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РАЗКОШ
Бившият президент на най-бе-

дната страна в европейския съюз, 
с най-ниска раждаемост и най-ви-
сока смъртност, който за целия си 
мандат не пожела да поздрави пен-
сионерите по повод Международ-
ния ден на възрастните хора или 
поне на нова година, явно е решил 
да се прави на принц Хари. инфор-
мацията за сватбеното търже-
ство на Роско с красивата синоп-
тичка Деси е шокираща. Събити-
ето ще се състои в Гърция, къде-
то той премълчаваше, че има лук-
созни имоти. Роклята на булката 
струва 45 хил. лв. Почерпката ще 
е в петзвезден хотел. Поканените 
виП гости са 200 души. общата су-
ма за празненството ще достигне 
1 милион лева. Кои точно влизат в 
списъка, засега е тайна. Допускаме, 
че целият елит на ГеРБ ще е там. на 
тази партия строителният пред-
приемач Плевнелиев дължи изклю-
чително много. 

Според нас преднамерената по-
казност е обидна. тя идва да пока-
же, че сме имали за държавен глава 
човек, който не се е опитвал да ре-
шава проблемите на народа, по-
неже не ги е усещал. и винаги е бил 
от другата страна на пропаст-
та, разделяща мизерстващите 
българи от натрупалите огро-
мни финансови средства „бизнес-
мени”! Поуката е очевадна. Чес-
то гласуваме не за когото тряб-
ва. трудно различаваме истината 
от лъжата и забравяме мъдрост-
та, че ситият, живеещ в разкош, 
никога няма да разбере мъката на 
гладния. „П”

ПоЗиЦиЯ

ЩЕ ОСТАНАТ ЛИ МЛАДИТЕ 
ХОРА БЕЗ ПЕНСИИ?

на стр. 30

Вдигат глобите за кражба на вода 

асистенти 
на хора с 
увреждания

на стр.  3

Плевелите 
на прехода

на стр.  12

РаЗМиСЛи на ГЛавниЯ РеДаКтоР

„Аç íå 
ãàäàÿ, 
àç çíàì!”

на стр. 2

актьорът иван ЛаСКин:

Тишина

В проекта на новия закон за ВиК ще 
бъде заложено петкратно увеличаване 
на санкциите за некоректните потреби-
тели на вода. Понастоящем на места част 
от потребителите са незаконно присъе-
динени към мрежата или не плащат за 
получаваната услуга.

За тези, които не плащат и откажат да 

бъде монтиран водомер, ще се предвиди 
възможността услугата да не бъде пре-
доставяна и те да бъдат изключвани от 
водопреносната мрежа. За да се обезпе-
чи достъпът им до вода, ще бъдат осигу-
рени алтернативни възможности – чрез 
обществени водоизточници.

на стр. 3

Бúëãàðèÿ å îðèñàíà äà áúäå
ñúñèïàíà 
îò áúëãàðè

- г-н ласкин, казва-
те това, което мисли-
те, свободно, без за-
дръжки. трябва ли ви-
наги да сме директни в 
отношенията си с дру-
гите?

- Аз съм точен и честен 
човек и с времето това, 
мисля, е добило кристал-
на яснота за всички. Ви-
наги съм директен. 

Експерти влязоха в 
остър спор относно 
пенсионната система в 
България и нейното бъ-
деще.

В момента в държав-
ния пенсионен фонд па-
ри няма и най-вероятно 
няма и да има с оглед 
на настоящите тенден-
ции, посочи икономис-
тът Георги Вулджев. „В 
бюджетите на НОИ има 
голям дефицит. През 
последните 10 г. е на-
раснал значително и та-
зи тенденция ще про-
дължи. 

Навършиха се 81 години от рождени-
ето на една от най-ярките народни певи-
ци от Пазарджишко Надка Караджова.

„Славеят на Пазарджишко“, както 
я наричаме, напусна този свят на 73 
г. през 2011 г., но споменът за нея 
продължава да е жив у всички, ко-
ито я познаваха и ценяха творчест-
вото й. Майсторство от най-висока 
класа – само така може да се гово-
ри за изпълненията й. Някои от тях бя-
ха върхови постижения в българското 
народно певческо изкуство. 

81 г. от рождението
 на надка КаРаДЖова

Слава севрюкова е 
родена на 5 декем-
ври 1902 г. в Нова 

Загора, тогава в княже-
ство България.

Дядо й руси по майчи- на стр. 9

на стр. 2

Навършиха се 81 години от рождени-
ето на една от най-ярките народни певи-
ци от Пазарджишко Надка Караджова.

„Славеят на Пазарджишко“, както 

ри за изпълненията й. Някои от тях бя-
ха върхови постижения в българското 

81 г. от рождението
КаРаДЖова

„„
ãàäàÿ, ãàäàÿ, 
àç çíàì!
ãàäàÿ, 
àç çíàì!
ãàäàÿ, 
àç çíàì!

на стр. 24

142 г. от априлското въстание

Бунтът на роба

на линия е виден но-
возагорски комита. 

Буйна и горда нату-
ра, по време на руско-

турската освободител-
на война сe присъеди-
нява към опълченския 
отряд на генерал столе-
тов. съпругата му и баба 
на слава е кротка и тиха 
билкарка, която помага 
на хората, лее куршум, 
бае против уроки.

Пазарджишкият
славей Зарадвахме се, че на нашите управ-

ници им е дошъл акълът, Бойко е про-
явил нехарактерната за него смелост с 
изчаквателната позиция по шпионския 
скандал „Скрипал“, но след плахата крач-
ка напред правителството направи две 
назад. Апропо, швейцарската лаборато-
рия, изследваща веществото, с което уж 
е отровен бившият полковник кагебист, 
се оказа от вид, нямащ нищо общо със 
СССР и Русия. Тереза Мей се изложи не-
вероятно, както и всички, подкрепили 
тезата за

ДЪЛГАТА РЪКА НА МОСКВА
Двойният агент и пострадалата му дъ-

щеря Юлия са живи и здрави, но добре 
скрити от медиите…на стр. 8 на стр. 4
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отГоваРЯ аДвоКат КРЪСтан вЛаДиМиРов – СофиЙСКа аДвоКатСКа КоЛеГиЯ

Режим на имуществена 
разделеност между съпрузите

Ïî 700 лв. мåñåчнî зà  кóлтóðни дåéöи

Как се живее с 321 лв.? 
Това е цинизъм!

Младоженец във Варна - на 78 г.

Ще останат ли...
От стр. 1
От НСИ прогнозират, че населението ще про-

дължи да застарява в близките десетилетия, ко-
ето означава, че броят пенсионери ще се увели-
чава, а броят работещи ще става все по-малък”, 
допълни той.

„Ние предлагаме да се приватизира изцяло сис-
темата и да се мине на система, която оперира 
изцяло на капиталопокриващ механизъм, тоест в 
момента държавният фонд взема парите на рабо-
тещите и ги дава на пенсионерите”, каза Вулджев. 

Той обясни, че предложението е всички оси-
гуровки да се натрупват в индивидуални сметки, 
всеки човек да си спестява своите осигуровки в 
своя собствена сметка, които след това се инвес-
тират и се трупат само за него. 

„В момента, когато парите ви отидат в НОИ, те 
директно биват изхарчени и на практика не оста-
ва нищо за вас и след това разчитате на обеща-
нията на някакви политици, че отнякъде магиче-
ски ще има пари”, допълни експертът. Не говорим 
за премахване на помощи за хора с увреждания, 
подчерта той. 

Според икономическия експерт Мика Зайкова 
обаче е опасно идеята да се приложи в чист вид. 

При капиталовия фонд има две опасности – 
едната е да живееш дълго и парите, които си спес-
тил, да не ти стигнат, но това е по-малката опас-
ност. По-голямата е този, който ти управлява па-
рите, да ги погуби, поясни тя. Според Вулджев то-
зи риск го има и при т. нар. солидарен стълб на 
държавната пенсионна система. Зайкова обаче 
контрира, че държавата никога няма да фалира.

ПИТАТЕ НИ

Най-възрастният 
младоженец, казал 
"да" на половинката 
си през тази година 
във Варна, е на 78 го-
дини. общият брой 
на сватбите през ми-
налата година дости-
га 1350, докато през 
2016 г. са били 1200. 
Възрастта на влюбе-
ните е основно меж-
ду 20 и 35 години.

Във Варна се за-
клеват във вечна 
вярност на своите 
български половин-
ки хора от цял свят. 
През годината пред 
служителите на об-
редния дом са за-
ставали влюбени от 
цяла европа, от азия, 
както и от екзотич-

но Перу.  Почти вся-
ка седмица във Варна 
намират своя съпруг 
или съпруга граждани 
на Украйна. При сме-

сените бракове почти 
задължителен е фол-

321 лв., попита тя.  
Такова нещо 

няма в нито една 
страна – пенсии 
под прага на бед-
ност. 

Няма пенсия в 
Европа, която да е 
под прага на бед-
ност. Това е цини-
зъм, заяви Зайко-
ва. Причината за 

ниските пенсии са ни-
ските доходи. Бълга-
рия е страната, в която 
всичко е наопаки – гле-
даш едни офиси с мра-
морни стъпала и едни 
никакви заплати, доба-
ви експертът.

Правителството предлага петима 
изтъкнати дейци на културата за удос-
тояване с държавни парични награди. 

Предложението на кабинета до На-
родното събрание е да бъдат отпусна-
ти средства на доайена на българска-
та археологическа наука Мария Чичи-
кова, пианиста проф. Иван Дреников, 
оперната певица Александрина Мил-
чева, актьора Павел Поппандов и ком-
позитора проф. Петър Льондев.

Така те ще бъдат наградени за из-
ключителни постижения и за цялост-
ния им принос в областта на култу-
рата. 

Наградите ще се предоставят по-
жизнено и са в размер на 700 лева 
месечно. Очаква се парламентът да 
одобри предложението.

Миналата година той прие реше-
ние, с което бяха отпуснати същите 
суми на други 15 културни дейци: Ке-
азим Исинов, проф. Стоян Дуков, Дон-
ка Антонова, Кирил Георгиев, Татяна 

Лолова, Стефка Евстатиева, Славчо Ба-
калов, Никола Инджов, Михаил Бел-
чев, Миглена Караламбова, Йордан-
ка Кузманова, проф. Евгения Малее-
ва, Димитър Димитров, Димитър Си-
меонов и Андрей Андреев. 

Моля за вашето тълкуване на следния казус: 
Лице, което придобива право на пенсия към сре-

дата на декември 2017 г., подава заявление в пос-
тановения двумесечен срок. Притежава необходи-
мата възраст и прослужени години (вкл. 5 г. от-
купуване).

 Дотук всичко е наред. но двумесечният срок 
застъпва и аритметична част от 2018 г., кога-
то  е подадено заявлението. 

Въпрос: При изготвяне на решението коя да-
та има законова  тежест за права, задължения и 
условия за пенсиониране? 

 - Датата на придобиване право на пенсия 
или 

 - Датата на подаване на заявление? 
Бойко триФоНоВ 

Отпускане на пенсиите и добавките към тях

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Предварителното уреждане 
на имуществените отношения  
между съпрузите е особено ва-
жно в днешните житейски реал-
ности и се явява предпоставка 
за недопускане  материалните 
отношения да влияят негатив-
но на личните отношения меж-
ду съпрузите.  Имайки предвид 
това, сега действащият Семеен 
кодекс (СК) подробно уреж-
да  имуществените отношения 
между съпрузите. 

 имуществената разделе-
ност, както и другите две фор-
ми -  съпружеска  имуществена 
общност и брачният договор, 
се посочват от съпрузите при 
сключване на гражданския брак. 
Всеки от тях посочва  кой от ре-
жимите ще се ползва по време на 
брака. Когато съпрузите  изберат 
имуществената разделеност,  то-
ва означава, че имуществото, ко-
ето придобива отделният съпруг 
по време на брака, си остава са-
мо негова собственост. Пример-
но купува на свое име кола, вила, 
апартамент. Тя си остава само не-
гова. При един бъдещ развод дру-

гият съпруг няма да има дял. То-
ва ясно е посочено в чл. 33: „(1) 
Правата, придобити от всеки от 
съпрузите по време на брака, са 
негово лично притежание.” Вед-
нага обаче трябва да кажа, че и 
тук законодателят е допуснал ед-
но ограничение. В ал. 2 на чл. 33  
от СК посочва, че „при прекратя-
ване на брака по исков ред все-
ки съпруг има право да получи 
част от стойността на придобито-
то от другия по време на брака, 
доколкото е допринесъл с труд, 
със средствата си, с грижа за де-
цата, с работа в домакинството 
или по друг начин”. 

Исковете по ал. 2 на чл. 33 се 

предявяват от съпруга, кой-
то твърди, че за придобитите 
имущества от неговия парт-
ньор е допринесъл например 
с лични средства - ако съпру-
гът купува апартамент на свое 
име, но съпругата го подпома-
га със свои лични спестявания 
или с пари, дадени и от нейни-
те родители. Или пък друга хи-
потеза - докато съпругът е пе-
челел пари, съпругата е била 
ангажирана с отглеждането на 

децата, с което е допринесла, съз-
дала условие, подпомогнала съ-
пруга си да спечели средствата за 
закупуване на имота от него. За-
конът не изброява изчерпателно 
всички начини, с които единият 
съпруг е допринесъл другият съ-
пруг да придобие имуществото на 
свое име по време на брака. Зако-
нът казва „... или по друг начин”. 

Разбира се, този начин трябва 
да се докаже в исковото произ-
водство от съпруга, който се по-
зовава на него. Това не става са-
мо с едно голо твърдение. Тряб-
ва доказване в съда с писмени и 
гласни доказателства.

Икономическият 
експерт Мика Зай-
кова коментира ре-
шението на МС за ве-
ликденската добавка 
от 40 лв. за пенсионе-
рите с доход до 321 
лв.: Как се живее с 

клорният ритуал, 
който е единствен по 
рода си в страната. 

особено натова-
рено е през лятото. 

тогава във 
Варна брак 
сключват по 
15-20 двой-
ки на ден. 
Да кажат 
з а в е т н о т о 
"да" в край-
м о р с к и я 
град пред-
почитат и 
много влю-
бени от въ-
трешността 
на страна-
та, като най-
много са от 

софия и Велико тър-
ново.

Павел Попандов

От 1.1.2017 г. пенсиите и до-
бавките към тях се отпускат от да-
тата на придобиване на правото, 
ако заявлението с необходимите 
документи е подадено в 2-месе-
чен срок от тази дата. Ако доку-
ментите са подадени след изти-
чане на 2-месечния срок от при-
добиването на правото, пенсии-
те и добавките към тях се отпус-
кат от датата на подаването им.

Откупуването на стажа тряб-
ва да бъде в годината на пенси-
ониране.

Пенсия за инвалидност и до-

бавка за чужда помощ се от-
пускат от датата на за-
явлението до ТЕЛК 
(НЕЛК), ако необ-
ходимите доку-
менти за пенси-
ониране са по-
дадени в тери-
ториалното по-
деление на Наци-
оналния осигурите-
лен институт (ТП на НОИ) 
в едномесечен срок от влизането 
в сила на експертното решение 

на ТЕЛК (НЕЛК).
Наследствени пен-
сии или добавки по 

чл. 84 от КСО се 
отпускат от да-
тата, следваща 
датата на пре-
кратяване на 

пенсията на на-
следодателя, ко-

гато заявлението е 
подадено в 2-месечен 

срок от датата на смъртта на на-
следодателя.
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кРАТкИ 
ВЕСТИ

бисери

Глад за учители

Има недостиг на ка-
дри в образователната 
система. Най-сериозен 
е при учителите по ма-
тематика и физика.

Зелен печат  
на храните  
от фермата

Зелен печат „От 
собствена ферма” носят 
храните, които идват в 
магазините на Лидл ди-
ректно от производи-
тели. Сирене, кашкавал 
или извара с такъв ети-
кет са от животни, кои-
то производителят сам 
е отгледал.

Измръзнала 
реколта

Снегът порази 
овошки и зеленчуци в 
Монтанско, Пловдив-
ско, Сливенско и Си-
листренско. Има голя-
ма вероятност да ядем 
безвкусни ягоди и скъ-
пи вносни праскови и 
кайсии.
Внос на работници

Над 30 хил. фирми ще 
внасят работници от Ук-
райна, Молдова, Виет-
нам и други държави 
извън ЕС по облекчени 
правила.

Нови влакове

БДЖ купуват 41 влака, 
ще ги пускат в движение 
от 2019 г. Прогнозната 
стойност на поръчката 
е 420 млн. лв.

Захариева дори  ка-
зала, че разговорите 
във Варна  били за „си-
гурността на България”. 
Пълна глупост – никой 
не се интересува от нас. 
Ние просто сме домаки-
ни.

кеворк кеВоркяН

Вдигат глобите за кражба на вода 
От стр. 1
„Достъпът до вода е обявен за из-

конно човешко право, а отговорност 
на ВиК операторите е да гарантират 
услугата по предоставяне на качестве-
на вода с гарантирано количество де-
нонощно, след което потребената вода 
да бъде пречистена и отведена обратно 
в природата. Доставянето на природния 
ресурс до абоната е услуга, за която се 
генерира такса по компоненти.

В Закона за ВиК, който се  очаква да 
бъде готов до два месеца и ще бъде 
подложен на широко обществено об-
съждане, ще бъде заложено осигуря-
ването на вода за социално уязвимите 
потребители.

Регионалният министър напомни, че 
реформата във водния сектор е зало-
жена през 2009 г., по време на първия 

мандат на кабинета „Борисов“, 
като в нея е определен праг на 
социална поносимост цената на 
услугата по водоснабдяване от 
2,5% от средните доходи на по-
требителите.

В законопроекта за ВиК този 
праг се запазва и цената няма да 
нараства над него. За социално 
най-уязвимите потребители ще 
бъдат гарантирани безплатно до 
1,5 куб. м вода на месец, което 
се равнява на 50 литра на ден. 
Ще има плавна скала с конкрет-

ни стимули и бонуси за другите социал-
но уязвими групи, които плащат задъл-
женията си към операторите.

Асистенти на хора 
с увреждания

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО 
СТОИМЕНОВА,

Позволете ми чрез Вас да 
се обърна към Национал-
но представителните орга-
низации на и за хора с ув-
реждания и да ги уведомя 
за позицията на Министер-
ството на труда и социална-
та политика (МТСП) относ-
но Протестната нота, коя-
то връчихте на заседание-
то на Нацио-
налния съвет 
за интегра-
ция на хора-
та с уврежда-
ния (НСИХУ) 
към Минис-
терския съ-
вет на 1 март 
2018 г. 

За съжа-
ление вмес-
то конструк-
тивна и съ-
държателна 
дискусия по 
Концепция-
та за рефор-
миране на 
експертизата 
на работос-
пособност -
та, която по 
Ваше предложение беше 
включена в дневния ред на 
съвета, Вие предпочетохте 
да връчите протестна нота.

С Концепцията са опре-
делени основните проблеми 
при извършването на меди-
цинската експертиза и е пред-
ставен нов модел, по който да 
се извършва експертизата на 
работоспособността. 

Промяната често се въз-
приема като нещо нежела-
но и плашещо, най-вече за-
ради неизвестността и не-
сигурността, както и поради 
страха от загуба на постиг-
натото. Поради това, наред 
с ясно определената цел на 
реформата, в концепцията 
са определени и основни-
те дейности, които следва 
да се реализират, за да се 
въведе експертизата на ра-
ботоспособността. 

Въвеждането на система-

та за експертиза на работос-
пособността има за цел да 
подобри условията за реа-
лизация на хората с увреж-
дания на пазара на труда и 
да се повиши ефективност-
та на предоставяните сред-
ства и услуги с оглед пови-
шаване на техния жизнен 
стандарт, а не да се огра-
ничат средствата, които об-
ществото отделя за хората с 

увреждания, или да се отне-
мат придобити права, вкл. и 
правото на пенсия. Това оз-
начава, че лице, което мо-
же да работи и което отго-
варя на условията за полу-
чаване на пенсия за инва-
лидност, няма да бъде ли-
шено от възможността да я 
получава.

Ето защо не бих могъл 
да приема както заявеното 
от Вас, така и насажданото 
през последните седмици 
внушение, че „реформата 
в областта на медицинска-
та експертиза и оценката на 
работоспособността пред-
виждат кардинална промя-
на на действащия модел, ко-
ято ще доведе до отнемане 
правото на инвалидна пен-
сия“. Твърдението Ви, че „на 
проведеното на 22.2.2018 г. 
съвместно заседание на Ко-
мисията по труда, социална-

та и демографската полити-
ка и Комисията по здраве-
опазването към Народно-
то събрание за първи път 
публично беше заявено, че 
планираната реформа в об-
ластта на медицинската екс-
пертиза и оценката на рабо-
тоспособността предвиж-
дат кардинална промяна 
на действащия модел, която 
ще доведе до отнемане пра-

вото на инвалидна пенсия 
на 100-150 хиляди българ-
ски граждани“, е некорект-
но и това се потвърждава 
от официалната стенограма 
(Протокол №23) на проведе-
ното заседание.

Национално представи-
телните организации на и 
за хората с увреждания не-
веднъж са  се доказвали ка-
то отговорен партньор на 
МТСП.  Надявам се, че и се-
га ще имате волята и отго-
ворността да защитите та-
зи роля на Вашите органи-
зации и да участвате пъл-
ноценно в обсъждането на 
реформата на системата за 
оценка на вида и степента 
на увреждане и  експерти-
за на работоспособността.

С уважение:
Бисер ПеткоВ, министър 

на труда и социалната 
политика

Национална програма "Асистенти на хора с 
увреждания" има за цел предоставяне на грижи 
в семейна среда за хора, имащи трайно увреж-
дане или са тежко заболели и самотни. Това се 
осъществява чрез осигуряването на заетост на 
позицията личен социален асистент за безра-
ботните лица като лични и социални асистенти.

Цел на програмата
1. Дейностите по програма "Личен асистент" 

осигуряват заетост на безработните, за да се 
облекчи положението на семействата, имащи 
човек с трайно увреждане, който се нуждае от 
постоянна грижа.

2. Дейностите по програма "Социален асис-
тент" осигуряват заетост на безработните, за да 
се задоволят ежедневните потребности, да се 
организира свободното време на хората с трай-
ни увреждания или тежко заболелите самотни 
хора, както и да се осъществяват дейности за 
тяхното включване в обществото.

3. Осигуряването на работа за безработните 
лица като лични асистенти на хората с увреж-
дания, които са изведени от социалните инсти-
туции в собствената им семейна среда с цел 
предоставяне на качествени грижи и създава-
нето на определени условия за социалното им 
включване в обществото и предоставяне на ква-
лифицирана помощ за тях и семействата им чрез 
услуги, предоставяни по дейността "Социален 
асистент", е основен приоритет на програмата.

реализация на програмата
1. За дейностите по услугата "Социален асис-

тент" - чрез одобрени проекти на общинските 
администрации.

2. За дейностите по услугата "Личен асистент" 
- чрез заявление в писмена форма от дирекции-
те "Социално подпомагане" по постоянен адрес.
лицата, които могат да осъществяват тру-
довата си дейност по услугата „личен асис-
тент”, са:

    Безработните, които са подпомогнати спо-
ред реда, утвърден в чл. 9 от Правилника за 
прилагането на Закона за социалното подпо-
магане (ППЗСП), или отговарят на условията за 
отпускане на този вид помощ и полагат посто-
янни грижи за хората с увреждания и тежко за-
болелите лица. Те имат възможност да се вклю-
чат в дейността "личен асистент", ако отговарят 
на условията:

- да са в трудоспособна възраст според ут-
върдените условия в чл. 1, т. 12 от Допълнител-
ната разпоредба на ППЗСП;

- да бъдат членове на семейството или родни-
ни по възходяща или низходяща линия - първа 
степен, или да бъдат съжителстващи лица  спо-
ред на т. 2, чл. 1 от Допълнителната разпоредба 
на ЗСП или от семейството на роднини и близ-
ки - за дете с трайни увреждания, настанено в 
семейството според реда в чл. 26 от Закона за 
закрила на детето;

Питате ни

Румяна Стефанова от с. Бузовград, 
общ. Казанлък, се обръща към редакцията 
с молба да разясним подробно програмата 
„Личен асистент”.

Следва

До г-жа Адриана Стоименова-Стефанова, изпълнителен 
директор на център за психологически изследвания и 

заместник-председател на нСиху към Министерския съвет

Няма да отнемаме 
придобити права

над 6000 души протестираха на 11 април пред Министерския 
съвет против приемането на нови правила за оценка на 

намалената работоспособност, които ощетяват сериозно 
хората с увреждания. 18 национално представителни  

организации връчиха на управляващите протестна нота. 

относно: ПротестНа Нота от Национално представителните 
организации на и за хора с увреждания, членове на НсиХУ към Мс
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Тишина

Петьо ДаФиНкиЧеВ

От стр. 1
Настоящата ситуа-

ция е подобна. Суве-
ренната Сирия, трън 
в петата на САЩ за-
ради базите на Кре-
мъл, разположени 
на нейна територия, 
бе ударена с раке-
ти „Томахоук“. Сме-
хотворно е поведе-
нието на Тръмп, ан-
гажиращ публичното 
пространство с про-
тиворечиви посла-
ния. Известно е, че 
е подложен на нати-
ска от политическите 
си противници зара-
ди „руската подкре-
па“, с която е спече-
лил изборите. Но не 
е нормално да нару-
шава международно-
то право само за да 
докаже, че няма нищо 
общо с Путин, съюз-
ник на Асад. Защото 
атаката срещу Дамаск 
цели точно това. По-
лучи се по-скоро об-
ратният ефект, откол-
кото престиж за спе-
челена битка. 

Фрапиращи са ху-
лиганщините на Бе-
лия дом, както ги на-
рече представителят 
на братушките в ООН 
Василий Небензя. На 
водещо място е игно-
рирането на Съвета 
за сигурност на све-
товната организация. 
Бяха проведени осем 
заседания по темата 
„Употреба от прави-
телствените войски 
на Асад на химиче-
ско оръжие в град Ду-
ма“. Не се стигна до 
резолюция. Бе прие-
то решение за изпра-
щането на

МЕЖДУНАРОДНА 
КОМИСИЯ

за доказване на 
„ п р е д п о л а г а е м о т о 
престъпление“! Така-
ва бе сформирана и 
официалните власти 
в Сирия обещаха пъл-
но съдействие. Най-
малкото сигурни са, 
че след проверката 
на подобна комисия 
през 2013 г. бе до-
казано, че не прите-
жават никакви бой-
ни отровни вещества 
(БОВ). Часове преди 
новият екип да за-
почне разследване-
то, полетяха 103 ра-
кети към обекти, уж 
свързани с производ-
ството на химически 
отрови. Защо не се 
изчака резултатът от 
инспекцията, ще по-
пита разумният чита-
тел. Ами за да не из-
лезе истината наяве.

Други съшити с бе-
ли конци доводи са, 
че видите ли, няко-
га „животното“ Асад 
бил използвал подоб-
ни средства. Дори и 
да е било така, ко-
ето също е съмни-
телно, сега не му е 
нужно да го прави. 

На практика той из-
гони „бунтовниците“ 
от въпросния регион. 
Около 20 хил. негови 
противници, сбори-
ще от авантюристи, 
муджахидини, ради-
кални ислямисти, на-
пуснаха Дума, осигу-
рен им бе коридор и 
транспорт за семей-
ствата. След като си 
сразил врага, от ка-
къв зор ще използ-
ваш хлор?!

Между другото, 
екип на руската те-
левизия „Канал 1“, 
изпратен спешно да 
направи репортаж за 
театралната поста-
новка и заливането 
с маркуч на „пора-
зени“ де-
ца, попад-
на на за-
сада, опе-
раторът и 
двама жур-
налисти бя-
ха ранени, 
за да не из-
пълнят зада-
чата си. „Бе-
лите каски“, 
формирова-
ние на „Де-
м о к р а т и ч -
ната опо-
зиция“, по-
лучило 100 
млн. долара 
за дейност-
та си, пери-
одично раз-
пространя-
ва измиш-
льотини по 
с ц е н а р и й 
на ЦРУ. В 
единствена-
та болница 
на района 
не е постъпил паци-
ент със следи от БОВ. 
Отсъстват и трупове, 
за да бъде извърше-
на аутопсия. Но оби-
тателят на овалния 
кабинет Нерон, как-
то често е наричан 
Тръмп, трябва да из-
харчи някой и друг 
милиард на данъко-
платците, притискан 
от оръжейните оли-
гарси, и за него е без 
значение каква ще е 
фалшивата причина. 
Не го трогва и мне-
нието на 193-те стра-
ни-членки на ООН. Не 
попита дори и собст-
вения си Конгрес, но 
успя да прилъже мла-
дока Макрон и затъ-
налата до шията в
АФЕРАТА „СКРИПАЛ“
г-жа Мей. Първият е 
наивен и непоследо-
вателен. Часове пре-
ди да разреши два 
„Мираж“-а да атаку-
ват, при разговор с 
Путин уверява, че без 
доказателства Фран-
ция няма да участ-
ва в никаква опера-
ция. После козирува 
на Тръмп… Тереза е 
силно разстроена – 
лейбъристите я на-
правиха на пух и прах 

в парламента. Пода-
ниците на Британия 
й се смеят. Самата 
кралица, за да пока-
же отношение, не я 
покани на сватбата 
на принц Хари.

Конкретните по-
следици от „съкруши-
телната атака“ са, ме-
ко казано, гротескни. 
Разрушена е фабрика 
за лекарства, необхо-
дима при ограниче-
ния фармацевтичен 
потенциал и отсъст-
вието на внос през 
последните седем го-
дини. Пострадала е и 
празната сграда, в ко-
ято допреди три го-
дини е била разполо-
жена комисията, ус-

тановяваща, че в Си-
рия химически арсе-
нал притежава опо-
зицията. 

Противовъздушна-
та отбрана е ликвиди-
рала 71 ракети, при 
това не са използва-
ни нови зенитни ус-
тановки. Разчетите са 
действали със съвет-
ски комплекси отпре-
ди 30 години. Няма 
убити, трима са ра-
нените. На сутринта 
след атаката Асад е 
показан по телевизи-
ята както обичайно – 
спокоен отива на ра-
бота. Огромен митинг 
на протестиращи се 
състоя в Дамаск. 

Прави впечатление 
вниманието да не бъ-
де засегнат какъвто и 
да е руски обект и не-
дай си боже, да заги-
не специалист от то-
зи контингент. При-
чина са не само ду-
мите на президента 
Путин, че веднага ще 
бъде нанесен ответен 
удар по местата, от-
където са изстреляни 
ракетите. По-важна 
е обаче изключител-
ната военна револю-
ция, извършена под 
негово ръководство 
и довела до техниче-

ско изпреварване на 
НАТО поне с 20 го-
дини! Възпираща е и 
подкрепата на Китай, 
засвидетелствана са-
мо преди дни на Сед-
мата конференция по 
сигурността, провеж-
дана в Москва, от ми-
нистъра на отбрана-
та на КНР генерал-
полковник Вей Фен-
хе, заявил буквално 
следното: „Нашето 
посещение е съгла-
сувано с председате-
ля Си Цзинпин и е, за 
да покажем на света 
високото ниво на на-
шите двустранни от-
ношения и твърдата 
решимост на въоръ-
жените ни сили да 

укрепваме стратеги-
ческото си взаимо-
действие. И второ – 
за да покажем под-
крепата си за Мос-
ква. Тук сме, за да 
знаят американците 
за техните връзки на 
въоръжените сили на 
Китай и Русия. В тази 
напрегната ситуация 
ние пристигнахме, за 
да ви подкрепим…”

Доста са умували 
на извънредното за-
седание членовете 
на Бойковия кабинет 
как да реагират, че

ХЕМ ВЪЛКЪТ  
ДА Е СИТ, ХЕМ 

АГНЕТО – ЦЯЛО
Накрая се върна-

ха в общото стадо на 
послушковците, кла-
нящи се на Вашинг-
тон. Жалко за изслед-
ването на „Галъпин-
тернешънъл“, пока-
зало симпатии на 62 
на сто от българите 
към външната поли-
тика на Борисов след 
правилния подход по 
интригата „Скрипал“. 
Радостта на ГЕРБ бе 
краткотрайна. Меч-
тата на гербаджии-
те да ги заобича це-
лият народ, а не са-
мо 20 на сто от не-

го, си остава неосъ-
ществима. Пренасоч-
ването на внимани-
ето от провалените 
реформи във всич-
ки области, от бед-
ността, демографска-
та криза, корупцията, 
далаверите с държав-
ни поръчки и т.н. към 
вкарването на Запад-
ните Балкани в ЕС не 
може да има дълго-
срочен ефект. Стре-
межът да бъдем „тро-
янският кон“ на НА-
ТО за изгонването на 
братушките от бли-
зостта до Босфора се 
проваля. Богатият Си-
бир предоставя въз-
можности на умните 
и прагматични упра-

вленци да 
п о в и ш а -
ват благо-
състояние-
то на сво-
ите населе-

ния с неф-
топроводи, 
газопрово-
ди и прочее 
е н е р г и й -
ни артерии. 
„ Т у р с к и я т 
поток“, за-
менил про-
валения наш 
проект зара-
ди слугин-
ския ман-
талитет на 
властта, ще 
им дава не 
само мили-
арди дохо-
ди, но и си-
гурност. Ед-
ва ли ня-
кой ще пос-
мее да бом-
бардира за-

хранващата тръба, 
без която Европа сил-
но ще страда. Новата 
ядрена централа на 
средиземноморско-
то крайбрежие има 
същия ефект. Тя се 
строи от „Росатом“, с 
който ние едностран-
но прекратихме до-
говора за АЕЦ „Беле-
не“ и платихме над 
600 млн. неустойка! 
Сега се чудим какво 
да правим с реакто-
рите. Чакаме благо-
волението на Брюк-
сел  започнатото съв-
местно с братушките 
да бъде довършено 
от китайците. За не-
олибералите Китай е 
опасност. Примерът 
му е заразителен. Ко-
мунизмът на Пекин 
не само даде шанс 
на над милиард чо-
вешки същества да 
живеят достойно, но 

доказа реалните си 
предимства. Не е да-
леч мигът, в който 
САЩ няма да могат 
да се държат безнака-
зано като джандар на 
планетата. Реакцията 
на Китай за агресия-
та в Сирия е еднак-
ва с тази на Кремъл, 
точно както нашата 
съвпада със запове-
дта на Европейския 
съюз. Лупингите на 
външната ни минис-
търка са обидни. Спо-
ред нея ние сме про-
тив използването на 
химически средства, 
ами като се докаже, 
че такива не е имало 
и още по-вероятно – 
че са провокация на 
бандитите, за да пре-
дизвикат обрат в спе-
челената от Асад вой-
на, тогава как ли ще 
се оправдават и из-
виняват творците на 
злини?

Едва ли ще посмее 
която и да е соци-
ологическа агенция 
да изследва отно-
шението на нашен-
ци към агресията на 
САЩ. Но ние сме ка-
тегорични: светът се 
е побъркал и причи-
ната на бялото да се 
казва черно идва от-
въд океана. За съжа-
ление българите не 
сме на полагаемото 
ни се място – исто-
рически завещано от 
предците. Славяните 
за англосанксонците 
винаги са били вто-
ра категория. Само 
обединени с право-
славните братя сме  
силни и постигаме 
значими резултати 
във всички области. 
Бяхме на 27-о мяс-
то по брутен вътре-
шен продукт на гла-
ва от населението, 
сега сме след 70-ото! 
Какво още трябва да 
се случи? Очаквахме 
9-милионния бебе-
шок, днес я имаме, 
я не 7 милиона! То-
пим се с по 52 хил. 
души годишно, пър-
венци сме по смърт-
ност на континента! 
Десните властници 
не се вслушват не 
само в нашия глас. 
Игнорират социали-
стите и дори коали-
ционния си партньор 
„Атака“. Волен Сиде-
ров и Корнелия Ни-
нова направиха из-
явления, че не може 
да се нарушава меж-
дународното право 
по подозрение. 

СаЩ са агресори, ние сме техни съюзни-
ци! Повтарят се грешките от хитлерофа-
шистката заблуда на тогавашната бур-
жоазия. За зла беда безобразията на поли-
тиците се плащат от целия народ. Лошо-
то е, че вместо да крещим от възмуще-
ние, позорно мълчим! Ракетите поразяват 
свободна и независима държава. Утре мо-
же да дойде и нашият ред! а по площади-
те на България цари тишина…

Протести против агресията на СаЩ 
се проведоха в редица страни в света
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До  ГЛавниЯ  РеДаКтоР

Няма по-добри родители от нашите!  

Ó÷ениöи ïревърнаõа оôис 
в картинна галерия

С преклонение пред 
освободителите

уважаеми господине,
Обръщам се към лю-

бимото ми издание – 
в. „Пенсионери”, и лич-
но към вас, за да споде-
ля мислите, които от-
давна и постоянно ме 
вълнуват. Става дума 
за патриотизма. неза-
висимо че имаме дори 
патриотична партия, 
представена в народ-

ното събрание, не ви ли 
се струва, че всичко е са-
мо нескопосан театър? 

имам щастието да 
зная руски език и непрес-
танно следя програми-
те по руските телеви-
зии. В речите си руски-
ят президент Путин 
постоянно употребява 
думите „нашата люби-
ма Русия”, „нашата лю-
бима родина”, „скъпото 
ни отечество”. Колко-
то и да се напрягам, не 
мога да си спомня през 
последните 30-ина го-

дини демокрация някой 
от нашите управници 
да е изрекъл словосъче-
танието „нашата лю-
бима България”, „скъ-
пата ни родина”! най-
много да кажат „тази 
страна” или „у нас”. Да 
не говорим за абсолют-
ния негативизъм, кой-
то се шири в междупар-
тийните словесни прес-
трелки! Всичко що е бъл-
гарско се отрича и оп-
люва! После се чудим за-
що младите хора напус-
кат България! Дали вкъ-

щи родителите разго-
варят с децата си, из-
ползвайки мили думи за 
родината? Дали им вну-
шават, че тук е място-
то, където те да се раз-
виват и да създават бъ-
дещето си? Всеки дава 
мило и драго да изпра-
ти отрочето си в „бе-
лите” страни, там да 
учи и да прави кариера. 
А според повечето бъл-
гари тук оставали само 
„глупаците”.

Това ли заслужава ми-
лата ни родина?

иванка ПеткоВа, 
софия

До ГЛавниЯ РеДаКтоР

Празничният звън на църковната камбана съ-
бра жителите на красивото балканско село Гло-
жене, Тетевенско, на площада пред паметника на 
борците за свободата на родината гложенци, къ-
дето със скромно тържество на 3 март отбелязаха 
140-годишнината от освобождението на България 
от турско робство.

Под звуците на революционни възрожденски 
песни и музика тържествено беше вдигнато на-
ционалното знаме. Кметът Милчо Милчев произ-
несе празнично слово за историческото значение 
на Руско-турската освободителна война, победата 
на руската армия и Българското опълчение в жес-
токите боеве против османските поробители. Об-
лечена в национална носия, петгодишната Йоли-
на Атанасова декламира стихотворението „Бълга-
рия“. Местната журналистка и църковна служител-
ка в селския храм „Св. вмчк Димитрий Солунски“  
Йоанна Краева с патриотично чувство рецитира 
личната си поетична творба „Трети март“. Мело-
дичният глас на народната певица Кунка Трифо-
нова отекна в простора в изпълнение на револю-
ционната песен за Райна Попгеоргиева „Панагюр-
ски въстаници“.

В памет на загиналите във войната руски и дру-
ги чуждестранни воини и български опълченци 
пред паметника бяха положени венец, букети цве-
тя и зелени елхови клонки от кметството, Сдруже-
нието за възраждане и европейско развитие на с. 
Гложене, гложенската организация на БСП и мест-
ния храм. Всеки български гражданин и всеки жи-
тел на Гложене е стаил дълбоко в сърцето си обич-
та към руския народ, който изнесе на плещите си 
тежката, решаваща и съдбоносна война, без която 
България нямаше да бъде освободена от петсто-
тингодишната турска робия и нямаше да същест-
вува като държава. Поклон пред руските освобо-
дители – генерали, офицери и редови войници, 
пред чуждестранните доброволци и българските 
 опълченци, които проляха кръвта си за нашата сво-
бода! България помни и никога няма да забрави! 

Йоанна НиколоВа

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

Къде сте, набори, роде-
ни през 1940 и 1941 годи-
на в село Галиче? Къде сте 
съученици, учили в гимна-
зията на селото и завър-
шили през 1958 и 1959 г.? 
Предлагам да се издирим 
и съберем.

Чакам обаждане 
на тел. 0899829677

Надежда калЧеВа, русе

Да се съберем
КЪДе Сте, ПРиЯтеЛи?

дост, на която съм за-
едно с деца – осем-де-
ветгодишни. На снимка-
та съм и аз - на 19 г. като 
техен  учител. Снимката 
е от град Поморие, де-
цата са от село Паниче-
во, годината е 1950.

Ако се познаете, оба-
дете ми се, ще ви бъ-
да много благодарен. 
адресът ми е: с. славо-
вица, област Плевен, 
тел. 065582512.

Петър тодоров 
ПоПоВ 

Àêî ñå ïîçíàåòå, îáàäåòå ìè ñå!

В  китното  село   Васил  Лев-
ски, Силистренско, се  раждат  Ки-
рил  Неделчев и  Николина  Геор-
гиева.  Тя  навърши  90 години,   а  
той  -  92.

Първоначално младото семей-
ство живее в селото. Изкарвали пре-
питанието си, като работели в  ТКЗС. 
По-късно 
си купу-
ват къща 
в Силист-
ра и се 
премест-
ват с двете 
си дъще-
ри Жечка  
и  Иван-
ка.  Вече  
72  годи-
ни  двама-
та живеят  
заедно  в  мир  и  любов.

 Кирил  е  работил  като    шофьор 
в  строителството. На   целия  град е  
доставял  цимент   и  бетон. После  
се  преместил  в  „Комунални   ус-
луги” пак  като шофьор, където   се  
пенсионирал.  Николина  е  работи-

ла  в завод  „Оргтехника” до  пенси-
онирането си. 

 Тяхната  дъщеря  Жечка  е  завър-
шила  математика,  а  Иванка  иконо-
мика.  Те  са  много  добри  дъщери.   
Полагат  грижи  за  родителите  си.  
И двете имат по двама синове и по 
две внучета.

Кирил  
и  Нико-
лина  са   
щастли-
ви  хора, 
з а о б и -
к о л е н и 
от голя-
мото си 
с е м е й -
ство.

Т е х -
ните на-
следни-

ци им пожелават  да са  живи и    здра-
ви   още  много  години, за  да  могат  
да  се  завръщат  в  родното  гнездо. 
И допълват: "Няма по-добри  родите-
ли   от  нашите!  Те  са  толкова  ра-
ботни  и  всеотдайни. Обичаме  ги!"

 Йорданка ЖекоВа, силистра              
Аз съм на 86 г., от-

давна пенсионер. 
Имам в себе си една 
снимка от моята мла-

Дванадесет рисунки вече ук-
расяват стените в офиса на фир-
ма „Водоснабдяване и канализа-
ция“ в Ценово. Идеята е на гру-
па ученици от ОУ „Христо Бо-
тев“ под ръководството на пре-
подавателката Камелия Божко-
ва. Малките художници посети-
ха офиса на водоснабдителното 
дружество, където бяха посрещ-
нати от Борислав Попов – на-
чалник на местното подразделе-
ние. Той запозна момче-
тата и момичетата 
с водоснабди-
телна сис-
тема „Ба-
тин“ и 
как се 
и з -
върш-
в а т 
п р о -
в е р к и 
за ка-
чествата 
на питей-
ната вода. Бо-
рислав Попов раз-
каза и за новите техноло-
гии, които навлизат в дейност-
та на водоснабдителното друже-
ство и за началото на дистанци-

онно отчитане на кон-
сумираната вода  
на водомерите 
от ново по-
к о л е н и е 
на част-
ни и слу-
ж е б -
ни або-
н а т и . 
Всички 
с инте-

рес 

разгледа-
ха пре-
д о с т а -
в е н и -
те ма-
териали 
как да се 

пести от 
вода под 

мотото „Те-
човете са опас-

ни за вашия порт-
фейл“.

Компетентно жури класира 
представените картини. Ивай-
ла Иванова заслужено зае пър-

во място с колажа си 
за силата на най-

популярно-
то съеди-

н е н и е 
в при-
р о д а -
та. На 
второ 
място 
б е ш е 

к л а с и -
рана ри-

сунката на 
Симона Спа-

сова, а трета в 
класацията застана 

творбата на Александрина 
Валериева. Малките художници 
получиха награди за проявена-
та инициатива. Тримата призьо-
ри бяха отличени с награди от 
местната структура на запасно-
то войнство и клуб „Родолюбие“. 
Една от картините ще бъде из-
пратена в централата на водо-
снабдителното дружество в Ру-
се и по този начин да се постави 
началото на инициатива карти-
ни на деца периодично да  бъ-
дат показвани пред клиенти и 
служители на фирмата.

Марий ПEЙЧеВ
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Къде са най-обезлюдените села в България, пита нашият чита-
тел Димитър иванов от Карнобат.

6 Писмата Радости и болки

СÚСЕÄИТЕ - ÌОЯТА СИËАПоклон и хвала за Емине! 
ПоДаДена РЪКа

вие Питате, ние отГоваРЯМе

„П”

Èìà ëè ñìèñúë äà ñå áîðÿ?
ДаЙте СЪвет!

Мюсюлманската общност в Нико-
пол отбеляза Арифе -  деня, в който се 
почитат мъртвите. Мюсюлманите пра-
вят вкусни мекици и раздават на съсе-
ди и приятели независи-
мо от религиозната 
им принадлеж-
ност и както 
християните 
казват,  „да 
се намира 
на близ-
ките, дето 
са на оня 
свят". Се-
винч – майка-
та на нашия ко-
лега Нурай,  никога 
не пропуска да изпрати 
в читалището цял поднос с мекици. 
През този период бях в болницата на 
лечение. Рано сутринта на Първа про-
лет Емине – женският ходжа в Нико-
пол, подреждаше мекици в чинии за 
всички болни във вътрешното и дет-

ското отделение на болницата. Тя раз-
даде на всеки по две топли мекици и 
натурален сок. 

От персонала ми казаха, че години 
наред на този ден тя прави ме-

кици и раздава на болни-
те. Благодарих й за же-

ста, а тя отвърна: „Бо-
лни и стари са хора-

та. Децата им си-
гурно са далеко, 
все някой трябва 
да се сети и за тях. 
Не трябва да се де-

лим и в делник, и в 
празник.” Изумих се, 

че тази скромна жена 
мисли и действа така. Ста-

нала още през нощта, първите 
топли мекици донесе на другия край 
на града, на болните… От персонала 
казаха, че е правила и финансови да-
рения на болницата.

