
на стр.  3

мачкащата държавна машина, помитаща препят-
ствията пред олигархията, заобикаляща законите, 
преди време със страшна сила се стовари върху кме-
тицата на столичния квартал „младост” и замест-
ничката й. Зрелищен арест, белезници, унижения, лъ-
жи, морален и физически тормоз, рушащ здравето и 
психиката на двете смели жени, избрани от граждан-
ството на мястото на човек на герБ, превърнал се в 
главен свидетел и „съучастник” при получаването 
на „огромен подкуп”! в крайна сметка г-н дюлгеров се 
отказа от показанията си и призна, че са давани под 
натиск. Показателното в случая е, че първият сигнал 
срещу г-жа иванчева е подаден от фирмата „артекс”, 
продаваща луксозни евтини апартаменти на голем-
ци начело с Цв. Цветанов…

случи се и поредна засечка на „машината”. кле-
ветите срещу елена йончева, хвърлени в публично-
то пространство, в това число лично и от преми-
ера Б. Борисов, се срутиха в софийския градски съд. 
той трябва да изплати 5 хиляди лева на журналист-
ката, която е злоупотребила според твърдението 
му с бюджетни милиони… водачката на листата на 
БсП за евроизборите призова премиера да подаде ос-
тавката си, защото е срамно за нацията лъжец да я 
управлява.

изводът е ясен: властолюбците не се гнусят от 
каквито и да било гадости, стига още месец да се за-
държат там горе, при общите ни пари и да богатеят.

ГÀÄÎСÒÈ!

„П”

Òрèуìôалíата 
на стр. 33
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ПОЗИЦИЯ

- г-жо гиндева, срещаме се в наве-
черието на Цветница, вие сте сред 
имениците. Да се слави името ви, 
да го носите със здраве, гордост и 
радост! Подобаващо ли ще праз-
нувате?

- Благодаря ви за хубавите ду-
ми и отношение! Както Цветница, 

така и Великден посрещам със 
семейството си, така ще бъде, 
живот и здраве, и този път. Ще 
съм заобиколена от син, внучка, 
снаха, брат, другата ми снаха... 

Размисли на главния редактор

Статуквото

на стр. 4

Битката за запазване на съществу-
ващото положение на нещата срещу 
каквито и да било промени е бране-
не на статуквото. Водят я онези, кои-
то, успели да ни излъжат, за да ги из-
берем, са водачите на нацията. 

виолета гиндева:

  Здраве 
и усмивки 
 за всеки
 именик

"Увеличението на тока през юли ще бъде 
в рамките на годишната инфлация, която е в 
рамките на 3 или малко над 3%", заяви пред-
седателят на КЕВР Иван Иванов. 

21 аПрил

на стр. 3
на стр. 2

Лазаровден Връбница/Цветница

на стр. 7

20 април

Право на 
месечна 

финансова 
подкрепа 

Разкошната блондинка 
Марлене Дитрих определе-
но е умеела да съблазнява – 
списъкът на поклонниците й 
е може би по-дълъг от този на 
ролите й в киното. Но кои от 
романите са оставили дълбо-
ка следа в сърцето й. Истина-
та е, че те не са много – Ру-
долф Зибер, Ърнест Хемингу-
ей, Жан Габен. Има и още ед-
но име – Ерих-Мария Ремарк. 
Вдъхновен от любовта си към 
актрисата, той ни оставя един 
от най-силните си романи – 
„Триумфалната арка”.

Младата Мария Магдале-
не (Дитрих сама си измис-
лила сценичния псевдоним, 
сливайки двете си имена) се 
влюбила безумно във висо-
кия рус хубавец на снимачна-
та площадка (Зибер бил асис-
тент-режисьор). 

арêа íа 
Ìарлеíе 
è Ðеìарê

Механизмът на вълне-
нията в Габрово е ясен – 
власт та използва малцин-
ството като клапан, който 
отваря по необходимост 
за изпускане на напреже-
нието и отклоняване вни-

манието на обществото. Го-
дини наред се внушава чув-
ство за безнаказаност у ро-
мите. Честните данъкопла-
тци недоволстват. Мургави 
бандити безчинстват. 

„Пунта  Мара“
мълния

Решихме да се срещнем и с пенсионерите в Пле-
вен. Интересът ни бе продиктуван от факта, че в 
редакцията сравнително рядко получаваме писма 
и обаждания от региона, от общинската организа-
ция в него и знаем недостатъчно за нейния живот, 
за проблемите, които вълнуват хората в този пре-
красен край на родината.

на гости в Плевен

Трудностите се преодоляват 
с всеотдайност и талант

на стр. 12

на стр. 30-31

2019 г. едва изкара три месеца, но 
ще бъде запомнена като годината на 
хаоса в пенсиите. Който може да до-
веде до пълното разрушаване на пен-
сионната система и да остави практи-
чески стотици хиляди възрастни хора 
без пари.

Хаос в 
пенсиите

Пенка иванова - пред-
седател на Ос на сП-
2004, открива прегледа

фолклорна група от с. Пелишат
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2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Договор за замяна – закон и морал

Щастливи на 70 г.

Как да се 
увеличат всички 

пенсии с 25%

Хаос. . .
дането на тавана, ко-
ето бе предвидено за 
1 януари 2019 г., пра-
вителството предложи 
промени в пенсионна-
та формула в два пара-
метъра.

Първият бе при из-
числяване на индиви-
дуалния коефициент 
да се сложи таван, та-
ка че да не позволя-
ва изчисление на 
пенсия, която да е 
над тавана.

Вторият параме-
тър обаче е далеч 
по-важен – в из-
численията да не 
се включват оси-
гуровките от пе-
риода 1997-1999 г. 
Причината бе, че 
тогава в пенсион-
ната система ня-
маше ограничение 
върху размера на 
дохода, върху кой-
то се внасят осигуров-
ки, нямаше и таван на 
пенсиите. И съществу-
ваше хипотетичната 
възможност няколко 
десетки души да полу-
чат месечна пенсия от 
4000 лв.

Това отпадане на 
години стаж обаче се 
наложи върху премах-
ването на правото на 
кандидата за пенсия да 
посочи по свой избор 
трите си най-добре за-

платени години отпре-
ди 1997 г. Тази промя-
на трябваше да влезе в 
сила от 1 януари 2019 
г., но бе приета всъщ-
ност още с пенсионна-
та реформа на социал-
ния министър във вто-
рото правителство на 
Борисов – Ивайло Кал-
фин. И нейната логика 
бе, че пенсията тряб-

ва да се изчислява вър-
ху целия осигурителен 
принос, а не само вър-
ху 3 години от продъл-
жаващия 40 г. стаж.