Поклон и хвала за Емине!  
 Николинка ХристоВа

 Колко е красива мо-
ята ул. „Втора”! Сама я 
кръстих улица „Цветар-
ска” и защо ли? На нея 
живеем възрастни хо-
ра, а те всичките са лю-
бители на разнообраз-
ните видове цветни на-
саждения, които красят 
и ухаят от ранна пролет 
до късна есен. Ето, пред 
Димитранкината полян-
ка греят като слънца 
стръкове невен. След-
ва къщата на главната 
специалистка в кмет-
ството Татяна Николае-
ва. Тя живее във Вели-
ко Търново, но с любов 
се грижи за бащиния си 
дом, където на улицата 
са засадени рози и сак-
сии с цветя и всеки обед 
ги полива и обгрижва. А 
сандъчетата с красиви-
те цветя и петунии, за-
качени на лозницата на 
братята Христо и Коста-
дин Данови, събират по-
гледите на минаващите. 
Баща им почина, но си-
гурно се радва на работ-
ливите си синове, кои-
то отлично поддържат 
къщата. Цяла градинка 
пред дома си е направи-
ло 83- годишното семей-
ство Стефка и Ради Сте-
фанови и вечер съседи-
те се събират на пейката 
на раздумка и се радват 
на разнообразието на 
цветните лехички. Пред 
портичката се е навела, 
подпирайки се на про-
ходилката, най-възраст-

ната ми съседка Велич-
ка, скубе тревички и се 
радва на малкото цве-
тя, защото й е трудно да 
се гри-
жи за 
тях. Над 
м е н е 
са най-
младите 
ми съсе-
ди Анна 
и Илия 
С т е ф а -
н о в и , 
к о и т о 
в с я к а 
Коледа 
к р а с я т 
пътя с 
две све-
т е щ и 
е л х и ч -
ки. По-
с л е д н а 
е Ирин-
ка Колчакова, която е с 
разклатено здраве, но 
заедно с дъщеря си Ема 
е разнообразила двора 
си не само с цветя, но и с 
насаждения от лимони. 

Защо са опората ми 
тези мои съседи? Набли-
жават вече две години 
от внезапната смърт на 
любимия ми съпруг Пе-
тър Одажийски. През 
лятото, сезона на тур-
шиите, по невнимание 
се залях с вряла вода. 
Цялото дясно бедро 
и ръцете ми до лакти-
те бяха обгорени. Леку-
вах се вкъщи почти един 
месец. И пак моите съ-

седки ме посетиха и ми 
повдигнаха духа. Те зна-
еха, че съм „мъжко мо-
миче”, но все пак тяхна-
та загриженост и топло-
та ме трогнаха до сълзи.

Първа дойде уред-
ничката в клуба ни Ди-
анка Георгиева. Пос-
ледваха я Стефка Сте-
фанова и Димитранка 
Драганова, която има-
ше рожден ден, и ми до-
несе сладкиши, карто-
фки, конфитюр от сли-
ви. Стефка ме зарадва 
с домати и краставич-
ки. Баба Величка ми е 
изпратила бисквитки, а 
Иринка - пресни яйца.  

Млада-
та ми 
с ъ с е д -
ка Ан-
на, ко-
ято я 
и м а м 
к а т о 
д ъ щ е -
ря, еже-
дневно 
ме по-
сещава 
с мал-
к о т о 
ми при-
я т е л -
че ку-
ченце-
то До-
ри. Но-
си ми 

домати, пържени кюф-
тенца и ми пазарува, 
ако имам нужда от не-
що. Раните ми вече  поч-
ти заздравяха. Най-то-
пло съчувствие полу-
чих от пощальонката 
Розка Костова, която 
ежедневно ми носеше 
вестниците.

А аз благодаря на мо-
ите съседи, които със 
своето внимание пов-
дигнаха духа ми и на-
малиха болката от спо-
летялото ме нещастие. 

текст и снимки: 
Цанка оДаЖиЙска

с. Шереметя,
Великотърновско

Преди  година се 
запознах с мъж във 
фейсбук. Първо тръг-
на просто ей така – 
човек, с когото да си 
приказвам, когато ми 
е скучно.

Но открих човек, с 
когото имам да си ка-
жа толкова много и 
никога да не ми става 
скучно.

Отначало не го въз-
приемах насериозно, 

но нямаше как да не 
забележа, че е умен и 
с чувство за хумор.

След време и два-
мата започнахме да се 
привързваме един към 
друг, колкото и стран-
но да звучи. 

Той стана единстве-
ният или може би един 
от малкото хора, кои-
то ме познават истин-
ски и все още ме харес-
ват. Имало е дни, в ко-

ито съм брояла часове-
те, докато не си разме-
ня няколко изречения 
с него. 

Двамата знаехме 
всичко един за друг, 
каквото и да ни се бе-
ше случило през деня, 
чакахме да чуем мне-
нието или успокоение-
то на другия.

Ако някой някога ми 
беше казал, че ще зао-
бичам човек  по този на-
чин, сигурно щях да му 
се изсмея. Но ето че се 
случи и с мен.

След близо една го-
дина контакти във 
фейсбук и може би най-
хубавите ми взаимоот-
ношения с мъж аз вече 
не можех без него и той 
без мен. Но в един не 
толкова прекрасен ден 
той реши да сложи край 
на всичко и престана да 
ми пише. Преживях го 
силно. Сега всеки ден 
се чудя да се боря, за 
да си го върна, или не?

Има ли смисъл от то-
ва?

я. к., софия

566 села в страната са 
без население или с ед-
ноцифрен брой жители, 
показва справка на БТА, 
направена в Национал-
ния регистър на насе-
лените места на НСИ за 
броя на жителите по се-
лища към 31.XII.2016 г. 
Към тази дата в стра-
ната има 5256 населе-
ни места, от които гра-
довете са 257, селата - 
4997, а два са манасти-
рите със статут на насе-
лено място - Клисурски-
ят и Рилският.

Общият брой на се-
лата с едноцифрен брой 
жители е 409, а 157 са на-
селените места, в които 
няма нито един постоя-
нен обитател. С един жи-
тел в страната са точно 
69 села. Селата без на-

селение са разположени 
в 12 области на страна-
та, а тези с едноцифрен 
брой жители са пръсна-
ти в 22 области. Справка-
та в регистъра показва, че 
най-много села без жите-
ли (59) и най-много с едно-
цифрен брой на населе-
нието (114) има в Габров-
ска област - общо 173. Там 
има общо 349 населени 
места, което означава, че 
почти половината от тях 
са или необитаеми, или с 
едноцифрен брой на жи-
телите.

След нея се нарежда 
област Велико Търново 
(общо 336 населени мес-
та) с 55 села без посто-

янно население и 88 се-
ла с едноцифрен брой 
на обитателите. В двете 
области са разположени 
повече от половината от 
селата в разглежданата 
група. В област Кърджа-
ли има 10 села без жители 
и 23 с едноцифрен брой 
население. В Смолянска и 
Хасковска област с нуле-
во население са по 7 се-
ла, а с едноцифрен брой 
на жителите са съответно 
32 и 19 населени места.

В Софийска област са 
разположени 5 села без 
население, както и 25 с 
едноцифрен брой на жи-
телите. В област Стара За-
гора има 4 села без по-

стоянни жители 
и 7 с едноциф-
рен брой на на-
селението. Села-
та без жители в 
Кюстендилска об-
ласт са 3, а други 
25 имат едноциф-
рен брой жители. 
В 3 области - Бла-
гоевград, Бургас и Търго-
вище, има по 2 села без 
жители, като в първата 
област населените мес-
та с едноцифрен брой на 
обитателите са 20, във 
втората - 3, а в третата - 12.

Последната област, в 
която има села без по-
стоянно население и та-
кива с едноцифрен брой 

на обитателите, е Пер-
ник. В областта има са-
мо едно населено място 
без постоянен жител, а 
12 са с едноцифрен брой 
на населението. Най-го-
лямото българско село 
остава Лозен (обл. Со-
фия-град) с население 
6252 души. Справката 

показва, че Лозен е по-
голям от 145 града, или 
иначе казано, от повече 
от половината градове в 
страната.

Очаква се процесът 
на обезлюдяване на 
малки населени места 
да  продължи с още по-
бързи темпове.
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Сакура - преклонение към природата 

В БЕЛЧИН СЕ ВЪЗРАЖДАТ ДРЕВНИ ТРАДИЦИИ 
На поредния местен 

празник в самоковско-
то село Белчин срещам 
Тинка Тодорова и кме-
тицата на селото Вене-

та Балабанова. Двете ми 
разказват подробно за 
славното минало на ра-
йона. 

Тинка имала профе-
сия на детска учителка, 
докато мъжът й бил за-
варчик на каскада Сес-
тримо. После била те-
лефонистка, домакиня. 
Днес сади градинката 
в родния си дом в се-
ло Белчин. Тина обича 
да разказва легендите 
за своето село на двете 
си внучки от сина Иван 
– Тина и Деспина. От 
Деспина има вече пър-
вата си правнучка, с ко-
ето много се гордее. Ти-
на държи да знаят мина-
лото на родното й село. 
Преди години го населя-
вали 2600 жители, днес 

са около 200. В далеч-
ното минало се казвало 
Цари Мали град. Откъде 
дошло това име – не се 
знае. Легенда разказва, 

че по тези 
места живял 
много имо-
тен човек с 
трима сино-
ве – Алчо, 
Балчо и Рал-
чо. Разде-
лил големия 
си имот на 
три, на все-
ки син дал 
земя, а там, 

където се заселили, ос-
новали нови селища – 
Алино, Белчин и Ральо-
во. Но дошли турци-
те. Когато влез-
ли в селото, не 
срещнали жи-
ва душа. За-
б е л я з а л и 
стадо гъс-
ки. Турците 
ги просле-
дили. Гъс-
ките влезли 
в широк про-
копан тунел, а 
в него намерили 
скритите хора от 
селото – мъже, же-
ни, деца – и всички-
те ги избили. В бли-
зост до това място 
е църквата „Света Пет-
ка”, а местността се на-

рича Свети Спас, къ-
дето всяка година се 
прави събор в нача-
лото на юни.

С гордост продъл-
жава да разказва Ти-
на за родния си край, 
място, благословено 
от Господа. В него 
има три открити ба-
сейна с минерална 
вода. Четвъртият e 
почти в центъра, из-
граден от предприе-
мача Симеон Пешов. 
С негова помощ селото 
се сдобива с канализа-
ция, сонда и други при-
добивки. С общи усилия 

направили екопътеки, 
хижа на ловците. Днес 

бани.” „Та ние сме от то-
зи край!” – удивено отго-
ворили съпрузите. Уче-
ни установили, че мине-
ралните води с темпера-
тура 37 градуса са леко-
вити за болни бъбреци и 
стави, безплодие, кожни 
заболявания.  Предания-
та  говорят, че местата с 
изворите наричали Гьо-
ловете, а отдалече идва-
ли богати турски семей-
ства  да се лекуват и въз-
становяват. 

За историята разказва 
и сбирката в археологи-
ческия музей в Белчин. 
В района са намерени 
много предмети – лъко-
ве, стрели, а също и ста-
ринна монета, уникална 
по своя вид, от нея има-
ло само още една в Лув-
ъра в Париж. 

За празниците в мест-
ния календар разказва 

Няма друга така-
ва страна в све-
та, в която пре-

клонението и възхи-
щението към приро-
дата да е издигнато 
в култ на национал-
но ниво! По време 
на Ханами, японска-
та Цветница, сакура -  
декоративни дърве-
та вишна, са покри-
ли улиците на Япо-
ния с невероятния 
си цъфтеж. Началото 
на цъфтежа им е въз-
прието като официа-
лен неработен ден за 
всички. Тогава хора-
та се разхождат на 
местата, отрупани с 
цъфнали вишневи 
дръвчета.

Ханами - 
японската 
Цветница 

В опреде-
лен момент 
в Япония мо-
гат да се ви-
дят едновре-
менно два се-
зона. Високо 
в планините 
е снежна зи-
ма, а в ниско-
то е китна и 
многоцветна 
пролет. След 
като прецъф-
тят дръвчета-
та сакура, по природ-
на хронология започ-
ва цъфтежът на друга 
красота – японската 

уйстерия – много близ-
ка до нашата акация. Та-
ка Ханами продължава 
цял месец. Характерно-

то за сакура са кичестите 
цветове с многоцветни 
листенца, които наподо-
бяват нашия карамфил и 

ра, които прерастват в 
красиви нощни празни-
ци. В Япония навсякъде 
ви предоставят справоч-
н и ц и , 
постери 
и турис-
тически 
у к а з а -
тели. Те  
обясня-
ват къде 
м о ж е т е 
да по-
с е т и т е 
местата 
с цъфна-
ла саку-
ра! Даже 
в с и ч к и 
м е с т н и 
м о б и л -
ни те-
лефони 
са снаб-
дени с 
т а к о в а 
п р и л о -
ж е н и е , 
к о е т о 
получа-
вате без-
платно веднага щом като 
стъпите на японска земя. 
Само в околностите на 
Токио има овощни гра-
дини с над 6000 сорто-
ве на Сакура.

Чужденците толкова 

са възхитени от тази 
пролетна красота, че 
са посадили подобни 
дръвчета и вече про-

веждат своето Хана-
ми в Амстердам, Чи-
каго и в други места 
по света. Дори у нас 
този празник се попу-
ляризира – тази годи-
на е в Южния парк на 
столицата.

където се заселили, ос-
новали нови селища – 
Алино, Белчин и Ральо-
во. Но дошли турци-
те. Когато влез-
ли в селото, не 

добивки. С общи усилия 

ва душа. За-
б е л я з а л и 
стадо гъс-
ки. Турците 
ги просле-
дили. Гъс-
ките влезли 
в широк про-
копан тунел, а 
в него намерили 
скритите хора от 
селото – мъже, же-
ни, деца – и всички- на всички празници в Белчин

 пенсионерките са начело

Кметицата вената Балабанова 
със своята кума тинка тодорова

Крепостта Цари Мали град

селото има богати въз-
можности за развиване 
на селски туризъм. Про-
чути от повече от век са 

минералните извори 
на Белчин. Зна-

ели ги далече 
по света. В 

началото 
на ми-

н а л и я 
в е к 
с ъ -
п р у г 
отвел 
ж е -

на си 
в Кар-

лови Ва-
ри да се 

лекува. Ка-
то чул, че е 
от България, 
лекуващият 
лекар казал: 

„Знаете ли Белчин? Там 
са прочутите с лековити 

ухаят не-
вероятно. 
Всъщност 
с а к у р а 
са дръв-
чета, чи-
ито пло-
дове не 
се ядат. 
Те олице-
творяват 
красота-
та, любо-
вта, спо-
койствие-
то и мъд-
ростта на 
японския 

народ. По време на Ха-
нами изключително по-
пулярни са пикниците 
под масивите със саку- Страницата подготви Дарина НЕНОВА

к м е т и ц а т а 
Венета Ба-
л а б а н о в а . 
Тя е снаха 
от 30 годи-
ни в селото. 
„В Белчин 
се развива 
т у р и з м ъ т , 
по европей-
ски проек-
ти са изгра-
дени доста 
неща, като 
Цари Мали 

град, работи се в посо-
ка на  балнеотуризма, 
от пет години се усе-
ща наплив на туристи. 
Тук трудно можеше да 
се строи, защото има-
ше високи подпочвени 
води. Откакто се бла-
гоустрои районът, ве-
че разполагаме 5-6 къ-
щи за гости, надяваме 
се скоро да започне 
да работи вилното се-
лище със СПА център. 
Имаме много земедел-
ци, които отглеждат ос-
новно картофи и пше-
ница. 

През последните го-
дини земите не пусте-
ят” – гордее се кмети-
цата. Тя има двама си-
нове и един внук, ко-
ито живеят и работят 
тук - млади семейства, 
които ще продължат 
традицията. 
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Народната музика се възражда

Пазарджишкият 
славей

От стр. 1
Гласът й бе звънлив и чист като бистра река, 

а стила й определяха мелодичните и ритмични 
модели на пазарджишкия фолклор. 

Родена е през 1937 година на прехода между 
Пловдивска и Пазарджишка област, село Триво-
дици, в семейство с гласовити певци. От тях съ-
бира песните си – овчарски, любовни, обредни, 
жетварски… “В певческата дарба на Надка Кара-
джова има особен блясък, артистичност, която не 
търси външен жест, а вътрешна връзка със слу-
шателя”- пише за нея Борислав Геронтиев. Музи-
калната критика у нас и в чужбина е единодушна 
– “голяма певица”, “славей”! 

Професионален шанс в блестящата й карие-
ра е срещата с Филип Кутев, който я открива на 
прослушване в Пазарджишко в началото на 50-
те години на миналия век и веднага я кани в Со-
фия. В неговия ансамбъл Надка Караджова пее 
в продължение на 40 години. Гласът й, подобен 
на славееви трели, звучи в десетки страни в Ев-
ропа, Азия, Африка и Латинска Америка. Нейни 
песни като “Драгана и славей”, “Планино, ста-
ра планино” станаха шедьоври и са неизменна 
част от репертоара на българските ансамбли. В 
Япония “Планино, стара планино” има феноме-
нален успех, а други нейни песни са вплетени в 
албум от поредицата „Българската полифония”.  
Тук трябва да подчертаем, че едни от първите си 
записи Надка Караджова прави в студиото на Ра-
дио Пловдив със „Средногорската тройка“ на ка-
валджията Васил Милев, тамбуриста Игнат Куков 
и гъдуларя Георги Гарджаров. В  „златния фонд“ 
на радиото е запазено обширно интервю на Ве-
селина Каналева за култовото фолклорно преда-
ване „Та чули ли сте, не сте ли“ през 80-те годи-
ни на миналия век.

Завиден е успехът и на друга нейна песен - 
“Заблеяло ми агънце”. Това е първата българска 
народна песен, участвала в чуждестранна класа-
ция. През 1979 г. BBC-2 я излъчва във фолклор-
ния си подбор, за да остане там три месеца.От-
звукът е толкова голям, че предизвиква издава-
нето на плоча в Лондон с изпълнения на Надка-
Караджова. 

Песните донесоха на Надка Караджова много 
награди приживе – най-високите ордени на Репу-
блика България, златни медали от световни мла-
дежки фестивали, “Приз Братислава”, престижна-
та награда “Нестинарка” за цялостен принос към 
българското народно певческо изкуство от меж-
дународния фолклорен фестивал в Бургас и др.

Тя свързва живота си с акордеониста Стефан 
Костов, който става и неин мениджър. През 1991 
г. създават  квартет „Славей“, в който днес дело-
то на гласовитата певица продължава дъщеря й                
Светла Караджова.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

С дъщеря си Светла Караджова

Николай ЧаПаНски

Те са останали осем 
от двадесетина въз-
растни жени в село 
Леново, Асеновград-
ско, пресъздаващи и 
до днес традицион-
ните тракийски пес-
ни. Това са Николин-
ка, Дафинка, две Йор-
данки, Мария, Елена, 
Димка и Атанаска, 
като най-възрастната 
Желязка е на 73 годи-
ни. Атанаска по про-
фесия е детска учи-
телка, днес музикален 
ръководител на Ле-
новската група. 

Жените пеят местен 
автентичен фолклор, 
тракийски песни, съ-
брани от много въз-
растни хора. От тях 
черпили информация 
за обичаите и тради-
циите на района. За 
преданията, в които 

се разказва за скри-
то имане, което дава 
знак със син пламък 
на избрания човек, за 
да го намери. Но оно-
ва имане, което вечно 
го има около Леново, 
са ливадите, пълни с 
лековити билки - рав-
нец, здравец, росен.

 Жените се събират 
в една от къщите, пле-
тат венци и си разказ-
ват стари и днешни 
истории за останали-
те малко жители в се-
лото. После, когато из-
плетат венеца, се про-
вират под него, пеей-
ки своите песни, и за-
играват хоро. Ленов-
ските баби от детство 
слушат тракийските 
песни, разказващи за 
споделена радост, лю-
бов, но и за страда-
ния и несрети. Все-

ки се заслу-
шва в песен-
та на ленов-
ките, запе-
ли по жът-
ва. Песента 
се лее над 
полето, чо-
век бърше 
потно чело, 
изтръпнал 
от гласове-
те и разка-
за в песен-
та. В нея 
има всичко 
от живота –  
любов и мъ-
ка, делата на 
юначни хай-

дути, магията на омай-
ни самодиви, работли-
ви невести и отрудени 
стопани. 

За всички тях пее 
българката, лее се пе-
сента и разказва. 

Послушайте само: „У 
Недини слънце грее,   
върбо ле, върбо-вър-
бице.  То не било ясно 
слънце,  най ми била 
сама Неда..."  Така пе-
ят и разказват жени-
те от Леновската група 
при народно читалище 
„Звезда - 1928” в се-
ло Леново. Били дваде-
сетина сърцати жени, 
основали самодейната 
група  още през 1963 г. 
В читалището им мъж-
дука онази идея, оце-
ляла до днес от да-
лечно и близко мина-
ло. Леновските баби 
не спират да разуча-

ват нови песни. 
Ръководителката им 

Атанаска Янкова съби-
ра песни от най-стари-
те хора в селото, запи-
сала е много от тях с 
цел да се запазят на-
пред във времето, да 
се предадат на следва-
щото поколение наред 
с плетенето и вшиване-
то на изящните данте-
ли, които изумително 
красят техните носии. 
Втъкани в красиви тра-
кийски шевици са пре-
живените чувства на 
млади и стари, впли-
тали и надеждата си за 
добро бъдеще.

 Българската народ-
на песен се носи от 
Странджа до Пири-
на, прескача Балкана 
и плисва през равна 
Добруджа, носена от 
вятъра на времето, и 
разказва за някогаш-
ните и днешните хора, 
живели и работили по 
безкрайното Тракий-
ско поле. 

Песента, танците, 
разказите звучат и днес 
на местни празници и 
обичаи, пресъздаващи 
традициите на Ленов-
ския край, кулинарни 
изложби представят 
местните гозби, при-
готвени по стари тра-
диционни тукашни ре-
цепти, припомнят поза-
бравени, но и познати 
от детството вкусове.

Дора ВУЧкоВа

ЛеНовските баби

Какво би се родило от любо-
вта между българския фолклор 
и съвременното джаз звучене? 
Група "Аутентик" зарадва по-
читателите си с няколко нови 
записа на живо от студио-
то, а междувременно се 
подготвят за концерт зад 
граница. 

"Това е новата ни 
мания, така да се ка-
же – да правим жи-
ви изпълнения от 
студио среда. До-
ри и да има минимал-
ни грешки, емоцията е не-
сравнима с обработения 
запис. Подготвяме кон-
церт в Амстердам. Освен 
музика ще има и експози-
ция на български предме-
ти от тракийско време", от-
беляза кавалът и пияното 
в групата Живко Василев.

Младите музикан-
ти от група „Аутентик“ 
(Outhentic) преплитат ав-
тентичния български 
фолклор с  джаз, фънк и 
поп елементи като връзка 
между миналото и насто-
ящето. Те издадоха пър-
вия си самостоятелен ал-
бум.

Предизвикателствата 
на музиката и страстта 

по фолклора събират чле-
новете на групата Райна 
Василева, Живко Василев 
и Виктор Джоргов.

Музиката си насочват 
към младите, защото 

са убедени, че от 
тях зависи краси-

вият ни фолк-
лор да не за-
гине.

И с к а х м е 
да покажем, 

че народната 
музика не е музи-

ка, която остава във 
времето, а може да 
бъде възродена. То-
ва се опитахме да 
направим и с албу-
ма си, категорични 
са те.

Вокалът на "Ау-
тентик" Райна Ва-
силева сподели, че 
бандата прави по-
редната си крачка 
в посока съхраня-
ване на българския 
фолклор с концер-
та в чужбина. Ско-
ро ще основат и 
фондация "Аутен-
тик", която ще ра-
боти с обществена 
кауза, допълни тя.
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Маски с ленено семе

Обновете гардероба си 
с неутрални цветове

50-годишна любов е жива и днес

КРаСиви на вСЯКа вЪЗРаСт

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

От стр. 1 
 От тази странна ком-

бинация се ражда май-
ката на Слава – Мария, 
наследила дарбата на 
майка си, но неможеща 
да предсказва. Тази дар-
ба наследяват и децата 
на Мария – Слава и три-
мата й братя.

  Семейството е мно-
гобройно и оцелява в 
нищета, а мълвата за 
уникалните ясновидски 
способности на Слава се 
носи из цялото градче. 
Близките й са притесне-
ни да не бъде набедена 
за магьосница и още не-
пълнолетна я омъжват 
за Степан Севрюков, бе-
логвардейски емигрант 
от Русия. Слава е само на 
16 г. и по онова време 
се грижи безвъзмездно 
за ранените в лазарета 
близо до дома й, къде-
то среща Степан, тежко 
ранен в крака. Добавят 
2-3 години в документи-
те, като правят дъщеря 
си пълнолетна, и вдигат 
сватбата. 

Влязохме в църква. Аз 
съм като главичка на 
топлийка. не се виждам 
в тълпата. Гостите, 
пийнали, щуреят: „Бул-
ката! Де е булката?” 

  Ония, които ми носе-
ха воала, ме смятаха за 
дете, любопитно моми-
ченце, зазяпано в сват-
бата... Мъжът ми, пиян, 
се кандилка, попът съ-
що. Пеят развеселени: 

„Аз не гАдАя, Аз знАм!”
Лозенски, тогава 28-го-
дишен асистент в Мин-
но-геоложкия институт 
в София. Той е изумен 
от способностите й да 
сканира и вижда трииз-
мерно невидимото за 
човешкото око, свобод-
но да се пренася в мина-
ло, настояще и бъдеще, 
да контактува с почина-
ли. Остава до нея цял 
живот, а Слава го при-
ема като син.

  Последните години 
от живота й са в апар-
тамент в столичния 
квартал „Овча купел - 
2". Иво Лозенски се гри-
жи за нея, домакинства, 
пазарува. Племенница-
та й често ги посеща-
ва и помага в домакин-
ството. Потокът от нуж-
даещи се от Слава не 
стихва. 

През 1990-а е пока-
нена на Първия кон-
грес по психотрони-
ка в Двореца на култу-
рата в София. Присти-
га сама, придвижва се 
болезнено бавно с два 
бастуна. Доайенът на 
българските феномени 
е посрещнат със става-
не на крака и бурни ап-
лодисменти.

  Това се оказва едно 
от последните неща, ко-
ито прави – скоро след 
това в дома си Слава Се-
врюкова напуска нашия 
свят. Денят е 10 април 
1991 г. – третият след Ве-
ликден.

 На по-
р е д н и я 
пролетен 
п р а з н и к 
в софий-
ското се-
ло кубра-
тово сре-
щам ве-
села въз-
р а с т н а 
д в о й к а . 
Надка и 
иван сто-
янови са родени тук, отгледали са 
две дъщери, радват се на трима 
внуци. Догодина ще направят 50 
години брачен живот. имат спе-
циален повод да са на празника. 

оженили са се още 
след първата среща. На 
третия ден след среща-
та вдигнали сватба. и до 
днес са заедно, почти 50 
лета! 

Надка била шивачка, а 
иван - багерист. Призна-
ват ми, че били прияте-
ли с големия наш режи-
сьор рангел Вълчанов, 
създал прекрасни фил-
ми с някогашната шоп-
ска действителност в со-

фийско. и ако е бил жив днес, щял 
да направи филм за тях, за тяхната 
любов, но отнесъл спомена и сце-
нария за голямата им любов в по-
добрия свят.    

  Лененото семе е про-
дукт, предлагащ една от 
най-перфектните грижи 
за лицето в домашни ус-
ловия. Освен полезните 
ненаситени мастни ки-
селини, които играят из-
ключително важна роля 
за правилното функцио-
ниране на човешкия ор-
ганизъм, то е богато и на 
антиоксиданти - витами-
ните А, Е, С и др.  Подпо-
мага лечението на кож-
ни проблеми като псори-
азис, акне, екземи, пър-
хот. Съживява повехна-
лата кожа, като я зарежда 
с тонус и енергия. 

Ето две лесни маски с 

тази съставка, които мо-
же да  направите у дома.

    За суха 
и повехнала кожа

Продукти: 3 с. л. ле-
нено брашно, 200 мл 
прясно мляко, 1 с. л. 
зехтин

 Приготвяне. Затоп-
лете млякото и приба-
вете лененото браш-
но. Бъркайте, докато се 
сгъсти. Махнете от кот-
лона и добавете зехти-
на. Нанесете маската 
на лицето и оставете да 
действа 20 минути. Из-
плакнете  с хладка вода.

 Билкова 
 Продукти: 2 с. л. счу-

кано ленено семе, 2 с. 
л. стрита лайка, лаванду-
ла, липа, 1 с. л. зехтин и 
1 ампула витамин А

 Приготвяне. Залей-
те с гореща вода лене-
ното семе и билките и 
бъркайте до получава-
не на равномерна каша. 
Добавете зехтина и ам-
пулата витамин А. Нане-
сете маската върху ли-
цето, докато е хладка, и 
оставете да действа 20 
минути. Изплакнете с 
хладка вода.

Те са тези, които лес-
но се съчетават с други. 
Дрехи в такива разцве-
тки е задължително да 
има в гардероба на вся-
ка дама. Черно, сиво, ка-
муфлажно зелено, кафя-
во, каки, бяло и техните 
нюанси са в категорията 
на основните неутрални 
цветове.

През пролетта и лято-
то на 2018 г. ще са мо-
дерни именно неутрал-
ните цветове с техните 
производни от добавка 
на бял или черен цвят. 
Например от сивото ще 
се котират сиви свет-
ли, средни и тъмни (въ-
глен). Изключително ак-
туални ще са цветовете 

пясък, слонова кост, се-
деф, мрамор и т.н. Към 
неутралните цветове 
спадат и металните: зла-
то, сребро, мед, бронз, 
олово, платина.

Става дума за естест-
вените цветове на мета-
лите, а не за други цве-
тове с метално покри-
тие. Тези цветове при-
състват не само в бижу-
тата, но и в гардероба 
като аксесоари - обувки 
и чанти, както и при дре-
хите за специални слу-
чаи - сребърна блестя-
ща рокля или блуза със 
златни пайети.

Естествено тези неу-
трални цветове подхож-
дат на специфични ма-

терии - лен, памук, туид, 
коприна. Що се отнася до 
моделите, на дрехи в та-
кива разцветки подхож-
дат по-ежедневни фор-
ми - спортно сако, рокля 
с джобове, широка блуза, 
шалвар.

Въпреки че на тео-
рия неутралните цвето-
ве се съчетават с всич-
ко,  трябва да се внима-
ва, когато се комбинират 
с други неутрални цвето-
ве или шарени елементи. 
Например, ако търсите 
сако, което да се носи с 
рокля с цветен печат на 
черен фон, черното са-
ко ще бъде най-добрият 
избор. От друга страна, 
ако имате червена рок-
ля, всички от по-горе из-
броените неутрални цве-
тове ще й отиват.

 как най-лесно да об-
новите гардероба си с 
модни неутрални цве-
тове?

Най-добре е в него да 
има до три цвята, добре 
съчетаващи се взаимно. 

 Не забравяйте! И за 
неутралните цветове, 
както и за всички остана-
ли важи правилото: тъм-
ните ни правят по-слаби, 
светлите придават допъл-
нителен обем. Въпреки 
това за лятото залагаме 
на светлите цветове и ши-
роките дрехи.

Степан – на руски, по-
път – на български. уго-
ворили се тайно двама-
та да ми наддадат две-
три години. но порядъч-
но почерпени, нечестив-
ците прибавили… двай-
сет. С толкова Степан 
бе по-възрастен от ме-
не. узнах за измамата 
едва когато мъжът ми 
почина. Какво се оказа – 
сега да съм столетница! 

  След сватбата се пре-
селват в гр. Шипка бли-
зо до Шипченския ма-
настир, където наскоро 
се венчали. Съпругът й 
е ненадминат кулинар и 
се устройва като главен 
готвач на белогвардей-
ските емигранти, пове-
чето руски офицери ари-
стократи. Слава помага 
на мнозина с дарбата си 
и е обгърната с внима-
ние от всички. Но съще-
временно трескаво па-
зи пророческите си спо-
собности и дейности у 
дома от Степан. Тя знае, 
че съпругът й няма да ги 
приеме.

  Но той разбира и 
вгорчава живота й. Груб 
е и е много ревнив, стра-
хува се да не загуби с 
двадесет години по-мла-
дата си и красива съпру-
га, която всички обожа-
ват. Започват да се мес-
тят из цялата страна. За-

селват се в Княжево и 
Слава постъпва на рабо-
та в тъкачната фабрика в 
София, но често боледу-
ва, а перитонитът я оста-
вя без деца.

  Впоследствие успя-

ват да построят малка 
къщичка в района на 
днешния квартал „Ов-
ча купел”. Слава прию-
тява три котки и сухо-
земна костенурка в оп-
ит да запълни празнота-
та в дома си, докато един 
ден Степан се прибира с 
малко тригодишно мо-
миченце, което се казва 
Иванка. Измолил детето 
на чашка в кръчмата от 
беден вдовец с четири 
невръстни и гладни де-
чица. Слава прелива от 
щастие.

  С годините пробле-
мите със съпруга й се за-

силват, но въпреки че е 
прекомерно ревнив и 
невъздържан, тя не го 
напуска и се грижи с лю-
бов за него до смъртта 
му и прави всичко въз-
можно да облекчи стра-

данията му на болнич-
ното легло, преди да си 
отиде. В кратък миг на 
умопомрачение Степан 
я прогонва и… издъхва.

  Ясновидските зани-
мания са опасни през 
целия живот на Слава 
– преди Девети септем-
ври - заради църква-
та, а след това – заради 
властта. След 44-ата си 
година, сломена от пов-
семестното безверие, тя 
временно губи способ-
ностите си, но след пе-
риод на смиреност и ти-
танични усилия ги въз-
становява с още по-го-

ляма сила. „Аз не гадая, 
аз знам!” – така опреде-
ля тя ясновидството си.

Времената се сменят, 
мълвата за Слава, жена-
та с психотронно зре-
ние, расте. Прииждат 
хора от всички страни. 
Не иска пари от никого.

Откажем ли да при-
емем злото, с трез-
ва оценка за необходи-
мостта от него, ще се 
затворим и за добро-
то. няма случайни хо-
ра, премеждия, теглила. 
Споходилото ни е заслу-
жено някъде и някога. не 
от другиго, от нас. 

Навестяват я много 
известни личности от 
България и чужбина: 
армейски генерал Иван 
Михайлов – министъ-
рът на отбраната, Со-
ня Бакиш – съпруга на 
тогавашния министър-
председател Станко То-
доров, Людмила Живко-
ва, професор Рейдак – 
президент на Между-
народната асоциация 
по психотроника, елит-
ни руски учени – акаде-
миците С. П. Кордюмов, 
Владимир Авински, Ва-
лентин Фоменко, и мно-
го други наши и чужди 
светила.

През февруари 1962 
г., 60-годишна, Слава се 
запознава с физика Иво 
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френската кухня е известна със своите 
неповторими супи, вкусни сирена и краси-
ви сладкиши. и неслучайно французите се 
гордеят изключително много с кулинарни-
те си възможности.

 Може би сте чували и твърдението, че 
хората във франция са слаби и фини въпре-
ки чревоугодничеството си. това е така, 
защото културата им на хранене e много 
прецизна. те ядат само когато има нещо 
вкусно, ароматно и изискано. Рядко си поз-
воляват да се хранят на улицата. Да не го-
ворим и за факта, че в менюто им задължи-
телно трябва да присъства вино, което да 
подхожда на ястието.

За да се запознаете отблизо с качества-
та на френската кухня, вижте  рецепти, 
които със сигурност ще ви пренесат в ат-
мосферата на кулинарна франция.

Êàñóëå

Продукти: 450 г 
кромид лук, 1100 мл 
телешки бульон, 25 г 
масло, 25 г брашно 
тип 500, 100 г каш-
кавал

Приготвяне: Раз-
топете маслото в 

дълбока тенджера и 
прибавете обеления 
и нарязан на сит-
но лук.

 Похлупете и го 
задушавайте на тих 
огън, докато омекне, 
след което махнете 
капака и продълже-
те да пържите лука, 
докато потъмнее. За-
лейте с бульона, под-

правете с щипка сол, 
похлупете и варете 
30 минути.

 Разбийте отделно 
25 г брашно в 150 мл 
вода и го прибавете 
към супата. Разбър-
кайте добре и след 

като заври, оставе-
те на тих огън око-
ло 5 минути, докато 
се посгъсти.  Серви-
райте супата гореща, 
като непосредстве-
но преди това поръ-
сите с настъргания 
кашкавал. Към нея 
поднесете препече-
ни филийки френска 
франзела.

Името си получават от региона Dauphiné (До-
фине), намиращ се в Югоизточна Франция. Там 
се заражда и рецептата за тях.

  За да я приготвите, трябва да нарежете кар-
тофите на кръгчета и да ги наредете в тава за 

печене. Слагате им чесън, масло и сметана и ги 
запичате. Полученото ястие със сигурност ще ви 
допадне. Може да го обогатите, като му добави-
те яйца или сирене.  Френските майстори гот-
вачи пък имат и трик за тази рецепта – натри-
ват хубаво с чесън цялата тава. Така ароматът 
става много по-силен, а вкусът – неповторим.

Касулето вероятно е най-сложното 
френско ястие, приготвено на принцина 
на бавното готвене. Произлиза от Южна 
Франция. Ястието е кръстено на своя тра-
диционен съд за приготвяне – касулето. 
Той представлява дълбок кръгъл глинен 
съд с наклонени страни. 

 Ястието най-често се приготвя с месо 
(наденички, свинско, патешко и понякога 
овнешко), свинска кожа и зрял боб. Може 
да сложите каквото си поискате или как-
вото имате на разположение. Резултатът 
със сигурност ще бъде добър. За разлика 
от останалите френски ястия това не из-
исква почти никакъв труд. 

Продукти за белия фасул:  1 кг сух 
стар фасул със среден размер, 1 сред-
но голяма глава кромид лук, нарязан на 
четвъртини, 5-6 стръка прясна мащерка, 
1 стрък розмарин, 1 стрък прясна чубри-
ца, 1 дафинов лист, 1 суха люта червена 
чушка или ¼ ч. л. лют пипер, 2 ч. л. сол.

  За свинското задушено: 1 кг обезкос-
тена свинска плешка, нарязана на малки 
парчета, 1 с. л. зехтин/олио, сол  и прясно 
смлян черен пипер, 1 ч. ч. сухо бяло вино, 
1 ч. ч. пилешки бульон, 1 намачкана ски-
лидка чесън, 1 стрък розмарин.

  За зеленчуковия и доматен сос: ¼ ч. 
ч. патешка мазнина (от патешкото конфи) 
или зехтин/олио, 120 г бекон, наря зан на 
кубчета, 2 големи моркова, нарязани на 
кубчета, сол и прясно смлян черен пипер, 
1 голяма глава стар кромид лук, нарязан 
на ситно, 5 намачкани скилидки чесън, 

800 г домати от консерва.
  За финалното оформяне: ½ ч. ч. на-

рязан на едро магданоз, 4 с. л. зехтин/ол-
ио, 4 пресни наденички, 4 патешки бутче-
та конфи, накъсани, 3 ч. ч. хлебни трохи 
от свеж хляб, по избор ¼ ч. ч. пармезан 
и 1 с. л. лимонова кора.

  Приготвяне: 
На фасула: Накиснете боба за едно де-

нонощие. На другия ден отцедете, изплак-
нете и сложете в тиган за сосове (дълбок). 
Добавете достатъчно вода, за да се покри-
ят зърната. Прибавете всички продукти 
и лука. Кипнете на средна температура 
и оставете да къкри, сложете похлупака, 
но не го затваряйте плътно. В зависимост 
от зърната бобът ще е готов от половин 
час до 2 часа, така че го проверявайте и 
при необходимост добавяйте вода. Ко-
гато е готов, махнете от огъня и оставе-
те да се охлади.

 На свинското задушено: Сипете ме-
сото в купа със зехтина/олиото,  сол и 
пипер. Загрейте тиган на средна темпе-
ратура, сложете в него половината месо 
(на 1 слой) и гответе до покафеняване от 
всички страни. Повторете процедурата с 
другата половина. Изхвърлете излишната 
мазнина от тигана и върнете първата по-
ловина в него. Добавете виното и варете 
до редуциране на обема. След това сло-
жете бульона, чесъна и розмарина и на-
малете температурата. Покрийте тигана и 
оставете да къкри, докато месото омек-
не (час, час и половина). Охладете леко, 

извадете месото от бульона, а него прех-
върлете в купа. Оставете го да изстине и 
премахнете излишната мазнина.

  На зеленчуковия и доматен сос:  За-
грейте 1 с. л. зехтин/олио в тиган. Добаве-
те бекона и гответе, докато стане златист 
и мазнината от него е изтекла (около 15 
минути). Прехвърлете го в купа и излей-
те отделилата се мазнина. Добавете още 
малко зехтин, увеличете температурата 
и сипете морковите. Подправете със сол 
и пипер. Изчакайте мор-
ковите да омекнат и 
ги сипете в купа-
та с бекона. До-
бавете в тигана 
още 1 с. л. зех-
тин/олио и лу-
ка. Отново под-
правете със сол 
и пипер и нама-
лете температу-
рата. Гответе, ка-
то разбърквате и 
изстъргвате дъното 
на тигана. Лукът тряб-
ва да се карамелизира 
добре (15-20 минути). Накрая 
сложете всичко в тигана.

 Добавете чесъна, доматите и щипка 
сол и гответе 5-6 минути.  

"сглобяване" на касулето.  Отцедете 
боба, като запазите течността. Извадете и 
изхвърлете подправките, лука и чушката. 
Постепенно го смесете с беконената и зе-
ленчуковата смес, доматения сос и магда-
ноза. Подправете на вкус със сол и пипер.

  Подгответе съда за печене (например 

глинен) и загрейте фурната на 180 граду-
са. Загрейте 1 с. л. зехтин/олио в съда и 
запечете наденичките, докато покафене-
ят. Изчакайте да се охладят и ги нареже-
те на четвъртини.  Излейте мазнината. С 
лъжица равномерно разпределете в съ-
да от бобената смес. Над нея сложете на-
деничките, свинското и патешкото. По-
крийте с другата половина боб. Излейте 
обезмазнения свински бульон, накрая - и 
течността от боба. Течностите не трябва 

да покриват фасула. Запече-
те касулето непокрито за 

45 минути.
Добавете последни-

те 3 с. л. зехтин/олио, 
хлебните трохи (запа-
зете малка част), пар-

мезана и кората от 
лимон (ако използ-
вате), като ги раз-

пръснете отгоре. От-
ново мушнете във фур-

ната и печете около 45 
минути. Поръсете ястие-

то с последните трохи, уве-
личете температурата и вър-

нете за 1 минута. Извадете касуле-
то, изчакайте да се охлади поне 45 мину-
ти и сервирайте топло.

Забележка! Пригответе боба поне 2 
дни предварително, като след това го 
приберете в хладилника без течността. 
Не забравяйте, че нея също трябва да 
съхраните. Предварително може да при-
готвите свинското, както и зеленчуковия 
и доматен сос.

Ястието традиционно се приготвя в Югоиз-
точна Франция, по-точно в Ница. Представля-
ва смес от печени зеленчуци, предимно патла-
джани, чушки, тиквички, домати, лук и чесън. 
Слагат се и различни провансалски подправки.

Продукти: 6 домата, 1 с. л. доматено пюре, 3 
щипки сол, 1 щипка захар, 4 с. л. олио, 1 стрък 
босилек, 1 тиквичка, 1/2 червена чушка, 1/2 
глава кромид лук, 5 стръка пресен магданоз. 

Приготвяне: Нарежете на средни кубчета 
три малки домата, чушката, лука и магдано-
за. Затоплете котлона на средна температура 
и запържете в малко олио лука, докато ста-
не прозрачен. Добавете нарязаните домати и 
чушката. Сложете щипка захар и 2 щипки сол. 
Накрая сложете доматеното пюре и нарязания 
магданоз и босилек. Сместа изсипете в намаз-
нена тавичка и разпределете равномерно по 
дъното. Нарежете на тънки кръгчета тиквич-
ката, картофите и останалите 3 домата.  Вни-
мавайте и при картофите, тъй като на тях им 
трябва повече време за готвене! Режете ги 
много на тънко и ако не са от пресните, мо-
же да се наложи да ги бланширате леко, за да 
сте сигурни, че няма да останат сурови. Редете 
резен картоф, след това домат, после тиквичка 
и така докрай. Така подредено, поръсете ясти-
ето със сол на вкус и полейте с олио и вода. 
Завийте с фолио и печете на силна темпера-
тура около 200-220 градуса 30 минути, дока-
то добре се задуши и картофите станат гото-
ви. След това махнете фолиото и печете, до-
като течността поизври и зеленчуците се за-
пекат леко по краищата - около 10-15 минути.
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11В градината Сред цветята

ÌÀÃÍÎË È ßÒÀ  
äðåâíàòà  àðèñòîêðàòêà

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

Çà äà îòãëåäàìå 
âêóñíè äîìàòè

Бързото повишава-
не на температурите 
събужда към цъфтеж 
почти всички овощни 
видове. 

През април проти-
ча и цъфтежът на оне-
зи, при които е закъс-
нял през март в някои 
райони поради засту-
дявания. темповете 
на развитие на овош-
ките налагат и ускоре-
но изпълнение на ня-

кои от специфични-
те грижи на овощаря 
за месеца, които най-
често се свеждат до:
 бързо приключ-

ване на резитбата, 
ако поради неблаго-
приятно време или 
други причини не е 
завършила през март;
 бързо приключ-

ване на пролетното 
засаждане на дръв-

чета поради бързото 
влошаване на услови-
ята за прихващането 
им;
  бързо приключ-

ване на предцъфтеж-
ните поливки при по-
късно цъфтящите ви-
дове – седмица до 10 
дни преди цъфтежа;
  плитка обработ-

ка на почвата (до 10 
см) в овощните гра-
дини или в околос-
тъблени кръгове при 
единичните дръвче-
та с цел унищожава-
не на бързо никнещи-
те плевели;
  присаждане на 

калем под кора;
  пръскания сре-

щу болести и непри-
ятели;
  адекватни мер-

ки при опасност от 
слани за предотвра-
тяване на поражени-
ята.

Магнолиеви са 
едни от най-
древните рас-

тения в света. Те са 
висшата аристокрация 
сред дърветата и хра-
стите и почти не са се 
променили, защото са 
били създадени съвър-
шени.

Към семейство „Маг-
нолиеви” спадат над 200 
вида. Те са изключител-
но красиви, особено по 
време на цъфтеж. Цве-
товете им са впечатля-
ващи, ароматни, биват 
бели, розови, червени, 
лилави, жълти. Някои 
форми са едроразмер-
ни вечнозелени дърве-
та и храсти други, листо-
падни, са с цъфтеж пре-
ди разлистването.

Носят името на френ-
ския ботаник Пиер Маг-

нол и са го получили 
през 1703 г. 

Открити вкамене-
лости на магнолия дати-
рат от преди 100 мили-
она години. Поради та-
зи причина плодниците 
в цветовете са изключи-
телно устойчиви. Те са 
се появили много пре-
ди пчелите. 

Доказано е, че в Евро-
па са съществували ня-
колко древни гори от 
магнолии, но по време 
на ледниковия период 
биват унищожени. Запа-
зени са малки огнища в 
Северна Америка и Из-
точна Азия.
Почва

П о -
в е ч е т о 
м а г н о -
лии рас-
тат добре 
във влаж-
ни, про-
цедливи, 
неутрал-
ни почви. 
Приспо-
с о б и м и 
към гли-
нестите и 
глинесто-песъчливите 
почви, но растат слабо 
в лошо дренирани поч-
ви. Устойчиви са и на за-
сушаване.

Място
Магнолиите пред-

почитат пряко слънче-
во огряване до леко за-

сенчване. За предпочи-
тане да не се излагат на 
ветровити места, тъй ка-
то цветовете могат бър-
зо да преминат.

Избор
Възможно е използ-

ването на различни ви-
дове храсти и дървета, 
подходящи както за го-
леми градини, така и за 
много малки. Размерите 
варират от 2 до 20-30 м.

видове магнолии: 
вечнозелени; листо-
падни, цъфтящи пре-
ди разлистване; лис-
топадни, цъфтящи 
след разлистване.

Вечнозелени 
Magnolia grandiflora 

(Eдроцветна магно-

лия) е вечно-
зелено дърво, 
достига висо-
чина до 25 м с 
широка пира-
мидална коро-
на, кората е си-
ва, листата тъм-
нозелени месес-
ти, от долната 
страна златисти, 
дълги до 25 см. 
Цветовете са бе-
ли, ароматни и 

много ед-
ри, дости-
гат диаме-
тър 25 см.
Които цъфтят 

преди 
разлистване
Magnolia Kobus 

(японска магно-
лия). Дърво ви-
соко до 20 м, 
р а с т я щ о 
в Япо-
н и я . 

Д о с т и г а 
10 м ви-
с о ч и н а . 
Корона-
та е яйце-
видна, цве-
товете са бе-
ли и цъфти обил-
но преди разлистване 
през април. 

Magnolia liliflora 
(лилиевидна магно-
лия). Храст, достига ви-
сочина до 3-4 метра. 
Цветовете са чашко-
видни, подобни на ли-
лия, лилави отвън, а от-
вътре бели. Цъфтежът е 
през март, април преди 
разлистването. 

Magnolia denudatа 
(гола магнолия), висо-
ка е до 5-6 м. Цветовете 
са ароматни, чашевидни, 
15 см в диаметър, бели, 

с червеникава ивица на 
външните три венчелист-
чета. Страда от ниските 
температури и у нас се 
среща в парк Кричим. 

суланжова магно-
лия - храст с размери 4-5 
м. Хибрид между лилие-
видна и гола магнолия. 

Цветовете са 
изправе-

ни и 
дълги 
1 0 -
1 5 
см и 
око-

ло 10 

см в 
д и -

аме-
т ъ р , 
розови, 
рядко бе-
ли. Цъфти през 
април, май месец. Срав-
нително студоустойчи-
ва вид. Изключително 
красива с разнообраз-
ни форми.

Magnolia Stellata 
(Звездовидна магно-

лия) Храст с височина 
до 3 м. Короната е къл-
бовидна. Цветовете са 
бели и широко разтво-
рени, оттам идва и бъл-
гарското наименова-
ние. Цъфти през март, 
а цветовете могат да се 
увредят от пролетните 
застудявания. 

Цъфтящи 
след разлистване

Magnolia obovata 
(обратно яйцевидна 
магнолия) Дърво, висо-
ко до 20 м. Листата са об-
ратно яйцевидни, много 

големи, а размерите 
им достигат 40 

см. Цветове-
те са бе-

ли. Цъф-
ти през 
май-юни. 
Студоус-
тойчива.

M a g -
nolia acum-

inatа (Дърво-
видна магнолия) 

Дърво високо до 15-20 
м. Листата са дълги до 
15-20 см. Цветовете са 
зеленикаво-жълти, 7-8 
см в диаметър, във фор-
ма на камбанка. Студо-
устойчив. 

Настъпи времето да засадим до-
матите – този така любим зеленчук 
на малки и големи, на въздържате-
ли и любители на чашката. Засаж-
дането на открито става 
възможно, когато е 
преминала опас-
ността от сла-
ни и почвата 
на дълбочи-
на 10 см се 
е затопли-
ла до око-
ло 12º. Това 
време на-
стъпва през 
втората поло-
вина на април, 
по-рано в южните 
райони на страната, и 
до края на месеца – в Се-
верна България и по-високите по-
лета. В дворните градини, които се 
отличават с по-топъл микроклимат, 
може да се пристъпи и по-рано към 
засаждане върху част от определе-
ната площ, но за целта е необходи-
мо да се разполага с т. нар. рисков 
разсад (примерно 1/3 повече от не-
обходимото за цялата площ). По-ра-
но засадените растения, в случай че 
не пострадат от слани, ще встъпят и 
по-рано в плододаване. 

Вкусът и качеството на домати-
те зависят от съотношението между 
захари и киселини. Колкото по-мал-
ко киселини и повече захари съдър-
жат, толкова по-вкусни са те. Повече-
то киселини се намират в сока око-
ло семената им, следователно най-
вкусните домати са най-плътните и 
с най-малко семена. 

Ето и кои са тайните за отглеждане 

на добра реколта от домати.
Много светлина - засадете дома-

тите там, където ще получават мно-
го светлина и където са защитени от 

студени ветрове.
Правилното по-
ливане - влаж-

ността на поч-
вата тряб-

ва да бъде 
висока. За 
най-добри 
р е з у л т а -
ти може да 
не ги поли-

вате толко-
ва често, но 

изобилно. Пре-
поливането не е 

желателно - излиш-
ната влага ще доведе до 

воднисти домати.
топла вода - избягвайте полива-

нето със студена вода, особено кога-
то температурата на въздуха е мно-
го висока. Използвайте престояла на 
слънце вода, като в нея може да до-
бавите малко естествена тор (ком-
пост). 

сол и пепел за сладост - опит-
ните градинари препоръчват расте-
нията да се подхранят с малко сол и 
пепел (1 супена лъжица сол и 1 чае-
на чаша пепел на 10 литра вода). Из-
сипете само 1/2 литър от този раз-
твор под всяко растение. За съща-
та цел може да използвате и малко 
морска вода. 

Пълно узряване - доматите тряб-
ва да узреят неоткъснати. Колкото 
по-дълго време са на растението, 
толкова повече хранителни веще-
ства получават от него. 
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Проблеми 
в Еврозоната, 

за които 
не се говори

Продължение от бр. 15
Не трябва да се пропуска фактът, че е из-

ключително трудно да се обединят икономи-
ки с различна индустриална структура, раз-
лично технологично ниво на развитие, раз-
лични образователни системи, различна де-
мографска, социална и религиозна структура, 
в една финансова система, която на всичкото 
отгоре да бъде с единна валута и още пове-
че – да работи. 

За да можем да отстраним проблема и да 
съградим нова, работеща и просперираща Ев-
розона, първо трябва да посочим проблемите 
на сегашната. Десет години след началото на 
световната икономическа криза някои страни 
от Еврозоната все още не са я преодолели.  

Друг проблем на Еврозоната в този й вид 
е, че макар и парадоксално, тя засили нера-
венството между своите страни членки. Ако 
сравним икономиките на Гърция и Италия, 
от една страна, с тези на Франция и Герма-
ния, от друга, ще видим, че първите изоста-
ват сериозно в своето икономическо разви-
тие. Основната идея на еврото беше именно 
да сплоти и обедини европейските икономи-
ки. В действителност обаче наблюдаваме об-
ратния ефект – засилване на разделението. 
Ръководителите на Еврозоната, може би не-
осъзнато, създадоха Европа на неравенство-
то. Това отчасти се дължи и на сляпата вяра 
в безпогрешността на неолибералния ико-
номически модел, прилаган през последни-
те няколко десетилетия. 

За съжаление някои европейски икономи-
ки стагнират в продължение на вече 10 го-
дини. Тази стагнация е съпроводена от драс-
тичен спад в БВП, висока безработица, нара-
стване на външния дълг, социално напреже-
ние и политическа нестабилност. 

Според професор Джоузеф Стиглиц от Ко-
лумбийския университет решението за създа-
ването на Еврозоната е почти изцяло поли-
тическо. Икономическите параметри остана-
ха на заден план. Европейският съюз бе упо-
ен от идеята за идеологическа интеграция на 
всяка цена. И така се роди еврото. По всич-
ко личи, че европейските лидери действаха 
на принципа „първо политиката, после ико-
номиката“. Факт е, че политиката и икономи-
ката са неразделни и зависят една от друга. 
Но още по-очевиден факт е, че същите тези 
лидери създадоха предпоставки за икономи-
ческа нестабилност заради прибързаното си 
политическо решение.  

Икономиките в Европейския съюз съчета-
ват в себе си уникален микс от индустриа-
лен напредък и научен потенциал. Повечето 
от тях „знаят как“ във всяка една област от 
икономиката благодарение на историческия 
си  опит и иновативност. Не трябва да забра-
вяме, че Старият континент е люлката на съ-
временната цивилизация. Оттук е започнала 
и индустриалната революция, без която све-
тът нямаше да бъде същият. Европа има по-
тенциала и възможностите да се справя мно-
го по-добре отколкото го прави сега. Всич-
ко обаче преминава през голяма реформа 
в Еврозоната. Нациите в ЕС трябва да имат 
възможността да разгърнат потенциала си в 
пълни мащаби. 

Еврозоната се нуждае от дълбока и енер-
гична реформа, която неизбежно ще дове-
де до политически сътресения. Големият въ-
прос е дали управляващите елити ще се съ-
гласят да извършат преформатиране на ев-
ропейския валутен съюз или статуквото ще 
се запази. Ако искаме наистина Европа да е 
единна и просперираща, то реформирането 
на Еврозоната трябва да бъде приоритет №1 
на европейските ръководители. 

ПЛЕВЕЛИТЕ НА ПРЕХОДА
През целия „преход 

към демокрация и па-
зарна икономика” и осо-
бено в последните 10 го-
дини на ГЕРБ-ерско уп-
равление се навъдиха 
едни плевели, които не-
престанно декларират, 
че служат вярно и все-
отдайно на народа и ли-
цемерно го наричат „су-
верен”. Това са полити-
ци, партийци, протестъ-
ри, политолози, вестни-
кари, телевизионери и 
всякакви подобни поро-
ди, които с неприкрита 
демагогия  ласкаят наро-
да и се стремят да го из-
лъжат, за да се докопат 
до властта. Стремежът 
им е да станат минист-
ри, депутати, кметове, а 
на някои им стига и даже 
да кръжат край тях като 
пеперудки около свещ. 

За истински слуги на 
народа се кипрят мини-
стрите. Буквалното зна-
чение на министър (лат. 
„minister” ) е слуга, дър-
жавен служител, помощ-
ник. Министърът е длъж-
ностно лице, назначено 
на държавна служба, за 
да извършва определен 
вид обществена дейност 
и да отговаря лично за 
делата си. Той е длъжен 
винаги да работи за те-
зи, на които е служител, 
т.е. на народа. 

Не по-малко важни 
слуги на народа са депу-
татите (от лат. „deputatus” 
- изпратен, избран за из-
пращане). Избирателите 
дават на депутатите оп-
ределена заръка, която 
те много бързо забравят, 

щом влязат в парламен-
та и започват да рабо-
тят за себе си.  Депута-
тите излъчват министри-
те. Едни слуги определят 
други слуги. Но винаги 
става така, че министри-
те започват да команд-
ват депутатите, които са 
ги назначили, т.е. рабо-
тодателите си. 

 А „суверенът” (от фр. 
„sоuverain” – върховен 
господар), естествено, е 
народът. Той е носите-
лят на всяка власт, той 
е господарят, той изби-
ра служителите си и им 
възлага задачи. В негово 
име се вземат решения и 
се издават присъди. Су-
веренът може да отдава 
властта си само на онези, 
които намира за най-до-
бри, най-умни, най-уче-
ни, за да му служат все-
отдайно и да се отчитат 
пред него как са изпъл-
нили поръченията му. 
Кандидатите за минист-
ри и депутати се надпре-
варват да ласкаят колко 
умен, мъдър и справед-
лив е нашият народ, той 
знае на кого колко власт 
да даде, той вярно усе-
ща кой най-добре ще го 
управлява. След като из-
браниците се докопат до 
властта, те с пренебре-
жително високомерие 
вече наричат суверена 
си „електорат”.  Служе-
щите на народа не оби-
чат той да им дава акъл, 
да изразява мнение, а са-
мо послушно да гласува. 

  Най-верен служи-
тел на народа е преми-
ерът ни г-н Б. Борисов. 
„Той” плаща пенсии-

те, „той” вдига заплати-
те, „той” прокарва ма-
гистрали, ”той” намаля-
ва безработицата, по-
вишава икономическия 
растеж, все ТОЙ. Затова 
трябва да не го ядосва-
ме, защото може да се за-
инати и да спре благоде-
янията си. Преди време 
каза, че няма да увели-
чава заплатите под на-
тиск на синдикатите, че 
ако 300 души протести-
рат срещу него, ще си 
подаде оставката. На 
оставки е спец. Но сега 
не му се говори за ос-
тавки, макар че в цяла-
та страна и във всички 
сфери хората протести-
рат. Но нали е обявен за 
лидер от европейски ма-
щаб, не бива да разоча-
рова „началниците си”.   
Борбата да станат слуги 
на народа между парти-
ите винаги е жестока, на-
право е епична. Влизат в 
действие всякакви сред-
ства. В тази баталия ГЕРБ 
много добре са се спе-
циализирали и направо 
са се самозабравили.  Та-
ка се формира една по-
литическа клика от пар-
тийни кохорти, депута-
ти, министри и др. Мно-
го им е драго на нашите 
управници да ги нари-
чат „политическа класа”. 

Колко получават ми-
нистрите ни, какви бо-
нуси дават на близките 
и любовниците си, не се 
знае, тъмна Патагония. 
А и се пазят едни други, 
отхвърлят оставки, при-
криват далавери, винов-
ниците „преминават” на 
друга работа и т.н. 

На суверена таки-
ва неща не се полагат. 
Той е наемен работник 
с ниско заплащане, по-
някога се труди и да-
ром. Половината от се-
мейството му са безра-
ботни или има само по 
един работещ. Плаща 
данъци и осигуровки, 
своите и на избраници-
те си. Търпи глупавите 
им изказвания и обиди. 
Те го хокат, но той не 
протестира. Постоян-
но го калесват с тлъс-
ти сметки за ел.ток, во-
да, отопление, които на 
министрите и депутати-
те поема държавата, и 
той търпеливо плаща. 
Нападат го, ограбват 
го, убиват го, умира на 
улицата, а не в болни-
ца. Отнемат му земята 
и жилището за дребни 
сметки, а той горкият 
само се оплаква. Ето, 
така живее суверенът 
в България, че и в дру-
ги страни по света.

Един класик е казал: 
„Умен е не този, който не 
греши, такива хора ня-
ма. Умен е този, който 
поправя грешките си и 
не ги повтаря”. Прецене-
те колко умен е българ-
ският народ, колко пъти 
повтаря грешките си. А 
някога сър Уинстън Ле-
нард Спенсър Чърчил бе 
казал, че демокрацията 
е лошо нещо. Напротив 
– много е хубаво нещо, 
защото означава „власт 
на народа”, но народът 
умно да я упражнява.

Доц. д-р стоян 
ВлаЙкоВ Борислав БоеВ

На 11 април 5 милиона и 
200 хиляди имащи право 
на глас в Азербайджан бя-

ха призовани да дадат гласа си 
за нов държавен глава. От тях 
68,7% се явиха пред урните. И 
още същия ден стана известно, 
че бъдещият президент 
ще е сегашният Илхам 
Алиев, който вече 15 го-
дини е несменяем на ви-
сокия пост. Даже процен-
тът на гласувалите за не-
го 86,5% е с два повече от този 
при избирането му за държавен 
глава през 2013 г.

Чрез референдум, проведен 
през 2016 г., конституцията бе 
променена и от тази година ман-
датът на президента се увелича-
ва от 5 на 7 години. Тези избо-
ри бяха бойкотирани от опози-
цията, която реши да не посочи 
свои кандидати. И все пак в края 
на март бяха регистрирани 6-има 
опоненти на кандидата на упра-
вляващата партия „Нов Азербай-
джан” Илхам Алиев. Но кой от кой 
по-неизвестен за азербайджан-
ските избиратели. Още повече 
че нямаше никакви предизборна 
кампания. Според опозиционни-
те лидери тези кандидати са били 
избрани от управляващите, за да 
създадат илюзия за конкуренция 
на избори, резултатът от които е 
предварително решен. И не слу-
чайно те получиха резултати от 
0,67 до 2,81%.

Според конституцията редов-

ните избори за президент се про-
веждат в третата сряда на октом-
ври в годината, в която изтича ман-
датът на избрания държавен гла-
ва. Според това правило избори-
те тази година трябваше да бъ-
дат на 17 октомври. Защо обаче 

бе решено този срок да бъде из-
теглен още през април и изборите 
станаха предсрочни, не се обясня-
ва. Опозицията разкритикува из-
ненадващото решение на Илхам 
Алиев да изтегли с 6 месеца дата-
та на изборите. Смята се, че тази 
маневра позволява скъсяване на 
предизборната кампания и пречи 
на опозицията да вземе мерки сре-
щу евентуални фалшификации. Уп-
равляващата партия отхвърли те-
зи критики и увери, че гласуване-
то е справедливо и всички канди-
дати са равнопоставени.

Петдесет и шест годишният Ил-
хам Алиев е син и наследник на 

президента Гейдар Алиев, упра-
влявал страната от 1969 до 2003 
г. практически без прекъсване. 
Съпругата на сегашния държавен 
глава Мехрибан е офталмолож-
ка, известна с красотата си, коя-
то непрестанно се появява по те-

левизията. Произхожда-
щата от влиятелното се-
мейство Пашаеви, с ре-
путацията, че контроли-
ра собствена финансова 
империя, Мехрибан Али-

ева е избрана за депутат през 
2005 г. и понякога е смятана за 
бъдещ наследник на съпруга си. 
За да стане по-късно и вицепре-
зидент.

Поддръжниците на президен-
та посочват, че той и баща му са 
успели да превърнат малката би-
вша съветска кавказка републи-
ка в процъфтяващ производител 

на въглеродни горива, енергиен 
доставчик на Европа. Но критици-
те подчертават, че бащата и синът 
са използвали властта, за да натру-
пат състояние, измервано в мили-
арди долари.

От завършилия престижния Ин-
ститут за международни отноше-
ния в Москва и сам преподавал в 
него от 1985 до 1990 г. Илхам Али-
ев,  владеещ руски, френски и ан-
глийски,  се очаква през новия си 
мандат да намали пропастта меж-
ду бедни и богати и да намери общ 
език с Армения по спорния за две-
те държави Нагорни Карабах.

Цветан илиеВ        

КоМентиРаМе

Несменяемият Алиев
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Петък, 20 аПрил 
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
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:25 Евровизия
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Сид - дете на науката 2
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 Нощни птици

22:55 Евровизия
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концертмайсторите: Ле-

тиция Морено /цигулка/
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Капри
3:00 Зелената линейка
4:00 Рецепта за здраве
4:15 Още от деня
5:55 Панорама

съБота, 21 аПрил 
7:00 Внимание, роботика
7:25 Животни по пижами
8:05 Бакстър
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Библиотеката
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Луиза Спаньоли
15:00 Дуел
16:45 Частните музеи в Чехия
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

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Астронавтът фермер
22:30 Евровизия
22:35 По света и у нас
22:50 Студио Х: Лабиринт
0:50 Луиза Спаньоли
2:05 Капри
3:50 Туристически маршрути
4:20 Бразди 
4:50 Иде нашенската музика
5:50 Малки истории

НеДеля, 22 аПрил  
6:50 Неделно евангелие
7:00 Внимание, роботика
7:25 Животни по пижами
8:05 Бакстър
8:30 Денят започва с Георги 

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

край 6
13:30 Непозната земя
14:00 Луиза Спаньоли
15:00 Шарен свят: Изпит
15:55 Баскетбол: Мач на звез-

дите от Националната 
баскетболна лига

18:00 Пътят към ФИФА Светов-
но първенство 2018 

18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Какво се крие под Аме-

рика
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Чудният Бокачо
23:15 Евровизия
23:20 По света и у нас
23:35 Колумбийска връзка
1:30 Луиза Спаньоли
2:30 Капри
3:30 Днес и утре
4:00 Какво се крие под Аме-

рика
4:45 Вяра и общество 

ПоНеДелНик, 23 аПрил
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
13:25 Евровизия
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Нощният управител
22:55 Евровизия
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест
0:20 Телепазарен прозорец 
0:35 Денят започва с Култура
1:50 Нощният управител
3:45 Дойче веле: Шифт
3:00 Въпрос на чест
3:50 Здравето отблизо

5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ВторНик, 24 аПрил 
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
13:25 Евровизия
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
21:55 Геният
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест
0:20 Телепазарен прозорец 
0:35 Денят започва с Култура
1:50 Геният
3:00 Въпрос на чест
3:50 Здравето отблизо

5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

сряДа, 25 аПрил 
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
13:25 Евровизия
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

14:00 Телепазарен прозорец 
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Баш майсторът - фермер
22:00 Геният
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест
0:20 Телепазарен прозорец 
0:35 Денят започва с Култура
1:50 Геният
2:50 Япония днес
3:00 Въпрос на чест

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

ЧетВъртък, 26 аПрил 
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
13:25 Евровизия
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
14:15 Малки истории
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Животни по пижами
15:10 Сид - дете на науката 2
15:35 Сафарито на Скаут
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-големите музеи
21:30 Студио Футбол
22:05 Футбол: Арсенал - Атле-

тико /Мадрид/, полуфи-
нална среща от турнира 
“Лига Европа”

0:15 Телепазарен прозорец 
0:30 Денят започва с Култура
1:45 Капри
3:45 Най-големите музеи

Петък, 20 аПрил
6:05 Айде, моме, да бегаме
6:35 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Под вълните на Черно 

море
9:00 По света и у нас
9:15 Около света за 202 дни
10:15 Местно време 
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Знаете ли, че...
15:30 Едно голямо семейство 2 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 
17:30 Местно време
18:00 История.bg
19:00 120 минути голям смях с 

Никола Анастасов 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Време за губене
21:30 Живко Петров трио 
22:30 Версията на Барни
0:40 Евровизия 
0:45 Местно време
1:15 История.bg
2:15 Време за губене
2:45 Около света за 202 дни
3:40 Непозната земя
4:10 Часът на зрителите 
4:40 120 минути голям смях с 

Никола Анастасов 
5:40 Туристически маршрути

съБота, 21 аПрил
6:10 Вкусни изкушения
6:40 Пътешествия
7:10 Бакстър
8:00 Сид - дете на науката 2
8:30 Децата.com
9:00 Пътеводител БГ 

9:30 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: “Съ-

нуваме България”
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Версията на Барни
16:10 95 години от рождение-

то на Борис Машалов
16:55 Пътувай с БНТ 2
17:25 Посолството
18:35 За възможността да се 

живее 
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Уроци по летене
22:25 Добър ден с БНТ 2
23:25 Посолството
0:35 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
0:40 Абсурдите с БНТ 2
1:10 Пътувай с БНТ 2
1:40 Ленти и документи: „Ле-

тящите хора на Жоел“
2:45 Скъперникът
4:20 Рецепта за култура 
5:20 Ай да идем
5:50 Земята е само една

НеДеля, 22 аПрил
6:05 Вкусни изкушения
6:35 Европа без граници: “Съ-

нуваме България”
7:05 Бакстър
7:30 Сид - дете на науката 2
8:20 Сагуа - сиамската котка
8:35 Животни по пижами
9:00 Неделна литургия
10:30 Български уроци – аз уча 

български 
11:00 Библиотеката

12:00 Ай да идем /избрано/
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Уроци по летене
15:40 Концерт на Андрей Дре-

ников и приятели 
 /2010 г./

16:45 Пътувай с БНТ 2
17:15 Посолството
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Вечно-

то плаване”- “Летящият 
холандец” от Рихард 
Вагнер

20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шотландски боец. По-

следното измерение
22:20 Шифт
22:35 Добър ден с БНТ 2
23:35 Посолството
0:50 Евровизия 2018 

/клипове/
0:55 Пътувай с БНТ 2
1:25 Шотландски боец. По-

следното измерение
3:00 Живко Петров трио
4:00 Библиотеката
5:00 Ай да идем /избрано/
5:30 Децата.com

ПоНеДелНик, 23 аПрил
06:00 Янка Рупкина - животът 

на една певица
06:30 Непозната земя /избра-

но/
07:00 Часът на зрителите /

избрано/
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Знаете ли, че...
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време: Без бари-

ери
10:45 Български уроци – на-

родни танци, песни и 

обичаи 
11:15 Пред олтара на операта /

избрано/
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Хайка за вълци
13:30 Пътеводител БГ /избра-

но/
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Япония днес
15:30 Рецепта за култура 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
18:55 Екология
19:05 За възможността да се 

живее 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътувай с БНТ 2
21:30 Еленово царство
23:00 Ленти и документи: „Хо-

се Санча“
00:00 Евровизия 2018 

/клипове/
00:05 Днес и утре
00:35 Местно време
01:05 Хайка за вълци
02:00 Пред олтара на операта
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя

 /избрано/
04:00 Часът на зрителите /

избрано/
04:30 Земята е само една
04:45 95 години от рождение-

то на Борис Машалов
05:30 Днес и утре

ВторНик, 24 аПрил 
06:00 От Дунав до Странджа 
06:30 Непозната земя /избра-

но/
07:00 Часът на зрителите /

избрано/

07:30 Денят започва с Култура
08:45 Япония днес
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Пътеводител БГ /избра-

но/
11:15 България от край до 

край 5
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Хайка за вълци
13:25 Опознай България /из-

брано/
13:50 Очарователни погледи 

към Китай
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Евроновини: В бъдещето
15:30 Едно голямо семейство 2 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
18:55 Европа днес
19:05 Един български глас в 

Европа 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Часът на зрителите
21:30 Кармен
22:40 Ленти и документи: „Рит-

нитопковци“
00:00 Днес и утре
00:30 Местно време
01:00 Хайка за вълци
02:00 България от край до 

край 5
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя /избра-

но/
04:00 Часът на зрителите /

избрано/
04:30 Америка днес
05:30 Днес и утре

сряДа, 25 аПрил 
06:00 Иво Папазов и оркестър 

“Тракия”
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Евроновини: В бъдещето
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Опознай България /из-

брано/
11:10 България от край до 

край 5
11:40 Европейски маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци – аз уча 

български 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Пътуване в миналото
15:30 Едно голямо семейство 2 
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2 
19:00 Полет на палци
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Диоген
23:10 Ленти и документи: „Бъл-

гарски държавен“
00:00 Изкуството на 21 век
00:30 Местно време
01:00 Америка днес
02:00 България от край до 

край 5
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя /избра-

но/
04:00 Часът на зрителите /

избрано/
04:30 Полет на палци
05:30 Изкуството на 21 век

ЧетВъртък, 26 аПрил 
06:00 Спомени ми песните и 

ще ме върнеш към живот
06:30 Непозната земя /избра-

но/
07:00 Часът на зрителите /

избрано/
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Пътуване в миналото
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Български уроци – аз уча 

български 
11:15 Знаете ли ...
11:35 Културни адреси: София, 

Европа
12:00 По света и у нас
12:30 95 години от рождени-

ето на актьора Петър 
Слабаков

13:00 Туристически маршрути
13:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

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

море
15:25 Едно голямо семейство 2 
16:20 Знаете ли, че ...
16:30 Стани богат
17:25 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 Едно голямо семейство 2 
19:00 Димитър Шишманов: За 

размишление
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътешествия
21:30 Рецепта за култура 
22:30 Скачени съдове
23:55 Изкуството на 21 век
00:25 Местно време: Без бари-

ери

Петък, 20 аПрил
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 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Виенското колело
13:45 Музикални следи: Роси-

ца Борджиева
14:35 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 2 
19:30 Малки истории
19:40 Дивишка не танцува са-

ма
19:55 Евровизия
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 Абсурдите с БНТ 2
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Евровизия
23:35 В кадър
0:05 Непозната земя
0:35 Още от деня
1:15 Пътувай с БНТ 2: Етно
1:45 Местно време

2:15 Панорама 
3:15 Българското овчарско 

куче
3:30 Да повярваш
4:00 „Бързо, лесно, вкусно”
4:30 Денят започва с Култура
5:45 Малки истории

съБота, 21 аПрил 
6:00 Време за губене 
6:30 Зелената линейка 
7:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
8:00 Ай да идем
8:30 Български уроци
9:00 Съвременници: “Да уло-

виш вятъра”
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: „Сватби-

те на Йоан Асен “
14:20 Време за губене 
14:55 Библиотеката
15:55 На опера с БНТ 2
16:25 Денят започва 
18:25 Баскетбол /мъже/: Бал-

кан /Ботевград/ - Левски 
– Лукойл

20:30 Абсурдите с БНТ 2
21:00 Окото на Минотавъра
21:45 Лагерът
23:15 По света и у нас
23:30 Евровизия
23:35 Нощни птици
0:35 Рецепта за култура 
1:35 Часът на зрителите
2:05 България от край до 

край 2 
2:35 Библиотеката
3:35 Окото на Минотавъра
4:20 Каменарчета

НеДеля, 22 аПрил
6:00 Животворният Хеброс
6:30 Неродена мома
7:30 Опознай България
8:00 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

8:30 Децата.com
9:00 България от край до 

край 2 
9:30 София в снимачен век
9:50 Живо наследство
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 „Сватбите на Йоан Асен “
14:15 Афиш
14:30 Извън играта
15:00 Отблизо с Мира Добрева
16:00 Бразди 
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Група “The Shin” /Грузия/
21:45 Имало едно време един 

уестърн
23:20 Афиш
23:35 Евровизия
23:40 По света и у нас
23:55 Атентатът
0:45 Извън играта
1:15 Отблизо с Мира Добрева
2:15 Иде нашенската музика
3:15 По вода... под земята
3:35 Нощни птици
4:30 Малки истории

ПоНеДелНик, 23 аПрил 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Дивишка не танцува са-

ма
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Съвременници: “Да уло-

виш вятъра”
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 5 минути София
19:55 Евровизия 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 София в снимачен век
22:50 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
23:35 Извън играта
00:05 Часът на зрителите  
00:35 Още от деня
01:15 България от край до 

край 2 
01:45 Местно време
02:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
03:15 Знаете ли, че…

03:30 Български уроци - на-
родни танци, песни и 
обичаи

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

ВторНик, 24 аПрил 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Нови приятелства в Куба
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 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
18:30 Баскетбол /мъже/: Бал-

кан Ботевград – Рилски 
спортист

20:30 Любовта начин на упо-
треба: “Пътуване към 
Австралия”

21:00 Референдум
21:55 Концерт на “Акуафоника 

& Рондела”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
00:00 Ай да идем
00:30 Още от деня
01:10 Съвременници: “Да уло-

виш вятъра”
02:10 Местно време
02:40 Малки истории

03:40 Живот сред скалите
04:00 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории

сряДа, 25 аПрил 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Моите нови маратонки
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно” 
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Вяра и общество с Горан 

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

Габровски”
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Ицхак Финци на 85 годи-

ни
22:45 Евровизия 2018 /клипо-

ве/
22:50 5 минути София
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 История.bg
00:35 Още от деня
01:15 Време за губене 
01:45 Местно време
02:15 Нощни птици
03:10 Съдби човешки
03:30 Ай да идем
04:00 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:30 Денят започва с Култура

ЧетВъртък, 26 аПрил 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:35 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 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Пътувай с БНТ 2
19:00 Открито с Валя Ахчиева
19:30 Малки истории
19:40 Момичето от лодката
19:55 Евровизия 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Хотел “Централ”
22:40 Концерт на Алексан-

дрина Пендачанска и 
Людмил Ангелов 

23:40 Време за губене 
00:10 България от край до 

край 2 
00:40 Още от деня
00:55 Абсурдите с БНТ 2
01:25 Беласица - планина на 

три държави
01:40 Местно време
02:10 Библиотеката
03:10 София в  снимачен век
03:30 Бразди 
04:00 „Бързо, лесно, вкусно” 
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории
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bTV сиНема

БТв комеди

Петък, 20 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед” – токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” , с. 1, еп. 106
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

, с.1, еп.59
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината” , с.11, еп. 3
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. 79
19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” , с. 2, 
еп. 4

21:00 Премиера: „Столичани в 
повече“ , с.12, еп.8

22:00 „Комиците и приятели” – 
комедийно шоу

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

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли” , с.6, еп. 13

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

шоу 
04:30 „Времето лети” , с.3, еп.19

съБота, 21 аПрил
06:00 „Чудовища срещу извън-

земни” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на” , с.4, еп.8,9
08:00 „Тази събота и неделя” 

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

11:00 „Cool…T” 
12:00 bTV Новините  
12:30 „Богатствата на Бълга-

рия“ 
13:00 „Почти герои” 
15:00 „Истински истории“ 
16:00 „Мармалад” – токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините 
20:00 „Код Лондон”
22:30 „Аватар“ - екшън, 

трилър, фантастика 
(САЩ, 2009.), режисьор 
- Джеймс Камерън, 
актьори - Сам Уортинг-
тън, Джовани Рибизи, 
Сигорни Уивър, Мишел 
Родригес, Зоуи Салдана, 
Стивън Ланг и др.

00:30 „Дневниците на вампи-
ра“ , с.6, еп.20

01:40 „Почти герои” - комедия, 
уестърн, приключенски 
(САЩ, 1998), режисьор 
-Кристофър Гест, актьо-
ри - Матю Пери, Крис 
Фарли, Юджийн Леви

03:00 „Cool…T” – лайфстайл 
предаване с водещ Петя 
Дикова /п./

04:00 „Времето лети” еп.20
05:30 „Двама мъже и полови-

на” /п./ 

НеДеля, 22 аПрил
06:00 „Робо и Страшко” 
07:00 „Като на кино“ – преда-

ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

08:00 „Тази събота и неделя” 
– предаване с водещи 
Мариана Векилска, Жени 
Марчева и Диана Любе-
нова 

11:00 „Търси се…” – токшоу с 
водещи Меги и Нели

12:00 bTV Новините  
12:30 „НепознатиТЕ: Андре 

Рийо“ – документална 
поредица

13:00 „Син под чехъл” 
15:00 „Сърдити старчета”17:00 

„120 минути” – публи-
цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” – публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

19:00 bTV Новините 
20:00 „Гласът на България“ – 

музикално шоу
21:30 „Папараци“ 
22:30 „Улични крале 2“ - драма
00:30 „Дневниците на вампи-

ра“ , с.6, еп.21
01:30 „Син под чехъл” – коме-

дия (САЩ 2008), режи-
сьор - Винс Ди Меглио, 
актьори - Даян Кийтън, 
Дакс Шепърд, Лив 
Тейлър, Майк Уайт, Кен 
Хауърд и др.

03:00 „Търси се…” /п./ – токшоу
04:00 „Времето лети” , с.3, 

еп.21
05:30 „Лице в лице” /п./ – пуб-

лицистично предаване

ПоНеДелНик, 23 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” 
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините – обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” еп. 107
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

– сериал, с.1, еп. 60
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината” – сериал, с.11, еп. 
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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. 71

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

ният век: Кьосем ” – се-
риал, с. 2, еп. 5

21:00 MasterChef България – 
кулинарно шоу

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

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли” – сериал, с.6, еп. 
14

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. 22
05:30 „Лице в лице” /п./  

ВторНик, 24 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” – 

анимация
06:30 „Тази сутрин” – информа-

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

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” 
13:30 Премиера: „Любов под 

наем” – сериал, с. 1, еп. 
108

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
– сериал, с.1, еп. 61

16:00 Премиера: „Лекар в пла-
нината”  еп. 5

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. 72

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

ният век: Кьосем” – сери-
ал, с. 2, еп. 6

21:00 MasterChef България – 
кулинарно шоу

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

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Менталист: Крадецът на 
мисли” – сериал, с.6, еп. 
15

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. 23
05:30 „Лице в лице” /п./  

сряДа, 25 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” – 

анимация
06:30 „Тази сутрин” – информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед”
 12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов под 

наем”  еп. 109
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

– сериал, с.1, еп. 62
16:00 Премиера: „Лекар в пла-

нината” еп. 6
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 Премиера: „Скъпи 
наследници”еп. 73

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

ният век: Кьосем” еп. 7
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 „Менталист: Крадецът на 

мисли” – сериал, с.6, еп. 
16

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. 24
05:30 „Лице в лице” /п./ – пуб-

лицистично предаване 

ЧетВъртък, 26 аПрил
06:00 „Легендата за Кора” – 

анимация
06:30 „Тази сутрин” – информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” – токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините – обедна 
емисия

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

13:30 Премиера: „Любов под 
наем” – сериал, с. 1, еп. 
110

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
– сериал, с.1, еп. 63

16:00 Премиера: „Лекар в пла-
нината”, еп. 7

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”  еп. 74
19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” – сери-
ал, с. 2, еп. 8

21:00 „Бригада Нов дом“ 
22:00 „Комиците и приятели” 
22:30 „Шоуто на Слави” –  ве-

черно ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Менталист: Крадецът на 

мисли”  еп. 17
01:00 „Шест сестри” 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
04:30 „Времето лети” – сериал, 

с.3, еп. 25

Петък, 20 аПрил
06:00 „Революция Z” – сериал, 

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

сериал, с.3, еп.7
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.11

09:15 – „Обратно в игратa” – 
драма 

11:45 – „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.4

12:45 – „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.8

13:45 – „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.12

14:45 – „Даяна” – биографичен
17:00 „Романс за камъка” – ек-

шън
19:15 – „Добрата дъщеря” – 

трилър (Канада, 2016 г.), 
режисьор - Къртис Кро-
фърд, Актьори - Фиона 
Губелман, Ема Хенчел, 
Джеймс Галандърс, Де-
бора Гровър и др.

21:00 „Ергенският запой, част 
3” - комедия 

23:00 „Разобличен“ - драма 
01:15 – „Съветникът“ - трилър, 

драма, криминален 
(САЩ, Великобритания, 
2013) , режисьор - Ридли 
Скот, актьори - Майкъл 
Фасбендер, Брад Пит, 
Камерън Диас, Хавиер 
Бардем, Пенелопе Крус 
и др.

03:30 „Целувка под имела“ 
– драма, фентъзи, ро-
мантичен (Канада, 2006), 
режисьор – Джордж 
Менделюк, актьори – 
Джейми Рей Нюман, 
Майкъл Шанкс

03:30 „Вътрешна сигурност” – 
еп.7

съБота, 21 аПрил
06:00 „Даяна” – биографичен, 

драма, романтичен, 
(Великобритания, САЩ, 
Швеция, 2013 г.) режи-
сьор - Оливър Хирш-
бийгъл, актьори - Наоми 
Уатс, Нейвин Андрюс, 
Кас Анвар и др.

08:30 „Добрата дъщеря” – три-
лър

10:15 – „Изчезването” – трилър, 
психо 

12:30 „Като на кино” – преда-
ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

13:30 „Ледена Епоха 2: Разто-
пяването” – анимация 

15:30 „Смотаняци” – комедия 
(САЩ, 1991),режисьор - 
Джим Ейбръхамс, актьо-
ри – Чарли Шийн, Кари 
Елуис, Валерия Голино и 
др.

17:15 – „Преди да заспя” - три-
лър, мистерия 

19:00 „Перлата на Нил” – ек-
шън

21:00 „Живот назаeм“ - трилър
23:15 – Cinema X: „Видението“ 

- трилър
01:00 „Като на кино” – преда-

ване за кино с водещ 
Михаил Дюзев

02:00 „Преди да заспя” - 
трилър, мистерия 
(Великобритания, САЩ, 
Франция, Швеция, 2014), 
режисьор - Роъун Джо-
фри, актьори - Никол 
Кидман, Колин Фърт, Ан-
Мари Дъф, Марк Стронг, 
Дебора Русан, Адам Леви 
и др.

03:45 – „Добрата дъщеря” – 
трилър (Канада, 2016 
г.), режисьор - Къртис 
Крофърд, 

актьори - Фиона Губелман, 
Ема Хенчел, Джеймс 
Галандърс

НеДеля, 22 аПрил
06:00 „Принцесата на Монако” 

– биографичен
08:30 „Снежната кралица 2” - 

анимация (Русия, 2014), 
режисьор – Алексей 
Цицилин

10:15 „Принцесите на Родео-
то” – семеен (Бразилия, 
2012), режисьор - Тимъти 
Армстронг, актьори - 
Байли Медисън, Дъста 
Кимзи, Ричард Леви и др.

12:00 „Тренировъчен кон“ – 
биографичен

14:15 „Обратно в игратa” – 
драма 

16:45 „Ергенският запой, част 
3” - комедия 

18:45  „Заразяване” – екшън, 
трилър 

21:00 „Прометей” - драма
23:30 „Следите на войната” 

- екшън,трилър (САЩ, 
2008), режисьор - Джон 
Картър, актьори - Куба 
Гудинг-младши, Кларънс 
Уилямс Трети, Джон 
Тери, Жаклин ДеСантис, 
Ланс Редик, Джейсън 
Уорнър Смит, Сара Ан 
Шулц, Вернел Багнерис, 
Ерик Браун и др.

01:15 „Разобличен“ - драма 
(САЩ, 2016), режисьор 
- Ги Малик Линтън, 
актьори - Киану Рийвс, 
Кристофър МакДоналд, 
Мира Сорвино, Ана де 
Армас, Лаура Гомез, Сан-
ди Техада и др.

03:30 „Живот назаeм“ - три-
лър, фантастика (САЩ, 
Канада, 2010), режисьор 
- Мигел Сапочник, актьо-
ри – Джъд Лоу, Форест 
Уитъкър, Алис Брага, 
Лив Шрайбър, Карис ван 
Хоутен, Джо Пинг, Лиза 
Лапира и др.

ПоНеДелНик, 23 аПрил
06:00 „Революция Z” – сериал, 

с.1, еп.4
07:00 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.8
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.12

09:15 „Ергенският запой 3” 
11:30 „Революция Z” – сериал, 

с.2, еп.5
12:30 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.9
13:45 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.13

14:45 „Смъртоносна женитба“ 
– драма, трилър (2016), 
режисьор - Пенелопи 
Буйтенуис, актьори – 
Шена Гримес, Кристофър 
Ръсел, Саманта Ферис и 
др.

16:30 „Следите на войната” - 
екшън,трилър

18:45 „Обратно в игратa” – 
драма 

21:00 Премиера: „Разходка 
по Мисисипи” – драма, 
(САЩ, 2015), режисьор – 
Ана Боден, актьори - Ра-
йън Рейнолдс, Стефани 
Оноре,

23:15 „Блокада” - екшън, 
драма, трилър (САЩ, 
1998), режисьор - Едуард 
Зуик, актьори - Дензъл 
Уошингтън, Анет Бенинг, 
Тони Шалуб, Брус Уилис 
и др.

01:30 Премиера: „Черни плат-
на” – с.4, еп.3

02:30 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.5

03:30 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.9

04:45 Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.13

ВторНик, 24 аПрил
06:00 „Революция Z” – сериал, 

с.1, еп.5
07:00 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.9
08:15 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.13

09:30 „Перлата на Нил” – ек-
шън, комедия, прик-
люченски, романтичен 
(САЩ, 1985), режисьор 
- Люис Тийг, актьори - 
Майкъл Дъглас, Катлийн 
Търнър, Дани де Вито, 
Холанд Тейлър, Питър 
Депалма и др.

11:45 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.6

12:45 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.10

13:45 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.14

14:45 „Сладурани” - трилър
16:30 Премиера: „Разходка по 

Мисисипи” – драма
19:00 „Ергенският запой, част 

3” - комедия 
21:00 „Смотаняци 2” – коме-

дия, (САЩ, 1993 г.), режи-
сьор - Джим Ейбрахамс, 
актьори - Чарли Шийн, 
Лойд Бриджис, Валериа 
Голино, Ричард Крина

22:45 „Плажът” – драма, прик-
люченски, романтичен 
(САЩ, 1999), режисьор 
- Дани Бойл, актьори 
- Леонардо ДиКаприо, 
Даниел Йорк, Робърт 
Карлайл, Джак Буун, Вир-
джини Ледоайен и др.

01:15 Премиера: „Черни плат-
на” – с.4, еп.4

02:15 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.6

03:15 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.10

04:15 Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета”  еп.14

сряДа, 25 аПрил
06:00 „Революция Z” – сериал, 

с.1, еп.6
07:00 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.10
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.14

09:30 „Следите на войната” 
11:30 „Революция Z” – сериал, 

с.2, еп.7
12:30 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.11
13:45 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.15

14:45 „Блокада” - екшън
17:00 „Тайният живот на вто-

рите съпруги” – драма, 
романтика (САЩ, 2008), 
режисьор - Джордж 
Менделук, актьори - Ан-
дреа Рот, Брайън Макна-
мара

19:15 „Смотаняци 2” – комедия
21:00 „Ледена епоха 4: Конти-

нентален дрейф” - ани-
мация, приключенски, 
комедия (САЩ, 2012), 
сценаристи - Джейсън 
Фукс, Майкъл Берг, ре-
жисьори - Стив Мартино, 
Майк Търмайер.

22:45 „Коко Шанел и Игор 
Стравински” - драма, 
романтичен (Франция, 
2009), режисьор - Ян 
Кунен, актьори - Мадс 
Микелсен, Анна Маугла-
лис, Елена Морозова, 
Григорий Мануков и др.

01:15 Премиера: „Черни плат-
на” – с.4, еп.5

02:15 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.7

03:15 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.11

04:30 Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.15

ЧетВъртък, 26 аПрил
06:00 „Революция Z” – сериал, 

с.1, еп.7
07:00 „Вътрешна сигурност” – 

сериал, с.3, еп.11
08:15 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.15

09:30 „Ледена епоха 4: Конти-
нентален дрейф” - ани-
мация, приключенски, 
комедия (САЩ, 2012), 
сценаристи - Джейсън 
Фукс, Майкъл Берг, ре-
жисьори - Стив Мартино, 
Майк Търмайер.