Реално отпадането 
и на трите години от-
преди 1997 г., и на тези 
в периода 1997-1999 г. 
имаше за цел едно и 
също нещо – хората 
да получават пенсии, 
които да отговарят на 
реалния принос в сис-
темата, а не на епизод 

от живота им, когато са 
получавали добри па-
ри. И при двете проме-
ни бе ясно, че част от 
кандидатите за пенсия 
реално губят. Всъщ-
ност социалният ми-
нистър Бисер Петков 
го обясни кристално 
ясно в края на 2018 г., 
че целта на предлага-
ните промени е да не 

се допуснат прекале-
но високи пенсии, ко-
ито биха били приети 
от множеството пенси-
онери като незаслуже-
но големи.

В крайна сметка с 
абсурден сговор със 
синдикатите в послед-
ния момент се реши да 
бъде оставен завинаги 
таванът на пенсиите, 
което пък обезсмис-
ли всички направени 
до този момент пред-

От стр. 1
Само заради фал-

шивите сметки на 
един бивш депутат, 
прибързаните про-
мени на промените 
на един министър и 
страха от протести 
на премиера Бой-
ко Борисов. Само за 
три дни, притисна-
то от факта, че меж-
ду 12 и 20 хил. души 
биха могли да полу-
чат евентуално по-
ниски пенсии, от-
колкото ако се бяха 
пенсионирали през 
2018 г., накара пра-
вителството да се от-
каже от една от мал-
кото смислени про-
мени в системата на 
пенсиите, която е 
приемана при упра-
вленията на Бойко 
Борисов. И да обрече 
близо 500 хил. души, 
които ще се пенси-
онират в следващите 
5 г., на тотален хаос 
как точно ще им бъде 
изчислена пенсията. 
Защото за първи път 
ще има двойна фор-
мула за изчисление-
то, а всеки ще си из-
бира коя да ползва. 
Непозната в светов-
ната практика ино-
вация.

Всичко започна в 
края на миналата го-
дина. Тогава в опит 
да ограничи високи-
те пенсии заради па-

ложения за промени 
в Кодекса за социално 
осигуряване. Но не ги 
премахна от него.

Проблем на тази 
промяна от края на 
2018 г. бе, че е напра-
вена без актюерски 
разчети.

Абсурдно, но ана-
лиз как би се отрази-
ла промяната бе на-
правен по-късно. И 
той показа, че при 
около 50% от новите 

пенсионери от-
падането на тези 
сумарно 6 г. стаж 
реално ще дове-
де до повишение 
на пенсията, при 
31%, или около 20 
000 души, през та-
зи година ще има 
намаление.

На всичкото от-
горе от НОИ обяс-
ниха, че всъщност 
със затягането на 
режима за изчис-
ляване на оси-

гурителния принос 
се спестяват около 9 
млн. лв., което е пре-
небрежимо малка су-
ма за осигурителната 
система.

„Греши този, който 
мисли, че сред нас има 
идиот, който заради 
икономия от 9 млн. лв. 
би допуснал подобно 
нещо. Няма да има на-
маляване на пенсията 

на нито един българ-
ски пенсионер”, успо-
кои Томислав Дончев 
след срещата при пре-
миера Борисов.

И така вратата на 
хаоса в пенсионна-
та система бе широко 
отворена.

Дългосрочно око-
ло половин милион 
души никога няма да 
са сигурни, че пенси-
ята им е изчислена по 
правилния за тях на-
чин. Още по-страш-
ният ефект е разру-
шаването на каквото 
и да било доверие в 
пенсионната система 
сред хората, които я 
захранват с пари. При 
постоянната промяна 
на условията за пен-
сиониране реално ни-
кой не е заинтересо-
ван да се осигурява 40 
години на реалните си 
доходи. 

Така или иначе не е 
наясно каква пенсия 
ще получи и няма как 
да повярва на систе-
мата. А това ще е мно-
го по-страшна буря за 
държавата, която мо-
же да доведе до пълен 
колапс на социалната 
система и насочване-
то на парите за оси-
гуровки в сделки за 
имоти, които да оси-
гуряват старините.

Виктор иВаНОВ

Напоследък в публично-
то пространство усилено 
се коментира замяната, из-
вършена от фирма „Артекс” 
и политика Цветан Цвета-
нов и други  публични лица. 
Затова считам за полезно да 
запознаем нашите читатели 
с един често използван пра-
вен институт, какъвто е  до-
говорът за замяна. Веднага 
трябва да кажа, че замяната 
е най-старият известен до-
говор. Той предхожда про-
дажбата с векове. Първона-
чално хората са разменяли 
продукти, древни сечива, а 
чак когато са се явили пари-
те като средство за размяна, 
се е формирала и продаж-
бата.  Съвременната правна 
регламентация на този до-
говор намираме в чл. 222 от 
Закона за задълженията и 
договорите (ЗЗД). Там се по-
сочва, че „с договора за за-
мяна страните се задължа-
ват да си прехвърлят вза-
имно собствеността върху 
вещи или други права”.  

Под това сравнително 
кратко законово опреде-
ление в правната теория 
намираме по-подробно-
то обяснение за същност-
та на договора за замяна: 
„Договорът за замяна е съг-
лашение, по силата на ко-
ето страните се задължа-
ват да си прехвърлят вза-
имно собствеността вър-
ху вещи или други права.” 
Той комбинира ефекта на 

две едновременни покуп-
ко-продажби между едни и 
същи страни, при които по-
лучената от първата сдел-
ка продажна цена се запла-
ща като продажна цена за 
придобиване на правото по 
втората сделка. По този на-
чин не се стига до заплаща-
нето на цена, тъй като две-
те насрещни вземания се 
прихващат. В този смисъл 
в следващия чл. 223 от ЗЗД  
се посочва, че „правила-

та за продажбата се при-
лагат съответно и при за-
мяната, като всеки от зае-
мателите се смята за про-
давач на това, което дава, 
и за купувач на това, което 
получава”. Видно е, че зако-
нът препраща към правила-
та на продажбата. 

Основната разлика меж-
ду двата договора е обсто-
ятелството, че при продаж-
бата продавачът предлага 
вещ, а купувачът плаща це-
на. В случая на замяната в 
момента на размяната  и 
двете страни  играят едно-

временно ролята на прода-
вач и купувач. Те по свое 
усмотрение и интерес вза-
имно си разменят матери-
ални стойности. Интересът 
на двете страни е двата имо-
та да са равностойностни. 
Ако това не е възможно, а 
страните имат интерес да 
направят размяната, то те 
уравняват стойностно имо-
тите с пари. 