11:30 „Революция Z” – сериал, 
с.2, еп.8

12:30 „Вътрешна сигурност” – 
сериал, с.3, еп.12

13:45 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” – сериал, 
с.6, еп.16

14:45 “Отмъщението на би-
вшите” - драма, трилър 
(Канада, 2016), режисьор 
- Моника Мичъл, актьо-
ри - Елизабет Ром, Тиера 
Сковбай, Дейвид Люис и 
др.

16:30 „Коко Шанел и Игор 
Стравински” - драма

19:15 „Сладурани” - трилър, 
(Канада, 2015), режисьор 
– Моника Митчел, актьо-
ри – Алисън Стоунър, 
Тайра Сковбай, Сара 
Дъгдейл и др.

21:00 „Планетата на маймуни-
те” - екшън, фантастика

22:30 „Бандата на Йонсон: 
Големият обир” - екшън, 
приключенски, комедия 
(Швеция, 2015), режи-
сьор – Ален Дарборг, 
актьори – Симон Дж. 
Бергер, Александър 
Карим, Торкел Петерсон, 
Сузане Торсън и др.

01:15 Премиера: „Черни плат-
на” – с.4, еп.6

Петък, 20 аПрил
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Онези от партера“  с.1
09:00 „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
10:00 „Майор Пейн“ - комедия 

(САЩ,1995), режисьор 
- Ник Касъл, актьори - 
Деймън Уейънс, Майкъл 
Айрънсайд, Скот Би-
гълоу, Албърт Хол и др.

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

взрив“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“
17:00 „Столичани в повече”  

с.12
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“  с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” 
21:00 „Приятели”  с.5
22:00 „Теория за големия 

взрив”  с.5
23:00 „Модерно семейство”  

с.5
00:00 „Майор Пейн“ - комедия 

(САЩ,1995), режисьор 
- Ник Касъл, актьори - 
Деймън Уейънс, Майкъл 
Айрънсайд, Скот Би-
гълоу, Албърт Хол и др.

02:00 „Кое е това момиче?“
03:00 „Онези от партера”
04:00 „Модерно семейство”
05:00 „Моето семейство“

съБота, 21 аПрил
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ 
08:00 „Майк и Моли“  с.5
09:00 „Клуб Веселие”  с.5
10:00 „Наистина любов“ - дра-

ма, комедия (Великобри-
тания, САЩ, Франция, 
2003), режисьор - Ричард 
Къртис, актьори - Хю 
Грант, Мартин Маккъчън, 
Лиъм Нийсън, Грегър 
Фишър, Крис Мар-
шал, Колин Фърт, Ема 
Томпсън, Кийра Найтли, 
Роуан Аткинсън, клау-
дия Шифър и др.

12:00 „Столичани в повече“ /п./  
с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“
14:00 „Приятели“
15:00 „Моето семейство“
16:00 „Закотвени“
17:30 „Щурите съседи“
20:30 „Момичета и момчета” – 

тийнейджърски, роман-
тичен (Великобритания, 
2006), режисьор - Ник 
Хъран, актьори – Са-
мер Армстронг, Кевин 
Зегърс, Шери Милър, 
Робърт Джой, Шарън 
Озбърн, Мори Чейкин и 
др.

22:30 „Мутра по заместване”  
с.4

23:30 „Закотвени”
01:00 „Двама мъже и полови-

на”
02:00 „Кое е това момиче“

03:00 „Майк и Моли“
04:00 „Клуб Веселие”
05:00 „Мутра по заместване“

НеДеля, 22 аПрил
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ 
08:00 „Майк и Моли“  с.5
09:00 „Клуб Веселие”  с.5
10:00 „Момичета и момчета” – 

тийнейджърски, роман-
тичен (Великобритания, 
2006), режисьор - Ник 
Хъран, актьори – Са-
мер Армстронг, Кевин 
Зегърс, Шери Милър, 
Робърт Джой, Шарън 
Озбърн, Мори Чейкин и 
др.

12:00 „Столичани в повече“ /п./  
с.12

13:00 „Стъпка по стъпка“
14:00 „Приятели“
15:00 „Моето семейство“
16:00 „Закотвени“
17:30 „Щурите съседи“
20:30 „Наистина любов“ - дра-

ма, комедия (Великобри-
тания, САЩ, Франция, 
2003), режисьор - Ричард 
Къртис, актьори - Хю 
Грант, Мартин Маккъчън, 
Лиъм Нийсън, Грегър 
Фишър, Крис Мар-
шал, Колин Фърт, Ема 
Томпсън, Кийра Найтли, 
Роуан Аткинсън, клау-
дия Шифър и др.

23:00 „Фитнес Тони”
23:30 „Закотвени”

01:00 „Двама мъже и полови-
на”

02:00 „Кое е това момиче“
03:00 „Майк и Моли“
04:00 „Клуб Веселие”
05:00 „Мутра по заместване“
05:30 „Фитнес Тони”

ПоНеДелНик, 23 аПрил 
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Онези от партера“  с.2
09:00 „Столичани в повече”  

с.12
10:00 „Хаос вкъщи” – комедия 

(САЩ, 2012), режисьор - 
Анди Фикман, актьори 
- Том Евърет Скот, Бейли 
Медисън, Били Кристъл, 
Мариса Томей,Бет Мид-
лър, Мадисън Линц и др.

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

взрив“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“
17:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи”
19:30 „Моето семейство”  с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” 
21:00 „Приятели”  с.5
22:00 „Теория за големия 

взрив”  с.5
23:00 „Модерно семейство”  

с.5
00:00 „Хаос вкъщи” – комедия 

(САЩ, 2012), режисьор - 
Анди Фикман, актьори 
- Том Евърет Скот, Бейли 

Медисън, Били Кристъл, 
Мариса Томей,Бет Мид-
лър, Мадисън Линц и др.

02:00 „Кое е това момиче“
03:00 „Онези от партера“
04:00 „Модерно семейство”
05:00 „Моето семейство“

ВторНик, 24 аПрил
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Онези от партера“  с.2
09:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
10:00 „Психотерапевт“ – коме-

дия, драма (САЩ, 2009), 
режисьор – Джонас 
Пейт, актьори – Кевин 
Спейси, Джо Нунез, Марк 
Уебър и др.

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

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

черно ток шоу
18:00 „Щурите съседи”
19:30 „Моето семейство”  с.2
20:00 „Стъпка по стъпка” 
20:30 „Стъпка по стъпка”  с.4
21:00 „Приятели”  с.5
22:00 „Теория за големия 

взрив”  с.5
23:00 „Модерно семейство”  

с.5
00:00 „Психотерапевт“ – коме-

дия, драма (САЩ, 2009), 
режисьор – Джонас 
Пейт, актьори – Кевин 

Спейси, Джо Нунез, Марк 
Уебър и др.

02:00 „Кое е това момиче“
03:00 „Онези от партера“
04:00 „Модерно семейство”
05:00 „Моето семейство“

сряДа, 25 аПрил
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Онези от партера“  с.2
09:00 „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу
10:00 „Много важен филм” – 

комедия (САЩ, 2008), ре-
жисьор - Дейвид Зукер, 
актьори - Трейс Абкинс, 
Кевин Фърли, Келси Гра-
мър, Гофри Аренд, Скот 
Бейли, Даян Лин Барън и 
др.

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

взрив“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“
17:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи”
19:30 „Моето семейство”  с.2
20:00 „Стъпка по стъпка”  с.4
21:00 „Приятели”  с.5
22:00 „Теория за големия 

взрив”  с.5
23:00 „Модерно семейство”  

с.5
00:00 „Много важен филм” – 

комедия (САЩ, 2008), ре-
жисьор - Дейвид Зукер, 
актьори - Трейс Абкинс, 

Кевин Фърли, Келси Гра-
мър, Гофри Аренд, Скот 
Бейли, Даян Лин Барън и 
др.02:00 „Кое е 
това момиче“

03:00 „Онези от партера“
04:00 „Модерно семейство”
05:00 „Моето семейство“

ЧетВъртък, 26 аПрил
06:00 „Кое е това момиче” 
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Онези от партера“  с.2
09:00 „Комиците и приятели 

2018” – комедийно шоу
10:00 „Феноменалният Бърт 

Уондърстоун” - комедия
12:00 „Модерно семейство“
12:30 „Щурите съседи“
14:00 „Теория за големия 

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

черно ток шоу
18:00 „Щурите съседи”
19:30 „Моето семейство”  с.2
20:00 „Стъпка по стъпка”  с.4
21:00 „Приятели”  с.6
22:00 „Теория за големия 

взрив”  с.5
23:00 „Модерно семейство”  

с.5
00:00 „Феноменалният Бърт 

Уондърстоун” - комедия 
(САЩ, 2013), режисьор - 
Дон Скардино

02:00 „Кое е това момиче“
03:00 „Онези от партера“
04:00 „Модерно семейство”
05:00 „Моето семейство“ 
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Петък, 20 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

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

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

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

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

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

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

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, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

04.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

съБота, 21 аПрил 
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 1
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 „Бавачки в действие” 

(премиера) – с уч. на 
Сабрина Карпентър, 
София Карсън, Ники Хан, 
Кевин Куни и др.

15.00 „Убийци“ –  с уч. на Кат-
рин Хейгъл, Аштън Къ-
чър, Том Селек, Катрийн 
О’Хара 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 „Идеалната непозната” 

–  с уч. на Холи Бери, 
Брус Уилис, Джовани 
Рибизи, Ричард Портноу, 
Гари Дърдън, Флоренша 
Лозано и др.

22.15 „Трасьори“ –  с уч. на 
Рафи Гаврон, Скот Джон-
сън, Мери Авгеропулос, 
Тейлър Лаутнър, Адам 
Рейнър, Сам Медина и 
др.

00.15 „Най-сладкият пай“ –  с 
уч. на  Джули Гонсало, 
Ерик Арагон, Долорес 
Дрейк, Ронда Дент и др.

04.30 „Идеалната непозната” 
–  с уч. на Холи Бери, 
Брус Уилис, Джовани 
Рибизи, Ричард Портноу, 
Гари Дърдън, Флоренша 
Лозано и др. /п/

НеДеля, 22 аПрил
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 1
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Героят на моите мечти” 

(премиера) – с уч. на Ан-
тонио Сабато мл., Мегън 
Прайс, Джейк Сандвиг, 
Брук Невин  и др.

14.10 „Дървото на любовта” 
(премиера) –  с уч. на 
Ашли Уилямс, Тревър 
Донован, Марилу Хенър, 
Джеферсън Брауни др.

16.00 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване на 
NOVA

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

18.00 „Кошмари в кухнята” – 
предаване на NOVA 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Отмъстителите: Ерата 

на Ултрон” (премиера)  
– с уч. на Робърт Дауни 
Младши, Крис Евънс, 
Марк Ръфало, Крис Хем-
суърт, Скарлет Йохансон, 
Джеръми Ренър, Джеймс 
Спейдър, Самюел 
Джаксън и др.

23.00 „Гласът на вятъра”– с 
уч. на Никълъс Кейдж, 
Питър Стормеър, Ноа 
Емерих, Марк Ръфало, 
Адам Бийч  и др.

01.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

02.10 „Бавачки в действие” – с 
уч. на  Сабрина Карпен-
тър, София Карсън, Ники 
Хан, Кевин Куни и др./п/ 

04.00 „Героят на моите мечти” 

–  с уч. на Антонио Са-
бато мл., Мегън Прайс, 
Джейк Сандвиг, Брук 
Невин и др. /п/

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

ПоНеДелНик, 23 аПрил 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

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

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

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

трална емисия
20.00 „Като две капки вода“ 

– забавно предаване, 6 
сезон

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон 

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

ВторНик, 24 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

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

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

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

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

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

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

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

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

сряДа, 25 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

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

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

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

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

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

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

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

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

ЧетВъртък, 26 аПрил 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

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

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

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

трална емисия
20.00 „Откраднат живот: Кри-

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

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

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

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване

23.30 Новините на NOVA 
00.00 „Часът на Милен Цве-

тков” – предаване на 
NOVA 

01.00 „Черният списък” – сери-
ен филм, 2 сезон

02.00 „Непростимо“ – сериен 
филм

03.00 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

Петък, 20 аПрил
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
17:25 Телемаркет
17:30 „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, 21 аПрил
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,  22 аПрил
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, 23 аПрил
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/ 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/

23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00  Повторения

ВторНик, 24 аПрил
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”

21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

сряДа, 25 аПрил
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
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/

23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

ЧетВъртък, 26 аПрил
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“
17:00 НОВИНИ
17:25 Телемаркет
17:30 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30  „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

Петък, 20 аПрил
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 времето
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
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  Темите  
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за времето
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00  Новини
20.10  Темите  
20.30  новини

20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за времето 

и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

съБота, 21 аПрил
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 времето
13.30  новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
14.45  прогноза за времето 

и спорт
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно” 
16.00  Новини
16.40  „Европространство” 

с Д. Наумова
17.00  Новини
17.25  Прогноза за времето
17.30  новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини
18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” 
20.00  Новини
20.20  Спорт

20.25  „В обектива” 
20.30  новини
20.40  Кариера
21.00  Вечерни Новини
22.00  Новини
22.10  Спорт
22.30  новини
22.40  Евромакс
23.00  Вечерен новинарски 

блок
24.00  05.00 Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

НеДеля, 22 аПрил 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  Новини
10.10  Прогноза за времето
10.15  Телестар
10.30  новини
10.35  „Кариера”
11.00  Новини
11.25 Времето
11.30 Новини
11.45  Спорт
12.00  Новини
12.10  „В обектива”
12.30  новини
12.45  „Интервю на деня”
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за времето
13.30  новини
13.45  Спорт 
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  прогноза за времето 

и спорт 
15.00  Новини
15.25  прогноза за времето
15.30  новини
15.35  прогноза за времето 

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 новинарски 

блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информацио-
нен блок

ПоНеДелНик, 23 аПрил
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00   новини
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп  
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.35   Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар

15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10   Бизнес дейли 
17.00   Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение 
17.30  новини
17.35  Темите 
18.00   Новини
18.10  Бизнес темите 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15   прогноза за време-

то и спорт
19.30  новини
19.35   Бизнес дейли /п/
20.00   Новини
20.10 ч.  -  Темите 
20.30   новини
20.40  Бизнес темите 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  Нощен ин-

формационен блок
ВторНик, 24 аПрил

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

16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  Темите   
18.00  Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15   Прогноза за време-

то
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00   Новини
20.10   Темите  
20.30   новини
20.40  Бизнес темите
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, 25 аПрил
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00   новини
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини
12.35   Прогноза за време-

то
12.45   Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини

14.15  Телепазар
14.30   новини 
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00   Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00   Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30   новини
17.35  Темите    
18.00   новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за време-

то
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00   Новини
20.10  Темите    
20.30  новини
20.40  Бизнес темите  
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, 26 аПрил
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  Темите     
18.00   Новини
18.10  Бизнес темите
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Прогноза за време-

то
19.20  Спорт
19.30   новини
19.35  Бизнес дейли /п/
20.00   Новини
20.10  Темите   
20.30  новини
20.40  Бизнес темите  
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



18.IV. - 24.IV.2018 г.
16

2

Български16 Най-гледаните тв програми

евРоком

Петък, 20 аПрил
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное вре-

мя
14:55 Пятое измерение
15:25 Каменская-6
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
23:30 Некрасивая Любо-

вь. Х/ф
01:05 2 ВЕРНИК 2
01:55 Мне двадцать лет. 

Х/ф
04:55 Андрей Малахов. 

Прямой эфир

съБота, 21 аПрил
06:00 Мать и Мачеха. Х/ф
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему 

свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести
11:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

12:05 Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!

14:05 Моя любовь - 
Россия!

14:35 Искатели
15:25 Ближний круг Рус-

лана Кудашова
16:20 Школьный вальс. 

Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Незнакомка в зер-

кале. Х/ф
00:25 Романтика романса
01:25 Из жизни началь-

ника уголовного 
розыска. Х/ф

03:00 В плену обмана. Х/ф
04:35 Ближний круг Рус-

лана Кудашова
05:30 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

НеДеля, 22 аПрил
06:00 Незнакомка в зер-

кале. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:25 Утренняя почта
11:55 Смеяться разреша-

ется
14:15 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
15:00 Храни тебя любовь 

моя. Х/ф
18:30 Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов 
“Синяя птица - По-
следний богатырь”. 
Сказочный сезон

20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Ты будешь моей. 
Х/ф

02:00 Своя чужая сестра. 
Х/ф

03:30 К кому залетел пев-
чий кенар... Х/ф

05:00 Смехопанорама 

Петък, 20 аПрил
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  Телеканал «Доброе утро»
09:30  «Контрольная закупка»
10:00  «Жить здорово!» (16+)
11:00  «Модный приговор»
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Лучше всех!»
23:00  «Вечерний Ургант» (16+)
23:50  Андрей Рожков, Дмитрий 

Брекоткин, Алексей Макла-
ков, Михаил Трухин, Олеся 
Железняк в комедии «Везу-
чий случай!» (16+)

01:25  Татьяна Друбич, Александр 
Кайдановский, Людмила Ма-
ксакова, Владимир Зельдин, 
Михаил Глузский в фильме 
Станислава Говорухина «Де-

сять негритят» (12+)
03:45  Иван Охлобыстин, Анастасия 

Мельникова, Гарик Сукачёв в 
фильме «Птица» (12+)

съБота, 21 аПрил
06:00  Новости
06:10  Татьяна Кравченко, Евгений 

Князев в многосерийном 
фильме «Смешная жизнь» 
(12+)

07:55  «Играй, гармонь любимая!»
08:35  «Смешарики. Новые приклю-

чения»
08:55  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  «Михаил Козаков. „Разве я не 

гениален?!“» (12+)
11:20  «Смак» (12+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:40  «Олег Янковский. «Я, на свою 

беду, бессмертен» (12+)»
14:40  Олег Янковский, Евгения 

Глушенко в фильме «Влюблён 
по собственному желанию» 
(12+)

16:20  Анатолий Кузнецов, Павел 
Луспекаев, Спартак Мишулин 
в фильме «Белое солнце пус-
тыни» (12+)

18:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

18:15  Международный музыка-
льный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. К юбилею Со-
фии Ротару

19:55  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  Инна Чурикова, Олег Баси-

лашвили, Александр Ада-
башьян, Равшана Куркова в 
фильме «Без границ» (12+)

00:35  Рената Литвинова, Максим 
Виторган, Анна Михалкова, 
Надежда Маркина, Михаил 
Боярский в фильме «Петер-
бург. Только по любви» (16+)

02:30  Георгий Вицин, Инна Мака-
рова, Владимир Этуш, Эдита 
Пьеха в фильме «Неисправи-
мый лгун» (12+)

03:45  Валентина Теличкина, Вла-
димир Сафронов в фильме 
«Осенние свадьбы» (12+)

05:00  «Модный приговор»

НеДеля, 22 аПрил
06:00  Новости
06:10  Татьяна Кравченко, Евгений 

Князев в многосерийном 
фильме «Смешная жизнь» 
(12+)

08:00  «Смешарики. ПИН-код»
08:10  «Часовой» (12+)
08:40  «Здоровье» (16+)

09:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)

10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  «Георгий Вицин. „Чей 

туфля?“»
11:15  «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Теория заговора» (16+)
13:25  Светлана Светличная в коме-

дии «Стряпуха»
14:45  Премьера. «Валерия. Не бой-

ся быть счастливой» (12+)
15:50  Премьера. Юбилейный кон-

церт Валерии
17:35  Премьера сезона. «Леднико-

вый период. Дети»
19:25  «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

22:30  «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)

00:30  Дмитрий Нагиев, Игорь Ве-
рник, Сергей Белоголовцев, 
Анна Хилькевич в комедии 
«Всё о мужчинах» (16+)

01:55  Анатолий Равикович, Юозас 
Будрайтис в фильме «Загадка 
Эндхауза» (12+)

03:40  Юрий Яковлев, Людмила Гур-
ченко в фильме «Идеальный 
муж» (12+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

Продължава на стр. 25

Петък, 20 аПрил
07.00 “Коренът на вечността“ - 

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
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край /повторение /
14.00 “Дискусионно студио” /

повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио” /

повторение
16.30 Нови хоризонти /повто-

рение /
17.30 Новини
17.45 Всички на мегдана - по-

здравителен концерт
18.30 Документален филм 

СКАТ
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов /на 
запис/

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. /повторение/

22.30 Дневниците на уфолога /
повторение/

23.45 Класическа музика - Ба-
летна гранд гала - 1 част 
- „Лебедово езеро“ - Тре-
то действие

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 „Изкуството - една меч-
та“ - документален филм

06.15 Всички на мегдана - по-
здравителен концерт

съБота, 21 аПрил
07.00 „ Живопос на оптимизма 

и младостта“ - докумен-
тален филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия
12.45 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева / на живо/

14.15 Актуален репортаж 
15.00 Кратки Новини 
15.10 „През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

16.00 “Облаче ле бяло” - пре-
даване за българите в 
чужбина 

17.00 “Изгнаници клети“ - 
Фестивал на арменската 
култура Бургас - 2 - ра 
част 

17.30 Новини - информацион-
на емисия на ТВ “СКАТ”

18.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
23.00 Концерт „Незабрава“ - 3 - 

та част
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“ - / 
повторение/ Фестивал 
на арменска култура - 2 - 
ра част повторение/

04.30 Класическа музика 
05.30 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова /
повторение/

НеДеля, 22 аПрил
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия
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

16.00 Първото благо / на живо/
17.00 Живият Валери Петров - 

документален филм
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя 

Община Бургас - 2 - ра 
част“ - док.поредица на 
ТВ Скат

18.15 Дневниците на уфолога / 
на живо/

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”

20.00 “Алтернативи”
21.30 Има нещо гнило в Дания 

- игрален филм - 2 - ра 
част - 64 мин.

22.45 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/ 

23.10 „Час по България“ /пов-
торение / 

00.10 “Фронтално” / повторе-
ние/

02.10 Новини.Прогноза за вре-
мето/повторение/

02.40 “Паралакс“ - повторение
04.00 Прокудени от бащин 

край - повторение

05.00 „Кръшно хоро“ - поздра-
вителен концерт /повто-
рение/

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева / повторение/

Skt
ПоНеДелНик, 23 аПрил

07.00 “България е страна за 
живопис“ - док. филм 

07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Концерт на Северняшки 

ансамбъл гр.Плевен
11.45 „“Слънчева палитра“ - 

документален филм 
12.10 Класическа музика
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия
12.45 Алтернативи - повторе-

ние
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо - повто-

рение 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 
18.30 Здравословно / на живо/ 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”

20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Край Босфора“ с водещ 

Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /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“ - повто-
рение

03.00 Телевизионен форум - 
повторение

05.00 Облаче ле, бяло - повто-

рение 
06.00 „Приказното живее в 

нас“ - док. филм 
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт /
повторение/ 

ВторНик, 24 аПрил
07.00 “Водопадите на Бълга-

рия“ - 1 част документа-
лен филм 

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/ 

повторение
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ /повто-

рение/
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние /
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”

20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Нови хоризонти“ - П. 

Петров / Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за 

времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“ 

- повторение
00.30 Новини. Прогноза за 

времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” / 

повторение /
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
03.00 „Фронтално“ повторение 
05.00 “Разбулване“ - повторе-

ние 
06.00 “На гости на големия 

творец“ - Документален 

филм
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт
сряДа, 25 аПрил

07.00 „Водопадите на Бълга-
рия “ - 2 част документа-
лен филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести -
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот / 

на живо/
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия
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”
17.45 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт / 
на живо/

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение  

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване -

21.00 „Паралакс“ - 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класическа музика
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, 26 аПрил
07.00 „Стремеж към съвър-

шенство“ - 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
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия
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”
17.45 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт / 
на живо/

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков /на живо /

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката / на жи-
во/

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“ повторе-
ние

06.15 „Всички на мегдана“ 

Петък, 20 аПрил
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 1,2,3 - 10 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 26 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 55 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 56 еп. - Сериал 
20:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
21:00 Военна прокуратура - 33 

еп. - Сериал 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
03:30 Ключът към успеха 
04:00 Военна прокуратура - 33 

еп. - Сериал 
05:00 Страници от живота - 26 

еп. - Сериал 
06:00 Преследвачът - 19 еп. - 

Сериал 

съБота, 21 аПрил
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 - 58 еп.- Ани-

мация 
17:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
18:00 Новини 
18:15 Семейство Серано - 3 еп. 

- Сериал 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Преследвачът - 20 еп. - 
Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 

04:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

05:00 Семейство Серано - 3 еп. 
- Сериал 

НеДеля, 22 аПрил
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
12:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
13:00 Никакво къпане - Коме-

дия 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Клуб Уинкс - 59 еп.- Ани-

мация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:15 Бележката - Драма 
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 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 56 еп. - Сериал

ПоНеДелНик, 23 аПрил
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 27 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 56 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 57 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 34 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Военна прокуратура - 34 

еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 27 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 57 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ВторНик, 24 аПрил
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 28 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 57 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Изумрудената огърлица 
- 58 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Ченгета под прикритие - 
20 еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Ченгета под прикритие - 

20 еп. - Сериал 
03:45 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Страници от живота - 28 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 58 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

сряДа, 25 аПрил
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 Ченгета под прикритие - 
20 еп. - Сериал 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 29 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 58 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 59 еп. - Сериал 
20:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
21:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
22:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 29 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 59 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ЧетВъртък, 26 аПрил
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 - 30 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 59 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Изумрудената огърлица 

- 60 еп. - Сериал 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 1,2,3 - 11 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
02:45 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
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Камасутра® е запазена 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. 
Може да поръчате онлайн на www.momo.bg. 

КАМАСУТРА 

уКРЕПВАнЕ нА 
ПРОСТАТАТА

„ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС“ - 
ПОМОЩТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕМ

Търсете в аптеките без рецепта!
Çà кîнтàкти: Âитà Õåðб, 

тåл.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

атанас Големеев,
гр. Ямбол

Простатизал Плюс 
е натурален продукт, 
който спомага за ук-
репване и възстано-
вяване дейността на 
простатната жлеза. 
Подбраните билкови 
екстракти съдържат 
биологично активни 

вещества — фитосте-
роли, сапонини, тани-
ни, органични кисели-
ни, които подкрепят 
здравето на простата-
та и подпомагат функ-
циите на отделителна-
та и половата система 
при мъжете.

Екстрактът от ле-
ска притежава пико-
чогонно, противовъз-
палително и съдосви-
ващо действие. Дреб-
ноцветната върбовка 
има диуретичен ефект 
и повлиява благопри-
ятно затрудненото, 
честото и болезнено 
уриниране.

От своя страна екс-
трактът от гръмотрън, 
допълващ действие-
то на дребноцветната 
върбовка, е със силно 
отводняващо действие 
и съдейства за пре-
махване задържането 
на урина и за отстра-

няване на пикочните 
инфекции. Биологично 
активните вещества, 
извлечени от невена, 
имат противомикроб-
но и противовъзпали-
телно действие.

Напълно натурален, 
той съдържа стандар-
тизиран сух екстракт 
от билките леска, дреб-
ноцветна върбовка, 
гръмотрън и невен. 
Биологично активни-
те вещества, извлече-
ни от тези билки, при-
тежават много добро 
противовъзпалително, 
диуретично, спазмоли-
тично и болкоуспокои-
телно действие. 

Простатизал Плюс 
повлиява благоприят-
но затрудненото, чес-
то и болезнено урини-
ране. Постепенно пре-
махва задържането на 
урина в пикочния ме-
хур. Съдейства и за от-
страняване на пикоч-
ните инфекции, които 
се явяват често услож-
нение на простатната 
хиперплазия. 

Простатизал Плюс 
спомага и за стиму-
лиране на сексуална-
та енергия при мъжете.

Здравейте, казвам 
се Атанас Големеев 
от град Ямбол. напи-
сах това писмо, за да 
разкажа за чудесата на 
ПРОСТАТиЗАЛ ПЛЮС.

никога не съм имал 
сериозни проблеми със 
здравето. но когато 
ходех до тоалетната, 
усещах слаба пареща 
болка при уриниране. 
Помислих, че  съм на-
стинал и затова е та-
ка. Болката обаче не 
премина, а дори запо-
чна да се усилва.  Вечер 
все по-често ставах 
по малка нужда, труд-
но уринирах и след то-
ва дълго време не мо-
жех да заспя.  Отидох 
на лекар и той уста-
нови, че простатата  
е уголемена. Започнах 
да пия лекарства, но 
след време установих, 
че ефектът е не-
задоволителен. 
Моят съсед то-
гава ми препо-
ръча ПРОСТАТи-
ЗАЛ ПЛЮС. Запо-
чнах да вземам 
хапчетата и са-
мо след 2 месеца 
започнах да се 
чувствам по-до-
бре. Парещата 
болка постепен-
но изчезна, ури-
ниранито ми се 
облекчи. Върнах 
се отново във 
форма.

ïîâèøàâà ïîòåíòíîñòòà ïðè äèàáåò
постигането на дълъг, 
качествен и изпълнен 
с удоволствие и чувст-
веност сексуален акт. 

Страхотният ефект 
на продукта се полу-
чава благодарение на 
мощната формула от 
прецизно подбрани 
природни екстракти и 
биокатализатори за по-
вишаване на сексуално-
то желание и обостря-
не на сетивата и чувст-
вителността по време 
на секс. 

камасутра съдър-
жа екстракти от йо-
химбе и гинко билоба, 
в комбинация с цинк, 
ά-токоферол и пиридо-
ксин със силно изразен 
ефект на афродизиак. 

Йохимбинът, съдър-
жащ се в екстракта от 
йохимбе, повишава по-
тентността и има афро-
дизиачно, стимулиращо 
и укрепващо действие. 
Йохимбинът разширя-
ва кръвоносните съдо-
ве в областта на по-
ловите органи и пови-
шава възбудимостта на 
центровете, свързани с 
половия рефлекс. По-
вишава нивата на тес-
тостерона и норадре-
налина, увеличава мус-
кулната 

с и -
ла, намалява телесни-
те мазнини и може да се 
използва като анабол-
но средство. Екстрактът 
от гинко билоба усил-
ва ефекта на йохимби-
на, подобрява орося-
ването на мозъка и пе-
риферните кръвоносни 
съдове и повишава то-
нуса и еластичността 
на кръвоносните съдо-
ве. Цинк, ά-токоферол 
и пиридоксин действат 

в синергия за подобря-
ване на половата функ-
ция.

Haчин нa yпoтpeбa: 
1-2 пъти нa дeн пo 1 
тaблeтĸa. Eфeĸтът 
нe e мигнoвeн и ce 
yвeличaвa c тeчeниe 
нa вpeмeтo. Πpи яз-
ви в cтoмaxa и виcoĸo 
ĸpъвнo нaлягaнe тpяб-
вa дa ce пpиeмaт пo-
мaлĸи дoзи.
 KAMASUTRA®

Да искаш, 
да можеш, 

да чувстваш!
 какво съдържа 

камасутра?
Всяка таблетка съ-

държа екстракт от йо-
химбе 10% - 50 mg (5 mg 
йохимбин), екстракт от 
гинко билоба - 20 mg, 
цинк (аспартат) - 7 mg, 
ά-токоферол - 20 mg, и 
пиридоксин - 6 mg.
 кога да използваме 

камасутра?
За повишаване на 

либидото, сексуалната 
способност и чувстви-
телността на сетивата 
при секс.

 кога не трябва 
да прилагаме 

камасутра?
При хронични възпа-

лителни заболявания на 

п о -
л о в и т е 

ор- гани и бъ-
бречна недостатъчност. 
Не се препоръчва за де-
ца и бременни.

 как да приемаме 
камасутра?

По 1 таблетка 1-2 пъ-
ти дневно. Eфeĸтът нe e 
мигнoвeн и ce yвeличaвa 
c тeчeниe нa вpeмeтo. 
Πpи язви в cтoмaxa и 
виcoĸo ĸpъвнo нaлягaнe 
тpябвa дa ce пpиeмaт 
пo-мaлĸи дoзи.

Еректилната дис-
функция е едно от чес-
тите усложнения на за-
харния диабет, която 
засяга близо 50 про-
цента от мъжете диабе-
тици. Честотата й нара-
ства с давността на ди-
абета, с възрастта и е в 
зависимост от наличие-
то на съпътстващи за-
болявания или услож-
нения – високо кръв-
но налягане, исхемична 
болест на сърцето, ви-
сок холестерол в кръв-
та, невропатия. Според 
последните представи-
телни проучвания в 8 
страни от Европа, Се-
верна и Южна Америка 
над 150 милиона мъже 
страдат от еректилна 
дисфункция и в 38 про-
цента от случаите при-
чината е диабет тип 1 
или тип 2. 

Невъзможността да 
се постигне и поддър-
жа ерекция за осъщест-
вяване на нормален по-
лов акт при диабет е ре-
зултат на няколко вза-
имносвързани факто-
ра: засягане на малки-
те кръвоносни съдове, 
увреждане на нервните 
окончания и на ендо-
телните клетки на пе-
щеристите тела на пе-
ниса, непозволяващи 
адекватното му кръво-
напълване. Сперма-
тогенезата и про-
дукцията на мъжки 
полови хормони по 
правило не се зася-
гат. В редица случаи 
може да са налице 
смущения в еякула-
цията – т.нар. рет-
роградна еякулация 
(към пикочния ме-
хур).

Еректилната дис-
функция може рязко 
да влоши качеството 
на живот, водейки до 
депресия и влошава-
не на метаболитния 
контрол. Лошият ме-
таболитен контрол 
от своя страна изя-
вява и влошава ерек-
тилната дисфункция.

Получава се един по-
рочен кръг, който оба-
че може да бъде пре-
къснат с помощта на 
специален природен 
продукт за повишава-
не на либидото, сек-
суалната способност и 
чувствителността на се-
тивата при секс. Зато-
ва специалистите пре-
поръчват на мъжете с 
диабет регулярен при-
ем на камасутра. 

камасутра спомага 
за преодоляване на им-
потентността, подобря-
ва метаболизма и дос-
тавя антиоксидантна 
защита. камасутра по-
вишава половата мощ 
и сексуалната способ-
ност, като спомага за 
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Повече от 300 вида 
бактерии живеят 
в устната ни кухи-

на и при заболявания на 
зъбите и венците безпре-
пятствено преминават в 
кръвта, а оттам и в цяло-
то ни тяло.

По мнение на специ-
алистите могат да бъдат 
изброени до 80 заболява-
ния, в основата на които 
стоят проблеми с венците 
и пародонта - започващи 
от главата и завършващи 
до пръстите на краката.

Огнището на възпале-
ние в устата не само иг-
рае ролята на пусков ме-
ханизъм за редица боле-
сти, но и затруднява ле-
чението на други. Затова 
заболяванията на устна-
та кухина се възприемат 
за индикатор на общото 
здравословно състояние 
на организма. Известно 
е, че при периодонтит ни-
вата на възпалителни аг-
енти на имунната система 
се повишават. Възпалени-
ето само по себе си е ре-
акция на организма сре-
щу чужди тела и начин 
да се бори с инфекцията. 

Хронично високите нива 
на „агентите“ на имунна-
та система обаче имат об-
ратен ефект върху общото 
здравословно състояние. 
Експерти обръщат внима-
ние, че рискът от такива 
усложнения е особено го-
лям при дълго оставени 

без внимание проблеми 
във венците и пародонта, 
а също при хора с намале-
на имунна защита.

От възпаление на вен-
ците страдат хора в най-
различна възраст, но най-
често то се среща сред по-
възрастните, защото те от-
делят по-малко слюнка и 
бактериите се полепват 
по-лесно по венците. По-
голям риск от заболява-

не на венците има за пу-
шачите, диабетиците и 
бременните. Генетичното 
предразположение също 
играе роля.

Всички тези нови дан-
ни правят особено акту-
ален един природен про-
дукт, който има изклю-

чително благоприятно 
въздействие при заболя-
вания на венците и паро-
донта. Става дума за ин-
садент – стоматологич-
но средство, което спе-
циалистите препоръчват 
както за профилактика-
та, така и след всяка тера-
певтична намеса. С инса-
дент може да се спре гин-
гивитът (възпалението на 
венците), което предста-

влява начален стадий на 
заболяване на пародон-
та. Ако гингивитът не бъ-
де лекуван навреме, може 
да доведе до пародонто-
за. А в по-разрушителната 
си форма това заболяване 
се характеризира с прог-

ресираща резорбция на 
костната тъкан на зъбните 
алвеоли, оголване на зъб-
ните шийки и разклаща-
не на зъбите, образуване 
на патологични зъбно-ве-
нечни джобове с гнойно 
течение от тях. В напред-
налия стадий поддържа-
щите костта меки тъкани 
се разрушават сериозно, 
което води до разхлабва-

не и накрая до опадване 
на зъбите.

Всичко това, както и 80-
те заболявания, може да 
се избегне с навременно 
използване на инсадент 
като част от постоянна 
програма за устната хи-
гиена.

INSADENT®

Здрави венци 
за здрави зъби
Стоматологично сред-

ство с благоприятен ефект 
върху пародонта.

кога да използваме 
инсадент?

При някои заболявания 
на венците и пародонта:
 възпаление на вен-

ците и пародонта (гинги-
вит и пародонтоза);
за премахване на 

лош дъх от устата;
 при вторична ксе-

ростомия (сухота в уста-
та) от медикаментозен 
произход.

как да прилагаме 
инсадент?

При гингивит и паро-
донтоза - по 1 течна капсу-
ла (Solucaps) 2 пъти днев-

но в продължение на 3 ме-
сеца. При нужда курсът на 
приложение може да се 
повтори.

При други състояния 
продуктът се приема от 1 
до 2 течни капсули днев-
но. инсадент трябва да 
се приема непосредстве-
но преди хранене.

има ли нежелани 
ефекти?

инсадент е естествен 
продукт и е практически 
безвреден. Не са наблю-
давани нежелани ефекти, 
даже при продължително 
приложение.

ИНСАДЕНТ - 
при проблеми 

с венците 
и пародонта Insadent® 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.insadent.com. Може 
да поръчате онлайн на 

www.momo.bg.

Ако усещаме обща отпадналост след зимния 
сезон и искаме да засилим имунната система, 
към чашата вода сутрин може да добавим ня-
колко капки клеева тинктура. Това е алкохол-
ният извлек от пчелен прополис или клей, кой-
то се смята, че действа много ефективно срещу 
широк спектър болестотворни организми. Про-
чиствайки тялото от микроорганизми, бактерии 
и др., засилваме имунитета и защитните му си-
ли. Можем да го прилагаме вътрешно и външ-
но (за кожни проблеми, хрема и др.). Пчелният 
клей е съвършен природен продукт, който от 
дълги години се използва за лечение и профи-
лактика на редица болести. Действа противо-
възпалително, антибактериално, антивирусно 
и регенериращо.

 Стимулира имунната система и увеличава ес-
тествената защита на организма срещу вируси 
и бактерии при простуда.

Укрепва структурата и функциите на храно-
смилателната система, костната, мускулната и 
нервната тъкан, без да води до дисбактерио-
за в червата. Дълготрайното й приложение не 
предизвиква поява на резистентни форми на 
микроорганизмите, т.е не се стига до приспо-
собяване към нея. 

Пчелен клей 
(прополис, клеева 

тинктура) за 
имунна защита
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АËТОРИЯ и зàáîлявàíиятà 
íà äиõàтåлíàтà ñиñтåмà

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

1 бð. õ 69 лв. + Бåзïлàтнà дîñтàвкà /Îбщî: 69 лв./
2 бð. õ 65 лв. + Бåзïлàтнà дîñтàвкà /Îбщî: 130 лв./
3 бð. õ 59 лв. + Бåзïлàтнà дîñтàвкà /Îбщî: 177 лв./

Öåнà: 

Âðъзкàтà мåждó: ïàðàзититå, ÐÀÊÀ 
и Òðиàктàл - ïðîдóктà, кîéтî ïîмîгнà 

нà õиляди õîðà в öялà Åвðîïà
Учените в Сиатъл дават надежда на онкоболните!

нà õиляди õîðà в öялà Åвðîïàнà õиляди õîðà в öялà Åвðîïà
Учените в Сиатъл дават надежда на онкоболните!

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.

Учените са показали, че комбина-
цията от Сладък пелин, Карамфил и 
Зелен орех издирва и унищожава ра-
ковите клетки в организма, като ос-
тавя здравите клетки невредими. Те-
зи три екстракта са вложени в един-
ствения по рода си, сертифициран и 
одобрен от БАБХ продукт – триактал. 

а къде се крие тайната на 
големия успех на този продукт?

Повечето от нас се опитват да по-
добрят здравето си, без дори да се 
опитат да разберат каква е причината 
за неговите промени. В същото време 
зад почти всяко отклонение в здраве-
то стои конкретна причина във вид на 
определена група паразити. Тези па-
разити се хранят с микроелементите, 
витамините и хранителните вещества 
в тялото ни.

– Множествената склероза, артри-
тът, псориазисът, хипертонията, яз-
вената болест, ракът, инфарктът, ди-
абетът, инсултът, импотентността, 
миомата, безплодието, простатитът 
се причиняват от хламидии, микоп-
лазми, уреаплазми, гарднерели и ге-
нитален херпес.

триактал е подходящ подпомагащ 
продукт, който поддържа силен иму-
нитета и подпомага възпротивител-
ните сили на организма, като унищо-

жава над 90% от паразитите, причи-
нители на тежки заболявания.

Безспорно свойството на три-
актал, което най-силно привлича 
вниманието на учени и натуропати, 
е помощта му по време на онкотера-
пия и химиотерапия. 

Лекарите препоръчват профи-
лактичен прием на триактал поне 
веднъж годишно в продължение на 3 
месеца. Те са убедени, че ще се чувст-
ваме невероятно през този период – 
тонизирани и заредени, ще се наспи-
ваме значително по-бързо, ще заси-
лим имунитета си и рядко ще боледу-
ваме, ще нормализираме храносми-
лането си, ще премахнем умората и 
лошото настроение.

Благодарение на редовната 
употреба на триактал можем да 

очакваме следните резултати:
 Премахва паразитите с първа-

та употреба.
 Значително подобрява здраве-

то ни, нарушено от разрушителната 
дейност на паразитите.
 Предпазва най-жизнените орга-

ни в тялото ни, като черен дроб, сър-
це, мозък, бели дробове, храносмила-
телен тракт.
 Стабилизира храносмилателни-

те функции и движения на червата.

Да си набавим 
естествени 
пробиотици
Продължение от бр. 15
 Ферментираните сирена (чедар, пармезан, гауда) съ-

що са богати на пробиотици. За предпочитане са полут-
върдите и не много солени сирена.

 През есента и зимата трапезата се обогатява с още 
източници на пробиотици. киселото зеле и неговият 
сок са пълни със здравословни бактерии и с витамини 
В, С, А, Е. Освен това то идеално прочиства червата, ко-
ето създава условия за развитието на добрите бактерии 
и добро храносмилане. Единственият недостатък е го-
лямото количество сол, затова е добре преди консума-
ция зелето да се измие и дори да постои известно вре-
ме във вода, която после се изхвърля.  киселите крас-
тавички са другият любим продукт, богат на пробиоти-
ци. Но тук не става въпрос за стерилизираните кисели 
краставички, приготвени с оцет. Пробиотиците се съ-
държат единствено във ферментираните краставички, 
които се приготвят без оцет, само със сол и премина-
ли естествена ферментация. Това се отнася и за остана-
лите туршии, приготвени само чрез ферментазия с во-
да и сол.  Хлябът с квас също е богат на пробиотици.  
За любителите на екзотични вкусове богати на пробио-
тици са японското мисо (от ферментирали ръж, ориз, 
ечемик, боб) и темпе (ферментирала соя), корейското 
кимчи (азиатско зеле). 

Корейска туршия „Кимчи“
 Продукти: китайско зеле - 1500 г, ряпа - 400 г, че-

сън - 7 скилидки, зелен лук - 4 стръка, люти чушки - 2 
бр., джинджифил - 100 г (корен), червен пипер - 2 с.л. 
лют, захар - 2 щипки, сол - 2 ч.л. готварска, вода - 400 
мл, соев сос - 2 с.л., морска сол - 2 с.л., глутамат - ½ ч.л.

 Зелето се нарязва на тънки ивици, поръсва се с гот-
варска сол и се намачква. Оставя се да престои 3 часа 
и след това се отцежда получилият се сок. Добавят се 
нарязаните на кръгчета ряпа и лук.  В хаванче се счук-
ват чесънът, червеният пипер, лютите чушки, нарязани 
на едро, и джинджифилът, нарязан на дребно.  Сместа 
се сипва в тенджера и се добавят морската сол, захар-
та, натриевият глутамат, соевият сос и водата. Марина-
тата се изсипва в тенджерата със зеленчуците, тя се по-
крива и се оставя за 5 дни на тъмно.



18.IV. - 24.IV.2018 г.
16

2

Български20 Медицина Дълголетие

„Синдромът на тежките крака“ 
и какво представлява ХВН

Болестта на хилядолетието, ко-
ято покосява краката и днес 
не дава покой на много мъже 

и жени. Тя се нарича хронична ве-
нозна недостатъчност (ХВН). Чес-
то пъти не обръщаме внимание на 
ежедневната тежест и слабост в кра-
ката и го отдаваме на временната 
умора или отмаляване. Но ако те-
зи болезнени явления ни измъчват 
със завидно постоянство, си заслу-
жава да се замислим за това, че е 
напълно възможно това да са пър-
вите признаци на хронична веноз-
на недостатъчност.

 По усреднени медицински данни 
при 75% от жените и 66% от мъже-
те в развитите държави се наблю-
дават начални признаци на хронич-
на венозна недостатъчност. Според 
статистиката 41%  от българите над 
18-годишна възраст страдат от раз-
ширени вени.  През последните го-
дини венозната недостатъчност бе-
лежи толкова широко разпростра-
нение, че много специалисти я на-
ричат „болестта на 21 век”. Тежестта 
в краката е първият стадий на раз-
ширените вени и е едно от най-чес-
то срещаните оплаквания  незави-
симо от физическото натоварване 
и двигателната активност.

„синдромът на тежките крака“ 
обикновено се появява по време на 

движение и се изразява в умора, ко-
ято ограничава желанието за физи-
ческа активност.

Най-често „тежките крака“ през 
зрялата възраст се дължат на раз-
ширени вени. Освен умора и тежест 
в краката засегнатите описват бол-
ка, отичане, зачервяване, топла ко-
жа, сърбеж, изтръпване, чести нощ-
ни крампи, хиперпигментация на 
кожата на глезените, паякообраз-
ни (мрежовидни) вени, както и раз-
ширяване на подкожните вени на 
прасците и стъпалата.

Хроничната венозна недоста-
тъчност (ХВН) е заболяване с под-
чертано прогресиращ характер и 
обединява заболяванията на веноз-
ната система на долните крайници, 
придружени от венозна клапна не-
достатъчност, запушване или стесня-
ване на магистралните венозни съдо-
ве, нарушение на венозното кръво-
обращение и трофични изменения на 
кожата и подкожната тъкан.

Има много  причини за развитие-
то на хронична венозна недостатъч-
ност – варикозно разширяване на ве-
ните, вродени заболявания на веноз-
ната система, продължителна работа 
в седнало или изправено положение, 
липсата на физическа активност, над-
норменото тегло, бременност и раж-
дане, прием на хормонални препа-

рати,  неудобни обувки и високите 
токчета, незначителните контузии на 
краката и дори наследственият фак-
тор — всичко това може да доведе 
до ХВН.

Заболяването е предшествано от 
един нулев стадий и 6 (шест) прог-
ресиращи такива.  Нулевият стадий 
е, когато видимо няма нищо по кра-
ката, няма разширени вени, но в края 
на работния ден или от обед нататък 
краката започват да тежат. Първият 
стадий е придружен със слабо изра-
зена болка и се появяват мрежовид-
ни кръвоносни съдове, както и еди-
нични увеличени вени. Във втория 
стадий на заболяването вече има 
множество разширени вени с различ-
на големина и варикозни възли. тре-
тият стадий е придружен със силен 
оток, появяващ се няколко часа след 
ставане, с тенденция да се превърне 
в постоянен. Четвърти стадий - на 
фона на видимите признаци на ХВН 
се появяват промени в цвета на ко-
жата – тя потъмнява (от светлокафя-
во до по-тъмно). В петия стадий ве-
че има белези от прекарани язви и в 
шестия стадий са т.нар. варикозни 
язви. С течение на времето язвите за-
почват да се появяват и съвсем спон-
танно –  отначало заздравяват за ме-
сец-два, после за шест месеца, а ня-
кои остават и за постоянно.

Заболяването е сериозно и лече-
нието трябва да се започне още от 
нулевия стадий.

За оБлекЧаВаНе На 
сиМПтоМите иМа НоВ и 

УНикалеН По състаВ гел За 
ВъНШНо ПрилоЖеНие и МасаЖ 

- Виталег гел
 Виталег гел е средство за ло-

кално приложение и е предназ-
начен:
 За всички хора, страдащи от 

отоци по краката, придружени с те-
жест и подуване.
 За хора, при които се наблюда-

ват изменения на капилярната мре-
жа и поява на паякообразни вени.
 За хора, подложени на продъл-

жителни статични натоварвания 
(продължително седене или стое-
не на крак).
 За жени, които ходят с обувки 

на високи токчета.
 За бременни.
 За хора с наднормено тегло.

търсете Виталег гел в аптеките
За въпроси и контакти: 

актамед Фарма ооД
тел. 0897 860 116
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БЕЗПЛАТНИ 
ПРЕГЛЕДИ 

в УМБаЛ 
„александровска“

Клиниката по пропедев-
тика (КПВП) на вътрешни-
те болести стартира едно-
седмична кампания с без-
платни прегледи на паци-
енти за откриване или про-
следяване на заболявания от 
областта на кардиологията, 
пулмологията и гастроенте-
рологията. 

специалистите ще 
преглеждат в периода 

23-27.IV от 9 до 12 ч. след 
предварително записване 

на 
тел. 02/ 9230 217 

една седмица по-рано.
Направления по НЗок 

не се изискват.
кардиолозите от клини-

ката ще преглеждат пациен-
ти с: неконтролирана арте-
риална хипертония; захарен 
диабет тип 2 и сърдечно-съ-
дова патология; ритъмни и 
проводни нарушения; хро-
нична сърдечна недостатъч-
ност; оплаквания от: гръдна 
болка при физическо усилие, 
усещания за пристъпно сър-
цебиене и/или "прескачане" 
на сърцето; известна клапна 
патология;  преживян бело-
дробен тромбоемболизъм.

специалистите по бело-
дробни болести ще пре-
глеждат пациенти с оплаква-
ния от страна на дихателната 
система - хронична кашлица 
повече от 3 мес., без изясне-
на причина; свиркане/болка 
в гърдите; недостиг на въз-

дух; кръвохрак; инхалатор-
но лечение без ефект; мета-
болитен синдром - хъркане, 
задавяне и паузи по време на 
сън; неспокоен сън; изразе-
на дневна сънливост; заспи-
ване при шофиране; затлъс-
тяване; неконтролиран заха-
рен диабет.

С оглед възможността за 
безплатно изследване и ле-
чение на гастроезофагеален 
рефлукс специалистите гас-
троентеролози ще консул-
тират пациенти с оплаква-
ния от парене зад гръдна-
та кост, киселини, невлияе-
щи се от стандартно лече-
ние или възобновяващи се 
след спиране на лечението; 
чернодробна стеатоза („ом-
аслен" черен дроб). 

Пациентите, които имат 
чернодробна биопсия, за-
дължително да носят раз-
читане на хистологичния ма-
териал; за профилактика на 
рака на дебелото черво ще 
бъдат преглеждани пациен-
ти с долен коремен дис-
комфорт, запек, патологич-
ни примеси или промени в 
изпражненията (слуз, кръв, 
„тесни“ изпражнения). 

Гастроентерологичното 
отделение на КПВБ приема, 
изследва и лекува безплатно 
пациенти с хронични вирус-
ни хепатити В и С, както и с 
диариен синдром след анти-
биотично лечение. 



18.IV. - 24.IV.2018 г.
16

Български 21Медицина Дълголетие

Празниците винаги са предпоставка за топлина и до-
бро настроение. Обикновено сме с най-близките си и се 
наслаждаваме на всеки миг, опитваме се да забравим за 
болката и притесненията. А може усмивката ни да бъде 
истински спокойна и ведра с малко помощ от природата. 
Продуктът GinkgoVin може да Ви бъде верен спътник и 
да Ви помогне да „стоплите” празниците с много здраве.  

екстрактът от гинко Билоба подобрява кръвооб-
ращението към мозъка и крайниците и спомага за усил-
ване на паметта. Установено е, че екстрактът спомага за 
снабдяването на мозъчните клетки с глюкоза, която е 
жизненонеобходима за правилното функциониране на 
мозъка и централната нервна система. Съставките на 
Гинко Билобата не позволояват образуването на тром-
би в кръвоносните съдове, като в същото време подо-
бряват еластичността им и тяхната проходимост. Това 
прави екстракта изключително препоръчителен за хора, 
преживели инфаркт или инсулт, както и за хора, попа-
дащи в рисковата група на тези заболявания. Приема се 
също от страдащи от атеросклероза и хипертония (ви-
соко кръвно налягане).

Екстрактът подобрява кръвооросяването на край-
ниците, благодарение на което успешно повлиява бо-
лестта на рейно, известна още като „синдром на студе-
ните крайници”. Приемът на екстракт от Гинко показва 
и положителни резултати при възрастни хора със за-
труднения при ходенето поради нарушено кръвооб-
ращение в долните крайници, което причинява болки и 
подуване на краката.

екстрактът от гроздово семе е мощен антиок-
сидант, който предпазва клетките от разрушително-
то действие на свободните радикали и подпомага нор-
малната циркулация на кръвта към малките периферни 
кръвоносни съдове (капиляри). Екстрактът от гроздове 
семе спомага за по-бързото зарастване на рани по ко-
жата, като стимулира по-бързата регенерирация на на-
ранените кръвоносни съдове. Гроздовото семе забавя 
стареенето на кожата благодарение на антиоксидант-
ните си свойства. Има противоалергични и противовъз-
палителни свойства и е силен имуностимулатор.

Проантоцианидите заздравяват стените на вените, 
като предпазват от образуването на разширени вени 
и спукани капиляри. 

GinkgoVin е комбинация от двата екстракта, който 
съдържа 100 мг гинко Билоба екстракт и 50 мг екс-
тракт от гроздово семе. Екстрактът от Гинко Билоба 
е с най-голяма чистота ≤5 ppm (5 ppm е максималното 
количество Ginkgolic acid, за което се счита, че не драз-
ни стомаха). Екстрактите допълват и подсилват взаимно 
действието си, което заедно с добрата им концентрация 
и изключителното им качество във всяка една таблетка 
прави продукта уникален за българския пазар. Търсете 
в аптеките и без рецепта! 

GinkgoVin - здраве и 
в празник, и в делник
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1 бð. õ 42 лв. + Бåзïлàтнà дîñтàвкà /Îбщî: 42 лв./
2 бð. õ 38 лв. + Бåзïлàтнà дîñтàвкà /Îбщî: 76 лв./

3 бð. õ 35 лв. + Бåзïлàтнà дîñтàвкà /Îбщî: 105 лв./

Öåнà: 

СофиЯ, ул. “Св. св. Кирил и Методий“ 146, 
                          тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПЛовДив, ул. “Св. Климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
виДин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

ЗаПоВяДаЙте В НаШите слУХоПротеЗНи ЦеНтроВе:

Камъните, които се 
образуват в жлъч-
ката, може да са 

твърди и меки като гли-
на, с размера на песъ-
чинка или до няколко 
сантиметра в диаметър. 
Броят им варира от един 
до десетки и дори сто-
тици!

До опасни послед-
ствия би могла да до-
веде дори и песъчинка 

в жлъчния мехур, убе-
дили са се специали-
стите. 

По тази причина, 
те често препоръчват 
оперативно отстра-
няване на жлъчката. 
Народната медицина 
обаче има своя тео-
рия за заболяването. 
Наскоро немски ме-
дик и изследовател от-
крива комбинация от 

веждам всяка година 
тримесечен курс, за да 
поддържам черния си 
дроб и да съм сигурен, 

че няма да страдам от 
камъни в жлъчката.“

Хепа клийнър има дъл-
готрайно действие, като за-

пазва своята ефективност в 
тялото дори след периода 
на употреба. Без лекарско 
предписание. 

екстрактите на няколко 
растения (бял трън, глу-
харче, артишок и шизан-
дра), която размеква ка-
мъните и песъчинките и 
спомага безболезнено-
то им извеждане от тяло-
то. По думите на лекари-
те процесът е по-бавен и 
по тази причина се препо-
ръчва три-месечен при-
ем за пълни резултати, 
но не предизвиква кри-
зи и предпазва тялото от 
последващо образуване 
на камъни в жлъчката. 
Заедно с това се наблю-
дава  очистващо дейст-
вие върху черния дроб, с 
което формулата се пре-
поръчва при пациенти с 
омазнен черен дроб (сте-
атоза), хепатит, цироза и 
др. Откритието е реги-
стрирано под името Хе-
па клийнър и е достъп-
но в България в реноми-
раните аптеки.

Д-р Ангеров (интер-
нист) за Хепа клийнър: 
„Препоръчвам горещо 
продукта. Аз самият про-

Камъните 
в жлъчката 

са като бомба 
със закъснител

Установено е, че повече от 90% от 
страдащите от дискова болест могат 
успешно да се лекуват консерватив-
но. Над 100 вида специални омесващи 
и разтриващи техники на специалния 
японски масаж на проф. М. Сайонджи 
освобождават безболезнено ставни-
те блокажи по протежение на целия 
гръбначен стълб, както и прищипани-
те нервни коренчета. Вече 25 години 
в ЦеНтър За МасаЖи “Био еНер-
го сПектър” тази безлекарствена 
терапия помага на хора, страдащи 
от гръбначни 
и тазови про-
блеми, болки 
в главата, ра-
менете, врата 
и крайници-
те, някои за-
болявания на 
нервната сис-
тема и обмя-
ната на веще-
ствата. Ману-
алните маса-
жи засилват 
кръвообраще-
нието не само в засегнатите учас-
тъци, а и в цялото тяло, като подо-
бряват мускулния трофик и статика-
та на гръбначния стълб. Нещо пове-
че - чрез паралелното прилагане на 
аурикулотерапия, зонотерапия, аку-
пресура, подходяща физиотерапия и 
оздравителна японска гимнастика се 
лекуват последствията от възпалени-
ето и травмираните структури, мус-

кулния спазъм около гръбнака, скова-
ността и болката. Нещо повече - във 
ВъЗстаНоВителНия сПа ЦеНтър 
на фирмата се прилагат и допълни-
телни  хидромасажни  процедури с 
използването на лековити соли от 
Мъртво море и ароматерапевтични 
масла. Използваните арома- и олиго-
продукти имат допълнителен оздра-
вяващ ефект. Комплексната терапия 
съкращава и времето за възстановя-
ване на организма, като успоредно 
регулира естествения му енергиен 

баланс.
Не бива да 

се забравя, че 
дископатията 
може да въз-
никне извед-
нъж - при ряз-
ка промяна на 
п о л о ж е н и е -
то на горната 
част на тяло-
то (завъртане, 
изправяне, на-
веждане), при 
вдигане на те-

жести, след прекарани травми и зло-
полуки, от наднормено тегло, ста-
тична неправилна стойка на работа 
и покой. Дисковите болести трябва 
да се лекуват навреме, предупреж-
дават специалистите, тъй като всяко 
едно забавяне може да доведе до по-
сериозни заболявания, като дискови 
хернии и частични парези на долни-
те крайници.

26 ГОДИНИ “БИО ЕНЕРГО СПЕКТъР”

софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. Заимов” 14 

(срещу ІV рПУ, 
близо до х. “Хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

Възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а, 

ет. 1 (до трамв. 
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

ЯПОНСКА  МАНУАЛНА  ТЕРАПИЯ  
ПОМАГА ПРИ ДИСКОПАТИИ

Хепа Клийнър можете да поръчате директно 
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет 

страницата: http://tonik.info/hepacleaner/ 
или в повечето аптеки в страната.
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Кой вратичката на двора
блъсна, невидим разтвори?
С цветове на храсталака
влиза смело във атака.
От неравния им бой
победител става с вой.
Вредом всичко побелява –
цветчетата разпилява.
Весел ти представя 
театър,
той е

Детски свят За най-малките

Радост

Страницата подготви  Кристина ДОБРЕВА

Ïðîëåò

оцветете рисунката

Радост

Силвия ЙоРДанова

Вижте, вижте – от гората
са дошли при нас цветята.
Вятър силен ги довял
и пред блока ги посял!
И сега ни гледат всички
с теменужени очички!
А далече сред гората
ги гнетяла самотата –
не лудували децата
весели сред дървесата, 
нямало и птичи песни,
нямало игри чудесни.
Затова така решили
и насам се устремили.
Ето ги – цъфтят пред блока
на полянката широка
и разнасят аромат

в шумния бетонен град
тези весели душички

с теменужени очички.
Уляна иВаНоВа

ТЕМЕНУЖКИ

Баба Меца се пробуди,
търка очи и се чуди –
пролетта е полудяла!
- Още не съм се наспала,
а вън топло слънце грее,
гора звъни, зеленее!
Прозина се пак Мецана,
сгъна хубаво юргана,
поразкърши снага тънка
и погледна пак навънка.
Ех, че слънце, ех, че чудо!
Трева, цветя растат лудо!
Вред жужат рояк
пчелички.
Пеят пъстрокрили
птички!
Чак сега се сети вече
за спящите мечета.
Щом юрганчето изтика,
от учудване извика:
- Кога станахте, деца,
скъпи мои две слънца?
Що не казахте на мама

за изненадата голяма?
Пролетта е тъй
прекрасна,
но е също и опасна –
гладни вълци и орли
пролет стават много зли,
нямат милост, ни сърца,
грабят чуждите деца…
не задава си въпроси,
знае къде да ги търси.
Забравила за промяната,
бързо мина през поляната.
храсти, пънове прескочи,
към потока се насочи,
че водата е студена,
ще излезе им солено…
А там малките мечета
мият сънени нослета,
сънени очички търкат
и доволни мецат,
мъркат…
Щом видяха те Мецана,
веселбата им престана.
Знаят, много са 
сгрешили, щом не са 
предупредили.
- извинявай, мила мамо,
вина имаме голяма!
Цяла зима все сме спали,
слънце, вода невидяли!
Щеше ли да се решиш
волност да ни
разрешиш?
Затова от теб се скрихме,
душ студен си
позволихме.
Поусмихна се Мецана,
да се мие се захвана.
интересен първи ден –
топло слънце, душ
студен.
стойна георгиеВа, Пазарджик

Спря се мравка Радка
на почивка кратка.
Гледа тя – разлян
страшен океан!
Тътне и бушува –
как да го преплува?

Мравчице, не бой се,
хайде, успокой се.
Оги сам ще смогне
на теб да помогне.

Оги хем е смел,
хем е кавалер!
Дава ти ръчичка,
качвай се самичка,
после хоп – прескоква –
туй е просто локва!
Тебе ще спасява,
той се забавлява!

Уля ПеткоВа

Топъл южен вятър вее,
клони цъфнали люлее.
Тук е вече пролетта,
да прави свойте чудеса.
„Време е да се потрудя
и цветята да събудя.”

И ето, под трънаците
показаха се кукуряците
и техните другари –
безброй жълти минзухари.
Иглики бели и червени
очи отвориха засмени
и с поглед в синия простор
слушат веселия птичи хор.

Дечицата цветя обичат,
по цъфнали поляни тичат
и с минзухарчета в ръка
радост носят у дома.
- Мамо, мамо, първа пролет
даде ни криле за полет!

лили ВеНеЦияНоВа

Без да пита, без да чука,
щом намери си пролука,
през прозореца наднича
и сънливци не обича.
Хайде, ставай ти от сън,
бягай за игра навън!
Чуваш ли от птици глъч,
и тях буди

Тя се ражда от водата,
расте бързо в равнината.
Денем – в слънчева позлата,
нощем грее я луната.
Малка е – голяма става,
сянка се не появява,
но изчезва там, където
среща прави си с морето.
Щом потопиш си ръката,
мокри я с вода

(ПролетНият Вятър)

(слъНЧеВ лъЧ)

(реката)

ели коЧеВа
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Априлското въста-
ние е връхна точ-
ка в българското 

националноосвободи-
телно движение през 
епохата на Възраждане-
то. То избухва на 20 ап-
рил 1876 г. по стар стил 
(2 май по нов стил). Не-
говата задача е извою-
ването на независимост 
на България от Осман-
ската империя. 

С наближаване на ре-
шителния час възниква 
идеята за свикване на 
общо събрание, на кое-
то да се обсъдят основ-
ните въпроси на пред-
стоящото въстание. Съ-
бранието се провежда 
от 14 до 16 април 1876 
г. в местността Обори-
ще. Но заради предател-

ството на един от при-
състващите участници – 
Ненко Терзийски, мест-
ните турски власти нау-
чават за взетите реше-
ния и предприемат не-
забавни мерки за арес-
туването на ръководи-
телите на революцион-
ната организация, ка-
то изпращат специал-
ни конни отделения в 
Копривщица и Панагю-
рище. 

На 19 април една кон-
на полицейска група, 
предвождана от Неджеб 
ага, пристига в Коприв-
щица, за да арестува ръ-
ководителите на мест-
ния революционен ко-
митет. Опитът за аресту-
ване на Тодор Каблеш-
ков е неуспешен, но в 

отговор на нападение-
то той обявява въстани-
ето на 20 април. Конакът 
бил превзет, църковни-
те камбани забили, пуш-
ките гърмели, а от всич-
ки улици на Копривщи-
ца заприиждали въста-
ници, облечени с уни-
форми. 

Веднага след извър-
шеното нападение Т. 
Каблешков съставя пис-
мо, с което уведомя-
ва апостолите в Пана-
гюрище, където се на-
мират ръководители-
те на IV революционен 
окръг, че въстанието е 
започнало. Понеже пис-
мото е подписано сим-
волично с кръвта на ед-
но от убитите заптиета, 
то става известно като 

БУНТЪТ НА РОБА
„Кървавото писмо”. 

Веднага след получа-
ване на вестта в Пана-
гюрище Георги Бенков-
ски обявява въстание-
то още същия ден след 
обяд. Властта там пре-
минава в създаден Во-
енен съвет, или т.нар. 
Привременно прави-
телство, начело с Павел 
Бобеков. На него се въз-
лага ръководството на 
военните дела. Той из-
праща чета начело със 
стотника Иван Парпу-
лов, известен като Ор-
чо войвода. Четата му 
трябва да подпомогне 
въстаниците в Стрелча 
и да осигури връзката 
между Панагюрище и 
Копривщица. 

На 22 април в Пана-
гюрище тържествено 
се освещава въстани-
ческото знаме, израбо-
тено от учителката Рай-
на Попгеоргиева Футе-
кова, по-известна като 
Райна Княгиня. 

Веднага след обявя-
ването на въстанието 
Панайот Волов и Геор-
ги Икономов се отпра-
вят към североизточ-

ните райони на окръ-
га, а Георги Бенковски, 
който междувременно 
организира своя конна 
дружина, т. нар. Хвър-
ковата чета, се насоч-
ва към средногорски-
те села Мечка, Поибре-
не, Мухово и др. и вди-
га населението на въс-
тание. 

Първоначално тур-
ското население било 
смутено, но всички мю-
сюлмани били призо-
вани на война срещу 
българите. Първа пада 
Стрелча, след нея Кли-
сура, а на 30 април тур-
ците превземат и Пана-
гюрище. Бенковски без-
успешно се опитва да 
защити столицата. Из-
ключителен героизъм 
показват въстаниците 
от Брацигово, Перущи-
ца, Пещера, Батак. 

На 7 май турските 
войски навлезли в Бра-
цигово и арестували 
ръководителя на мест-
ните въстаници Васил 
Петлешков. Жителите 
на Перущица оказвали 
отчаян отпор на турци-
те. Намерили последно 

убежище в божия храм, 
много от въстаниците 
сложили край на живо-
та си, за да не попаднат 
в ръцете на врага. Кочо 
Честименски и Спас Ги-
нев убиват жените и де-
цата си, а след това и се-
бе си, като по този начин 
доказват на дело думи-
те „Свобода или смърт“. 
Още по-трагична била 
съдбата на Батак, къде-
то в продължение на ча-
сове само били посече-
ни или изгорени повече 
от 3000 души.

Въстанието в IV ре-
волюционен окръг - 
Панагюрище, било по-
топено в кръв. Хиляди-
те жертви обаче не би-
ли напразно. Това про-
личало в думите на Ге-
орги Бенковски, който, 
наблюдавайки от връх 
Лисец горящото Пана-
гюрище, възкликнал: 
„Моята цел е постигна-
та вече. В сърцето на ти-
рана аз отворих такава 
люта рана, която нико-
га няма да заздравее. А 
Русия — нека тя да за-
повяда.“

илиана ЦоНеВа

На 30 март 1944 г. 450 британски и американски 
бомбардировача извършват една напълно безсмис-
лена, но кървава и жестока бомбардировка над Со-
фия, в която пускат бомбите си хаотично над българ-
ската столица, избивайки хиляди цивилни столича-
ни. Тя не целеше унищожаването на военни обекти, 

а деморализиране и наказване на българските граж-
дани за недалновидното и взето под натиска на Хит-
лер решение на българския монарх да обяви „сим-
волична война“ на САЩ и Обединеното кралство. 

Американският президент Рузвелт няколко пъ-
ти е изразявал мнението си пред Уинстън Чърчил, 
че бомбардирането над България е безмислен акт, 
и то не толкова заради избиването на цивилни и 
невинни български граждани, а защото това стру-
ва пари. Чърчил обаче упорито е искал да „накаже“ 
България, като заявява, че „трябва да продължим 
да им даваме лекарството“ – визирайки бомбарди-
рането на София и нейните жители. Дори казва ци-
нично: „За да падне България, трябва да падне са-
мо София.Тя трябва да бъде изравнена със земята 
и в развалините й да се засеят картофи.“ По-късно 
на Парижката мирна конференция процежда през 
зъби, че „държава на име България не трябва да съ-
ществува“. Бомбардировката на 30 март 1944 г. над 
българската столица може да се сравни само със 
зверските бомбардировки над Дрезден. За по-мал-
ко от половин час са хвърлени над 3000 фугасни и 
около 30 000 запалителни бомби, разрушени са 3575 
сгради. Жертвите са над 4 хил. загинали и ранени. 

Днес остава неясно какво идва да демонстрира 
желанието, което бе удовлетворено, на Съединени-
те американски щати пред посолството им в София 
да има паметник на американските летци, загинали, 
докато бомбардират София. Уви, първият досег на 
българите с „евроатлантизма“ е болезнено жесток…

Най-кървавата 
бомбардировка 

над София120 години от смъртта на ильо войвода
Легендарният бъл-

гарски хайдутин Илия 
Марков, известен като 
Ильо войвода, е роден 
на 28 май 1805 г. в будно-
то с. Берово (Малешев-
ско) в семeйство на бе-
дни селяни. 

Още съвсем млад буй-
ният и непокорен мла-
деж избира пътя на бор-
бата. Близо две години е 
пандурин (пазач) на бъл-
гарската светиня в Рил-
ския манастир. 20-годи-
шен, се прибира в род-
ното си село. След убий-
ството на брат му от кър-
сердарина Мехмед Бай-
рактар Ильо е принуден 
да се върне в планина-
та, но вече като войвода 
на дружина. Според раз-
лични източници числе-
ността й варирала, за да 
достигне по време на 
Кримската война (1853-
1856 г.)  300-400 души.

С появата на руската 
войска на Дунава Ильо 
войвода организира на-
селението за създаване 
на мрежа от помагачи, 
съмишленици и спод-
вижници. 

През есента на 1861 
г. Ильо се прехвърля в 
Сърбия с голяма част 
от четата си, която била 
възторжено посрещната 
от идеолога на българ-
ското националноосво-
бодително движение Г. 
С. Раковски. Там получа-
ва указания да подготви 
разпръснатите българ-
ски емигранти и патри-
оти за партизанска вой-

на. Войводата проявява 
чудеса от героизъм, пове-
ждайки хората си на щурм 
срещу крепостта, охраня-
вана от турски гарнизон, 
на 15 юни 1862 г. Имен-
но в тази битка получа-
ва заслужена слава - как-
то сред българите, така и 
сред сърбите. Сръбското 
правителство го награж-
дава с орден за храброст 
и пенсия.

През 1876 г., вече 
70-годишен, за-
едно с войво-
дите Панай-
от Хитов, 
Филип То-
тьо, Цеко 
П е т к о в , 
Т о д о р 
Велков 
и др. 
д я д о 
И л ь о 
събира 
и орга-
низира 
чети. По 
време на 
Сръбско-
турската 
война с че-
тата си ми-
нава грани-
цата и навлиза 
в районите на Кул-
ско, Белоградчишко и 
Берковско. 

Когато избухва Руско-
турската война, заедно с 
други български войводи 
от Сърбия Ильо войвода 
се прехвърля във Влаш-
ко с цел от там да преми-
нат в България с добро-
волчески чети, за да по-

магат на руските войски, 
като донасят сведения за 
противника и водят пар-
тизанска война. Той пре-
минава Дунава при Сви-
щов и заедно с 4-ма чет-
ници се насочва през Се-
влиево за Ловеч, където с 
помощта на местното на-
селение успява да сфор-
мира чета от 66 души. Дя-
до Ильо с четата си вли-

за в бой с турски час-
ти при Тетевен и 

Брусен, пома-
га на Пред-

ния от-
ряд на 

ген. Гур-
ко при 
ф о р -
сира-
н е -
то на 
С т а -
р а 
п л а -
нина 
п р е з 
люта-
та зи-

ма на 
1877 г. и 

прекар-
ването на 

о р ъ д и я т а 
при Лякон-

ските височи-
ни. Участва в бит-

ките при Правец и Орха-
ние (Ботевград).

Преди влизането на 
руските войски в София 
към отряда, предвождан 
от Ильо войвода, се при-
съединяват разпръснати-
те в Балкана чети на Геор-
ги Пулевски, Григор Огня-

нов, Георги Антонов (кап. 
Георги), Димитър Трифо-
нов. Този отряд престоя-
ва три дни в града, след 
което на 7 януари 1878 
г. Ильо войвода повеж-
да обединените отряди 
към родния си край. В Ра-
домир се присъединяват 
към отряда на подп. За-
дарновски. С внезапни и 
ефективни действия че-
тата обез оръжава баши-
бозушките отряди в ра-
йона. Изплашен от по-
явата на Ильо войвода, 
каймакаминът на Кюс-
тендил изпраща деле-
гация, която да предаде 
града на войводата. За-
едно с ескадрона от ру-
ската конница на 24 яну-
ари в Кюстендил влизат и 
юначните българи на дя-
до Ильо.

Ильо войвода е най-
активният помощник на 
руските части при пов-
торното превземане на 
Кюстендил на 31 януа-
ри 1878 г. Четата участ-
ва в боеве с противни-
ка до подписването на 
примирието. След вой-
ната той получава воин-
ско звание.

Дядо Ильо участва с 
четата си и в Креснен-
ско-Разложкото въста-
ние. Редом с него участ-
ват и синовете му. През 
1885 г., на преклонна 
80-годишна възраст, ле-
гендарният войвода по-
вежда чета от 300 души 
в защита на родния си 
край, завардвайки Осо-
говската планина. 

Дядо Ильо умира на 
17 април 1898 г. в Кюс-
тендил. Признателното 
потомство издига бюст-
паметник на войводата 
в старата част на града.
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

сряДа, 18 аПрил
06:05 Жени воини, еп. 2
07:05 Забранена история, еп. 2
07:55 Загадки в музея, еп. 12
08:40 Империята на Хитлер
10:15 Конспирация, еп. 12
11:05 Забранена история, еп. 3
11:55 Личният живот на кралските 

особи, еп. 5
12:45 Личният живот на кралските 

особи, еп. 1
13:35 Завръщането на Черната 

смърт
14:30 Мъртвият викинг, еп. 1
15:20 Забранена история, еп. 2
16:10 Страхотни изобретения, еп. 3
16:40 Империята на Хитлер, еп. 5
17:30 Загадки в музея, еп. 12
18:20 Забранена история, еп. 3
19:10 Престъпността през войната
20:00 Империя на царе, еп. 1
21:05 География на убийствата, еп. 1
21:55 Историята на криминалистика-

та, еп. 3
22:50 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 7
23:40 Втората световна война, еп. 12
00:35 Забранена история, еп. 2
01:25 Страхотни изобретения, еп. 13
01:55 Средновековните мъртъвци
03:45 Загадки в музея
05:15 Забранена история, еп. 1

ЧетВъртък, 19 аПрил
06:05 Историята на криминалистика-

та, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 15
07:30 Забранена история, еп. 5
08:20 Империята на Хитлер, еп. 4
09:10 Империята на Хитлер, еп. 5
10:00 Конспирация, еп. 1
10:50 Забранена история, еп. 4
11:40 Келтите, еп. 1
12:40 Келтите, еп. 2
13:45 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 8
14:35 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
15:25 Забранена история, еп. 3
16:15 Страхотни изобретения, еп. 4
16:45 Империята на Хитлер, еп. 6
17:35 Загадки в музея, еп. 1
18:25 Забранена история, еп. 4
19:15 Шпионските тайни за бившия 

крал, еп. 1
20:05 Империя на царе, еп. 2
21:10 Кенеди: Историята в развитие
22:00 Убийци от древността, еп. 6
22:50 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 8
23:40 Втората световна война, еп. 13
00:35 Забранена история, еп. 3
01:25 Страхотни изобретения, еп. 14
01:55 Средновековните мъртъвци, 

еп. 4
02:45 Страхотни изобретения, еп. 18
03:15 Страхотни изобретения, еп. 14
03:45 Загадки в музея, еп. 7
04:30 Загадки в музея, еп. 6

05:15 Забранена история, еп. 2
Петък, 20 аПрил

06:05 Китай от времето на Мао
07:10 Страхотни изобретения, еп. 25
07:40 Загадки в музея, еп. 2
08:30 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 8
09:20 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
10:10 Конспирация, еп. 2
11:00 Забранена история, еп. 5
11:50 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 1
12:40 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 2
13:35 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 1
14:25 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 2
15:20 Забранена история, еп. 4
16:10 Страхотни изобретения, еп. 5
16:40 Империята на Хитлер, еп. 1
17:30 Загадки в музея, еп. 2
18:15 Забранена история, еп. 5
19:05 Шпионските тайни за бившия 

крал, еп. 2
19:55 Империя на царе, еп. 3
21:00 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
21:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 5
22:40 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 6
23:30 Проект “Нацизъм”, еп. 1
00:30 Забранена история, еп. 4
01:20 Страхотни изобретения, еп. 15
01:50 Средновековните мъртъвци, 

еп. 5
02:40 Страхотни изобретения, еп. 19
03:10 Страхотни изобретения, еп. 15
03:40 Загадки в музея, еп. 8
04:25 Загадки в музея, еп. 7
05:10 Забранена история, еп. 3

съБота, 21 аПрил
06:00 Викингите, еп. 5
07:10 Забранена история, еп. 1
08:00 Забранена история, еп. 2
08:50 Забранена история, еп. 3
09:40 Втората световна война, еп. 5
10:35 Втората световна война, еп. 6
11:30 Проект “Нацизъм”, еп. 5
12:25 Проект “Нацизъм”, еп. 6
13:20 Опасна Земя, еп. 3
14:10 Как климатът определя облика 

на историята, еп. 1
15:05 Келтите, еп. 3
16:05 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 3
17:05 Мъртвият викинг, еп. 1
18:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
19:00 Историята на Египет, еп. 3
20:05 В изгнание, еп. 3
21:00 Селцето, еп. 3
22:00 Линдън Джонсън - заемайки 

президентския пост след Кене-
ди

22:55 101 герои на 20-ти век, еп. 3
23:50 Черни операции от далечното 

минало, еп. 3

00:45 Убийци от древността, еп. 4
01:35 Бойни кораби, еп. 9
02:25 Средновековните мъртъвци, 

еп. 6
03:15 Страхотни изобретения, еп. 20
03:45 Загадки в музея, еп. 9
04:35 Загадки в музея, еп. 8
05:20 101 герои на 20-ти век, еп. 3

НеДеля, 22 аПрил
06:10 Забранена история, еп. 4
07:15 Студеният дом, еп. 7
08:10 Студеният дом, еп. 8
09:10 В изгнание, еп. 3
10:05 Селцето, еп. 3
11:05 Конспирация, еп. 5
11:55 Конспирация, еп. 6
12:45 Конспирация, еп. 7
13:35 По следите на трансилванско-

то злато
14:30 Забранена история, еп. 5
15:20 Забранена история, еп. 6
16:10 Завръщането на Черната 

смърт
17:00 Келтите, еп. 1
18:00 Келтите, еп. 2
19:05 Келтите, еп. 3
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
21:00 Селцето, еп. 4
22:00 Историята на Египет, еп. 3
23:05 Забранена история, еп. 5
23:55 Забранена история, еп. 6
00:45 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
01:30 Конспирация, еп. 3
02:20 Средновековните мъртъвци, 

еп. 1
03:10 Страхотни изобретения, еп. 21
03:40 Загадки в музея, еп. 10
04:25 Загадки в музея, еп. 9
05:10 Келтите, еп. 3

ПоНеДелНик, 23 аПрил
06:10 Забранена история, еп. 3
07:10 Страхотни изобретения, еп. 27
07:40 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 1
08:40 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 2
09:40 Конспирация, еп. 3
10:30 Забранена история, еп. 6
11:20 Гении на древния свят, еп. 2
12:25 Гении на древния свят, еп. 3
13:30 Войната на асовете, еп. 1
14:25 Войната на асовете, еп. 2
15:20 Забранена история, еп. 5
16:10 Страхотни изобретения, еп. 6
16:40 Империята на Хитлер, еп. 2
17:30 Загадки в музея, еп. 3
18:15 Забранена история, еп. 6
19:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
19:55 Историята на Египет, еп. 1
21:00 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 3
22:00 Империята на Хитлер, еп. 6
22:55 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 1
23:45 Проект “Нацизъм”, еп. 2
00:40 Забранена история, еп. 5
01:30 Страхотни изобретения, еп. 1

02:00 Средновековните мъртъвци, 
еп. 2

02:50 Страхотни изобретения, еп. 22
03:20 Страхотни изобретения, еп. 16
03:45 Загадки в музея, еп. 11
04:30 Загадки в музея, еп. 10
05:15 Забранена история, еп. 4

ВторНик, 24 аПрил
06:00 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 28
07:25 Загадки в музея, еп. 5
08:10 Войната на асовете, еп. 1
09:05 Войната на асовете, еп. 2
10:00 Конспирация, еп. 4
10:50 Забранена история, еп. 1
11:40 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 3
12:30 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 4
13:20 Империята на Хитлер, еп. 5
14:25 Империята на Хитлер, еп. 6
15:25 Забранена история, еп. 6
16:15 Страхотни изобретения, еп. 7
16:45 Империята на Хитлер, еп. 3
17:35 Загадки в музея, еп. 4
18:25 Забранена история, еп. 1
19:15 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
20:05 Историята на Египет, еп. 2
21:10 Мъртвият викинг, еп. 2
22:00 Жени воини, еп. 3
22:50 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 2
23:40 Проект “Нацизъм”, еп. 3
00:35 Забранена история, еп. 6
01:25 Страхотни изобретения, еп. 2
01:55 Средновековните мъртъвци, 

еп. 3
02:45 Страхотни изобретения, еп. 23
03:10 Страхотни изобретения, еп. 17
03:40 Загадки в музея, еп. 12
04:25 Загадки в музея, еп. 11
05:10 Забранена история, еп. 5

сряДа, 25 аПрил
06:00 Жени воини, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 20
07:25 Империята на Хитлер, еп. 5
08:30 Империята на Хитлер, еп. 6
09:35 Конспирация, еп. 5
10:25 Забранена история, еп. 2
11:15 Инките: Господари на небесата, 

еп. 1
12:20 Инките: Господари на небесата, 

еп. 2
13:25 Мъртвият викинг, еп. 1
14:15 Мъртвият викинг, еп. 2
15:20 Забранена история, еп. 1
16:10 Страхотни изобретения, еп. 8
16:40 Империята на Хитлер, еп. 4
17:30 Загадки в музея, еп. 5
18:15 Забранена история, еп. 2
19:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
19:55 Историята на Египет, еп. 3
21:00 География на убийствата, еп. 2
21:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
22:35 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 3

23:25 Проект “Нацизъм”, еп. 4
00:20 Забранена история, еп. 1
01:10 Страхотни изобретения, еп. 3
01:40 Средновековните мъртъвци, 

еп. 4
02:30 Страхотни изобретения, еп. 24
03:00 Страхотни изобретения, еп. 18
03:30 Загадки в музея, еп. 13
04:15 Загадки в музея, еп. 12
05:00 Забранена история, еп. 6
05:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
ЧетВъртък, 26 аПрил

06:35 Страхотни изобретения, еп. 7
07:00 Страхотни изобретения, еп. 21
07:30 Страхотни изобретения, еп. 29
08:00 Мъртвият викинг, еп. 1
08:50 Мъртвият викинг, еп. 2
09:50 Конспирация, еп. 6
10:40 Забранена история, еп. 3
11:30 Келтите, еп. 2
12:35 Келтите, еп. 3
13:40 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
14:30 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
15:20 Забранена история, еп. 2
16:10 Страхотни изобретения, еп. 9
16:40 Империята на Хитлер, еп. 5
17:30 Загадки в музея, еп. 6
18:15 Забранена история, еп. 3
19:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
19:55 Историята на Египет, еп. 4
21:00 Линдън Джонсън - заемайки 

президентския пост след Кене-
ди

22:00 Убийци от древността, еп. 7
22:50 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 4
23:40 Проект “Нацизъм”, еп. 5
00:35 Забранена история, еп. 2
01:25 Страхотни изобретения, еп. 4
01:55 Средновековните мъртъвци, 

еп. 5
02:45 Страхотни изобретения, еп. 25
03:15 Страхотни изобретения, еп. 19
03:45 Загадки в музея, еп. 1
04:30 Загадки в музея, еп. 13
05:15 Забранена история, еп. 1

Петък, 27 аПрил
06:05 Линдън Джонсън 
07:15 Страхотни изобретения, еп. 30
07:45 Загадки в музея, еп. 7
08:30 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
09:20 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
10:10 Конспирация, еп. 7
11:00 Забранена история, еп. 4
11:50 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 2
12:45 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 3
13:35 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 3
14:30 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 4
15:25 Забранена история, еп. 3
16:15 Страхотни изобретения, еп. 10

16:45 Империята на Хитлер, еп. 6
17:35 Загадки в музея, еп. 7
18:25 Забранена история, еп. 4
19:15 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 5
20:05 Реформацията: Свещената 

война на Европа
21:00 Тайните на шестте съпруги, еп. 

1
22:00 Тайните на шестте съпруги, еп. 

2
23:00 Тайните на шестте съпруги, еп. 

3
00:00 Проект “Нацизъм”, еп. 6
00:55 Забранена история, еп. 3
01:40 Страхотни изобретения, еп. 5
02:10 Средновековните мъртъвци, 

еп. 6
02:55 Страхотни изобретения, еп. 26
03:20 Страхотни изобретения, еп. 20
03:45 Загадки в музея, еп. 2
04:30 Загадки в музея, еп. 1
05:15 Забранена история, еп. 2

съБота, 28 аПрил
06:00 След Холокоста
07:10 Забранена история, еп. 4
08:00 Забранена история, еп. 5
08:50 Забранена история, еп. 6
09:40 Втората световна война, еп. 7
10:40 Втората световна война, еп. 8
11:35 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 1
12:30 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 2
13:25 Времето, което промени света, 

еп. 1
13:50 Времето, което промени света, 

еп. 2
14:15 Как климатът определя облика 

на историята, еп. 2
15:10 Последните крале-воини на 

Европа, еп. 1
16:15 Тайните на Забранения град в 

Китай
17:05 Мъртвият викинг, еп. 2
18:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
19:00 Историята на Египет, еп. 4
20:05 В изгнание, еп. 4
21:00 Селцето, еп. 4
22:00 Ерих Милке - Господарят на 

страха
22:55 101 герои на 20-ти век, еп. 4
23:50 Черни операции от далечното 

минало, еп. 4
00:45 Убийци от древността, еп. 5
01:35 Бойни кораби, еп. 10
02:25 Средновековните мъртъвци, 

еп. 1
03:15 Страхотни изобретения, еп. 27
03:45 Загадки в музея, еп. 3
04:30 Загадки в музея, еп. 2
05:15 101 герои на 20-ти век, еп. 4

НеДеля, 29 аПрил
06:10 Времето, което промени света, 

еп. 5
07:15 Големите надежди, еп. 2
08:10 Големите надежди, еп. 3
09:05 В изгнание, еп. 4
10:00 Селцето, еп. 4

11:00 Конспирация, еп. 8
11:50 Конспирация, еп. 9
12:40 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
13:30 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
14:20 Забранена история, еп. 1
15:10 Забранена история, еп. 2
16:00 Мистерията на катакомбите
16:55 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 1
18:00 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 2
19:05 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 3
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
21:00 Селцето, еп. 5
22:00 Историята на Египет, еп. 4
23:05 Забранена история, еп. 1
23:55 Забранена история, еп. 2
00:45 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
01:30 Конспирация, еп. 4
02:20 Средновековните мъртъвци, 

еп. 2
03:10 Страхотни изобретения, еп. 28
03:40 Загадки в музея, еп. 4
04:25 Загадки в музея, еп. 3
05:10 Последните крале-воини на 

Европа, еп. 1
ПоНеДелНик, 30 аПрил

06:10 Забранена история, еп. 4
07:05 Страхотни изобретения, еп. 5
07:35 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 5
08:25 Забранена история, еп. 1
09:15 Завръщането на Черната 

смърт
10:10 Мистерията на катакомбите
11:05 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
12:00 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
12:55 Изгубеният град на гладиато-

рите
13:50 Помпей: нови разкрити тайни
14:55 Забранена история, еп. 4
15:45 Елизабет и нейните врагове, 

еп. 1
16:35 Елизабет и нейните врагове, 

еп. 2
17:25 Елизабет и нейните врагове, 

еп. 3
18:10 Реформацията: Свещената 

война на Европа
19:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 6
19:55 Рим: империя без предел, еп. 1
21:00 Юлий Цезар с Мери Биърд
22:00 Истинската война за тронове, 

еп. 1
22:50 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 5
23:40 Проект “Нацизъм”, еп. 1
00:35 Забранена история, еп. 4
01:20 Страхотни изобретения, еп. 6
01:50 Митове и чудовища, еп. 1
02:35 Страхотни изобретения, еп. 29
03:05 Страхотни изобретения, еп. 21
03:30 Загадки в музея, еп. 5

сряДа, 18 аПрил
06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4
06:30 „Гаражът на Джей Лено” – 

риалити, сезон 1
07:30 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 2 /п/
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 5 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 19 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-

риал, сезон 18 /п/
13:00 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 2
14:00 „Досиетата „Грим” 
15:00 „Питайте Джим“ 
15:30 „2012” 
19:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 20
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ 
21:00 „Хавай 5–0“ 
22:00 „Елизиум” 
00:15 „Хавай 5–0“ 
01:15 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария” /п/

ЧетВъртък, 19 аПрил
06:00  „Питайте Джим“ – сери-

ал, сезон 4
06:30 „Гаражът на Джей Лено” – 

риалити, сезон 1
07:30 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 2 /п/
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 5 /п/
10:00 „Да се посмеем” 
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 20 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-

риал, сезон 18 /п/
13:00 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 2
14:00 „Досиетата „Грим” (пре-

миера) – сериал, сезон 6
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4
16:30 „Елизиум” 
19:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 20
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-

риал, сезон 19
21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 

сезон 6
22:00 „Мисията невъзможна 3“ 
00:30 „Хавай 5–0“ – сериал, 

сезон 6 /п/

01:30 Еротичен телепазар
Петък, 20 аПрил

06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 4 /п/

06:30 „Гаражът на Джей Лено” – 
риалити, сезон 2

07:30 „Мускетарите”
08:45 „Досиетата „Грим” 
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 20 /п/
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-

риал, сезон 19 /п/
13:00 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 2
14:00 „Досиетата „Грим” (пре-

миера) – сериал, сезон 6
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2
16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4
16:30 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 10
16:50 „Айк: В навечерието на 

десанта”
19:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 20
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-

риал, сезон 19
21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 

сезон 6
22:00 „Две димящи дула“ 
00:10 „Хавай 5–0“ – сериал, 

сезон 6 /п/
01:10 „Фрактура” – предаване 

за рок музика /п/
03:30 Еротичен телепазар

съБота, 21 аПрил
06:00 „Ченге от миналото” – се-

риал, сезон 5
07:00 „Без багаж” – предаване 

за туризъм /п/
07:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 5, 3 епизода
11:00 „Айк: В навечерието на 

десанта” 
13:00 „Национална лотария” /п/
13:30 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 9, 
4 епизода

15:30 „Мисията невъзможна 3“ 
18:00 „Бевърли Хилс нинджа” 

– екшън комедия с уч. 
на Крис Фарли, Николет 
Шеридън, Крис Рок, Ро-
бин Шу и др.