От този кратък популя-
рен коментар на договора 
за замяна става ясно, че мо-
гат да се разменят вещи и 
права от най-различно ес-
тество и стойности. Зато-
ва трябва да кажа, че сдел-
ките, които са извършени 
от политиците, не са неза-
конни. Но те определено 
имат спекулативен харак-
тер, погледнати от гледна 
точка на морала. Зад тези 
договори за замяна се кри-
ят очевидни скрити интере-
си. В случая  г-н Цветанов за-
меня два имота, чиято стой-
ност е значително по-ниска 
от имота, който получава. 
Веднага възниква въпросът 
с какво е уравнил получе-
ния от него имот. Очевидно 
фирма „Артекс” е получила 
нещо, за да направи замя-
ната. Иначе не би защитила 
интереси си. Или както каз-
ва народът, заменя „кон за 
кокошка”. Не мога да твър-
дя какво точно е получила 
строителната фирма – дали 
право да си довърши небос-

търгача или нещо друго, то-
ва ще кажат компетентните 
органи. 

Без да навлизам в дълбо-
чина, ще се опитам да по-
ясня, че не всичко, което е 
законно, е и морално. Мо-
ралът в едно общество съ-
ществува паралелно с прав-
ните норми. Най-общо ка-
зано, моралът е съвкупност 
от възприятия на хората за 
добро и зло, за справедли-
во и несправедливо и т.н. 
Разликата между двете по-
нятия е, че при неспазва-
нето им законовите норми 
се защитават от държавата 
със санкции – глоби, затвор, 
а при нарушение на морал-
ните  се санкционира един-
ствено като се изразява не-
одобрението на членовете 
на  общността към отдел-
ни прояви. Това неодобре-
ние може да се степенува 
по сила, прераствайки във 
възмущение или гняв. Зато-
ва не всичко, което е закон-
но, е и морално. Най-добре 
е, когато законовите норми 
се приближават до морал-
ните норми на обществото. 
Това, разбира се,  е трудно 
постижимо. 

 Накрая ще кажа, че за-
познавайки ви с правната 
същност на договора за за-
мяна, оставям на читате-
ля да прецени действията 
на политиците, сключили 
сделки по придобиването 
на тези луксозни  жилища.

Продължение от бр. 15
Останалите няколко милиарда лева 

ще могат да се инвестират в най-раз-
нообразни дейности, които държава-
та сметне за необходимо да  подпо-
мага, включително и  социални дей-
ности, необходими в една социална 
държава. Ето най-силния аргумент за 
замяна на ЗДДС с данък 20%, със закон 
за данък върху оборота/приходите в 
размер на 12%. Това е цитат от наско-
ро публикуван доклад на европейска 
комисия за намаляване на загубите 
от измамите с ДДС. Европейската ко-
мисия планира цялостна промяна на 
правилата за вътреобщностни достав-
ки на стоки с цел въвеждане на нови 
правила, които по-ефективно да про-
тиводействат на ДДС измамите. Общо 
всяка година се губят над 150 млрд. ев-
ро (почти 300 млрд. лева) приходи от 
ДДС, а това означава по-малко сред-
ства, които държавите членки да вла-
гат в изграждане на училища, инфра-
структура и здравеопазване. Изчисле-
но е, че приблизително 50 млрд. евро 
от тази сума - или 100 евро на гражда-
нин от ЕС всяка година, се губят в ре-
зултат на презгранични измами с ДДС. 
Накрая да кажа, че аз работя със  ЗДДС 
още от първия ден  на въвеждането му 
на 1.IV.1994 г. След 25-годишен прак-
тически опит спокойно мога да кажа, 
че няма нищо по-лесно от това да от-
краднеш от държавата пари по тоя 
лесно заобиколим ЗДДС. 

Никола иВаНОВ-ТОмОВ, 
магистър по счетоводство   
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Пакет 
„Мобилност”

Европейският пар-
ламент продължава 
да бъде дълбоко раз-
делен по пакет "Мо-
билност 1".

Проверяват 
ДОСТ

Главният проку-
рор Сотир Цацаров 
разпореди на Вър-
ховната касационна 
прокуратура да из-
върши проверка да-
ли дейността на пар-
тия ДОСТ съответ-
ства с разпоредбите 
на Конституцията и 
Закона за политиче-
ските партии.

Няма кой  
да работи

Икономиките от 
Централна и Източна 
Европа ще се сблъс-
кат с икономически 
проблеми заради все 
по-сериозния недос-
тиг на работна сила.

Опазване  
на дюните

Забраняват чадъ-
ри и хавлии на дю-
ни. Нарушението ще 
се наказва с глоба 
от 1000 до 3000 лв., 
предвижда проект, а 
за барчета и други 
временни обекти - 5 
хил. лева.

б и с е р
40 години внасяш 

осигурителни вноски 
и когато дойде вре-
ме да се пенсиони-
раш, зависиш какво 
ще каже премиерът.

Петър гаНеВ, 
икономист

Променят наредбата за ТЕЛК 

Право на месечна 
финансова подкрепа 

увреждане.
 „С последните изме-

нения и допълнения на 
Наредбата за медицин-
ската експертиза беше 
регламентирано, че при 
определяне на оценка-
та на трайно намалената 
работоспособност/вид 
и степен на увреждане 
се взема предвид само 
това заболяване/увреж-
дане, на което съответ-
ства отправна точка с 
най-висок процент, и в 
оценката (процента) не 
се включват останалите 
заболявания на лицето.

Единствено за лицата 
с 80% или над 80% (и ако 
той не е 100%) на най-
тежкото увреждане и 
които имат едно или по-
вече съпътстващи забо-
лявания, за всяко от ко-
ито е посочена отправ-
на точка от над 50%, об-
щата оценка на трайно 
намалената работоспо-
собност/вид и степен на 
увреждане се определя, 
като за основа се взе-
ма най-високият про-
цент (80 или над 80) и 
към него се прибавят 

20% от сбора на про-
центите на останалите 
увреждания. Действи-
ето на тези разпоредби 
в продължение на поло-
вин година показва ре-
зултат, който доказва, че 
за част от лицата, кои-
то са с повече от едно 
заболяване/увреждане 

(и не попадат в горната 
хипотеза с 80% или над 
80%), но имат заболява-
ния, за които е посочена 
отправна точка 50 и по-
вече от 50%, във форми-
ране на крайната оцен-
ка не намират отраже-
ние останалите заболя-
вания, довели до сте-
пенно повишаване на 
увреждането на лицето.

По този начин налич-
ната степен на уврежда-

ЕС разрешава цени  за бедни

номер 1255.Сумата ще се 
обърне във ваучери от по 
20 лв. Те ще се раздават 
в пощенските клонове и 
може да се ползват в 5000 
магазина. 

Списъците с нуждае-
щите се правят от НОИ. 