20:00 „Опасно синьо”
22:15 „Тринайсет” – сериал, 

сезон 1
23:15  Професионална борба: 

„Първична сила”
00:15 Еротичен телепазар

НеДеля, 22 аПрил
06:00 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 9, 
3 епизода /п/

07:30 „Камиони по леда“ – ри-
алити, сезон 5, 3 епизода

11:00 „Бевърли Хилс нинджа” 
– екшън комедия с уч. 
на Крис Фарли, Николет 
Шеридън, Крис Рок, Ро-
бин Шу и др. /п/

13:00  „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Теория за големия 
взрив” – сериал, сезон 9, 
4 епизода

15:30 „Имало едно време в 
Мексико“

17:45 „Опасно синьо”
20:00 „Опасно синьо: Рифът”
22:00 „Тринайсет” – сериал, 

сезон 1
23:00 Професионална борба: 

„Челен сблъсък” 
00:00 „Фрактура” – предаване 

за рок музика
02:20 Еротичен телепазар

ПоНеДелНик, 23 аПрил
06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4 /п/
06:30 „Гаражът на Джей Лено” – 

риалити, сезон 2
07:30 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 2 /п/
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 6 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 2 /п/
11:00  „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 20 /п/
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 19 /п/
13:00 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 3
14:00 „Досиетата „Грим” (пре-

миера) – сериал, сезон 6
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4
16:30 „Теория за големия 

взрив“ – сериал, сезон 10
16:50 „Опасно синьо: Рифът”
19:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 20
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-

риал, сезон 19
21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 

сезон 6 
22:00 „Рамбо: Първа кръв” – 

екшън с уч. на Силвестър 
Сталоун, Брайън Денахи, 
Ричард Крена и др.

00:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6  /п/

01:00 Еротичен телепазар 
03:00 „Национална лотария” /п/

ВторНик, 24 аПрил
06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4 /п/
06:30 „Гаражът на Джей Лено” – 

риалити, сезон 2
07:30 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 3 /п/
08:45 „Досиетата „Грим” – сери-

ал, сезон 6 /п/
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3 /п/ 
11:00  „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 20 /п/
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 19 /п/
13:00 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 3
14:00 „Досиетата „Грим” (пре-

миера) – сериал, сезон 6
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 

сезон 4
16:30 „Теория за големия 

взрив“ – сериал, сезон 10
16:50 „Трасьори” – криминален 

екшън с уч. на Тейлър 
Лаутнър, Мери Авгеро-
пулос, Рафи Гаврон, Адам 
Рейнър, Скот Джонсън, 
Сам Медина и др. /п/

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 20

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-
риал, сезон 19

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6

22:00 „Рамбо: Първа кръв, 
част втора” – екшън с уч. 
на Силвестър Сталоун, 
Ричард Крена, Чарлз 
Нейпиър, Стивън Беркоф, 
Мартин Ков и др.

00:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6 /п/

01:00 Еротичен телепазар
сряДа, 25 аПрил

06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 4

06:30 „Гаражът на Джей Лено” – 
риалити, сезон 2

07:30 „Мускетарите” – сериал, 
сезон 3 /п/

08:45 „Досиетата „Грим” – сери-
ал, сезон 6 /п/

10:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 3 /п/

11:00  „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 20 /п/
12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 

сериал, сезон 19 /п/
13:00 „Мускетарите” – сериал, 

сезон 3
14:00 „Досиетата „Грим” (пре-

миера) – сериал, сезон 6
15:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
16:00 „Отмъстителите: Ерата 

на Ултрон” – екшън–фан-
тастика с уч. на Робърт 
Дауни Младши, Крис 
Евънс, Марк Ръфало, 
Крис Хемсуърт, Скарлет 
Йохансон, Джеръми 
Ренър, Джеймс Спейдър, 
Самюел Джаксън и др. /п/

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 20

20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-
риал, сезон 19

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6

22:00 „Рамбо 3” – екшън с уч. 
на Силвестър Сталоун, 
Ричард Крена, Къртууд 
Смит и др.

00:10 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6 /п/

01:10 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” /п/

ЧетВъртък, 26 аПрил
06:00 „Теория за големия 

взрив“ – сериал, сезон 10 
/п/

06:30 „Гаражът на Джей Лено” – 
риалити, сезон 2

07:30 „Мускетарите” – сериал, 
сезон 3 /п/

08:45 „Досиетата „Грим” – сери-
ал, сезон 6 /п/

10:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 3 /п/

11:00  „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 20 /п/

12:00  „Кобра 11: Обади се!“ – 
сериал, сезон 19 /п/

13:00 „Мускетарите” – сериал, 
сезон 3

14:00 „Досиетата „Грим” (пре-
миера) – сериал, сезон 6

15:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 3

16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 4

16:30 „Теория за големия 
взрив“ – сериал, сезон 10

16:50 „Последният ден” 
19:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 21
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-

риал, сезон 19

21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6

22:00 „Мисията невъзможна: 
Режим Фантом“ –  екшън–
трилър с уч. на Том Круз, 
Саймън Пег, Джеръми 
Ренър, Михаел Нюквист, 
Мишел Монаган, Винг 
Реймс, Том Уилкинсън и 
др. 

00:45 „Хавай 5–0“ – сериал, 
сезон 6 /п/

01:45 Еротичен телепазар
Петък, 27 аПрил

06:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 4 /п/

06:30 „Гаражът на Джей Лено” – 
риалити, сезон 2

07:30 „Мускетарите” – сериал, 
сезон 3 /п/

08:45 „Досиетата „Грим” – сери-
ал, сезон 6 /п/

10:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 3 /п/

11:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 21 /п/

12:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-
риал, сезон 19 /п/

13:00 „Мускетарите” – сериал, 
сезон 3

14:00 „Досиетата „Грим” (пре-
миера) – сериал, сезон 6

15:00 „Полицаите от Чикаго” – 
сериал, сезон 3

16:00 „Питайте Джим“ – сериал, 
сезон 4

16:30 „Теория за големия 
взрив” – сериал, сезон 10

17:00 „Последният ден”
19:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 21
20:00 „Кобра 11: Обади се!“ – се-

риал, сезон 19
21:00 „Хавай 5–0“ – сериал, 

сезон 6
22:00 „Гепи“ – криминална 
00:10 „Хавай 5–0“ – сериал, 

сезон 6 /п/
01:10 „Фрактура” – предаване 

за рок музика /п/
03:30 Еротичен телепазар

съБота, 28 аПрил
06:00 „Ченге от миналото” – се-

риал, сезон 5
07:00 „Без багаж” – предаване 

за туризъм /п/
07:30 „Камиони по леда“ – ри-

алити, сезон 5, 3 епизода
11:00 „Последният ден” – 

приключенски екшън с 
уч. на Дейвид Джеймс 
Елиът, Наташа Хенстри-

дж, Джеймс Кромуел, 
Бенджамин Садлър, 
Стивън Кълп, Оуен Бест, 
Наташа Калис, Колин 
Кънингам и др., I част /п/

13:00 „Национална лотария” /п/
13:30 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 9, 
3 епизода

15:00 „Мисията невъзможна: 
Режим Фантом“ –  екшън

17:30 „Холивудски ченгета” – 
екшън–комедия с уч. на 
Харисън Форд, Джош 
Хартнет, Лена Олин, Брус 
Гринууд, Дуайт Йокам, 
Исая Уошингтън, Лолита 
Давидович, Мартин Лан-
дау и др.

20:00 „Любезните пичове” – 
екшън–комедия с уч. на с 
уч. на Ръсел Кроу, Райън 
Гослинг, Ангури Райс, Мат 
Бомър, Маргарет Куоли и 
др. 

22:30 „Тринайсет” – сериал, 
сезон 1

23:30  Професионална борба: 
„Първична сила”

00:30 Еротичен телепазар
НеДеля, 29 аПрил

06:00 „Теория за големия 
взрив” – сериал, сезон 9, 
3 епизода /п/

07:30 „Камиони по леда“ – ри-
алити, сезон 5, 3 епизода

11:00 „Последният ден” 
13:00  „Без багаж” – предаване 

за туризъм
13:30 „Теория за големия 

взрив” – сериал, сезон 9, 
3 епизода

15:00 „Любезните пичове” – 
екшън–комедия с уч. на с 
уч. на Ръсел Кроу, Райън 
Гослинг, Ангури Райс, Мат 
Бомър, Маргарет Куоли и 
др. /п/

17:20 „Делта Форс” – екшън 
с уч. Джо Бишъп, Хана 
Шигула, Джордж Кенеди, 
Мартин Болсъм, Лий 
Марвин

20:00 „Мисия: Ноември” – 
екшън–трилър с уч. на 
Пиърс Броснан, Олга 
Куриленко, Люк Брейси

22:15 „Тринайсет” 
23:15 Професионална борба: 

„Челен сблъсък” 
00:15 „Фрактура” – предаване 

за рок музика
02:40 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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Български26 Най-гледаните тв програми

18 аПрил, сряДа
06:30 България сутрин
09:30 Михаел Шумахер: Червеният 

барон
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора 
14:15 Клик  
14:30 Възходът на Бекъм – филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Ковбой 
16:40 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни
23:00 Канбе стратегът
00:00 ОколоСВЕТСКО  
02:00 България сутрин 
03:10 Директно 
03:50 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

04:50 Необичайните заподозрени 
с Георги Лозанов 

05:40 Денят ON AIR  

19 аПрил, ЧетВъртък
06:30 България сутрин
09:30 Пеле: Кралят на футбола – 

филм
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо  
14:15 Клик 
14:30 Кака: Пътят на една легенда 

– филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Ковбой 
16:40 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Канбе стратегът – историче-

ски сериал
00:00 ОколоСВЕТСКО  
02:00 България сутрин 
03:00 Директно 
03:40 Видимо и невидимо  
04:40 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

05:40 Денят ON AIR  

20 аПрил, Петък
06:30 България сутрин
09:30 Великият Зизу 
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов 
14:15 Клик 
14:30 Цялата история на Айртон 

Сена – филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Ковбой 
16:40 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Човек за човека – драма, 

Франция/Великобритания, 
2005 г.; режисьор: Режис 
Варние; в ролите: Джоузеф 
Файнс, Кристин Скот Томас, 
Йън Глен, Хю Боневил

00:10 ОколоСВЕТСКО  
02:00 България сутрин 
03:00 Директно 
03:40 Опорни хора 
04:30 Брюксел
05:30 Видимо и невидимо  

21 аПрил, съБота
07:30 Великите 
08:30 Авиошоу  
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева 

09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната 
10:30 Фамилно – токшоу 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Йерихон  
13:55 Телепазарен прозорец
14:10 Мамчета 
14:35 Как станах руснак
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу 
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

19:50 Доктор Живаго – историче-
ска двама, сериал

21:30 Новините ON AIR
22:00 Мистериите на Лисабон – 

историческа драма, сериал
23:00 Седемте психопата – коме-

дия, криминален, Велико-
британия, 2012 г.; режисьор: 
Мартин Макдона; в ролите: 

Колин Фарел, Аби Корниш, 
Уди Харелсън, Олга Курилен-
ко, Кристофър Уокън, Сам 
Рокуел, Линда Клей, Хари 
Дийн Стантън, Майкъл Пит, 
Майкъл Стулбарг и др.

00:50 Фамилно – токшоу 
02:50 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

03:40 Авиошоу 
04:10 Колела 
04:40 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов 
05:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

06:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

22 аПрил, НеДеля
07:30 Великите 
08:30 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
09:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева 

09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната 
10:30 Фамилно – токшоу
12:30 Новините ON AIR
13:00 Доктор Живаго – историче-

ска двама, сериал 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
16:30 Операция „История“ – пре-

даване с Росен Петров
17:30 Видимо и невидимо 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Необичайните заподозрени 

– недоизказаното за важни-
те факти и събития с Георги 
Лозанов

19:50 Доктор Живаго – историче-
ска двама, сериал

21:30 Новините ON AIR
22:00 Мистериите на Лисабон – 

историческа драма, сериал
23:00 Четвъртата власт – трилър, 

Германия, 2012 г.; режисьор: 
Денис Гансел; в ролите: 
Мориц Блайбтрой, Кася 
Смутняк, Макс Римелт

01:00 Фамилно – токшоу 
03:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

04:00 Необичайните заподозрени 
с Георги Лозанов 

04:40 Видимо и невидимо  
05:40 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

23 аПрил, ПоНеДелНик
06:30 България сутрин
09:30 Подбудите на семейство 

Клинтън 
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 
14:15 Клик 
14:30 Кака: Пътят на една легенда 

– филм
15:30 Новините ON AIR
15:50 Ковбой 
16:40 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол – спортно шоу с Ники 

Александров, Борис Касабов 
и Томислав Русев

23:00 Канбе стратегът – историче-
ски сериал

00:00 Новините ON AIR 
00:30 Видимо и невидимо  
01:30 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи 
02:00 Денят ON AIR    
03:00 Колела 
03:30 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи 
04:00 ОколоСВЕТСКО  
06:00 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи 
24 аПрил, ВторНик

06:30 България сутрин
09:30 Осама Бин Ладен: Войната 

срещу тероризма 
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

14:15 Клик 
14:30 Историята на Манчестър 

Юнайтед 
15:30 Новините ON AIR
15:50 Хрътката: да надушиш 

престъпление – криминален 
сериал

16:40 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни 
23:00 Канбе стратегът – историче-

ски сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Опорни хора 
01:30 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи 
02:00 Денят ON AIR    
03:00 VIB 
03:30 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи 
04:00 ОколоСВЕТСКО  

25 аПрил, сряДа
06:30 България сутрин
09:30 Историята на Барак Обама 
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

14:15 Клик  
14:30 Михаел Шумахер: Червеният 

барон – филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Хрътката: да надушиш 

престъпление – криминален 
сериал

16:40 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Канбе стратегът – историче-

ски сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

01:30 Най-важното от изминалия 
ден - репортажи 

02:00 Денят ON AIR    
03:00 Характери 
03:30 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи 
04:00 ОколоСВЕТСКО  
06:00 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи
26 аПрил, ЧетВъртък

06:30 България сутрин
09:30 Вечната принцеса Даяна 
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо  
14:15 Клик 
14:30 Пеле: Кралят на футбола – 

филм
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Хрътката: да надушиш 

престъпление – криминален 
сериал

16:40 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Канбе стратегът – историче-

ски сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

01:30 Най-важното от изминалия 
ден - репортажи 

02:00 Денят ON AIR    
03:00 VIB 

03:30 Най-важното от изминалия 
ден - репортажи 

04:00 ОколоСВЕТСКО  
06:00 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи 
27 аПрил, Петък

06:30 България сутрин
09:30 Съдбата на принц Уилям 
10:30 ОколоСВЕТСКО 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов 
14:15 Клик 
14:30 Великият Зизу 
15:30 Новините ON AIR 
15:50 Хрътката: да надушиш 

престъпление – криминален 
сериал

16:40 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Робиня на любовта – драма, 

комедия, Русия, 1976, ре-
жисьор: Никита Михалков; 
в ролите: Елена Соловей, 
Александър Калягин, Роди-
он Нахапетов, Олег Баси-
лашвили

00:00 Новините ON AIR 
00:30 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров 
01:30 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи 
02:00 Денят ON AIR    
03:00 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи 
03:30 ОколоСВЕТСКО  
05:30 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи
28 аПрил, съБота

06:00 Анджелина Джоли – поглед 
отблизо – филм

07:00 Най-важното от изминалия 
ден – репортажи

07:30 Великите 
08:30 Авиошоу  
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева 

09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната 
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Доктор Живаго – историче-

ска драма, сериал 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу 
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 

Клара Маринова
17:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

20:00 Сага за Форсайтови
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мистериите на Лисабон – 

историческа драма, сериал
23:00 Вестникарчето – трилър, 

САЩ, 2012 г.; режисьор: Лий 
Даниълс; в ролите: Матю 
Макконъхи, Никол Кидман, 
Джон Кюсак и др.

00:50 Новините ON AIR 
01:20 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова 
03:05 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

04:00 Най-важното от изминалия 
ден - репортажи

04:30 Q&A – отговори на важните 
въпроси от политиката с 
Клара Маринова 

05:30 Най-важното от изминалия 
ден - репортажи
29 аПрил, НеДеля

06:00 Магията на Одри – филм
07:00 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи
07:30 Великите 
08:30 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
09:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева 

09:30 Райски градини – филм
10:00 По следите на храната 
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Доктор Живаго 
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела 
16:30 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров
17:30 Видимо и невидимо 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Необичайните заподозрени 
20:00 Сага за Форсайтови
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мистериите на Лисабон
23:00 Сейф – криминален, екшън
00:30 Новините ON AIR 
01:00 Фамилно – токшоу с Деляна 

Маринова 
03:00 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи
03:30 Видимо и невидимо  
04:30 Най-важното от изминалия 

ден - репортажи
05:00 Операция: „История“ 

Фокс
сряДа, 18 аПрил

06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Последният мъж на све-

та
08:00 Последният мъж на све-

та
08:25 Секс, наркотици и рокен-

дрол
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай
11:40 Хавай
12:35 Дълбоката държава
13:30 Макгайвър
14:25 Кости
15:20 Кости
16:15 Последният мъж на све-

та
16:40 Последният мъж на све-

та
17:10 Психаротерапия
17:35 Психаротерапия
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай
21:00 Хавай
22:00 Легион
22:55 Макгайвър
23:50 Кости
00:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Тиранин
03:15 Секс, наркотици и рокен-

дрол
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Тиранин

ЧетВъртък, 19 аПрил
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Последният мъж на све-

та
08:00 Последният мъж на све-

та
08:25 Секс, наркотици и рокен-

дрол
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай
11:40 Хавай
12:35 Легенди
13:30 Макгайвър
14:25 Кости
15:20 Кости
16:15 Последният човек на 

Земята
16:40 Последният човек на 

Земята
17:10 Психаротерапия
17:35 Психаротерапия
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай
21:00 Хавай
22:00 Агентите на ЩИТ

22:55 Макгайвър
23:50 Кости
00:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Тиранин
03:15 Секс, наркотици и рокен-

дрол
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Тиранин

Петък, 20 аПрил
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Последният човек на 

Земята
08:25 Секс, наркотици и рокен-

дрол
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай
11:40 Хавай
12:35 Агентите на ЩИТ
13:30 Макгайвър
14:25 Кости
15:20 Кости
16:15 Последният човек на 

Земята
16:40 Последният човек на 

Земята
17:10 Психаротерапия
17:35 Психаротерапия
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай
21:00 Хавай
22:00 Империя
22:55 Макгайвър
23:50 Живите мъртви
00:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Тиранин
03:15 Секс, наркотици и рокен-

дрол
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Тиранин

съБота, 21 аПрил
06:00 Хавай
06:45 Хавай
07:35 Хавай
08:30 Хавай
09:25 Мистър Бийн
09:55 Летящият шотландец
12:05 Теория за Големия взрив
12:35 Теория за Големия взрив
13:00 Теория за Големия взрив
13:25 Теория за Големия взрив
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Crazy on the Outside
16:20 Последният мъж на све-

та
16:45 Теория за Големия взрив

17:10 Теория за Големия взрив
17:40 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Агент Картър
19:30 Да откриеш Форестър
22:15 Империя
23:10 Дълбоката държава
00:10 Живите мъртви
01:05 Агент Картър
02:00 Агентите на ЩИТ
02:45 Агентите на ЩИТ
03:30 Летящият шотландец
05:15 Агент Картър

НеДеля, 22 аПрил
06:00 Хавай
06:45 Хавай
07:35 Хавай
08:30 Хавай
09:25 Мистър Бийн
10:00 Crazy on the Outside
12:05 Теория за Големия взрив
12:35 Теория за Големия взрив
13:00 Теория за Големия взрив
13:25 Теория за Големия взрив
13:55 Да откриеш Форестър
16:45 Теория за Големия взрив
17:10 Теория за Големия взрив
17:40 Теория за Големия взрив
18:05 Теория за Големия взрив
18:35 Светкавицата
19:30 Падението на Игби
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Геният
22:55 Геният
23:55 Орвил
00:50 Светкавицата
01:45 Агентите на ЩИТ
02:30 Агентите на ЩИТ
03:15 Теория за Големия взрив
03:40 Теория за Големия взрив
04:00 Теория за Големия взрив
04:25 Теория за Големия взрив
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

ПоНеДелНик, 23 аПрил
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Последният човек на 

Земята
08:25 Малкълм
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай
11:40 Хавай
12:35 Империя
13:30 Макгайвър
14:25 Кости
15:20 Кости
16:15 Последният човек на 

Земята
16:40 Последният човек на 

Земята
17:10 Психаротерапия
17:35 Психаротерапия
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай
21:00 Хавай

22:00 Екзорсистът
22:55 Макгайвър
23:50 Кости
00:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Тиранин
03:15 Малкълм
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Тиранин

ВторНик, 24 аПрил
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Последният човек на 

Земята
08:25 Малкълм
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0
12:35 Ръш
13:30 Макгайвър
14:25 Кости
15:20 Кости
16:15 Последният човек на 

Земята
17:10 Психаротерапия
17:35 Психаротерапия
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0
22:00 Дълбоката държава
22:55 Макгайвър
23:50 Кости
00:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън
02:30 Тиранин
03:15 Малкълм
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Тиранин

сряДа, 25 аПрил
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Последният човек на 

Земята
08:25 Малкълм
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0
12:35 Дълбоката държава
13:30 Макгайвър
14:25 Кости
15:20 Кости
16:15 Последният човек на 

Земята
16:40 Последният човек на 

Земята
17:10 Психаротерапия
17:35 Психаротерапия
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0
22:00 Легион

22:55 Макгайвър
23:50 Кости
00:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Тиранин
03:15 Малкълм
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Тиранин

ЧетВъртък, 26 аПрил
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Последният човек на 

Земята
08:25 Малкълм
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0
12:35 24: Наследството
13:30 Макгайвър
14:25 Кости
15:20 Кости
16:15 Последният човек на 

Земята
17:10 Психаротерапия
17:35 Психаротерапия
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0
22:00 Агентите на ЩИТ
22:55 Макгайвър
23:50 Кости
00:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Тиранин
03:15 Малкълм
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Тиранин

Петък, 27 аПрил
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Последният човек на 

Земята
08:25 Малкълм
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0
12:35 Агентите на ЩИТ
13:30 Макгайвър
14:25 Кости
15:20 Кости
16:15 Последният човек на 

Земята
16:40 Последният човек на 

Земята
17:10 Психаротерапия
17:35 Психаротерапия
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0
22:00 Империя

22:55 Макгайвър
23:50 Кости
00:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Тиранин
03:15 Малкълм
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
05:10 Тиранин

съБота, 28 аПрил

06:00 Хавай 5-0
09:25 Мистър Бийн
09:50 Оскар
12:05 Теория за Големия взрив
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Падението на Игби
16:20 Психаротерапия
16:45 Теория за Големия взрив
18:35 Светкавицата
19:30 Следите
21:35 Семейство Симпсън
22:00 Империя
22:55 Дълбоката държава
23:55 Екзорсистът
00:50 Светкавицата
01:45 Агентите на ЩИТ
03:15 Оскар
05:10 Светкавицата

НеДеля, 29 аПрил

06:00 Хавай 5-0
09:30 Мистър Бийн
10:00 Падението на Игби
12:05 Теория за Големия взрив
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Следите
16:45 Теория за Големия взрив
18:35 Светкавицата
19:30 Такси 2
21:20 Семейство Симпсън
21:50 Агентите на ЩИТ
22:50 Легион
23:55 Атланта
00:20 Атланта
00:50 Светкавицата
01:45 Агентите на ЩИТ
03:15 Теория за Големия взрив
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

ПоНеДелНик, 30 аПрил
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Последният човек на 

Земята
08:25 Малкълм
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0
12:35 Империя
13:30 Макгайвър
14:25 Кости
15:20 Кости
16:15 Последният човек на 

Земята
17:10 Психаротерапия
17:35 Психаротерапия
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0
22:00 Екзорсистът
22:55 Макгайвър
23:50 Кости
00:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Тиранин
03:15 Малкълм
03:40 Психаротерапия
04:05 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Тиранин

ВторНик, 1 МаЙ
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Последният човек на 

Земята
08:25 Малкълм
08:55 Завинаги
09:50 Излъжи ме
10:45 Хавай 5-0
12:35 Ръш
13:30 Макгайвър
14:25 Кости
15:20 Кости
16:15 Последният човек на 

Земята
17:10 Психаротерапия
18:05 Завинаги
19:00 Излъжи ме
20:00 Хавай 5-0
22:00 Дълбоката държава
22:55 Макгайвър
23:50 Кости
00:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън
02:30 Тиранин
03:15 Малкълм
03:40 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
05:10 Тиранин

он еър
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„Белия балет“ се промъкна през иглени уши

Успех срещу Русия и Унгария
 и загуба от Словения

„а” 
група, 

XXIX  
кръг

Шампионска лига – вторите ¼ финали

Лига европа, ¼ финали, реванши

Сребро и бронз 
за Катрин в Пезаро

Купата на България 
- полуфинали

Левски взе солиден 
аванс от 2:0 над ЦСКА-
София след първата по-
луфинална битка 
от турнира за Ку-
пата на България 
между двата ти-
ма. В герой за си-
ните се превър-
на Серджиу Буш, 
който реализи-
ра и двете попа-
дения след бри-
лянтни асистен-
ции на Габриел 
Обертан. Побе-
дата на Левски 
можеше и да е по-голя-
ма като цифрово изра-
жение, тъй като в 73-ата 
минута Буш излезе очи 
в очи с вратаря, но на-
цели напречната греда. 

Не без значение за 

слабата игра на черве-
ните бе отсъствието на 
някои от ключовите фут-

болисти. Поради конту-
зии и наказания не иг-
раха Каранга, Манолев, 
Жеферсон и Десподов. 
Цска-соФия - леВски 0:2
0:1 Сержиу Буш 7
0:2 Сержиу Буш 46

„сиНите“ НаДВиХа „ЧерВеНите“

иНтригата МеЖДУ „каНарЧетата”  
и „Белите” се ЗаПаЗВа

Настоящият носител 
на Купата на България - 
Ботев (Пловдив), побе-
ди Славия с 2:1 в пър-
ви мач от полуфина-
лите в турнира. И три-
те попадения паднаха 
през първата част, като 
Ботев дръпна с 2:0 след 

голове на Жоао Пауло 
и Ндонгала, а в 31' Иван 
Минчев отбеляза важен 
гол за гостите. 
БотеВ – слаВия 2:1
1:0 Жоао Пауло - 18 мин.
2:0 Ндонгала-  2 мин.
2:1 Иван Минчев - 31 
мин. 

Националният волейболен отбор на България за 
девойки до 17 години стартира отлично на евро-
пейското първенство, което се провежда в София. 
Момичетата на селекционера Стоян Гунчев се на-
ложиха много трудно и драматично над Русия с 3:2 
(25:18, 23:25, 25:17, 19:25, 15:12) в първия си мач от 
група I, игран пред около 500 зрители в зала "Христо 

Ботев" в столицата. Девойките ни записаха и втора 
драматична победа, като надделяха макар и много 
трудно над връстничките си от Унгария с 3:2 (18:25, 
25:20, 29:31, 25:23, 15:7). Момичетата отстъпиха на   
словенките с 1:3 (18:25, 25:19, 17:25, 18:25) в третия 
си мач от група I на шампионата. 

европейско първенство по волейбол девойки

Отборът на Реал Мадрид се промък-
на през иглени уши, за да достигне до 
1/2-финала в Шампионската лига. "Белия 
балет" загуби с 1:3 реванша с Ювентус на 
своя "Сантяго Бернабеу", но с общ резул-
тат 4:3 продължава напред в турнира. 

Италианският клуб 
Рома шокира футболна 
Европа, елиминирайки 
гранда Барселона след 
паметен мач на “Олим-
пико”. “Вълците” на Еу-
зебио ди Франческо раз-
биха каталунците с 3:0 в 
реванша от 1/4-финали-
те в Рим и благодарение 
на гола си на “Камп Ноу” 
при поражението с 1:4 в 
първата среща продъл-
жават на полуфиналите.
роМа – БарселоНа 3:0
1:0 Един Джеко - 6 мин.
2:0 Де Роси - 57 мин. от 
дузпа
3:0 Костас Манолас - 82 
мин.

Рома сътвори 
сензация

Севиля отпадна Втора победа на Ливърпул 

Мадридчани се добраха до 
следващата фаза буквално 
в добавеното време на дву-
боя, когато получиха много 
дискусионна дузпа в своя 
полза, а Кристиано Ронал-
до реализира безпощадно.

Джанлуиджи Буфон пък 
бе изгонен с директен чер-
вен картон за оспорване 
на съдийското решение. 
Преди това Ювентус бе на 
прага на сензацията, вкар-
вайки три безответни гола, 
дело на Марио Манджукич, 
във 2-ата и 37-ата минута, 
и на Блес Матюиди в 61-
ата минута. 

Италианският шампион показа 
истинската си класа и може много 
да съжалява, че напуска турнира 
по такъв начин, но пък стана пър-
вият отбор с три победи над Реал 
на неговия стадион. 

Протест на състезателите на Ювентус 
срещу отсъдената несправедливо дузпа

Отборът на Байерн (Мюнхен) се класи-
ра за 1/2-финалите след нулево равенство 
със Севиля в мача реванш. Баварците бяха 
спечелили с 2:1 в Испания. На своя стади-
он мюнхенци имаха игрово предимство, но 
така и не успяха да отбележат попадение. 

Отборът на Ливърпул официално е полуфиналист в Шампионската 
лига. Мърсисайдци повториха упражнението отпреди седмица и по-
стигнаха нов успех над Манчестър Сити. Този път "гражданите" бяха 
подчинени с 2:1 насред техния "Етихад" и така с общ резултат 1:5 на-
пускат с наведени глави най-престижната клубна надпревара.
МАНЧЕСТЪР СИТИ - ЛИВЪРПУЛ 1:2; 1:0 Жезус (2); 1:1 Салах (56); 1:2 Фирмино (77)

Байерн (Мюнхен) - Реал Мадрид (25 април и 1 май)
Ливърпул - Рома (24 април и 2 май) 

финалът е на олимпийския стадион  
в Киев на 26 май.

1/2-финалите в Шампионската лига (24-25 април и 1-2 май):

Отборът на Арсенал се добра до 1/2-финала, след ка-
то направи равенство с 2:2 в реванша от 1/4-финала с 
ЦСКА (Москва) в руската столица. В първия мач англи-
чаните спечелиха с 4:1 и с общ резултат 6:3 продължа-
ват напред. "Артилеристите" не бяха особено убедител-
ни и позволиха на съперника да вземе преднина от два 
гола, дело на Фьодор Чалов в 39-ата и Кирил Набабкин 
в 50-ата минута. Руснаците се нуждаеха само от още ед-
но попадение, за да стигнат до знаменит обрат, но вмес-
то това в 76-ата минута Дани Уелбек вкара толкова цен-
ния гол за гостите и на практика уби интригата в мача, а 
в добавеното време Аарън Рамзи оформи крайното 2:2. 

Арсенал е на полуфинал 
след равенство в Москва  

Шампионска 
група

Спортинг (Лисабон) - Атле-
тико Мадрид 1:0 (в първия 
мач 0:2)
1:0 – Монтеро - 28 
Олимпик Марсилия - РБ 
(Лайпциг) 5:2 (в I-вия мач 0:1)
0:1 - Брума - 2
1:1 - Митроглу - 6
2:1 – Сар - 9
3:1 - Товен - 37
3:2 - Огюстен - 55
4:2 - Пайе - 60
5:2 - Сакай - 90 

РБ (Залцбург) - Лацио 4:1 (в 
първия мач 2:4)
0:1 - Имобиле - 55
1:1 - Дабур - 56
2:1 - Хайдара - 72
3:1 - Хуанг - 74
4:1 - Лайнер - 76 
1/2-финалите на 26 април и 
3 май:
Олимпик Марсилия - РБ 
(Залцбург)
Арсенал - Атлетико Мадрид 
Финалът е на 16 май в Лион. 

Катрин 
Т а с е в а 
с п е ч е л и 
общо че-
тири ме-
дала - два 
с р е б ъ р -
ни и два 
бронзови, на турнира от Световната купа по ху-
дожествена гимнастика в Пезаро (Италия). Българ-
ката, която се нареди втора в многобоя, завърши 
на второ място на финала на лента и на трето мяс-
то на обръч и на бухалки.

Берое - БотеВ (ПлоВ-
ДиВ) 3:2
1:0 Димитър Пиргов 
(44 авт.)
1:1 Стивън Петков (52)
2:1 Мартин Камбуров 
(60)
2:2 Иван Бандаловски 
(65 авт.)
3:2 Борислав Цонев 
(89) 
ЦСКА- ВЕРЕЯ 5:1
1:0 Роланд Алберг - 17
2:0 Божидар Чорба-
джийски - 30
3:0 Божидар Чорба-
джийски - 45
4:0 Роланд Алберг - 52
4:1 Шемлал - 83
5:1 Станислав Манолев 
- 90+1 д.
леВски - лУДого-
реЦ 0:1
0:1 Кешерю (83)

Първа четворка
ЧерНо Море - Вито-
Ша 2:0
1:0 Радослав Василев 
(19)
2:0 Радослав Василев 
(32)
ПириН - слаВия 2:5
0:1 Димитров (24 - дуз-
па)
1:1 Хендерсън (52 - 
дузпа)
1:2 Иванов (59)
2:2 Боджадж (85)
2:3 Христов (90+1)
2:4 Милев (90+2)
2:5 Димитров (90+5) 
Втора четворка
ДУНаВ - сеПтеМВри 
0:2
0:1 Гади (16)
0:2 Милчев (22-а)
локоМотиВ (ПлоВ-
ДиВ) - етър 1:0
1:0 Димо Бакалов (53)

Отборът на Левски 
Лукойл спечели юби-
лейното десето из-
дание на Балканска-
та лига по баскетбол, 
след като на финала 
в Самоков се нало-
жи с 83:72 над косов-

ския Бакшими. Това е 
общо трети трофей за 
„сините“ от турнира  
и първи, откакто Лу-
койл застана зад от-
бора, воден от стар-
ши треньора Констан-
тин Папазов.   

Левски Лукойл 
триумфира в 

Балканската лига
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Пролет мила, животворна! Щастливи мигове

Çа достоен живот

ВЕСЕЛИЕ
Група от петдесетина 

жени и мъже с посреб-
рели коси от русенско-
то село Николово госту-
ваха в Ценово. Това бе-
ше първа опознавател-
на среща между двата 
пенсионерски клуба. 
Домакините от ПК „Мла-
ди сърца“ в продълже-
ние на няколко дни ста-
рателно се подготвяха, 
за да посрещнат по по-
добаващ начин очаква-
ните гости. Николовча-
ни по стара българска 
традиция получиха в 
центъра на Ценово по 
китка здравец, привър-
зана с мартеница. Ока-
за се, че повечето от 
участниците в среща-
та се познават от дълги 
години. Сред гостите от 
ПК „Липник“ бяха кме-

тът на Николово Марий-
ка Генова и председате-
лят на клу-
б а 

Т о -
дор Пала-
марков. 

Хората от третата 
възраст от двете насе-
лени места веднага на-
мериха общи теми за 
разговори. Домакините 
не без гордост показаха 
на своите гости някои 

от забележителности-
те на родното си място. 
Групата от Николово с 
интерес разгледа но-
вия парк, изграден по 
европейска програма, 

експонати-
те в ет-

н о г -
рафска-

та сбирка и 
Народното читалище 
„Христо Ботев“. Пенси-
онерите сведоха глава 
и отдадоха заслужена 
почит пред Мемори-
ала на загиналите за 
свободата на Бълга-
рия. 

След опознавател-
ната обиколка из цен-
търа на Ценово парти-
то започна.  Към праз-
ненството се присъе-
дини и кметът на об-
щина Ценово д-р Пе-
тър Петров. Той пода-
ри по цвете на всички 
жени и сподели, че ще 
се радва, ако друже-
ските отношения меж-
ду двата пенсионер-
ски клуба продължат 
да се развиват. Гости-
те се отсрамиха с бо-
гата музикална про-
грама. Изпълненията 
на фолклорния със-
тав и мъжката певче-
ска група повишиха 
доброто настроение. 
В продължение на ня-
колко часа занимател-
ните игри, викторини-
те, танците и песните 
не спряха дори и за се-
кунда. 

  Марий ПEЙЧеВ

  Нашият клуб на пенсионера и инвалида наброява 
73-ма души. Всяка сутрин вратите му са отворени, за 
да се видим, повеселим или просто да се потопим в 
приятна раздумка. от началото на годината до момен-
та съм радостна да ви съобщя, че сме провели множе-
ство мероприятия, сред които изпъкват дати като Ба-
бин ден, 1, 3 и 8 март... особено вълнуващо обаче се 
оказа тържеството на 29 март,когато чествахме рож-
дения ден на всички родени през първото тримесе-
чие на годината - общо 29 членове. трапезата беше от-
р у п а н а 
от вкус-
ни по-вс-
кусни ку-
л и н а р -
ни изку-
шения - 
баници, 
л у ч н и -
ци, слад-
ки, на-
питки. 

срещат премина вълнуващо. сърцата ни се отпус-
наха макар и за миг, забравихме проблеми и трево-
ги, лични и по деца и внуци. На всички рожденици от 
клуба поднесохме скромни, но от сърце подаръци, 
които стоплиха душите им. Заслугата за този хубав 
празник е преди всичко на клубното ръководство и 
най-вече на уредника на клуба  Цветанка Димитрова.

Пожелаваме здраве, късмет, спокойствие на на-
шите рожденици и още безброй подобни, все хуба-
ви срещи.

с признателност за  съдействието на иво аНгелоВ
спаска ВасилеВа, председател на клуба

 снимка клаус и сийка ЦУХоВски

НЧ ”Светлина - 1883” - с. Раданово, по програ-
мата си „Пролет край Янтра” проведе  богата ве-
чер, посветена на 22 март – Благовещение – ден 
на майката и детето. Отбелязахме и една перлена 
сватба - 30 години брачен живот на Сашо и Ма-
рия Стефанови. Съпругът подари на съпругата си 
бижу с перли, чиито мъниста напомнят за изни-
залите се години брачно съжителство. Получиха 
скромен подарък и от читалището.

Организирахме и „Вечер на свекървата и сна-
хата” с богата програма, много песни и стихове. 
Във вечерта взеха участие свекървата Тодора Ко-
паранова и снаха й Борянка, свекървата Румяна 
Маринова и снаха й Антония Хайдарова.

Подарихме на всички участници  скромен по-
дарък. Празнуващите почерпиха своите гости.

Благовещение е тачен празник. На този ден св. 
архангел Гавраил съобщава на Дева Мария бла-
гата вест, че е определена да роди спасителя на 
света. Вярва се, че на този ден трябва да се про-
биват ушичките на малките момиченца за обички, 
тъй като ще ги боли по-малко и ще зараснат по-
бързо. Засадените в този ден дръвчета ще дават 
повече плодове. Децата заедно с учителката пред-
ставиха пролетната сценка от приказката „Трите 
пеперудки” и рецитираха стихчета.

Гости на нашата вечер бяха Маринета Кузма-
нова, председател на общинския съвет - П. Тръм-
беш, директорката на ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий” и учителката Антоанета Кръстева с децата 
от 3 клас, секретарката на кметството Цветоми-
ра Ганчева и други служители.

Читалището се готви да отбележи  135 г. от ос-
новаването  си и 120 г. от създаването на пър-
вия самодеен  театрален състав. Ние се горде-
ем с нашето читалище и поздравяваме всички 
самодейци. 

Мария кУЗМаНоВа, председател 
на НЧ "светлина - 1883" - с. раданово

В обновената зала на 
ОКИ – „Красно село”, 
се проведе поредната 
лекция на Национал-
ния университет „Трета 
възраст”. Залата не ус-
пя да побере студенти-
те с посребрени коси и 
за съжаление се нало-
жи въпреки възрастта 
си някои да стоят прави. 
Гост беше проф. Юлиан 
Вучков, а темата – „Не-
завидното, унизително 
положение на пенсио-
нерите в България”.

Типично в неговия 
стил многоуважавани-
ят професор и водещ 
на предаването „Време-
на и нрави” изнесе сво-
ята лекция, прекъсван 
многократно от бурни 
аплодисменти. Той под-
ложи на остра критика 
управляващите за ге-
ноцида над възрастни-
те хора. „Нямат ли тези 
важни държавни мъже 
майки и бащи, та така се 
отнасят към възрастни-
те?!”, каза той. Разкри-
тикува и всички пенси-
онери за тяхната пасив-
ност, за това, че безро-
потно понасят мизери-

ята си, вместо да 
ударят с юмрук по 
масата, защото са 
голяма сила, но не 
са единни - много 
пенсионерски съ-
юзи, слаби лиде-
ри, зависими от 
различни партии. 
Той подчерта на-
зрялата необхо-
димост от еди-
нение на пенси-
онерските орга-
низации начело с 
достоен лидер. 

Е д и н о д у ш н о 
бе прието проче-
теното обръщение до 
президента, до минис-
тър-председателя, до 
председателя на НС и 
до съответните минис-
терства за подобрява-
не условията на живот 
на пенсионерите и по-
вишаване на пенсиите.

Темата на проф. Вуч-
ков бе доразвита и про-
дължена в програмата 
на столичния самодеен 
сатиричен състав „Дос-
тоен живот ли? К’вой 
туй нещо?!” с ръководи-
тел инж. Петър Петров, 
председател на столич-

ното дружество „Дос-
тоен пенсионерски жи-
вот”, със съпровод на 
пиано Петър Вангелов. 
След многобройните си 
изяви в София и страна-
та талантливите само-
дейци изненадаха сво-
ите почитатели с нова-
та си програма „От Аспа-
руха до днешната разру-
ха”. Оригиналното хрум-
ване на инж. Петров, ав-
тор и сценарист на със-
тава, да „посрещнат” ве-
ликите мъже от нашата 
история и култура, за-
почвайки от хан Аспа-

Нашият пенсионер-
ски клуб „Тодор 
Първанов” – гр. 

Българово, обл. Бургас, 
съществува 18 години и 
прави живота на пенсио-
нерите по-смислен и пъл-
ноценен.

Празнуваме заедно 
всички християнски и на-
ционални празници. Ор-
ганизираме екскурзии в 
областта и страната. Сме-
ниха се няколко предсе-
датели и на последното 
годишно отчетно-избор-
но събрание преизбрах-
ме Руска Палова за втори 
мандат. Със своя ентуси-
азъм и професионализъм 
тя успява да увлича пен-
сионерите.

През февруари тър-
жествено отбелязахме 

140-годишнината от ос-
вобождението на Бълга-
рово от турско иго. Тър-
жеството се състоя в дво-
ра на църквата, в която са 
избити над 400 християни, 
укрили се от турските на-
бези. По исторически дан-
ни това е второто баташ-
ко клане.

Гости на тържество-
то бяха представители 
от БСП – Бургас, народ-
ният представител Нико-
лай Тишев, общинският 
председател Живко Гос-
подинов и др., които при-
състваха на литургията, 
отслужена в храма „Све-
ти Атанасий” в памет на 
загиналите. Поднесохме 

цветя пред костницата в 
двора на църквата. Пев-
ческата група изнесе про-
грама от революционни 
песни и стихове. А наша-
та пенсионерка поетеса 
Щерионка Пехливанова, 
вдъхновена от събития-
та, посвети свое стихо-
творение, което рецити-
ра в храма.

На 3 март взехме учас-
тие с програма при тър-
жественото вдигане на 
знамето и изпълнение на 
химна. Незабравима ще 
остане и срещата ни в съ-
щия ден с млади бълга-
ровци, радетели и пото-
мци на избитите в църк-

вата. Проведе се бълга-
ровско автошествие с 
развято българско зна-
ме. Накрая завършихме 
с традиционните бъл-
гарски хора. Участва-
хме и в програмата на 
училището по случай 
145 години от гибелта 
на радетеля за чиста и 
свята република Васил 
Левски, патрон на учи-
лището.

С нетърпение очаква-
ме и пролетните праз-
ници. Желаем на всички 
живот, здраве и щастли-
ви мигове в клуба ни през 
2018 г.

радка ДиМитроВа, 
член на ръководството 

на клуб „т. Първанов” 
при ос-2004, Бургас

рух, Паисий Хилендар-
ски, Иван Вазов, Алеко 
Константинов - с него-
вия герой Бай Ганьо, и 
Джон Атанасов, грабна 
публиката със своята ак-
туална, остра и градив-
на сатира, насочена към 
дивашкото разграбване 
на държавата.
Трудих се, блъсках се
цял живот за стаж,
а сега, оказва се, всичко

 е мираж!
Много копах и работих
аз на младини, а сега
оказват се трудни ста-
рини.
Сиромах съм, 
сиромах съм
аз на старини!
Пенсията не ми стига,
нямам младини!

Това казват самодей-
ците в една от своите 
песни.

Както след всеки 
спектакъл на сатирич-
ния състав, и сега изпъл-
нителите бяха възнагра-
дени с много аплодис-
менти, с мили и възтор-
жени поздравления.

лилия кръстеВа, 
софия

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

 Проф. Юлиан вучков
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Страницата подготви Невена НИКОЛОВА

Човек расте, стремейки се нагоре

 

България е орисана да Бъде 
съсипана от Българи

От стр. 1
При мен няма шикал-

кавене, няма игри. Ко-
гато не харесвам няко-
го, не го игнорирам на 
момента, напротив - да-
вам си шанс да го харе-
сам. Ако не стане... здра-
ве да е.

- Признавате ли ав-
торитети?

- И да, и не. Има авто-
ритетни фолкаджийки, 
плеймейтки и... прости-
тутки. Има и авторитет-
ни учени, видни филосо-
фи и артисти! Кого ми-
слите, че смятам за дос-
тоен авторитет?!

- коя е формулата ви 
- умереният или пре-
комерният оптими-
зъм?

- С времето проумях 
и осъзнах, че животът 
се движи единствено и 
само от страх. Страх от 
всичко. От смъртта, от 
близките, от финанси-
те... Оптимисти са само 
май пушещите трева.

- Не е тайна, че сте 
щастлив мъж. През 
какви драми и препъ-
никамъни се наложи 
да преминете с алекс 
сърчаджиева?

- Аз съм щастлив мъж 
просто защото не съм 
женен. Прекрасно мо-
миче е Александра. Мо-
ля ви, не ме карайте, не 
искам да говоря на тази 
тема, защото се страху-
вам... от завист.

- с какви ценности 
се стараете да възпи-
тавате дъщеря ви со-
фия?

- О, няма абсолютно 
никаква схема. Родите-
лите, които възпитават 
децата си по план, про-
извеждат едни пълни и 
тотални идиоти...

- случва ли се алекс 
да критикува грешни-
те ви постъпки?

- Да, най-вече ме кри-
тикува за това, че много 
лесно се дразня и ядос-
вам. Но пък бързо ми 
минава.

- от малък сте пред 
камери и публика. Да 
не би да ви е ген ак-
тьорският талант?

- Всъщност не. Баща 
ми е електротехник, а 
майка ми работеше ка-
то секретарка. 

- имате ли други 
умения, с които бихте 

си изкарвали насъщ-
ния?

- О, имам много уме-
ния и се надявам да ги 
редувам. Аз съм един 
поливалентен... идиот.

- Помним вашите 
реплики от различни-
те филми и театрални 
постановки. Напри-
мер на Васко от леген-
дарния „Васко да гама 
от село рупча”. Припо-
кривате ли се с нещо с 
този харесван персо-
наж?

- За да сме напълно 
точни, това не е минисе-
риал, както често някои 
го наричат, а шест фил-
ма по един час всеки. 
Припознавам се, разби-
ра се, с Васко. Най-вече 
заради общото ни жела-
ние за свобода, любов и 
преданост. Между сним-
ките тогава добре си 
спомням вкусната хра-
на - кебапчетата от ска-
рата под ресторант „Ка-
мен дел” до НДК. Там из-
раснах. И краставичките 
в бидони от нашия „Плод 
и зеленчук”. Изключите-
лен чревоугодник съм, 
от което ме е срам. На 
границата, до село Чучу-
лигово, където служех, 
напуснах поста, защото 
ми се доядоха кебапче-
та. Тогава на войници-
те им се даваха от кръч-
мата по две кебапчета, 
без да плащат. Срам ме 
е, но е истина. Имам пра-
во да я кажа. Минала е 
давността от 20 години 
за военна тайна.

- според фамилията 
ви ласкин какво пове-
че присъства в живота 
ви - ласките или огор-
ченията?

- О, и двете - ръка за 
ръка. Фамилията ми си 
има конкретна история. 
Когато след Освобожде-
нието вписвали хората 
в регистрите на българ-

ската държава, най-въз-
растната жена в семей-
ството била баба ми Лас-
ка. Така и са наричали 
моите деди. Ласкините...

- Правите ли у дома 
ястие, което само ба-
бите ви са приготвя-
ли?

- Да, правя спържа ка-
то тази, на която ме на-
учи баба ми Елена Лас-
кина. По-вкусно нещо 
няма. Свински субпро-
дукти и много праз, мал-
ко чесън и няколко сухи 
червени чушки. Да ви е 
сладко!

- Зодиакалният ви 
знак „казва”, че сте 
непоправими мечта-
тели. Ще продължите 

ли да бленувате?
- Ще! Мечтая да съм 

зодия Телец. Алексан-
дра е представител 
именно на този знак. Ри-
бите и особено мъжете 
често сме под-
ли и изневер-
ливи, но пък и 
ужасно, ужас-
но чаровни...

- когато на-
мерите вре-
ме, семейна-
та почивка 
често е в гър-
ция. По-хуба-
ва ли е храна-
та там?

- Обожавам 
страната си! 
Това е най-кра-
сивото място 
на света, оби-
колил съм мно-
го и знам. Но на 
гръцки остров, където 
няма едно прасе, месо-
то има още лимфа по не-
го. Прясно е. Знам го, за-
щото съм работил в кла-
ница „Родопа - Сандан-
ски” и разбирам. В Бъл-
гария има прекрасни 
хотели и туристически 
места, обаче 90 процен-
та от месото е от време-
то на Наполеон. Не знам, 
пестят ли, лъжат ли...?! 
Българите нямаме хра-

нителна култура. Ужася-
ващи са основните про-
дукти в хипермаркети-
те. Отвратително и без-

вкусно месо, пестицид-
ни плодове и зеленчу-
ци. Абе и бабичките взе-
ха да торят с вредни из-
куствени торове. Дъще-
ря ми се муси на истин-
ско кисело мляко от мой 
приятел овчар. Телеш-
кото го дъвчеш все ед-
но си захапал старата ми 
джапанка от лагер „Сеп-
темврийче” в Обзор. То-
ва е истината...

- има ли нещо, узна-

вайки за вас, от което 
на хората да им се из-
правят косите?

- Имам страх от ин-
тервюта, от Ди-
митър Ковачев 
- Фънки и от зъ-
бобол.

- има ли не-
що, за което 
съжалявате?

- Има. По-
някога с по-
ведението си 
о г о р ч а в а м 
най-близките 
на сърцето ми 
хора!

- Вярвате 
ли, че хубаво-
то предстои?

- Съвсем 
не. България е 
орисана да бъ-

де съсипана от българи. 
А за мен всичко на този 
свят е семейството ми!

- Вашето верую, от 
което черпите вдъх-
новение и сила, за да 
се борите с живота?

- Александра Сър-
чаджиева! Тя ми е ка-
то белите дробове. Без 
нея няма да мога да ди-
шам...!

Въпросите зададе 
иво аНгелоВ

Мястото на Максим Горки 
(Алексей Пешков) в руската и све-
товната литература отдавна е от-
редено, защото, както казва друг 
голям колос сред писателите – Ка-
рел Чапек, „литературните куми-
ри потъмняват, духовните тече-
ния отиват в миналото, но Максим 
Горки вечно ще бъде съкровищ-
ница на потресаващия човешки 
опит и жив пример за цялостен 
човек: писател, който без колеба-
ния и завинаги стана слуга и боен 
съратник на своята трудна епоха”. 

Горки е роден на 28 март 1868 г. 
в Нижни Новгород. Баща му е дър-
воделец и умира от холера, ко-
гато Алексей е на 4 години. Жи-
вее при дядо си, където става сви-
детел на груби човешки отноше-
ния, на скъперничество и разпра-
вии. Единственият радостен лъч в 
детството внася баба му Акулина 
Ивановна. 

През 1884 г. заминава за Ка-
зан с желанието да учи в Казан-
ския университет, но вместо то-
ва попада в свърталищата за бо-
сяци. Там започва и идейното му 
оформяне. В кръга на революци-
онни другари чете „Манифест на 
комунистическата партия“ и „Ка-
питалът“ на Маркс. 

След това напуска Казан и 
предприема голямо странстване 
из Русия, по време на което на-
писва първата си творба – пое-
мата „Песен на стария дъб“. Най-
голямото постижение в нея е, че 
успява да отрази мощното движе-
ние на революционната борба в 
народните недра, да предскаже 

народната победа. 
Романът „Майка“, на-

писан през 1906 г., е едно 
от най-хубавите произве-
дения в дореволюцион-
ното творчество на Гор-
ки. Той е вдъхновен от ис-
тинска случка и включва 
впечатленията си от теж-
кия живот на сормовски-
те работници, от борбата 
им. Това е роман за ра-
ботническата класа в Ру-
сия, за нейния героичен 
път, за високия й идеал. 
Писателят внушава, че 
бъдещето принадлежи 
на революционните сили. С „Май-
ка“ Горки става основоположник 
на социалния реализъм в руска-
та литература. 

Създава още легендарно-ге-
роични и романтични образи — 
„Старицата Изергил“, „Песен за 
сокола“, „Песен за буревестни-
ка“. Автор е на романите „Тома 
Гордеев“, драмата „На дъното“. 
На неговото перо принадлежат 
литературните статии и порт-
рети за Пушкин, Лев Толстой, 
Сергей Есенин, Тарас Шевчен-
ко. През 30-те години пише пи-
есите „Егор Буличов и другите“, 
„Васа Железнова“. Започва да 
публикува романа епопея „Жи-
вотът на Клим Самгин“. Осново-
положник е и редактира много 
списания и литературни поре-
дици. Организира издателство 
„Световна литература“. Крити-
ческият му поглед върху дейст-

150 г. от рождението на Максим ГоРКи 

вителността постоянно му съз-
дава проблеми, принуден е да 
напусне страната и заминава за 
Германия. През  1928 г. по по-
вод 60-годишнината на писате-
ля Сталин прави опит да при-
влече Горки обратно в Русия и 
той приема. Пристигането му е 
съпроводено от екстравагант-
ни празненства. От този момент 
животът му става съвсем разли-
чен – оказва се в среда на ви-
сши ръководители. 

Умира в 1936 г. от дълго мъче-
щата го туберкулоза. В послед-
ните си дни Горки казва: „Тряб-
ва да умра през пролетта, ко-
гато всичко е зелено и весело, 
трябва да се направи така, че 
човек да умира весело…” В но-
щта на смъртта му се разразява 
мощна буря. Вероятно големи-
ят писател в нея е видял и своя 
буревестник... 
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Пoлyчaвaлa cъм чyвaли c пapи!

Димитъp Paчкoв-млaдши 
oбoжaвa втopия cи бaщa

Heнчo Бaлaбaнoв 
и Йoaннa Дpaгнeвa 

oтнoвo зaeднo

Бoянa Шapлoпoвa пpoгoвopи за cмъpттa 
нa cъпpyгa cи

Рaзкpития  
зa Eмo Чoлaкoв

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

Синоптикът Eмо Чолaков има много тaйни, ко-
ито излязоxa нa покaз!

Той ce окaзa c тъмно минaло. Зa нeго ce знae ca-
мо, чe e от Гоцe Дeлчeв и от години живee c жeнa 
cи и дeцaтa им в Cофия.

Наскоро обaчe стана ясно, чe Eмил e от помaшки 
пpоизxод. Cлeд възpодитeлния пpоцec ceмeйcтво-

то мy peшило дa cи зaпaзи новитe имeнa и зaтовa 
нaпълно ce cляло c xpиcтиянитe.

Дaлeчни pоднини нa Eмо обaчe и до днec cи 
ноceли мюcюлмaнcкитe имeнa c гоpдоcт. Имeнно 
товa издaло cиноптикa зa помaшкaтa мy жилкa.

B Гоцe Дeлчeв помaцитe ca нaиcтинa много. Aко 
ce paзxодиш из гpaдa, cигypно половинaтa xоpa, 
които cpeщнeш, щe ce окaжaт моxaмeдaни.

Eмил Чолaков обaчe премълчава и зa pодното 
cи мяcто. Tой можe дa e отpacнaл в Гоцe Дeлчeв, 
но вcъщноcт бил pодeн в близкото ceло Лъжницa.

Pодитeлитe мy Tомa и Дилянa били доcтa обpa-
зовaни xоpa зa вpeмeто cи. Бaщa мy e зaвъpшил 
биология и xимия в Πловдив, a днec e пeнcионep, 
който ce зaнимaвa c пчeлapcтво.

Caмият Eмо нe xapecвaл оcобeно животa в cто-
лицaтa, но го тъpпял зapaди paботaтa cи. Tой e c 
обpaзовaниe нa yчитeл по физикa, но от години 
нe пpaктикyвa. Bce пaк обaчe кapa доктоpaнтypa 
в тaзи cфepa и cкоpо тpябвa дa я зaвъpши.

Heнчo Бaлaбaнoв и Йoaннa 
Дpaгнeвa явнo нe ca cпpeли дa ce 
oбичaт! те са отново заедно. Toвa 
paзĸpиxa ceнзaциoннo близĸи дo 
тяx изтoчници. и oбяcниxa, чe oт 
извecтнo вpeмe нacaм двaмaтa 
дopи живeят зaeднo. Ho пpи пъл-
нa тaйнa. „Mнoгo ca cyeвepни и 
пpи вce чe зa няĸoлĸo гoдини 
ĸъcaxa и ce cъбиpaxa oĸoлo пeт-
шecт пъти, peaĸциятa им e нa-
пълнo oбяcнимa. He иcĸaт ниĸoй 
дa ги виждa и ниĸoй дa гoвopи 
зa oтнoшeниятa им“, paзĸривaт 
изтoчницитe. Heнчo и Йoaннa 

ce зaгaджиxa 
пpeз 2015 г. пo 
вpeмe нa шoyтo 
„Kaтo двe ĸaпĸи 
вoдa“. Toгaвa 
Бaлaбaнoв oтнece и гoлямaтa 
пoбeдa във фopмàтa, a пeвицaтa 
Йoaннa нe ĸpиeшe гopдocттa и 
cтpacттa cи ĸъм нeгo. 

Cлeд тoвa oбaчe двaмaтa нeщo 
paзвaлиxa дocлyĸa и ce paз-
дeлиxa. Πpичинaтa бeшe фaĸтът, 
чe Дpaгнeвa нa няĸoлĸo пъти бe 
зacичaнa c нeйни ĸoлeги oт гEPБ. 
Πpипoмнямe, чe пeвицaтa cтaнa 

oбщинcĸи cъвeтниĸ oт пapтиятa 
нa Бopиcoв.

Πoдлъгaнa oт гoлeми-
тe пpиĸaзĸи и oбeщaния нa 
гepбaджийcĸитe вeлмoжи, тя 
нe ycтoялa нa чapa нa няĸoлĸo 
oт тяx. Toвa cтигнaлo дo yши-
тe нa Бaлaбaнoв, ĸoйтo cъщo 
нe ocтaнaл пo-нaзaд, a oщacтли-
вил нaбъpзo няĸoлĸo фeнĸи и 
ĸoлeжĸи.

Дoни и Heти 
ce oĸaзaxa 
п e p ф e ĸ т н a т a 

двoйĸa! Bce пo-pядĸo в 
нaши дни мoжe дa ce 
cpeщнe любoв ĸaтo тях-
ната. Двaмaтa изглeждaт 
ĸaтo двe пoлoвинĸи нa 

eдин и cъщ чoвeĸ.
Те са женени от 17 

гoдини, нo cяĸaш тoвa 
e caмo нaчaлoтo зa тяx. 

Кoгaтo двaмaтa ce 
paзxoждaт нa yли-
цaтa, вce oщe гo пpa-
вят xвaнaти зa pъцe. 

Наскоро 50-гoдишният 
Дoбpин Beĸилoв ce из-
пoвядa, чe aĸo няĸoгa 
ce paздeли c Aнтoaнeтa 
Дoбpeвa, пoлoвинaтa 
мy „aз“ щe yмpe. Дy-
ми, ĸoитo нe ce cpeщaт 
ниĸaĸ чecтo в днeш-
нo вpeмe. „Mнoгo ca 
cлaдĸи, ĸaтo ги видиш дa 
ce paзxoждaт. Излъчвaт 
тoплинa, cпoĸoйcтвиe 
и мнoгo любoв. Bcичĸи 
двoйĸи иcĸaт дa ca ĸaтo 
тяx“,  cпoдeлят тexни 
пpиятeли.

Kapиepaтa нa Heти 
пoтpъгнa имeннo cлeд 
cвaтбaтa й c Дoни. 
Toгaвa ce пoяви гoлe-

мият й xит „Лyнaтa cпи“ 
и вcичĸи зaгoвopиxa, чe 
e c нeгo caмo oт изгoдa. 
Πpeз гoдинитe oбaчe 
пeвицaтa дoĸaзa, чe 
нe e тaĸa. Tя ocтaнa дo 
мъжa cи в мнoгo тeжĸи 
мoмeнти, ĸoeтo пoĸaзa, 
чe e тoчнaтa жeнa зa 
нeгo.

Двaмaтa ce дoпъл-
вaт eдин дpyг. Πeвeцът 
и мyзиĸaлeн пpoдyцeнт 
e cтpaннa личнocт, 
ĸoятo ce yвличa мнoгo 
пo Изтoĸa. Дpyгa жeнa 
eдвa ли би изтъpпялa 
вcичĸo тoвa, нo Heти гo 
пpaви, зaщoтo гo oбичa 
бeзpeзepвнo.

Cинът нa Димитъp Paчков e в отлични отно-
шeния c Eвтим Mилошeв!

B повeчeто ceмeйcтвa бaщa и cин, които ca до-
вeдeни eдин зa дpyг, нe ce paзбиpaт добpe. He 
тaкъв обaчe e cлyчaят c Eвтим Mилошeв и Дими-
тъp Paчков-млaдши.

Двaмaтa вcъщноcт били много близки. 
Πpодyцeнтът изобщо нe отдeлял cинa нa жeнa 
cи от пpeднaтa й вpъзкa от дpyгитe cи дeцa.

От cвоя cтpaнa мaлчyгaнът cъщо много обичaл 
втоpия си тaтко и поcтоянно cи игpaeл c нeго, 
когaто имaл възможноcт. Tой го нaмиpaл зa мно-
го зaбaвeн 
и чecто 
cподeлял c 
нeго cвоитe 
пpоблeми.

M a л к и -
ят Mитко ce 
виждaл мно-
го по-чec-
то c втоpия 
cи бaщa, от-
колкото c 
иcтинcкия cи. Tовa обaчe e логично, зaщото жи-
вee в домa мy и e чacт от домaкинcтвото мy.

Димитъp Paчков-млaдши e cин нa извecтния aк-
тьоp Димитъp Paчков от вpъзкaтa мy c Xpиcтинa 
Aпоcтоловa. Pодитeлитe мy нe оcтaнaxa зaeдно, 
но пък пpодължиxa животa cи по възможно нaй-
добpия нaчин.

Paчков и Mилошeв cъщо ca в добpи взaимо-
отношeния, твъpдят зaпознaти. Πъpвият доpи ce 
появи в „Откpaднaт живот“, който e пpодyциpaн 
от втоpия.

Ceмeйнaтa идилия e пълнa и от фaктa, чe 
Xpиcтинa ce paзбиpa чyдecно c бившия cи. Te 
нямaт cпоpaзyмeниe когa дa ce виждa той cъc 
cинa cи, можe дa го пpaви по вcяко вpeмe, но 
e много зaeт и момeнтитe им зaeдно нe ca чaк 
толковa много.

Бoянa Шapлoпoвa имaшe cили дa 
ce изпpaви пpeд цялa Бългapия и 
дa cпoдeли нeщa oт личния cи cвят! 
Наскоро загуби съпруга си, бизнес-
мена стефан Шарлопов.

тя нacлeди бизнeca мy и тpябвa 
дa ce cпpaвя c нeгo. Πoмaгa й гoля-
мaтa мy дъщepя Eвa, кaтo вcякa нe 
мoжe бeз дpyгaтa. B дoмa нa Бoянa 
и Cтeфaн имa 4 дeцa – 2 мoмичeтa 
и 2 мoмчeтa близнaци. Πocлeднитe 
ce oпитвaли дa ce дъpжaт мъжки 
cлeд cмъpттa нa бaщa cи, кoлкoтo и дa ca мaлки.

„Πocлeднитe двe гoдини Cтeфaн ycпя дa ce 
oбъpнe към ceбe cи и дa види вaжнитe нeщa. 
Уceщaм нeгoвия пoчepк в дeцaтa, ocoбeнo в 

мoмчeтaтa. Te ca caмo нa 7, a 
ce дъpжaт кaтo гoлeми xopa“, 
cпoдeля Бoянa. 

според нейните думи биз-
нecмeнът cи e oтишъл тиxo и 
пo възмoжнo нaй-лeкия нa-
чин. Πpичинaтa e cъpдeч-
нa нeдocтaтъчнocт, кoятo нe e 
мoглa дa ce пpeдвиди.

„гyшнax гo, пoгaлиx гo, нo 
бeшe cтyдeн. Cвeтнax лaмпaтa 
и тoгaвa paзбpax кaквo ce e cлy-
чилo – чe e caмo oпaкoвкaтa, a 
дyxът cи e oтишъл“,  кaзa oщe 
блoндинкaтa.Tя пpeкapa цeли 17 

гoдини cъc Cтeфaн Шapлoпoв. Двaмaтa знaexa 
вcичкo eдин зa дpyг и бяxa мнoгo близки. 

Coфи Mapинoвa шoĸиpa c тoвa, 
ĸoeтo paзĸpи. Poмcĸaтa пepлa, 
ĸoятo извивa глac в шoyтo зa ими-
тaции „Kaтo двe ĸaпĸи вoдa”, c 
нocтaлгия зaгoвopи зa минaлoтo 
вpeмe. Toгaвa тя и ĸoлeгитe й 
пoлyчaвaли чyвaли c пapи caмo 
зa няĸoлĸo пecни.

He e тpyднo дa ce дoceтим, чe 
тoвa e билo в зopaтa нa чaлгaтa, в 
нaчaлoтo нa 90-тe гoдини. Koгaтo 
мaфиoтcĸитe бocoвe ĸaтo Гeopги 
Илиeв и Bacил Илиeв дaвaли ми-
лo и дpaгo зa любимцитe cи oт 
пoп фoлĸa.

„Бoг дa гo пpocти, Жopo Илиeв 
мнoгo paздaвaшe нa мyзиĸaнтитe! 
Aбe изнacяxмe чyвaли c пapи! И 

тo дoлapи! Дoлapът бeшe 3 лeвa 
тoгaвa! Mнoгo пapи имaшe, oбaчe 
нямaшe зa ĸaĸвo дa ги xapчиш 
eднo вpeмe. Hямaшe мoлoвe, 
тoлĸoвa мaгaзини. И c opĸecтъpa 
- 10 чoвeĸa, дo oбяд нe мoжeм 
дa cи paздeлим пapитe. Mнoгo 

cлaдĸи вpeмeнa бяxa и бaя дoбpe 
cи пoживyчĸaxмe“, paзĸaзвa Co-
фи Mapинoвa.

„Зa пъpви път пpoпяx нa 11-гo-
дишнa възpacт. B Eтpoпoлe имaшe 
пaнaиp и мaйĸa peши дa мe ĸaчи 
нa eднa cцeнa, тaм пeexa нapoдни 
пecни. Aз ce дъpпaм, нaли, дeтeн-
цe, cpaм мe e… Kaчвa мe тя нa 
cцeнaтa – eднo вpeмe пeexмe 
cpъбcĸa мyзиĸa ocнoвнo. Изпяx 
им пeceн нa Дpaгaнa Mиpĸoвич 
и caмo глeдaм ĸaĸ xopaтa ядaт 
ĸeбaпчeтa, пият биpa. И зaпoчвaт 
дa ce oбpъщaт дa глeдaт oтĸъдe 
идвa тoзи глac. И зaпoчвaт дa ид-
вaт ĸъм cцeнaтa и cтaнa пълнo c 
xopa”, споделя тя.

Вce oщe лyдo влюбeни
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Куче спаси стопанката си

Êúäå å ïîãðåáàíà Êëåîïàòðà?

Ëъжå ли Бåн Àôлåк

Любопитно по света

Ñïåöèàëíà áèðà çà 
ñâàòáàòà íà ïðèíö Õàðè

Ðене Çелуегър като 
Äжуди Ãарланд

Íàмåðиõà кîткà ñлåä 14 ã. изãíàíиå

Рене Зелуегър тотално 
се преобрази за новия си 
филм. Актрисата е извест-
на с това, че е склонна 
да се подлага на не осо-
бено приятни промени за 
различните си роли. За 
участието си в първите 
два филма от поредицата 
"Бриджит Джоунс" тя два 
пъти качва над 12 кг. 

Този път обаче Рене се 
промени с помощта на 
топ гримьори и буквално 
се превърна в мюзикъл 
иконата Джуди Гарланд. 

Сюжетът в новия филм 
се развива в края на 60-

те години на миналия век, 
когато кариерата на актри-
сата и певица е вече към 
края си. В него ще бъде 
включен и запис "зад ку-
лисите" от драматичен мо-
мент, преди Джуди Гар-
ланд да почине на 47-го-
дишна възраст през 1969 
г. Очаква се Рене Зелуе-
гър да пее в продукци-
ята, включително да из-
пълни "Somewhere Over 
the Rainbow" от кинопро-
дукцията "Вълшебникът от 
Оз" от 1939 г. Тя пя и през 
2002 г. във филма мюзикъл 
"Чикаго". 

Преди две години холивудската звезда Бен Афлек 
бе разкрит, че е татуирал гърба си. Папараци ус-
пяха да го уловят, след като единият край на ри-
зата му се бе измъкнал неволно от панталона. Ак-
тьорът тогава каза, че татуировката му е правена 
за филм и е временна. Наскоро обаче той бе щрак-
нат на плажа и на гърба му лъсна отново... времен-
ната татуировка. Интересно какво ли сега може да 
каже Бен Афлек?

Британците могат 
да ознаменуват сват-
бата на принц Хари и 
Меган Маркъл през 
май, вдигайки наздра-
вица с уникална бира. 
идеята за "достойно-
то за крале" питие е на 
компания "Уиндзор и 
итън". от лимитирана 
серия пиво ще бъдат 
произведени над 6200 
литра. Бирата, кръсте-
на "Уиндзорският въ-
зел на Хари и 
Меган", 
с ъ -

д ъ р -
жа ре-
дица препратки към 
любовната история 
на двойката. Дизай-
нът на розовия ети-
кет включва препле-
тени златни сърчица, 
както и преливащите 
един в друг британски 
и американски флаг. 
съставките също имат 
своята символика. За 
направата на пивото е 
използван хмел от За-
падното крайбрежие 
на саЩ - родината на 

Меган Маркъл. Бирата 
съдържа и британски 
хмел инвикта - пре-
пратка към параолим-
пийските игри инвик-
тус в торонто, кана-
да, на които минала-
та година влюбените 
за първи път се поя-
виха официално като 
двойка. 

Принц Хари се за-
позна с бъдещата си 
съпруга през май 2016 

г. по време на посе-
щението си в 

т о р о н т о , 
за да 

п р о -
м о -
тира 
и г -
р и -
т е . 

З а 
д о -

п ъ л н и -
телен "бля-

сък" пивото съ-
държа ечемик от фер-
мата на кралица елиза-
бет Втора в Уиндзор и 
дрожди за шампанско. 

специалната бира 
беше пусната в про-
дажба в края на март. 
Уил калвърт от пи-
воварната компания 
разкрива, че специал-
ният продукт, създа-
ден в чест на сватбата 
им, ще бъде изпратен 
и на принц Хари и Ме-
ган Маркъл. 

Еднооко куче 
спаси стопанката 
си, след като поду-
ши раково образу-
вание на лицето й. 
Виктория, от поро-
дата кунхаунд, чес-
то душела червена 
бучка близо до но-
са на собственичка-
та си Лорън Готие 
от Бъфало, щата Ню 
Йорк, докато жената 
не отишла на доктор. 
Биопсия от мястото 
показала, че образу-
ванието е карцином, 
който можел да се 
превърне в смърто-
носен меланом. 

"Тя буквално сла-
гаше носа си върху 
моя нос, където бе-
ше туморът. Упор-
ството на кучето ми 
да души в тази област 
ме накара да се зачудя 

Според древ-
ни източници 
красивата Кле-

опатра и нейният лю-
бим Марк Антоний 
делят общ гроб. Плу-
тарх предполага, че 
се намира в близост 
до храма на египет-
ската богиня Изида, 
представлява висок 
монумент и двама-
та са положени сред 
злато и скъпоценно-
сти. Но районът, в 

който са погребани, е 
загадка и до днес. 

Преди десетина го-
дини се смяташе, че 

египетски министър 
археолог е намерил 
последното убежище 
на Клеопатра около 
Александрия, макар 
по-късно да стана яс-
но със сигурност, че 
не е там. 

Според други уче-
ни обаче дори и да се 
намирал на това мяс-
то, гробът отдавна е 
открит и плячкосан. 

дали има нещо подо-
зрително - казва Готие. 
- Започваше да мирише 

определена част от ли-
цето ми, докато допре 
носа си в моя, точно къ-

Стопанин се събра 
отново с котката си, 
14 години след като тя 
се изгуби заради ура-
гана „Джийн”, връхле-
тял щата Флорида. 

Пери Мартин бил 
шокиран, когато му се 
обадили от неговата 
ветеринарна служба и 
му съобщили, че до-
машният му любимец е 
открит да се скита без-
домен. Котаракът Т2 
бил с чип и по него се 
оказало лесно издир-
ването на собственика 

дето беше карциномът. 
След това се отдръп-
ваше и ме гледаше, от-
ново го подушваше и 
пак ме гледаше. Беше 
странно. Тя продължа-
ваше да го прави пов-
торно, като ме караше 
да се замислям, че по-
ведението й е доста не-
обичайно", добавя тя. 

Жената обяснява, че 
ползвала три пъти сед-
мично хоризонтален 
солариум като тийней-
джърка. 

Лорън и съпругът й 
Бенджамин осинови-
ли Виктория само ос-
ем месеца преди това. 
Малко след намесата 
на кучето жената се 
подложила на опера-
ция за премахване на 
раковото образувание. 
"Изразът "кой кого спа-
си" важи особено сил-
но в нашия случай с 
Виктория", казва соб-
ственичката. 

на животното. 
Пери Мар-

тин бил убе-
ден, че люби-
мият му кота-
рак отдавна се 
бил споминал. 

Името Т2 
било псевдо-
ним на Томас 
младши. Г-н 
Мартин при-
ютил котето в 
дома си в град 
Стюарт през 
2002 г., а през 

2004 г. то изчезнало 
след урагана „Джийн”. 
Възрастният Т2 бил от-
крит наскоро в доста 
лошо състояние. Бил 
станал улична котка, 
имал много бълхи и 
много измършавял. 
Пери Мартин добави, 
че веднага разпознал 
по лицето своя дома-
шен любимец. 

"Беше малко пооста-
рял, но същото се бе-
ше случило и с мен!", 
коментира стопанинът 
на Т2. 
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НИМ излага уникати от Средновековието

Поезия в софийското метро

търсят 
„осиновители“ 

на военни 
ïаметниöи

Êàðëîâî  ñ ìåìîðèàë 
íà  ðàêåò÷èêà

страницата подготви соня ВълкоВа

Областната администрация на Русе търси же-
лаещи за осиновяване на военните паметници, 
тъй като това е един от начините за съхранение 
на изграденото през годините.

Малко са финансовите възможности за опазва-
не на паметниците в страната. Това съобщават от 
областната администрация по повод заседание на 
постоянно действащата русенска междуведом-
ствена областна комисия "Военни паметници".

Одобрен е проект за изграждане на нова па-
метна плоча на загиналите в Балканските, Пър-
вата и Втората световна война в с. Беляново, об-
щина Ценово. Върху черен гранит ще бъдат из-
писани имената на загиналите общо 15 души - 6 
по време на Балканските войни, 7 в Първата све-
товна и 2 през Втората световна война.

Предстои одобряване и на проект за изграж-
дане на мемориал на загиналите във войните за 
освобождение и национално обединение на Бъл-
гария в с. Новград, община Ценово.

могат да се на-
сладят на твор-
чеството на по-
ети от 13 евро-
пейски страни. 

И з б р а н и т е 
стихове са на: 
Манфред Кобот 
(Австрия), Том 
Филипс (Вели-

кобритания), Влади-
мир Попов (България), 
Карл Цукмайер (Герма-

ния), Янис Рицос (Гър-
ция), Анхел Гонсалес 
(Испания), Еудженио 
Монтале (Италия), Вис-
лава Шимборска (Пол-
ша), Фернандо Песоа 
(Португалия), Алберт 
Маренчин (Словакия), 
Ласло Наги (Унгария), 
Хели Лаксонен (Фин-
ландия), Владимир Хо-
лан (Чехия).

Проявата е на Пол-
ския институт в София 
и българския литера-
турен седмичник „Ли-
тературен вестник“.

Образци на християнското и на-
родното изкуство показва Нацио-
налният исторически музей.

Те са обединени в изложба "Са-
кралното пространство на религи-
озната култура и народно-
то изкуство по българските 
земи 15-19 в.". За първи път 
посетителите могат да видят 
ценни образци на църков-
ното златарско изкуство, ка-
то таксидиотска кутия с из-
ображение на Богородица 
Страдаща и позлатен кръст 
със скъпоценни камъни, облечена 
в кадифе, сребърен потир с позла-
та и изображения на четиримата 
евангелисти от 18 в., йеромонашес-
ки сребърни пафти с колан от 1741 г. 

Показани са още просфорници 
(печати за хляб) от Света гора и Ба-
чковския манастир от средата и от 
края на 19 в., ценни образци на зла-
тарското изкуство - павур (съд за 

ракия), изработен от позлатени па-
фти, притежание на старата златар-
ска фамилия Саркесян, пафти с изо-
бражения на покровителите на зла-
тарите св. св. Константин и Елена. 

В експозицията има иконопис-
ни творби на видни представите-
ли на Самоковската, Тревненската, 
Банската и Дебърската художест-
вена школа, църковна утвар, бого-

служебни книги - еван-
гелия, псалтири, минеи, 
ръкописи и ранни печат-
ни книги с изключител-
но влияние върху фор-
мирането на национал-
ните идеи и запазване-
то на историческата па-
мет като "История славя-

нобългарска" (Паисиева белова) от 
18 в., историите на Христаки Пав-
лович и Гаврил Кръстевич, образци 
на дамаскинарската и апокрифната 
литература. 

Как се е променила булчинска-
та традиция на българите през 
XX в. представя гостуващата из-
ложба "Каква невеста си била ти, 
мамо!" в Етнографския музей в 
Бургас. Тя е предоставена от Ди-
митровградския исторически 
музей.

Експозицията проследя-
ва тенденциите в развити-
ето на булчинската мода 
през ХХ в., представена чрез 
булчински облекла, сватбени 
аксесоари, църковна утвар и 
снимков материал, събирани от 
граждани на Димитровград и об-
щината. Тъй като в средата на ми-
налия век в града се заселват хо-
ра от над 900 населени места на 
България, на практика в излож-

бата са представени експонати 
от цялата страна.

Н а й -

старата 
булчинска премяна е от на-
чалото на века - сватбена ладжа 

(вълнена връхна женска дреха) 
от 1915 г., съчетана с традицион-

ното за българската култура 
червено було и булчин-

ски венец, а най-но-
вата е от 1999 г. 

Заглавието е 
в д ъ х н о в е -
но от стихо-
т в о р е н и е -
то на Павел 
Матев "Пис-

мо до мама", 
по чийто текст 

Емил Димитров 
изпълнява непов-

торимата си песен.
Изложбата от Историче-

ския музей – Димитровград, ще 
остане в Бургас до 14 май 2018 г.

В Карлово започна изграждането на паметник 
на ракетчика, съобщи Стефан Груев, секретар на 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и ре-
зерва в Карлово (СОСЗР).

„Нашето желание беше да оставим отпечатък 
за тези ракетни войски и за всички ракетчици и 
затова решихме да направим мемориален знак за 
този славен род войска”, сподели той.  

По думите му идеята е тръгнала преди 7-8 го-
дини от подполковник Серафим Наков, член на 
общинската организация на Съюза на офицерите 

и сержантите от запаса и резерва в Карлово. Ор-
ганизацията е решила да застане начело на тази 
дейност и така е била сформирана група, която 
да работи за осъществяване на идеята.

Решено е било монументът да бъде построен 
с дарения. По традиция военните поделения от 
Карловския гарнизон провеждат ежегодни сре-
щи на служилите в поделенията и на една от те-
зи срещи е била поставена основата за набира-
не на средства. 

Едно от големите дарения е било направено от 
знаков ракетчик за Българската армия - генерал-
майор Ангел Марин, докато е бил вицепрезидент. 
Той е дарил лични 1000 лева и под негово ръко-
водство се е осъществила първата среща на база-
та.  Чрез старши лейтенант Пламен Славов, бивш 
депутат, са били дарени пари за проектиране на 
паметника в размер на 5000 лева. Общата сума, 
необходима за паметника, е в размер на 26 000 
лева, като досега са събрани близо 14 000 лева.

Двата стенни елек-
тронни часовника в 
централното фоайе на 
Националния дворец 
на културата с марка 
"Omega" са възстанове-
ни и работят отново. Те 
са от автентичния инте-
риор на сградата и са 
единствените от този 
вид в Източна Европа, 
запазени до днес, съоб-
щиха от НДК. 

Поставени са там през 
1981 г. при построява-
нето на сградата и са 
подарък  от компания-
та - производител на ед-
ни от най-популярните 
марки часовници в све-
та. Със съдействието на 
Министерството на кул-

турата и швейцарския 
посланик Денис Кнобел 
ръководният екип на 
НДК се е свързал с пред-
ставителите на "Omega" 
в София, които са съ-
действали за реставра-
цията на стенните часов-
ници и са предоставили 
на НДК шест нови часов-
ника с тяхната марка за 
времето на българското 
председателство на Съ-
вета на ЕС. 

"Това е част от Швей-
цария тук вътре в НДК. 
Знаем, че управлението 
на времето е много ва-
жно и това е важна част 
от участието на Швейца-
рия в успешното пред-
седателство на Бълга-

Третото издание на 
проекта “Поезия в ме-
трото 2018 г. стартира 
през март.

До 6 май във вагони-

те на софийското ме-
тро и на метростанция 
„Национален дворец 
на културата” столича-
ни и гостите на София 

Øвåéöàðñки ÷àñîвíиöи îтáðîявàт вðåмåтî 

рия на Съвета на Евро-
пейския съюз", сподели 
посланик Денис Кнобел.

Четири от часовни-
ците са поставени в за-
ла 3, в която се органи-
зират основните заседа-
ния на председателство-
то, а два от тях ще по-
казват времето в зала 6 

- международния прес-
център на председател-
ството. Часовниците са 
настроени на брюксел-
ско и българско време 
и по този начин „Omega” 
се превръща в марката, 
която официално отбро-
ява времето на българ-
ското председателство.
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Какво е Русия за мене?
Какво е славянският зов?
 Това е въпрос, без 

съмнение,
 изпълнен с безкрайна 

любов!
 Та аз съм закърмен със

 Пушкин,
 с Лермонтов, Некрасов 

и Блок.
 Отекват в мен руските 

"пушки"
 и кръвният данък жесток.

 И щеше ли мойта родина
 да бъде свободна до днес,
 без руската братска 

лавина,
 дарила ни правда и чест?!
 А в мирните наши години
 какво ли не се сътвори.
 България стана градина,
 надмина мечтите дори!
 Под звуци на руска 

частушка
 и български кръшни хора
 там знаме над Шипка се 

люшка,
 от изток изгрява зора!

 Младен котиН

На път за адвокат-
ския си офис срещ-
нах моя бивш учи-

тел по философия Сергей 
Петрович Рябцев. Син на  
избягали през 1917-1918 
г. от Русия белогвардейци 
по волята на Бога и не са-
мо на него, Сергей Петро-
вич завършил философия 
в СУ ”Климент Охридски” и 
бе пуснал котва в Добрич. 

И помен нямаше от ня-
когашния му вид. Преста-
рял, някъде около 95 годи-
ни, мръсен и разпърпан, 
едва тътрузеше краката си 
по заснежената и хлъзгава 
централна улица на града. 
Видът му будеше любопит-
ство, та тези, които го по-
знаваха, се спираха да го 
огледат, да цъкат с езици 
от съжаление и да пояс-
нят на другите минувачи 
кой е и какъв красавец е 
бил навремето. 

Наближавах стареца, 
когато от междублоково-
то пространство навед-
нъж изскочиха три улич-
ни кучета и се спуснаха 
към даскала. Едното го за-
хапа за крачола  и  задър-
па. Немощният човек само 
това и чакаше, строполи 
се върху пряспата на една 
страна. На отсрещния тро-
тоар пред входа на бан-
ката имаше опашка от на-
род, повечето на пенсио-
нерска възраст. Една жена 
напусна реда си и извика:

- Оле, Боже, изядоха го… 
-  и се втурна да помага. 

Ревнах с пълен глас, 
останалите два песа се 
дръпнаха назад. Жената 
първа стигна до Рябцев 

и се опита да го изправи. 
Видях, че няма да може 
сама, силите й не стига-
ха, та се намесих и помог-
нах. От опашката продъл-
жаваха да гледат.

Сергей Петрович се из-
прави, погледът му бе ка-
то на отвлечен, болен чо-
век. Помислих, че даже не 
е проумял какво се случи 
с него. Хванах го под ръка.

- Демокрацията дойде, 
даскалеее, демокрация-
тааа… - нарочно се раз-
виках на ухото му. Пред-
полагах, че заради твър-
де напредналата си въз-
раст  не чува добре. Учи-
телят извърна намръщен 
поглед, сякаш искаше да 
ми каже: ”Защо викаш бе?” 
Но вместо туй рече глухо 
и провлачено, като че ли 
думите му излизаха изпод 
земята:

- Демокрация без сво-
бода няма! 

- Как тъй, учителю! Та 
вие навремето друго ни 
говорехте! Нали  свобода-
та е  част от демокрация-
та, нали казвахте, че са не-
разривно свързани? Как-
во друго освен демокра-
ция дойде на 10 ноември?

- Глад и унижение… 
Свободен може да бъде 
само ситият… богатият… 
-  отвърна учителят.

-  Излиза, че демокра-
цията е за определена ка-
тегория хора!

- За тарикатите…за на-
гаждачите… за тези, ко-
ито съумеят по-бързо 
да се ориентират, да за-
блудят простия народ… 
Да яхнат вълната на ен-

тусиазма и надеждата и 
сетне да крадат… Всич-
ко е лъжа, моето момче, 
 лъжааа… Ама човек го 
проумява  късно… 

Гледах го в този мръ-
сен, вонящ, окаян  вид. С 
омазнен,  целия в пърхот 
по раменете тъмносин 
шлифер отпреди 50 го-
дини! С едно- единстве-
но копче по него, и то не-
правилно закопчано, така 
че лявата част от предни-
цата му висеше поне с ед-
на педя по-надолу от дяс-
ната. Копчелъкът на пан-
талона му зееше откри-
то. И с дълъг вълнен шал, 
преметнат през шията, та 
чак до земята. На краката 
си носеше зимни обуща 
без връзки. Изплюли бяха 
дълги кожени езици, до-
сущ като уличните песове 
по време на жега. В устата 
му - два силно пожълтели 
до кафеникаво, разделе-
ни един от друг най-мал-
ко през два интервала зъ-
ба от горната му челюст. 
Главата му беше обрасла 
в сплъстена, немита, бяло-
сивкава, дълга, кажи-речи 
до раменете коса. 

- Гладен съм! - рече ста-
рецът и ме погледна с уми-
ление. - Имаш ли да ми да-

деш пет лева?
Стори ми се, че наред 

с другата миризма Сергей 
Петрович лъхаше и на ал-
кохол. Усъмних се, че ста-
рецът може да предпочи-
та ракията вместо храна-
та, и му рекох:

- Ела с мен в близката 
пицария. Ще ти поръчам 
една голяма пица и една 
бира.

Учителят склони и та-
ка се озовахме в заведе-
нието на познат добрички 
бизнесмен.

Ядеше на скорост - на-
стървено, яростно, упла-
шено. Опитах  да оправя 
пицата, за да не падне от 
масата, а той с невероятна 
за възрастта си скорост ме 
хвана за ръката, по-скоро 
удари ме отгоре. Изплаши 
се старецът, че  може да му 
взема храната! Боже Гос-
поди! Още една реалност 
в ХХI век!

- Спомняш ли си, учите-
лю… и какво си спомняш 
от миналото?

- Всичко…
- А туй, заради  което ти 

лепнаха прозвището „Де-
мокрацията”?

- И него - отвърна дас-
калът, без да ме гледа, ка-
то  не преставаше да съ-

бира  от  разпръсналото 
се по масата сирене. - Ти 
пък откъде знаеш?

- Бях ваш ученик, Сер-
гей Петрович.

- От кои си?
- Випуск 1969-а.
- Ааа… - рече даскалът 

и продължи да обира тро-
хите. - Бая ме дръстиха то-
гава на червения килим.

„Демокрацията, учени-
ци… не е дадена за вся-
ко общество. Демокра-
ция има там, където мо-
жеш свободно и без страх 
да изкажеш мнението си, 
да го напишеш и публи-
куваш. Това пък от своя 
страна се нарича свобода 
на печата. Разбрахте ли се-
га каква е връзката между 
свободата и демокрация-
та?”, зазвучаха думите на 
моя даскал отпреди чети-
ридесет години. Да е било 
тогава 1967 г.

„В основата на демо-
крацията стои и свобо-
дата на избор върху фор-
мите на собствеността - 
държавна, кооперативна, 
частна”, продължи учите-
лят. 

Това негово мнение 
щеше окончателно да му 
изяде главата. Каква ти 
частна собственост през 

социализма бе, човек? Тя 
бе тотално забранена, от-
ричана, анатемосана. Ви-
каха го, привикваха го къ-

де ли не! То не беше МВР, 
то не беше Градският ко-
митет на БКП. Ръката му се 
разви да пише обяснения 
и как учениците не го били 
разбрали. Като резултат го 
махнаха от преподавател 
в училищата и го напра-
виха възпитател в едно от 
ученическите общежития. 
Песента му секна за годи-
ни напред и най-главното 
- винаги преценяваше как-
во ще излезе от устата му, 
спазвайки принципа ”Език 
мой - враг мой!”.

В заведението влезе 
собственикът. Като ме ви-
дя, извика гръмогласно:

- Ооо, адвокате… Кво 
прайм бе? Къде изчезнах-
ме, че не се виждаш ни-
какъв?

- Ами кво да правим, 
ваша светлост? Ето нà, ре-
шихме с господин Рябцев 
да хапнем нещо вкусно 
във вашето изискано за-
ведение.

- Тоз миризливия ко си 
го дувел бе? Друг път му 
дай  пет лева и не го вкар-
вай тук да умирисва! - ре-
че намръщено собствени-
кът и се разкрещя на сер-
витьорките.

 Пенчо иВаНоВ, 
адвокат, Добрич

Русинът, господин - не-
ка го наречем Матвеев, от-
давна заселен и на служба 
в София, страстен велоси-
педист, яхаше на двуколна-
та си машина по правото и 
гладко шосе оттатък Враж-
дебна, което се протакаше 
като опната струна из Со-
фийско поле.

Жълтеникав облак прах 
се вдигаше от колелата, за-
буляше пътника и каскета 
му и се движеше заедно с 
него из равнината като ед-
на вихрушка, гонена от вя-
търа.

Матвеев беше пропъту-
вал петнайсетина киломе-
тра с голяма бързина сред 
несносната тежчина и жега. 
Залутал се тъдява по обяд, 
той беше потен, запъхтян, 
пламнал. Глад и мъчител-
на жажда се притуряха при 
умората му и увеличаваха 
нетърпението му да стигне 
първото село, което стое-

ше на пътя му, за да обядва.
Слънцето печеше не-

търпимо от безоблачно-
то лятно небе: омарата 
трептеше над пожълтели-
те стърнища, полинели лъ-
ки и засъхнали угари, кои-
то даваха тъжност на глед-
ката. Никакъв звук от щу-
рец по земята или птичка 
във въздуха не оживява-
ше глухотата на безлесно-
то поле. Гущери се щурва-
ха край пътя, уплашени в 
дрямката си от велосипеда.

В кръгозора през омар-
ната мъглица планините 
очертаваха пречупените 
си линии в небето, също 
безцветни, мъртви под на-
жежените лучи на слънце-
то; те сякаш бягаха още по-
нататък. Бягаше и съзира-
ното по дърволяка си село, 
в което се впиваха жадните 
погледи на Матвеева. Как-
то обикновено бива в ми-
нути на нетърпение и по 

равно поле, пътят се виж-
даше по-дълъг и целта се 
отдалечаваше като измам-
лив мираж.

Матвеев се каеше, заде-
то се увлече в това пътува-
не през най-силната жега. 
Засъхналото му гърло го-
реше от жажда, струваше 
му се, че мозъкът му е запа-
лен в главата, гладът чрез 
остри бодове в желъдъка 
издаваше своя алчен гняв.

С истинска радост 
Матвеев спря пред първа-
та отворена кръчма на ме-
гдана в селото. Той допря 
велосипеда си до олупения 
зид и се обърна към шопа, 
що стоеше на прага, за да 
му поиска вода.