Тази година двете кау-
зи на институцията на ом-

будсмана – социална кухня и кампа-
нията за възрастните хора, с която 
се набират хранителни продукти и 
средства за пенсионерите, се обеди-
няват, за да може повече социално 
слаби хора в България да посрещнат 
по-достойно празника.

В предишните три издания кампа-
нията е събрала близо 1,5 млн. лв. и 
75 000 пенсионери са получили ва-
учери, а хиляди други – хранителни 
продукти.

Великден за всеки

Европейският парламент гла-
сува 4 закона като част от т. нар. 
пакет "Чиста енергия за всички 
европейци", като някои от тек-
стовете имат чисто социална 
функция. Тези законови тексто-
ве трябва да бъдат одобрени от 
Европейския съвет и чак след то-
ва може да влязат в сила. 

Съгласно основния текст 
страните - членки на ЕС, ще имат 

право да регулират цените на 
ток и парно за енергийно бедни 
домакинства, но това ще става 
"временно". Евродепутатите из-
рично подчертават, че борбата 
с енергийната бедност, както и 
с всяко социално изключване, 
става на първо място през со-
циалните системи. Освен това 
потребителите в ЕС трябва да 
имат достъп до "умни" електро-

мери, динамични ценови пред-
ложения и възможност да сме-
нят доставчика си на ток и парно 
без допълнителна такса в рам-
ките на максимум 3 седмици до 
2026 г., а след това – в рамките 
на 24 часа. 

Ново поскъпване на тока оч-
аква домакинствата и фирмите, 
които са на регулиран пазар, от 
1 юли. 

Готов е проектът за 
Постановление на Ми-
нистерски съвет за при-
емане на изменение и 
допълнение на Наред-
бата за медицинската 
експертиза, съобщиха 
от здравното министер-
ство. Документът е пуб-
ликуван за обществено 
обсъждане на електрон-
ната страница на МЗ.

Здравният министър 
Кирил Ананиев под-
чертава, че промяната 
в действащата Наредба 
за медицинската екс-
пертиза е обусловена от 
резултатите от оценката 
на въздействие, изгот-
вена от здравното ми-
нистерство. 

Според него резулта-
тите от направения ана-
лиз доказват необходи-
мостта от допълнително 
прецизиране на тексто-
вете на наредбата при 
определяне на крайния 
процент трайно намале-
на работоспособност/
вид и степен на увреж-
дане при лицата с пове-
че от едно заболяване, 
всяко едно, водещо до 

не на определени кате-
гории освидетелствани 
лица (с едно или с по-
вече от едно уврежда-
не) не намира израз в 
обективна оценка чрез 
крайния процент, кой-
то се постановява с екс-
пертното решение.“

„Резултатите от ана-
лиза показват, че при 
7,9% от преосвидетел-
стваните лица по повод 

обжалване пред НЕЛК 
се наблюдава поста-
новяване на по-нисък 
процент в резултат на 
нормативната промя-
на на Наредбата за ме-
дицинската експерти-
за. Според анализа, из-
готвен от национално 
представените органи-
зации на и за хората с 
увреждания, при 14,5% 
лица, оставащи в диапа-
зона 50-100%, се пони-

жава групата инвалид-
ност съгласно Кодекса 
за социално осигурява-
не, последствието от ко-
ето е намалена степен 
на социална подкрепа. 
В него се твърди, че още 
4,7% от лицата отпадат 
от системата на соци-
ална подкрепа поради 
намаляване на досегаш-
ния им процент под 50. 
Всичко това налага да се 
промени алгоритъмът 
на формиране на оцен-
ката на трайно намале-
ната работоспособност/
вид и степен на увреж-
дане при лицата“, кате-
горични са от МЗ.

Очакваните резул-
тати от предложена-
та промяна в Наредба-
та за медицинската екс-
пертиза са свързани с 
постигане на съответ-
ствие между оценката 
на трайно намалената 
работоспособност/вид 
и степен на уврежда-
не и обективното здра-
вословно състояние на 
лицата, които страдат от 
повече от едно заболя-
ване/увреждане, за кои-
то е определена отправ-
на точка с 50 и повече 
от 50%.

От стр. 1
"Увеличението ще 

е много далеч от то-
ва, което искат елек-
троразпределител-
ните дружества", до-
бави още той.

Председателят на 
КЕВР изтъкна, че как-
то в предишните го-
дини, така и сега ис-
канията на електро-
разпределителните 
дружества няма да 
бъдат удовлетворе-
ни. По същия начин 
КЕВР няма да уважи 
и искането на Наци-
оналната електриче-
ска компания, която 
поиска увеличение 
от близо 20% на тока 
за бита. Иванов уточ-
ни, че той не разде-
ля енергийните дру-
жества на държав-
ни или частни. През 

2018 г. са установе-
ни нерегламентирани 
кражби на електриче-
ска енергия в 2751 слу-
чая. По данни на Енер-
го-Про през 2018 г. 
2156 е броят на със-
тавените констатив-
ни протоколи за не-
правомерно ползва-
не на електрическа 
енергия. Заведени са 

243 дела срещу лица-
та, за които е устано-
вено, че ползват неза-
конно ток. По данни на 
ЧЕЗ Електро България 
през 2018 г. са съставе-
ни 6645 броя конста-
тивни протоколи за 
установено нерегла-
ментирано потребле-
ние на електрическа 
енергия.

Група  пенсионери от кв. „Гео Милев”, София, се 
обръщат към нас с молба да разясним новия начин 
на получаване на финансова подкрепа на хората 
с увреждания. Месечната финансова подкрепа е в 
размери, определени като процент от линията на 
бедност, която се актуализира ежегодно. Право на 
такава подкрепа имат хората с трайни увреждания 
над 18-годишна възраст, както следва:

1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в 
размер 7 на сто от линията на бедност – 24,36 лв. 
за 2019 г.;

 2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в 
размер 15 на сто от линията на бедност – 52,20 лв.;

3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер 
25 на сто от линията на бедност – 87,00 лв.;

 4. над 90 на сто степен на увреждане с опреде-
лена чужда помощ, които получават пенсия за ин-
валидност поради общо заболяване или поради 
трудова злополука или професионална болест - в 
размер 30 на сто от линията на бедност – 104,40 лв.;

5. над 90 на сто степен на увреждане с опреде-
лена чужда помощ, които получават социална пен-
сия за инвалидност - в размер 57 на сто от линията 
на бедност – 198,36 лв.

Месечната финансова подкрепа се изплаща в 
по-благоприятния размер за лицата, ако сборът на 
досега получаваните добавка и пенсия е по-голям 
от определените в Закона за хората с увреждания 
размери. Месечната финансова подкрепа се отпус-
ка въз основа на подадено заявление-декларация 
до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ 
адрес на лицето с трайно увреждане.