В тая минута се зададе 
един конник с каскет и ге-
три, който яхаше бързо по 
посока на София.

Матвеев позна в него 
един приятел, чиновник 
при едно чуждестранно 

учреждение в София, и го 
поздрави по немски.

- Африканска жега - ка-
за конникът, като спря за 
минута, бришейки си пот-
та по челото.

После се озърна по пус-
тия мегдан, окръжен с пле-
тища и дрипави къщурки, и 
прибави:

- Африканско село!
Па като запали цигара, 

продължи игриво:
- Да, африканска стра-

на... Аз давам срок хиля-
да години на тоя симпа-
тичен народец да се циви-
лизова... Вярно ли казвам? 
Обичам да се срещам с ту-
кашните селяни, знаете ли 
защо? Защото по една асо-
циация на идеи винаги си 
спомням вълците и вепри-
те, които биехме в горите 
на вътрешна Бразилия... А 
там прекрасен лов, любез-
ни мой... Тука бедно, само 
пъдпъдъци... Но я виж там 

тоя с мустаците, на врата-
та! Един барнум* би платил 
скъпо и прескъпо за него. 
Ах, тоя народец... Казвам 
ви: хиляда години срок да-

вам. Вие, драги мой, напра-
вихте височайшата глу-
пост, която познава исто-
рията. Сбогом!

Следва

РУСИЯ

*Барнум - съдържател на цирк с животни.

Да Си ПРиПоМниМ КЛаСиЦите

НЕГОСТОЛЮБИВО СЕЛО
Иван ВАЗОВ
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Скръбна веСт

в сряда се очаква разкъсана облачност и ти-
пично пролетно време с температури от 9 до 19 
градуса. в четвъртък ще има краткотрайни пре-
валявания и леко понижение на дневните темпе-
ратури с 4-5 пункта. в петък няма да има проме-
ни в климатичната обстановка – все така прева-
лявания на места и температури в същия диапа-
зон. в събота валежите ще спират, а облачност-
та ще се разкъсва, ще бъде ветровито и хладно. 
Без съществени промени ще остане времето и в 
неделя.  в понеделник най-сетне ще се установи 
слънчево време, вятърът ще утихва и темпера-
турите ще започнат да се повишават с градус-
два. във вторник отново ще застудее, очакват 
се превалявания, ветровито време и понижение 
на температурите.

Понижаването на температурите и повишената 
влажност в много райони от страната се отразяват 
неблагоприятно на редица категории хронично бо-
лни. в особено голяма степен това важи за артритно 
болните. важно за тях е да избягват евентуални по-
големи натоварвания на болните стави и да ограни-
чат консумацията на животински мазнини, на захар 
и на тестени изделия. тяхното разграждане създава 
кисела среда в организма, която благоприятства раз-
рушаването на ставния хрущял и поддържа възпали-
телните процеси в тялото. от полза за сърдечно бо-
лните ще бъде приемането, в добавка към предписа-
ните от лекаря медикаменти, на хранителни добавки 
и чайове, съдържащи мента, маточина, глог, валери-
ана, пасифлора, жен-шен, гинко билоба и др.

0887/337684 - наемам дъл-
госрочно срещу приемлив на-
ем и добро стопанисване сел-
ска къща с баня и тоалетна, 
лятна кухня или солидна сто-
панска постройка - в цялата 
страна, без областите Кърджа-
ли и Смолян. С предимство са 

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застро-
ена площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

На Възкресение Христово  
приключи земния си път  

нашата сестра и леля 
ОЛЯ СТОЯНОВА ГЕНОВА 

4.12.1951-8.4.2018 
Ще те носим в сърцата си,  

ще ни е пусто без теб! Почивай в мир! 
Брат евгени, снаха Жана,  

племенници стоян и иван

Скръбна веСт

Скръбна веСт

След кратко 
 боледуване, 

дни преди  
86-ия си 

рожден ден  
ни напусна 

 композиторът 
ТОНчО РУСЕВ 

Написал над 
хиляда песни, 
спечелил де-
сетки престиж-
ни награди на 
български и 
международни музикални конкурси, Тончо 
Русев оставя диря в българската естрадна му-
зика. Голям музикант, но преди всичко беше 
и голям човек. 

Тончо Русев е роден на 20 април 1932 г. в 
Бургас. В продължение на повече от четири 
десетилетия неговите песни са изпълнявани 
от най-известните български певци и певи-
ци, като особено близко е сътрудничеството 
му с Лили Иванова, Васил Найденов, Веселин 
Маринов и др. 

сава к.  НеЦоВ
1925-2003

софия

стефан Павлов иВаНоВ
1929-195

с. румянцево, обл. ловеч

Мончо к. гаНеВ 
1929-1993

с. крушуна, обл. ловеч

Димитър г.  ПеткоВ
1929-1952

с. Моравка, обл. търговище 

рашко генчев коеВ
1928-1996

гр. стрелча, обл. Пазарджик 

Цано Йончев ВасилеВ
1929-1992

с. Малка Брестница, обл. ловеч

александър Цв. НиколоВ
1930-1995

Плевен

иван илиев МлаДЖоВ
1928-1986

гр. кнежа, обл. Плевен

георги ДиМитроВ (гого)
1931-1954

с.избегли, обл.Пловдив

кирил костадинов алексаНДроВ
1930-1978

Перник

възпоминание

възпоминание

През април 2018 г. се навършват

от с. Попица, Врачанско
Мили родители, дядо и бабо, човек си е отишъл 

 от света завинаги, когато не го споменават.  
А вие сте сред нас и живеете в сърцата ни.

Светла ви памет! Бог да ви прости!
от дъщеря ви Ванчето, внучки и правнучка

34 гоДиНи 
от смъртта на милия 

ни татко
СПАС 

ГЕОРГИЕВ 
ДАНчЕВ

16 гоДиНи
от смъртта на милата 

ни майка и баба

ТАНКА 
ЙОТОВА 

ШАБАНСКА

възпоминание
нека да си спомним за летците от  I–ва изтребителна 

авиоескадрила на 15 иаП с любов и признателност.
ПърВо ЗВеНо

Второ ЗВеНо  

ПоПълНеНия 

Спете в мир, бойни другари.
 о.р.подполк. стамо Василев стамов, Пловдив – 0888 093 403

На 18 април (сряда) от 16,30 ч. културният 
клуб на великотърновци в софия, ул. „граф 
игнатиев” 24, ще проведе сбирка на тема

„Приносът на самоводчани в културното 
развитие на Великотърновския район”

Ще бъде открита изложба на автори на книги 
по родознание, краезнание и култура.

Поканваме членовете на клуба и граждани 
да посетят сбирката и разгледат изложбата на 
книгите.

от управителния съвет на клуба

Съобщение

На 20 април 2018 г. 
се навършват

7 гоДиНи
от смъртта на нашата мила  

и незабравима 
 съпруга, майка, 
 баба и прабаба

ДОНКА ДЕЛчЕВА КИРчЕВА
Родена в Маджари, 
 Хасковски окръг,  

работила и живяла в гр. Мадан и Пловдив.
Скърбим за теб! Поклон пред твоята безкрайна 

доброта, грижовност и всеотдайност!
от семейството

Габровска, Търновска, Старо-
загорска, Пловдивска и Сли-
венска област

0878/338141 - майка с 
двама синовe - на 21 и 24 г., 
учат и работят, без дом, же-
лаят доглеждане или закупу-
ване на стар, по-евтин апар-
тамент в кварталите "Обеля", 
"Люлин" или "Надежда". Тех-
ния e заложeн за кредит. Мо-
ля помогнете!

0898/824436 - къща дву-
етажна с двор 2500 кв. м в 
Средня, Шуменско, с ябълко-
ва градина

СЪОБщЕНИЕ
НАЦИОНАЛЕН БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ТРЕТА ВЪЗ-
РАСТ КАНИ студентите с посребрени коси на поред-

ното занятие на тема: ФИЗИОТЕРАПИЯТА ЕФЕКТИ-
ВЕН МЕТОД НА ЛЕЧЕНИЕ. ДОМАШНА ФИЗИОТЕРАПИЯ. 

Лектор: доц. д-р Миланова, ВМА
19.ІV.2018 г. от 10:00 ч., съюз на архитектите, 

софия, ул. „кракра“ №11
Вход свободен!

Отиде си големият  
военен журналист, 
 колега и приятел 

ГЕОРГИ ВУчЕВ
Сбогом, Гого!

 Сбогом, приятелю! 
Докато ни има, ще бъдеш 

винаги с нас!
редакция  

на в. „Пенсионери”
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18 аПрил, 4 лУНеН ДеН, 
НарастВаЩа лУНа, лУНа 

В БлиЗНаЦи 
Възможни са трудности 

в общуването, разнообразни 
проблеми практически във 
всички сфери на живота. Не 
се стъписвайте, а вземете 
адекватни мерки.

19 аПрил, 5 лУНеН ДеН, 
НарастВаЩа лУНа, лУНа 

В БлиЗНаЦи 
Хармонията ще се въз-

цари навсякъде, ако бъдете 
по-спокойни и не прибърз-
вате. Погрижете се за здра-
вето си, което ще има леки 
колебания.

20 аПрил, 6 лУНеН ДеН, 
НарастВаЩа лУНа, лУНа 

В рак 
Пазете се от хора, които 

ви поднасят настойчиво не-
проверена информация – то-
ва може да ви заблуди и да ви 
накара да промените добри-
те си отношения с близките.

21 аПрил, 7 лУНеН ДеН, 
НарастВаЩа лУНа, лУНа 

В рак 
Може лесно да станете 

жертва на психологически 
машинации – не се подда-
вайте. Няма да имате финан-
сови проблеми, ако харчи-
те по-малко за излишни не-
ща. Харчове за здравето са 
позволени.

22 аПрил, 8 лУНеН ДеН, 
НарастВаЩа лУНа, лУНа 

В лъВ 
Ще имате един много пло-

дотворен, лек и приятен ден. 
Настроението ви ще се по-
добри и ще се появи надеж-
да за по-скорошни промени 
към добро.

23 аПрил, 9 лУНеН ДеН, 
ПърВа ЧетВърт, лУНа В 

лъВ 
Не разчитайте на благо-

приятно стечение на обстоя-
телствата, а се осланяйте из-
ключително на собствeните 
си сили. Ще имате възмож-
ност и да си отпочинете.
24 аПрил, 10 лУНеН ДеН, 

ПърВа ЧетВърт, 
лУНа В ДеВа 

Крайно време е да обър-
нете поглед към дела, които 
сте позагърбили – сега е до-
шъл техният момент. 

Въпреки някои затрудне-
ния ще почувствате, че живо-
тът ви се връща в привично-
то русло и всичко идва на 
мястото си.
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! 

23 април 2018 - 00:46:44 
ч. - първа четвърт

За да смъкнете 1-2 кг, 
трябва да започнете дие-
тата от този час и да про-
дължите на сокове и теч-
ности до същия час на след-
ващия ден.

ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (18.IV.- 24.IV.2018 г.)

ДЖЕСИКА

оВеН - Проявената 
инициатива във фи-
нансовата сфера ще ви 

предостави възможности да раз-
ширите дейността си. Това ще е 
благоприятно и за здравето ви. 

телеЦ - Постарайте се 
да бъдете благоразпо-
ложени към близките 

си, за да не ги натоварвате с ва-
шите проблеми. Добре е да раз-
полагате с широката подкрепа на 
прякото ви обкръжение. 

БлиЗНаЦи - Финансо-
вото ви състояние няма 
да е стабилно, така че не 

предприемайте нищо конкрет-
но. До средата на седмицата е 
изключително важно да преме-
рите действията си. 

рак - Не си позволя-
вайте да говорите по-

вече от необходимото. Поста-
райте се да бъдете организира-
ни в личните си дела, дори и това 
да е свързано с лишения. 

лъВ - Контролирайте ен-
тусиазма си спрямо но-
вите инициативи. Опи-

тайте се да бъдете с реалистич-
на нагласа по отношение на те-
кущата си ситуация в материал-
но отношение. 

ДеВа - Подлагайте на 
съмнение всяка нова ин-
формация, която получи-

те, за да не предприемете погре-
шен ход. Около средата на пери-
ода предприемайте действия, за 
да не увредите здравето си. 

ВеЗНи - Опитайте се да 
проявите напредничаво 
мислене по повод иници-

ативите на децата си. Докажете 
присъствие на духа в непредви-
дена ситуация. 

скорПиоН - В края на сед-
мицата при никакви обсто-
ятелства не се поддавайте 

на мрачните си мисли. Имайте 
предвид, че негативното ви от-
ношение може да изостри здра-
вословните ви проблеми.

стрелеЦ – Бъдете вни-
мателни в действията си, 
за да не загубите моти-

вацията си. През почивните дни 
не се нагърбвайте с проблеми 
или ангажименти. Опитайте се да 
разполагате с време за себе си. 

коЗирог - Моментът 
е благоприятен за сре-

щи, пътувания и установява-
не контакти. Здравето може да 
ви създаде притеснения. Кон-
тролирайте емоциите си в лю-
бовта. 

ВоДолеЙ - Опитайте се 
да разберете чувствата и 
вътрешните копнежи на 

интимната си половинка. Избяг-
вайте рутинните занимания от 
битов характер. 

риБи - Благоприятното 
разположение на пла-

нетите ще ви вдъхне увереност-
та, че сте избрали правилната по-
сока въпреки множеството пре-
дизвикателства пред вас.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН 

Влиянието на Ве-
нера и Луната 
прави Телците 

чувствителни и сан-
тиментални, спокой-
ни и дипломатични. 
Те са миролюбиви и 
търпеливи, стремят 
се да създават хармо-
ния и много често се 
съгласяват дори със 
ситуации, които ни-
как не са им по вку-
са, но... внимавайте, 
не злоупотребявайте 
с търпението на Те-
леца. Не обичат раз-
правиите, и най-ве-
че проявите на агре-
сия, разчитат на чув-
ствата си и наблюда-
ват много дълго пре-
ди да направят гене-

Çîäèÿ Òåëåö (20 àïðил – 19 мàé)

рални умозаключения. 

Жена
Представителките на 

зодия Телец са нежни и 
грижовни. Освен това те 
са разумни и търпели-

Те обичат природата и ис-
кат да живеят в комфорт и 
цветно обкръжение.

И макар да са умни, Те-
лците нямат желание да се 
доказват пред своите при-
ятели. Те по-скоро биха ос-
тавили околните да изпък-
ват и биха се проявили са-
мо в точните моменти.

Мъж
Мъжът Телец може да 

бъде твърде упорит, мър-
зелив, да има развито чув-
ство за притежание, по-
някога да гледа прекале-
но много за материални-
те неща и да бъде егоис-

тичен. Телците са мно-
го чувствителни, така че 
и най-малката забележ-
ка или отрицателен ко-
ментар може да ги оби-
ди и нарани. Мързелът 
им се изразява най-ве-
че по отношение на дру-
гите – те не обичат чуж-
ди нареждания и обик-
новено няма да напра-
вят нещо, което самите 
те не желаят.

Мъжът Телец не оби-
ча промените и нови-
те неща го карат да се 
чувства нервен и при-
теснен. Той не изразя-
ва емоциите си откри-
то и понякога може да 
бъде много сдържан и 
потаен. 

На 2 април 2018 г. 
нашата мила колежка

 и приятелка 
ДОНКА ХРИСТОВА 

СТЕФАНОВА (АРСОВА)
 отпразнува своя славен

 90-гоДиШеН 
ЮБилеЙ  

 Работи дълги години 
като счетоводител 
в бившия столичен 

завод за готово облекло "Витоша". 
Сега всички ние, които работехме дълги го-
дини заедно, я поздравяваме по повод свет-
лата годишнина! Желаем й от все сърце кре-
пко здраве, спокойни дни и все така с жела-
ние както и досега да бъде сред нас на орга-

низираните ни срещи, за да си спом-
няме с умиление за дните и години-
те, прекарани и преживени заедно. 

С много обич и уважение! 
от колежки и приятели

Нашата мила и многообичана 
ДОНКА МИХАЙЛОВА СТЕФАНОВА (АРСОВА) 

достигна своята светла 90-годишнина! 
По този повод, стринке, ние ти пожелаваме 
здраве и дълголетие до... стоте! Спокойни и 
радостни старини! Благодарим ти много за 

твоята доброта и обич към всички нас - съве-
ти и внимание, грижа и много топлота!

 от обичаните ти племенници: Мария, 
елисавета, росица, Диляна, славена, Добринка, 

стефан, Милен, искра, Дария, любомира

На 15.4.2018 г.
 юристът, педагог

 и общественик 
ИВАН ПЕНчЕВ ИВАНОВ 
навърши  90 гоДиНи 
Колегите и приятелите 

от висшето образование и науката го 
поздравяват сърдечно и му пожелават 

здраве и активно дълголетие!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Здраве, щастие и успех пожелавам на 

СИЙКА, ГАНКА, ДИМА и ЕЛЕНА! 
от стоянка

ви – качест-
ва, които са 
им много по-
лезни. Не си 
представяй-
те обаче ед-
на прекале-
но спокой-
на личност 
– жената Те-
лец има ня-
колко основ-
ни станови-

ща, които не би могла да 
промени. В някои момен-
ти пък има вероятност да 
се възпламени, и то дос-
та бурно. Дамите с този 
зодиакален знак се стре-
мят към баланс в живота. 

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Столичният клуб по 
„Родознание и краез-
нание” към БГФ „Ро-
дознание” и култур-
но-просветният клуб 
„Петрохански светли-
ни” ще проведат обща 
сбирка на 19 април 
2018 г., четвъртък, от 
17 ч. в малкия салон 
на НЧ „славянска бе-
седа” на ул. „г. с. ра-
ковски” 127 в софия. 
Поканваме членовете 
на двата клуба и граж-
дани да присъстват на 
сбирката.

от ръководствата

ПОКАНА

КОНЦЕРТ
Песните на

ТЕМЕНУЖКА ТЮФЕКчИЕВА
Посветени на 

ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА - 9 МАЙ
На 8 май 2018 г. (вторник) от 17 ч.

в Руския културно-информационен 
център, Мраморната зала

ул. „Шипка” 34, София
Тел. 0898417945

с медийното съдействие на в. „ПеНсиоНери”

ПОКАНА
Ръководството на 88-о журналистическо дру-

жество кани своите членове в Националния во-
енноисторически музей на ул. „Черковна” №92 
на 19 април (четвъртък) от 17 часа на предста-
вянето на книгата на проф. о.з. полковник Ма-
рин калоНкиН „с разум и сърце – път през го-
дините”. Експозе ще направи о. з. генерал-лейте-
нант Иван Стефанов. Очакваме ви, колеги! 

88-о журналисти-
ческо дружество ще 
проведе редовното 
си месечно събрание 
на 26 април от 10,30 
ч. в салона на съюза 
на запасните офи-
цери на бул. „Хрис-
то Ботев“ 48. Жела-
телно е присъствие-
то на всички членове 
на дружеството.

от ръководството

СЪОБщЕНИЕ

На 16 април 2018 г.
о. з. полковник 

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАТРИКОВ
роден в с. Самоводене, 

живеещ в София
навърши

 87 години
Бъди все така с весело 

настроение, упорит краевед
 и родоизследовател.

Пожелаваме ти здраве, щастие, 
бодър дух, дълголетие и нови 

творчески изяви!
от семейството, другари и приятели
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ЗаДърЖаХа 
ЦигаНиНа, Бил и 
оБрал реЖисЬор 

За броени дни столич-
ните полицаи разкриха 
и задържаха мъжа, кой-
то нападна, би и ограби 
режисьора Николай По-
ляков. 77-годишният Ни-
колай Поляков се връ-
щал от представление. 
той е нападнат в близост 
до спирка на градския 
транспорт. Нападателят 
го е атакувал в гръб, уд-
рял го, бутнал го на земя-
та и успял да му открад-
не чантата, в която има-
ло таблет.

Нападателят е открит 
и привлечен като обви-
няем. 

ШеФ В МоБилеН 
оПератор ПрисВоил 

166 сМартФоНа
районна прокурату-

ра-Пловдив задържа и 
повдигна обвинения на 
35-годишния Владимир 
т. - шеф на клон на мо-
билен оператор, прис-
воил телефони за над 
100  000 лв. 

той е обвинен за длъж-
ностно присвояване в го-
леми размери, улеснено 
чрез извършени доку-
ментни престъпления.

роМ ЗаДигНа
 5-тоНеН Мост

5-тонна стоманена 
конструкция, демонти-
рана от скоростната жп 
линия софия - Бургас е 
била открадната. липса-
та лъснала при оглед на 
площадката в съседство 
с перона на жп гарата в 
село оризово. В хода на 
образуваното досъдебно 
производство се устано-
вило, че са изчезнали и 
няколко стоманени рел-
си, които били открити в 
съседен двор. кражбата 
на моста е била осъщест-
вена с помощта на авто-
кран и камион, нает от 
38-годишния Бекташ М. 
от близкото село опъл-
ченец.

МлаД БаЩа Полетя
 от 3-ия етаЖ

22-годишен мъж от 
Дупница е в критично 
състояние в "Пирогов", 
след като е паднал от про-
зорец на апартамент на 
третия етаж. 

криминалистите ра-
ботят по няколко версии 
- опит за самоубийство, 
нещастен случай или оп-
ит за убийство. инциден-
тът е станал в апартамент, 
където 22-годишният Ди-
митър илиев е бил на гос-
ти. той е открит на плоч-
ника пред блока с тежка 
черепно-мозъчна трав-
ма. Веднага е транспор-
тиран в „Пирогов. илиев 
е семеен. съпругата му, 
с която имат бебе, е уче-
ничка, тази година ще е 
абитуриентка. 

Поредна клопка

×ичî блóдñтвàл ñ 
9-гîдишнàтà ñи ïлåмåнниöà

Ротвайлер жестоко 
нахапа  дете

6-годишно дете 
е в болница, след 
като е било напад-
нато от домашно 
куче в столич-
ния квартал „Го-
це Делчев“. Ин-
цидентът е ста-
нал в двора на 121 
СОУ. Ротвайлерът 
е бил без наморд-
ник. Свидетел на 
нападението е 
станал бащата на 6- годишното момченце, който се е 
опитал да го спаси. Детето е в критично състояние в 
„Пирогов”. Полицията в София е задържала собстве-
ника на животното и човека, който го е разхождал. По 
закон собственикът на кучето може да бъде наказан с 
до три години затвор или с пробация и глоба до 5000 
лв. за недостатъчни грижи и надзор над животното. 

”Ужилиха” русенци с 5000 лв.
Две телефонни измами са реги-

стрирани за два дни в Русе. При тях 
престъпниците са взели над 5000 
лева в пари и бижута от мъж и жена. 

Сигнал за първата измама бил 
подаден  от 58-годишна жена, коя-
то обяснила, че неизвестен се оба-
дил на домашният й телефон и се 
представил като Стефан Попов Ди-
митров от криминална полиция. Съ-
щият обяснил, че е задържан измам-
ник и в него е намерен телефонни-
ят й номер. Предупредил я, че може 
някой да й се обади и да я заплашва. 

След това се обадил детски 
глас, който през плач обяснил, 
че ще му правят операция и че 
ще даде на доктора да обясни. 
Псевдодокторът казал на потър-
певшата, че са нужни 3000 евро 
за операция на детето. След то-
ва я заплашил, че ако не даде па-

рите, ще пострадат близките й. 
Жената се обадила на "Димитров" 

и му разказала какво се е случило. 
Той й дал указания да събере всич-
ките си пари и да ги предаде, за да 
могат да хванат извършителите. 

Тя взела 1020 лева от дома си и 
изтеглила още 2100 лева от банка. 
По указания на "Димитров" сложила 
парите в найлонова торба и ги пре-
дала на млад  мъж в центъра на Ру-
се. Общата щета е 3120 лева. 

При втората измама на домашен 
и на мобилен телефон на 87-годи-
шен мъж от Русе се обадил "поли-
цай Кънчев", който го уведомил, че 
е обект на телефонна измама, като 
чрез заплахи възрастният русенец 
бил принуден да изхвърли през те-
расата си 1750 лева, както и златни 
и сребърни бижута на обща стой-
ност 1950 лева. 

Нова схема за изма-
ма на възрастни хора се 
прилага в Монтана. Този 
път мошениците намес-
ват кметовете на селата. 
Примамват пенсионери 
уж да вършат услуга на 
местната власт. Причак-
ват ги точно в дните, в ко-
ито взимат пенсия. Каква 
е клопката? Георги и Пет-
кана от монтанското се-
ло Громшин са измамени 
по един и същи начин.

Без да се замисля, Ге-

орги дал на измамника, 
представил се за прия-
тел на кмета, 40 лева за 
бушони, предназначени 
за автомобил. В магази-
на те не струват повече 
от лев. 

Мнимият познат на 
кмета обаче видял, че дя-
до Георги има пари, и му 
казал да изчака, за да му 
даде още една опаковка. 
А за по-достоверно до-
ри му дал да говори по 
телефона с кмета, който 

потвърдил за поръчката. 
Георги обаче въобще не 
разбрал, че говори със 
съвсем друг човек - съ-
що участник в измамната 
схема. След седмица Ге-
орги решил да занесе бу-
шоните на кмета. И така 
лъснала измамата.

И баба Петкана си ми-
слела, че помага на кме-
та. На пазара в Монтана, 
минути след като взела 
пенсията, изгоряла с 24 
лева.

ÌÂР ñïðя имîтíи 
измàми зà õиляäи åвðî 

Столични полицаи задържаха 
четирима души за крупни имот-
ни измами. 

Две жени и двама мъже, съп-
ричастни към престъплението, са 
задържани в столичен офис непо-
средствено преди да осъществят 
продажба на имот. В резултат на 
действията, предприети от слу-
жители на отдел „Икономическа 
полиция“ при СДВР и наблюда-
ващ прокурор са предотвратени 
продажби на недвижими имоти 
на стойност около 200 000 евро. 
Предотвратено е и придобиване 
на 100 000 лева от сметка на по-
чинал човек. 

В хода на разследването е ус-

тановено, че четиримата са под-
готвили констативен нотариален 
акт, издаден въз основа на не-
истинско завещание, и уговори-
ли сделка за продажба на имота. 

При последвалите процесуал-
но-следствени действия - част от 
тях извършени лично от наблю-
даващия прокурор, у задържа-
ните са намерени 6 завещания и 
голяма сума - капаро за един от 
имотите. 

При претърсване и изземване 
на домашните адреси на двама от 
задържаните са намерени множе-
ство документи, свързани с прес-
тъпната дейност, както и парична 
сума.  Четиримата са задържани.

Софийска районна прокуратура е образу-
вала досъдебно производство срещу мъж на 
име Петър М., блудствал с 9-годишната си 
племенничка. 

В дома си в столицата мъжът е извършил 
блудствени действия по отношение на лице, 
ненавършило 14-годишна възраст.  

Предвид високата обществена опасност, 
както и поради факта, че деянието е извър-
шено в изпитателен срок на предходно не-
гово осъждане, наблюдаващият прокурор 
е постановил задържането на  Петър М. за 
срок до 72 часа. 

Разпоредено е привеждането му в сгра-
дата на Софийския районен съд за разглеж-
дане на искането да му бъде наложена мяр-
ка за неотклонение задържане под стража. 

Знамето на Република България 
е било подпалено в училище „Д-р 
Петър Берон“ във варненското се-
ло Царевци, откъдето е десетоклас-
никът. Ученици от селото се съби-
рали в двора на училището. Пуше-
ли марихуана и използвали безпла-
тен интернет. Националното знаме 
е било поставено на козирката над 
входа на училището. Около 22 ча-

са 16-годишният Хасан свалил зна-
мето. Счупил дръжката му и запо-
чнал да го размахва от козирката. 
След това го запалил. Обгорелият 
национален трибагреник е наме-
рен в училищната сграда, където 
Хасан проникнал, след като счупил 
два прозореца. 

Прокурор от Специализираната 
прокуратура разпита непълнолет-
ния извършител на престъплени-
ето. Той ще отговаря за опетнява-
не знамето на Република България. 

Престъплението по принцип се 
наказва с лишаване от свобода до 
2 години или с глоба до 3000 лева. 
Десетокласникът обаче вече е ос-
вободен. Заради непълнолетието 
му го грози наказание - обществе-
но порицание.

Ученик поруга българския флаг

 6 души загинаха в катастрофа на АМ "Тракия" между 
автобус и лек автомобил. В нея загинаха на място шести-
ма души, а над 20 пострадаха. Следващият ден бе обявен 
национален траур за жертвите. Черен беше и денят на на-
ционален траур, 14 април, когато в друга катастрофа на 
"Тракия" загинаха двама души, а други 8 пък пострадаха. 

Жена, седнала зад волана на БМВ-5, потроши с колата 
си 11 паркирани автомобила в Пловдив. Според свидете-
ли, жената е била във видимо нетрезво състояние. Други 
твърдят, че е била силно дрогирана. 

В неделя пък състезателен автомобил излезе от трасе-
то на писта в Шумен и прати 6 души в болница. 

Късно в неделя в района на Велико Търново на пътя 
София-Варна е катастрофирал микробус, превозващ де-
ца. Той е бил блъснат странично от кола, управлявана от 
20-годишен мъж от Горна Оряховица. Предполага се, че 
тя е спукала гума. След удара бусът е влязъл в канавка-
та и се обърнал. За щастие инцидентът е лек, 9 момичета 
от общо 12 деца имат само повърхностни охлузни рани. 

Кой е виновен и защо се получава така, че и 
без това намаляващата ни нация се обезкръвя-
ва така жестоко? всички знаят причините – не-
спазване на правилата, превишена скорост, лип-
са на предпазни колани в автобусите, алкохол и 
наркотици. Безсилни ли са властите, а и самите 
шофьори, които спазват правилата, да предпа-
зят хората от инциденти? Засега да! тежко й 
на България, след като досега никоя управлява-
ща партия не успя да се справи с този проблем!

Нови жертви
по пътищата 
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Îòãîâîðè îò áð. 15 ñòð. 27

аМерикаНска кръстослоВиЦа  
ХориЗоНталНо: А. Динамика – Аренда  Б. Горила – 

Книга  В. Помада – Сряда – Ок  Г. Ла – Анали – Отава  Д. 
Леда – Отело – Арад  Е. Тиса – Иде ли – Ела  Ж. То – Аре-
на – Ириси  З. Креда – Квант  И. Бараки – Елада – Ан  К. 
Па – Алино – Етика.  ВертикалНо: Риголето – АП  Но-
мади – Кра  Гара – Асара  Мида – Арека  Милано – Едил  
Ка – Атина  Фа – Следа – Ен Криле – Кло  Баня – Олива  
10. Ридо – Ираде  11. Регата – Инат  12. На – Арест  13. 
Ад – Овали - АК 14. Аркада – Она  

ñòð. 31
ЦиФрослоВиЦа

ВоДораВНо: Акан, Номератор, Арат, Нипели, Оромо, Ан-
кара, Ашик, Карамитев, Авар, Тас, Лоден, Долен,  Ина, Село, 
Ини, Анод, Матадори, Отан-Лара, Вите, Алиготе, Сари, Рефера-
ти, Арбанаси, Мито, Арс, Илни, Кол, Наряд, Витас, Ава, Омир, 
Мирабилит, Арам, Мадара, Емири, Еклога, Арал, Номоканон, 
Инат. отВесНо: Анатом, Ракома, Киша, Аве, Омар, Апис, Тиф, 
Лида, Нек, Сатем, Рал, Ледерин, Николо, Атаман, Адоратори, 
Море, Или, Ярем, Ерани, Адамо, Ром, Нигер, Бик, Амиди, Сви-
ра, Тото , Ора, Илин,  Елатерити, Равена, Блатен, Нонсанс, Ака, 
Длани, Али, Рави, Ара, Арон, Аран, Рис, Вага, Тарама, Имамат.

МагиЧеска
  сриЧкослоВиЦа

сУДокУ

ВоДораВНо и от-
ВесНо: 1.Комари 2.Ма-
рица3.Рицари 4.Армада 
5.Магаре 6.Диреци 7.Ри-
пиди 8.Пирана 9.Дина-
мо 10.Кориди11.Риме-
са 12.Дисаги 13.Монако 
14.Налъми 15.Комита
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- Бабо, направихме ти 
преглед, който устано-
ви, че си напълно здра-
ва! Обясни още веднъж 
от какво се оплакваш? 

- Задъхвам се. 
- И кога се задъхваш? 
- Когато тръгна да го-

ня автобуса до следва-
щата спирка. 

 
Баба към внука си: 
- Какво ядеш? 
- Това е екстази, бабо! 
- Виждам аз, че е екс-

тази, ама що без хляб, 
чедо?!!


три баби се хвалят 

една на друга с внуци-
те си:

- Моят сигурно ще 
стане доктор! Все се бо-
де с разни спринцовки.

- А моят сигурно ще 
става биолог - все съ-
бира някакви треви, все 
нещо суши вкъщи.

- Пък моят сигурно ще 
става летец - все си сла-
га на носа някакви пар-
цали, напоени с бензин, 
и ми вика:

- Айде, бабо, аз от-
литам!


Баба навремето каз-

ваше: 
- Което е твое, само 

ще си дойде при тебе! 
- И ей го - дойде! 

Сметката за тока, вода-
та и парното..


седят си на село ба-

ба и дядо и пишат пис-
мо на Господ:

„Господи, молим те, 
изпрати ни 1000 лв. да 
си купим дърва и въгли-
ща, че умираме от студ."

Вързали писмото за 
един балон и го пуснали 
да лети. Балонът паднал 
при едни катаджии наб-
лизо, те прочели писмо-
то, съжалили старците, 
изтръскали джобовете и 
събрали 700 лв. Занесли 
ги на хората, но след ня-
колко часа пак пристиг-
нал балон с писмо:

„Господи, благодарим 

ти за парите, но много 
те молим, друг път не ги 
изпращай по катаджии, 
че донесоха само 700.”


- Бабо, да ти направя 

ли фейсбук? 
- Направи ми, чедо, 

само сол не слагай, че 
имам кръвно.

 
седят си две бабки и 

си говорят: 
- Пено, ти знаеш ли, 

че това сексът било вя-
тър работа. 

- Бе вятър, вятър, ама 

друго си е да те лъхне 
ветрец. 


Бабата на вратата на 

спалнята, гола. 
- Дядо, специално за 

теб съм по евин костюм. 
- Да беше му ударила 

една ютия поне!! 


Петък вечер, възрас-
тен господин и придру-
жаващата го доста млада 
красива жена влизат в 
реномиран бижутериен 
магазин. Старецът каз-
ва на продавача, че са 
дошли да купят специ-
ален пръстен за дама-
та. Продавачът предла-
га пръстен от 500 евро. 
Старецът казва:

– Не, не, искам нещо 
по-красиво, уникално.

Продавачът носи 
скъпоценен пръстен за 
10 000 евро.

Старецът:
– Този ще го вземем. 

Само че ще платя с чек. 
Знам, че трябва да се 
уверите, че всичко е на-
ред с моята сметка, та-
ка че чекът ще го напи-
ша сега, а в понеделник 
се свържете с банката. 
Следобед ще дойда за 
пръстена.

В понеделник му се 
обаждат нервни от ма-
газина и му казват:

– Нямате пари в смет-
ката!

Старецът:
– Знам, че нямам па-

ри. Но пък имах прекра-

сен уикенд!


Две баби на пейката. 
Едната казва:

- Днес в парламента 
ще разискват закона за 
гей браковете.

Другата, малко глуха, 
казала:

- Те пък тези депутати 
само за себе си говорят!


Мъж кандидатства за 

работа в БДЖ като стре-
лочник. Комисията го пи-
та: 

– Какво ще направи-
те, ако видите, че два 
влака се движат един 
срещу друг по рел-
сите? 

– Ще ги спра със 
семафора. 

– Ами ако семафо-
рът се е повредил? 

– Ще ги спра с чер-
вено флагче. 

– А ако нямате фла-
гче? 

– Ще тичам за же-
ната. Тя, горкичката, 
много обича да гле-
да катастрофи по те-
левизията.


В травматологи-

ята:
- Сестра, запише-

те - черепна травма!
- Но, докторе, обик-

новено пишем череп-
но-мозъчна травма.

- Какъв ти мозък? 
Завел любовницата 
си на рождения ден 
на жена си!


- къде искаш да 

живееш?
- Не къде, а с кого!
- Добре, с кого искаш 

да живееш?
- Зависи 

къде.


- кире, а ти 
в Гърция бил 
ли си?

- Да.
- А в Тур-

ция?
- Да.
- А на Мал-

дивите?
- Да.
- И къде си 

почина най-
добре?

- Май никъ-
де... Навсякъ-
де бях с жена-
та и децата...


катаджия 

спира доста 
н е о р и е н т и -
ран млад шо-
фьор:

- Добър ве-
чер, господи-
не! Докумен-
тите за про-
веpка!

- Лелеее, 
брат... Къде 
съм аз?

- Господи-
не, документите ви. Мо-
ля!

- Шшш... Брат... Къде 
съм бре?

- Господине, знаете ли 
какъв съм аз?

- Оххх, брат... К'во ста-
ва тука? Аз не знам къде 

съм, ти не знаеш к'ъв си!


Жена крещи на мъ-
жа си:

- Откакто сме се оже-
нили, само кръстослови-
ци решаваш, няма ли да 
ми кажеш една хубава 
дума?!

- С колко букви? 


- ти защо досега си 
неомъжена?

- Исках да се омъжа 
по любов! Ама тъкмо да 
се влюбя, и все се оказ-
ва, че нямат пари...


Мъж се оплаква на 

доктора:
- Докторе, открих си 

четири ветеринарни бо-
лести: цял ден работя ка-
то вол, уморявам се като 
куче, връщам се вкъщи и 
ям като свиня, а после 
спя като мармот!

Докторът:
- А аз ви открих още 

една болест!
- Е, коя е, докторе?
- Вониш като пръч!


В ресторанта на гара-

та сервитьорът пита за-
стоял се клиент:

- Да ви донеса ли още 
една голяма ракия?

- Не, влакът ми идва 
след една малка.


На някои американ-

ски самолети все им се 
чупели крилата. Никой 
не можел да ги опра-
ви, накрая обаче дошъл 
един българин и казал:

- Я ги надупчете през 
средата!

Направили го и кри-
лата престанали да се 

чупят.
- Как се сети?
- Ами тя, нашата тоа-

летна хартия, не се къса, 
дето е надупчена.


Зима. Студент оти-

шъл в гората за дърва. 

Не щеш ли, попаднал 
на едно златно дърво. 
Премерил се с брадва-
та и замахнал, когато 
дървото проговорило:

- Не ме сечи, ще ти 
изпълня едно желание!

Студентът, без да се 
замисля, рекъл:

- Искам веднага да 
ме направиш богат сту-
дент.

- Ох... сечи, сечи!


години наред леля 
Сийка вдигала барие-
рата на заводския пор-
тал. Всяка сутрин поз-
дравявала учтиво ди-
ректора:

- Добро утро, друга-
рю Иванов.

Една сутрин обаче, 
щом го видяла, го поз-
дравила свойски:

- Добро утро, Пешо.
- Забрави ли, че съм 

ти директор?

- Ами аз, нали ка-
то двама души преспят 
заедно, си стават близ-
ки! – отговорила леля 
Сийка.

- Че къде с теб сме 
спали заедно?

- Как къде - на пар-

тийното събрание!


Малкият Кирчо го-
вори с приятеля на 
разведената си майка:

- Чичо Пешо, какво 
правихте с мама, дока-
то бях при баба?

- Отидохме на вече-
ря в един ресторант, 
след това на кино...

- А после?
- После отидохме у 

нас на чаша кафе...
- А после?
- После откарах 

майка ти у вас.
- И само това ли?
- Да!
- Ей, чичо Пешо, ти 

да не си на другия тро-
тоар бе?


- Всеки път, като ви 

дойда на гости, забе-
лязвам, че зетят хич 
не ми се радва.

- Недей така, ма-
мо! Нали го знаеш ка-
къв си е, със забаве-
ни реакции. Започва 
да се радва, като си 
тръгнеш.


Попитали радио 

Ереван: 
- За какво му е на 

човека нос?
Радиото отговори-

ло:
- На мъжете – за кра-

сота, а на жените – да 
го пъхат там, където 
не трябва.


В час по география 

учителката пита:
- Как се установява 

вътрешният строеж на 
Земята?

- С кирка и лопата 
– отвръщат й.


събрал лъвът гор-

ските животни и казал:
- Някой с дълги уши 

е спал с дъщеря ми!
В този момент зай-

чето наплюнчило ла-
пичка, загладило на-
зад ушите си и плахо 
измърморило:

- Е сега к’во му се 
пече на магарето...


аз съм твърдо „за” 

легализирането на тру-
да на проститутките. Но 
искам преди това да им 
се отнеме депутатският 
имунитет.

Пункт за 
изкупуване 

на злато
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Пеперуда и кукувица

Как ме мъчи всеки ден
тоз въпрос трагичен -
хем да бъда откровен, 
хем да бъда симпатичен.
Радой Ралин е изключително 

популярен предимно със свои-
те сатирични творби. В тях той 
критикува обществено-соци-
ални недъзи, нравствени по-
роци, изобличава моралното 
падение и пошлостта не само 
на отделни индивиди, но и на 
представители на различни со-
циални групи. Езикът му е ос-
тър, чувството - злъчно, но и 
игриво. Умело подбраните ху-
дожествени средства доприна-
сят за ефективното въздейст-
вие на поезията му, за дълбо-
кото й проникване в човешката 
душа. Често той използва неве-
роятни сравнения, метафори и 
повторения, служи си с народ-
ни изрази, преосмисля посло-
вици и поговорки. Иронията е 
неотлъчен спътник в неговите 
хумористични произведения, 
играта на думи е негов типи-
чен поетически похват. Авто-
рът не щади никого, той вина-
ги казва истината, служейки си 
с невероятни символи и алего-
рии, критикувайки тези, които 
управляват България.

Роден е в Сливен на 22 април 

1923 г. Завършва право в Софий-
ския университет (1945). В пери-
ода 1945–1963 г. работи като ре-
дактор в множество издания на 
периодичния печат – сп. „Славя-
ни”, в. „Литературен фронт”, в. 
„Стършел”, в. „Литературни но-
вини”, в Студията за игрални фил-
ми и в Студията за хроникални 
и документални филми, където 
създава поредицата документал-
ни киносатири „Фокус”. Редактор 

е в издателство „Български 
писател” (1967–1968), в Бъл-
гарската кинематография 
(1976–1987) и отново във в. 
„Литературен фронт” (1987–
1990). Заедно с Милчо Леви-
ев през 60-те години поста-
вя началото на формацията 
„Джаз Фокус 65” и е един от 
създателите на Държавния 
сатиричен театър. Написал 
е сценарии на няколко до-
кументални и игрални фил-
ма. Изявява се и като прево-
дач. Обичан и отричан, Ра-
дой Ралин ще продължава да 
живее в спомените на съв-
ременниците си и за идните 
поколения, защото истината 
никога не умира.
на младостта си питието
изпихме двама без остатък.
Животът толкова е кратък

и толкоз сложно битието…
и ето: бял къдрец краси челото…
Добре че млади поетеси
за свои лични интереси
ни идват честичко в леглото.
но не в това се крие злото,
а в язвите на обществото.

Похвално слово
Докога в страната ни бащина
ще вилнее тая страшна 

простащина.

Кой постъпва честно, не живее лесно

ЕПИТАФИЯ
На света оставих
хотели, имения, банки...
животът ми не беше

 лесен!
Днес в този гроб тесен
освен за моите 

останки
няма място нито за

 имения,
нито за банки!

ЕГО
От едни е любен,
от други – недолюбен...
На него му стига,
че е самовлюбен.

ХОРОСКОП
Тежкò и горкò 
на такава нация,
за която Костов,
Станишев и Бойко
са нейната еманация.

Марин аБаДЖиеВ

Подправени 
думи

Кукувица сладко кука, пее: 
”Ех че сладко се живее!”
Пеперуда пъстра, лекокрила
с интерес я доближила.
Разговорът почнал с комплименти,
макар да били върли опоненти.
- Облажавам те за красотата –
ти по-пъстра си дори и от цветята! 
- рекла кукувицата крилата.
- С меден глас ти веселиш гората
и си най-щастлива на земята! –

пеперудата отвърна. -
Но имам остра забележка –
правиш ми съдбата тежка!
Лапаш ларвите ми със охота,
а те са мойто поколение в живота!
Кукувицата напевно 
на мига отвърна гневно:
- Те ядат листата на гората и
на мене бъркат се в съдбата!
Но в мига се спуснал ястреб
и на спора сложил края.
Кукувицата набързо отлетяла,
пеперудата й се присмяла:
- Ако беше справедлива, смела,
не би така бързо отлетела!
Тъй е – все някой някому пречи
ту с делата, ту със горчиви речи
и се смята винаги за прав,
макар да е със долен и позорен нрав.

атанас атаНасоВ, Бяла слатина

95 години от рождението на Радой РаЛин

Бравоспособни
праворазЛаване
Лесомелачка
вотомилионери
иЗигранти
закоЛопроект
компроматиран
жандармеДия
Зомбинация
вицопремиер
разкривЯемост
лихвотоПки
видеоЗаблУдение
обсеБватория
психопаД
глаДобол
деДегледачка
бюроГрация
потмишници
дебиломер
Щуроператор

рачо ПоПоВ

- аркадаш, нямам лев, но виж, затова дай 
само едната бакшиш!

Стайко КоЛев, Хасково

Омръзна ми, дядо, трета година 
да ме водиш сутрин на детска градина.
Заведи ме, дядо, при мама, при тати,
ей го къде са Съединените щати.
Ще вземеме, значи, и баба ми Васа,
че тя управлява семейната каса,
че без нея, дядо, с теб сме некадърни,
ако се наложи назад да ни върнат,
защото в Америка Тръмп управлява,
а той не зачита нашта държава. 

Никола яНеВ

ДИЛЕМА
Кучето си лае,
керванът си върви!
Днес никой не знае
накъде вървим.
Едни казват - в Европа,
други пък – към срив.
Може би към пропаст
с труда на Сизиф!

Епиграми
не може да има власт без

 облаги,
но винаги има 

немили-недраги.


Мълчи народът, но не от
 удобство,

а както мълчал е през 
турското робство.


не съм чел „Разораната
 целина”, 

но всеки ден гледам
 разорена страна.


Дотегнаха ни вече тия
 времена хайдушки,

чакаме да викнем
„Здравствуйте, братушки”.

Борис тиХоВ,
горна оряховица

КАВАЛЕР
Как жена ми да повярва,
че съм кавалер?
Пенсията ми коварна
не стига дори и за цер.

Младен котиН

Петър БаГаЛев

- Че и вие
 не сте 
София 
Лорен!

- Мамо, тате ли ти купи 
палтото?

- ако се надявах на него, 
и тебе нямаше да те

има!