Новата  финансова подкрепа заменя досегаш-
ните добавки за социална интеграция, които се из-
плащаха от НОИ.

Токът поскъпва 

Омбудсманът Мая Манолова обя-
ви началото на четвъртото издание 
на националната кампания "Велик-
ден за всеки – дари празник на ба-
ба и дядо”. Идеята е пенсионерите, 
чиито доходи с малко надвишават 
линията на бедност – 348 лв., и ня-
ма да получат великденска добавка 
към пенсията, да не останат без ни-
каква финансова помощ за посреща-
не на големия християнски празник.

Пари може да се дарят с SMS на 
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От стр. 1
Щом яхнат властта, гра-

бят с пълни шепи блага, 
трупат имоти и хич не им 
пука за поскъпналия хляб 
на пенсионера и т.н. Те със 
зъби и нокти отстояват на-
стоящата битност на депу-
тати, висши магистрати, 
началници на силови ве-
домства, кметове, минис-
терски кресла…

Преминалата наскоро 
среща на Консултативния 
съвет по национална си-
гурност извади на показ 
уникална ситуация. Из-
пълнителната власт, коа-
лиционните й партньори 
и твърдящите, че са опо-
зиция, две партии – ДПС и 
„Воля”, пеят в един глас. Те 
са в общ фронт срещу пре-
зидента, за когото родна-
та действителност е в дъл-
бока криза и се нуждае от 
спешен ремонт. Темата бе 
борбата с корупцията. Без-
спорно обсъжданият про-
блем ни поставя на водещо 
място в Европейския съюз 
и е причина да сме извън 
шенгенското простран-
ство, наблюдавани десета 
година като непълноцен-
но гражданско общество.

В хода на разисквания-
та премиерът Борисов от-
стоя позицията, че инсти-
туциите изпълняват за-
дълженията си, извадени-
те на показ скандални слу-
чаи под общото заглавие

„АПАРТАМЕНТГЕЙТ”
са довели до бърза реак-
ция с оставки. От своя стра-
на прокуратурата е заве-
ла процесуално-следстве-
ни действия и след при-
ключването на проверки-
те ще се предприемат до-
пълнителни мерки. Запо-
дозрял президентството, 
че се „споглежда с БСП”, 
Бойко категорично отри-
ча необходимостта от нов 
закон срещу корупцията, 
от смяна на органа с ди-
скредитирано ръковод-
ство, дори стига до край-
ност: „Президентът иска да 
направи предизборен по-
дарък на социалистите!” 
Според него не е страшно, 
че Цв. Цветанов е участвал 
активно в скалъпването на 
беззъб закон, щадящ руш-
ветчиите от високите ета-
жи на властта. Нито фактът, 
че е посочил Пламен Геор-
гиев за шеф на комисията, 
призвана да наказва при-
добилите имущество, над-
хвърлящо доходите. При-
знава грешката, но няма-
ло провал…

Очевидно е: Борисов 
яко държи юздите на пар-
ламентарно представени-
те партии и е успял да из-
прати съвестта им на „кино 
от пет до четири”. За депе-
сарите е знайно, че нямат 
приятели и врагове, а са-
мо интереси. Били са ор-
таци със СДС, БСП, НДСВ и 
са ги предавали. Сега гла-
суват с националистите. 
Застават срещу държав-
ния глава, стига дългове-
те на мюфтийството да са 
разсрочени и да идват не-
декларирани дарения от 
Турция. Електоратът им е 
от беден по-беден, което 

е добре за тях, защото е 
послушен и вярва, че ДПС 
е единственият бранител 
от злини. Това, че са оста-
вени без училища и меди-
цински пунктове, че до ня-
кои от селата пътищата са 
проходими с катър или ма-
гаре, е без особено значе-
ние. Важно е елитът да се 
къпе в лукс, необезпокоя-
ван от прокуратура, разни 
комисии и т.н. 

За малката коалиция 
направо не ни се отделят 
редове. Метаморфозата 
е невероятна. Разтворим 
ли вестниче от изданията 
им отпреди две-три годи-
ни, ще намерим определе-
ния, че „Бойко е бедствие 
и отечеството трябва да 
се избави”. Проследим ли 
настоящото им поведение, 
губим ориентация, сякаш 
се намираме в

СТРАНА НА АБСУРДИТЕ
Волен се майтапи, че 

съвещанието при прези-
дента е неподготвено, ви-

соките етажи според него 
са таваните, на които ня-
ма нищо. Валери Симеонов 
пък се натамани на водещо 
място в листата за евроиз-
борите и понеже при пър-
воначалните договорки не 
е застанал начело на тури-
зма, мята бомби в градини-
те на министър Ангелкова, 
иска оставката й. Вероятно 
ще я получи. Защото пре-
миерът е уплашен и е го-
тов на компромиси. Само 
за един ден оставки хвър-
лиха депутатът Делян До-
брев, зам.-управителят на 
столицата Томи Николов 
и кметът на Созопол Па-
найот Рейзи. Първите два-
ма – заради имоти, трети-
ят – с обвинения за над 2 
млн. неясно изразходвани 
средства. Дали пък плъхо-
вете не бягат от потъва-
щия кораб? Спецпрокура-
турата подхвана и фирма 
„СКАТ”, чийто съсобстве-
ник е Валерката. 

Марешки трудно се 
ориентира откъде духа 
вятърът. То бива, то може 
да си фурнаджийска лопа-
та, ама чак да паднеш тол-
кова ниско, дори за тари-
кат като него е недопусти-
мо. Ясно бе, че премиер-
ът го държи на късо въже 
още като го накара да ста-
не собственик на „Локомо-
тив Пловдив”, спасявайки 
от фалит престижния в ми-
налото футболен клуб. Как-
то и това, че бизнесът му 
изцяло зависи от благо-
волението на пожарника-
ря охранител. Той пресо-
ли супата с изявлението, че 

Радев се е поставил в услу-
га на Корнелия Нинова и че 
е под нейното крило!!! Фа-
ктът, че позициите им съв-
падат и отговарят на стре-
межите и желанията на над 
80 на сто от българите спо-
ред повечето социологи-
чески изследвания, е труд-
но смилаем за фармацевта 
бензинаджия. Да приеме 
за рекламна акция загри-
жеността на държавния 
глава, че парламентът е с 
8 на сто симпатии и от сто 
души едва 13 приемат пра-
вителството положително, 
е глупаво. Това не е ли до-
казателство, че сме нага-
зили дълбоко в блатото на 
корупцията?! Цветанов е с 
персонален асансьор до 
хола си, докато над 1500 
населени места са без ап-
тека и фелдшер. Родилките 
раждат на 50-70 км от до-
мовете си, понякога и в ли-
нейките. Децата от десетки 
села всяка сутрин минават 
по 5-6 км до училището си. 

Има ли автобус и друг пре-
воз – добре, ако пътят е 
нормален. Иначе първола-
ците ходят пеша като свои-
те баби и дядовци „в свет-
лото капиталистическо ми-
нало”… Възрастните хора 
оцеляват в мизерия. Мили-
он и триста хиляди са с пен-
сии на границата на соци-
алния минимум…

Президентът сподели 
огорчението си, че не се 
е стигнало до обща декла-
рация, което означава, че 
статуквото е успяло да се 
запази за пореден път… 

Борисов реши с прос-
транен коментар да повто-
ри банално неверни неща 
за „просперитета и стабил-
ността“. Не било вярно, че 
десет милиарда изчезват 
заради корупция. Проста-
та аритметика според не-
го го доказвала. При пет 
милиарда капиталови раз-
ходи на година нямало как 
да се отклонят подобни 
суми. „Измишльотината” 
обаче е в доклад на Евро-
пейския център за изслед-
ване на негативните прак-
тики в членките на ЕС. Еле-
ментарно е, че подкупи се 
вземат не само при строи-
телството на магистрали и 
печеленето на обществе-
ни поръчки. Пачки с банк-
ноти под масата или в плик 
се дават на всички нива на 
бюрократичната система. 
За да получиш разреше-
ние за търговска дейност 
или да реализираш инвес-
тиционен проект – тряб-
ва да се отблагодариш! На 
митницата, при ревизии и 

проверки, за внос на неф-
топродукти, в болниците, 
в учебните заведения, да-
же в детската градина, на 
катаджията, на пожарни-
каря – все даваш по не-
що. Стремежът на адми-
нистрацията да не тръгне 
електронното правител-
ство, за което се израз-
ходваха милиони, е за да 
минават преписките през 
тях, от което имат пряк фи-
нансов интерес. Ако Бори-
сов не ги знае тези неща, 
значи напразно търка сто-
ла в премиерския кабинет 
почти десет години. Упра-
вляващата партия не взе-
ма мерки срещу рушвет-
чийската практика, защо-
то назначените чиновни-
ци в огромната си част са 
техни хора. Без гласове-
те им, а те са близо 140 
хил. души, изборите са за-
губени. 

Отделно сивият сектор, 
заемащ около 27 на сто от 
услугите и производство-
то, за да съществува, не 
плаща данъци, а се отчита 
от долу на горе. Нелегал-
ните фабрики за цигари и 
алкохол, тайните цехчета 
и прочее излизат на свет-
ло тогава, когато забавят 
вноските си към партий-
ния координатор на ра-
йона, местен фактор или 
полицията. Непослушни-
те попадат зад решетки-
те, но за кратко. Съглася-
ват се със съответната так-
са и не ги съдят ефективно. 
За това също има причина 
– съдебната система е ос-
тро критикувана от външ-
ни наблюдатели. А рейтин-
гът в страната е под сани-
тарния минимум. 

На пръв поглед усили-
ята на Радев, подкрепени 
от левицата, да се изчистят

АВГИЕВИТЕ ОБОРИ
и се тръгне на чисто, пра-
вилата да важат еднакво 
за всички, партиите да се 
освободят сами от алчни 
кариеристи, законите да са 
съобразени с конституция-
та, партокрацията да прес-
тане да брани своите греш-
ници, изглеждат донкихо-
товски. Общите ни пари 
са дадени за разпорежда-
не на кабинета „Борисов”. 
Известно е, че който пла-
ща, той поръчва музика-
та. Притихнали, псевдоо-
позиционерите слушат в 
захлас свирнята на Бойко 
и ръкопляскат на любима-
та му песен „Батальонът се 
строява”. Каква ти прин-
ципност и справедливост! 
Финикийските знаци са ги 
прогонили вдън гори ти-
лилейски. Важни са порци-
ите, разпределяни от вър-
ховния господар...

4 Политика Общество

Как Порошенко 
стигна до балотаж

кОментираме

Въпреки безспорното лидерство в първия 
тур на Зеленский въпросът кой в крайна смет-
ка ще стане президент на Украйна все още е ак-
туален. Порошенко явно не иска да се откаже 
от властта и ще използва различни техники, за 
да я запази. На втория тур на президентските 
избори в Украйна не се изключват компромати, 
фалшификации и използването на администра-
тивни ресурси. Позицията на Порошенко изоб-
що не изглежда безнадеждно, ако си припом-
ним какво бе положението само преди някол-
ко месеца. До декември, според анкета на со-
циалната група „Рейтинг”, той бе подкрепен от 
около 10% от избирателите. След това водеща-
та позиция беше заета от ръководителя на пар-
тията „Батькивщина” Юлия Тимошенко със 17%. 
Преди половин година рейтингът на Порошен-
ко обикновено варираше между 6 и 7 процента.

На първия тур на президентските избори на 
31 март лидер в надпреварата бе шоуменът Во-
лодомир Зеленский с 30,26% от гласовете. По-
рошенко зае второ място с 15,99%, а водачът 
на партията „Батькивщина” Юлия Тимошенко – 
трето с 13,36%. На четвърто място бе ръково-
дителят на „Опозиционна платформа за живот” 
Юрий Бойко с 11,53%.

И понеже никой от кандидатите не спечели 
необходимия брой гласове, се стигна до бало-
тажа на 21 април.

Протестният глас за Зеленский беше „поди-
гравката” на украинците спрямо сегашното пра-

вителство. Електоратът на югоизток освен за Зе-
ленский гласува в по-голяма степен за Юрий 
Бойко и в по-малка степен за Юлия Тимошен-
ко. Така всичките трима опозиционни канди-
дати, в сравнение с президента, получиха мно-
зинство от гласовете. Ясно е, че този електорат 
няма да гласува за Порошенко, като повечето 
от него може да се премести към Зеленский. 
С 16% от гласовете в негова полза, но срещу 
себе си има 84%, на Порошенко ще му бъде 
много трудно да убеди някого в нещо, особе-
но след като спечели 54% от гласовете през 
2014 г. Така че самият факт на класиране за 
балотажа е голям успех за него.

Най-важното е, че симпатиите към Зелен-
ский са пряка последица от антипатията, коя-
то мнозинството от украинските граждани из-
питват към политиците, които са на власт се-
га и преди.

Да си припомним, че последните избори в 
Украйна бяха проведени след преврат, в ус-
ловия на активни военни действия на изток.

Предполага се, че целият русофобски нацио-
нализъм отиде при Порошенко и това му поз-
воли да стигне до балотаж. Но 16-те процента, 
получени в първия тур, са доста малко. Алтер-
нативата, активно насърчавана от президента 
на Украйна, „или аз, или Путин” не сработи, 
или по-скоро сработи срещу него.

Докато Зеленский не се изявява като русо-
фоб и неслучайно най-активно бе подкрепен 
в Югоизточна Украйна – от Одеса до Днеп-
ропетровск, където винаги са гласували сре-
щу „западните”. Тоест настроението на хора-
та като цяло се премества в по-благоприят-
на посока за възобновяване на диалога с Ру-
сия. Друго нещо е обаче дали Зеленский, ако 
стане президент, ще е в състояние да се въз-
ползва от това. 

Цветан илиеВ Петьо ДаФиНкиЧеВ

Статуквото

румен радев ще успее да промени си-
туацията само с реалната жива подкре-
па на народа. Онези, гласувалите за не-
го и приемащи, че поведението му от-
говаря на стремежите ни, както твър-
дят анкетите за рейтинг между 50 и 60 
на сто от българите, сме длъжни при 
провеждане на мероприятия от инсти-
туцията да го подкрепяме масово. сра-
мота е стотина души в столицата да 
се събират под прозорците на жълти-
те павета, когато горе властниците и 
техните подмазвачи организират без-

принципен отпор срещу държавния гла-
ва! друг щеше да е тонът на волен, на 
марешки и най-вече на Бойко, ако при 
влизането и излизането им от прези-
дентството бяха посрещнати от хи-
лядно мнозинство, недоволно от ко-
рупцията и безбройните скандали. на-
глостта на управниците се подхранва 
от ленивата пасивност на общество-
то. статуквото, доказало своята не-
кадърност и порочност, продължава да 
съществува и по наша вина…
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Честит имен ден!

ПОЩалЬОн

дО  главния  редактОрдО  главния  редактОр "Държавата е толкова добре както никога досега"
Уважаеми господине,

Пиша ви във връзка 
с поместено на стра-
ницата „Писма на чи-
татели” мнение на Гу-
тьо Симеонов в бр. 11 
от т. г. с много хуба-
во зададен въпрос към 
професор Иван Анге-
лов по повод на него-
ва статия, публикува-
на във вашия вестник. 
Въпросният г-н Симе-
онов пише: „….обик-
новените хора го из-
питахме и продължа-
ваме да го изпитваме, 
нека про-
ф е с о -

р ъ т 
не се вайка, 
че така повече не мо-
же, а да каже защо се 
допусна това”. Ста-
ва дума за разграбва-
нето на България. Яс-
но е, че виновни има 
и трябва да им се по-
търси отговорност.

Уважаемият профе-
сор Ангелов завърш-
ва статията си „Де-
фицит на справедли-
вост” с думите: „Ед-
но е човек да бъде бе-

ден в Швейцария, Норве-
гия или Швеция, а друго 
е в България. Това изо-
стря националната си-
гурност, нетърпимост, 
важното е докога наро-
дът ще го търпи.”

Доколкото си спом-
ням, професорът бе ико-
номически съветник на 

п р е з и д е н т а 
Г е о р г и 

П ъ р -
ва-

н о в , 
цели 10 

години. За-
това чрез вас го питам 
– той какво направи, за 
да се избегне тази не-
справедливост? И още 
нещо - как  и кога може 
да се оправи това по-
ложение в България, ка-
то има толкова двули-
чие и разделение на на-
рода? Към какви стъп-
ки ни подканя професо-
рът?

георги ПеТрОВ, 
Пловдив

Едва ли има 
българско се-
мейство, в ко-
ето да няма 
хора с имена 
на цветя, хра-
сти и дърве-
та. Всички те 
имат имен ден 
на един от най-
хубавите бъл-
гарски празни-
ци – Цветница.  

Ще ви пред-
ставим някол-
ко обикновени 
българи, праз-
нуващи на то-
зи ден. 

 ЦВяТкО НаЧеВ
 е от Калофер, производител на мед 
от около 200 кошера. Занимава се 
от 20 години с пчеларство. От 2004 
г. той и съпругата му са биологич-
ни производители на мед от ака-
ция, билка и манов мед. 

Таня е преподавала математи-
ка, а Цвятко е учител по физкул-
тура, бивш спортист по лека атле-
тика. Завършил НСА, а тя - матема-
тика в Пловдивския университет. 
Имат две деца и четирима внуци. 
Единият от внуците също е Цвят-
ко, който смело влиза в пчелина, 
за да помага на дядо си. Добре е 
медът да се взима по-активно през 
пролетта поне на два месеца всеки 
ден за укрепване самоизцелител-
ните сили на организма, а също и 
през есента –  дава своите съвети 
на пчелар Цвятко Начев.

Всяка събота на пазара на Рим-

ската стена в столицата 
никой не подминава сер-
гията на 61-годишната 

ЦВеТаНа мариНОВа
 на която тя предлага теж-
ко, пивко червено и бя-
ло вино, плодови сиропи, 
компоти, мед. В градината 
си в село Елшица, на 25 км 
от Пазарджик, отглеждат 
със семейството няколко 
вида десертни сорта гроз-
де, плодове, зеленчуци. Си-
нът  й Венцислав ръково-
ди семейното стопанство, 

помагат 
снаха й 
и малки-
ят 12-го-
д и ш е н 
внук Ди-
м и т ъ р . 
Цветана 
ми раз-
казва, че 
има още 
т р и м а 
в н у ц и . 
Ц я л а т а 
сговор-
на фа-
милия се 
грижи за 50 дка насаждения от чере-
ши, лешници, орехи и грозде. Създа-
ли са семейната ферма от седем го-
дини. Селскостопанският труд е те-
жък, а хората като че ли са отвикна-
ли да работят здраво, затова трудно 
намират работна ръка в селото, спо-

деля тя. 
За 

ФиДаНка 
асеНОВа

фолклорът 
е просто не-
що, но тряб-
ва голяма 
култура, за 
да бъде раз-
бран. Тя е 
интересна, 
представи-
телна дама 
на 62 годи-

ни, ко-
ято от 
почти 40 г.  се занимава с хора. 
Ръководи група за автентични 
народни танци „Жарава“, игра-
ни някога във Ви-
динския регион, 
откъдето е тя. 

Завършила е 
икономика, но 
дълги години е 
танцувала в Се-
верняшкия ан-
самбъл за народ-
ни песни и танци. 

Тя е от семей-
ство, в което и 
баща й, и дядо й 
много обичали 
да играят. Фидан-

ка има две деца, дъще-
ря дизайнер в София, 
синът й е със собст-
вен бизнес, има и вну-
че, което иска да се научи да свири 
на гайда.  Дъщеря й също танцува. 
„Фолклорът е всичко за мен, моят път  

в живота, моя съдба” – признава 
Фиданка.

ЗДраВка ЦВеТкОВа 
сбъдва идеята си за етнографска 
сбирка в софийското село Габер. 
Тя е била секретарка на читали-
щето  почти 30 години. Някога е 
завършила селскостопански тех-
никум, а преди работила в общи-
ната. Днес е на 71 г. Разказва ми за 
пенсионерския клуб, който се съ-
бира в читалището, и за групата, в 
която пеят шопски песни - Бурел-
ската група. Събират се два пъти 
в седмицата на репетиция, за да 
попеят. Докато работела в чита-
лището през годините, й хрумва 
идеята да събере етнографска екс-
позиция от стари вещи от селото 
и околността, за да бъдат запазе-
ни и съхранени  за поколенията. 

И успява. През 2013 г. открили екс-
позицията. Събирали нещата от хора-
та в селото, ходили от къща на къща, 

ровили в стари ракли, 
вадели дори изхвърле-
ни на боклуците ценни 
и над стогодишни стари 
вещи. Здравка е привет-
лива, сърдечна жена, по-
среща ме в село Габер, 
когато цялото село праз-
нува  своя празник. 

Показва ми цели ре-
дици от отличия, до-
несени от всевъзмож-
ни фестивали, събори, 
надпявания и надигра-
вания. Тя има дъщеря и 
син и две внучета.  

Живеят в Драгоман, 
но си идват често на се-
ло при нея и непремен-

но на празниците, за да са заедно.
   Дарина  НеНОВа

Това не са мои ду-
ми, а думи, изказани от 
премиера Бойко  Бори-
сов. След което доба-
ви, че икономиката ни 
е цветуща и че е една от 
най-добрите в Европа.

Уважаеми сънарод-
ници, хвалим се, че 
имаме 3,5% ръст на 
приходите, който ре-
ално е под въпрос! Но 
сравнявайки ги с 6,9%  
на съседна Румъния, 
виждаме, че изостава-
ме два пъти! През то-
ва време братята ма-
кедонци въведоха без-
платно здравеопазва-
не в страната си, Унга-
рия отбеляза ръст на 
населението, защото 
води правилна демо-
графска политика. Съ-
щото се наблюдава и в 
Република Чехия.

Да сте чули някога 
Бойко Борисов да го-
вори и се вълнува, че 
България е в най-теж-
ката демографска ката-
строфа и че българите 

са най-изчез-
ващият ет-
нос в света? 
Не?! За тази 
к а т а с т р о -
фа вече ня-
колко годи-
ни тревож-
но пишат на-
ши учени, но 
няма кой да 
ги чуе! Бъл-
гария е на 
първо мяс-
то в света по 
смъртност, 
както и на 
последно по 
раждаемост.

На фона на казано-
то, че държавата е ста-
билна, само за две сед-
мици през настоящата 
година се самозапали-
ха четирима души по-
ради факта, че не мо-
гат да издържат на на-
ложения от управлява-
щата шайка геноцид на 
народа. 

Безработицата би-
ла намаляла! Как ня-

ма да намалее, като 48 
000 работоспособни 
българи са напуснали 
страната само от нача-
лото на 2019 г. 

Повече от една трета 
от нашия народ е под 
прага на бедността – 
37%. Вероятно упра-
вленският елит живее 
в друг свят, но не и в 
този на „лошия човеш-
ки материал”, на „гроз-

ните и простите”! 
Все още се водим 

държава, но тази „ста-
билност” ни утвържда-
ва като ограбена, преда-
дена, деморализирана и 
неграмотна нация! Дано 
съм лош пророк, но ако 
продължаваме с такава 
„стабилност”, няма да я 
има България!

митко гълъБОВ, 
севлиево

Цвятко начев

Цветана маринова

фиданка асенова

Здравка Цветкова

„Прошка даде ли Бойко?” Така 
е озаглавил писмото си до нас 
димитър Христов - Бойкала 
от Бургас. 

В него той описва золумите, 
които е направило правител-
ството на ГЕРБ, и приканва Бо-

рисов да поиска прошка от 
народа. 

в бр. 8 на в. „Пенсионе-
ри” проф. Петър иванов 
призовава да се излъчат 
от средите на интелекту-
алците апостоли, които да 

спасят Бълга-
рия. По този по-
вод разсъждава 
за ситуацията у 
нас Цвета мар-
кова от с. рого-
зен, врачанско.
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6 Писмата Радости и болки

Èìàëè ëè ñòå 
ïîäîáåí ïðîáëåì?

ПОдадена ръка

Здраве, успехи и дълъг живот

сПОделете с нас

Всяка жена иска 
да намери него 
- принца на меч-

тите си, толкова сил-
но, колкото и мъжете 
желаят да намерят 
жената, която ще ги 
прави най-щастливи. 
разбира се, животът 
невинаги е като при-
казка и често тряб-
ва да правим компро-
миси, за да поддържа-
ме връзката си жива и 
да сме  заедно. вижте 
10-те златни прави-
ла за поддържане на 
успешна и щастлива 
връзка:

1. Ние сме магнит 
за хората, които са 
като нас. Ако не ха-
ресвате човека, който 
стои до вас, вижте как-
во се крие в душата му. 
Ако не мислите, че той 
е подходящ, може би и 
вие не сте подходящи 
за него. Ако искате на-
пример да привлечете 
богат и успешен човек, 
то и вие трябва да бъ-
дете такива (енергията, 
която излъчвате, стре-
межите и убеждения-
та ви).

2. Това, което пред-

лагаме, е това, което 
получаваме. Дръжте 
се с партньора си та-
ка, както бихте искали 
и той да се отнася към 
вас.

3. Вси-
чко, от 
което се 
нуждаем, 
е любов. 
Л ю б о в т а 
означава 
п р и е м а -
не, чест-
ност, до-
б р о т а , 
в н и м а -
ние, гри-
жа, до-
верие и 
щедрост. 
К о л к о -
то повече 
п р о я в я -
ваме те-
зи качест-
ва, толко-
ва пове-
че можем 
да ги по-
лучим. Та-
ка че емо-
циите като страх, рев-
ност, манипулация - те 
са унищожителни за 
връзката и нямат общо 

с истинската любов.
4. Всички думи имат 

сила. Можем да лекува-
ме, но можем и да убива-
ме с думи. Внимавайте 

какво изричате. Недо-
бронамерените шеги и 
критики създават рани 
в душата, които много 

трудно се забравят. Ду-
мите не могат да бъдат 
върнати обратно и във 
всяка човешка душа жи-
вее едно дете, което се 

страхува от отхвър-
ляне. Използвайте 
силата на думите са-
мо за комплименти и 
подкрепа.

5. Доверието е 
съществено за ед-
но връзка. Без до-
верие хората изпит-
ват тревожност, а 
партньорите им се 
чувстват като хвана-
ти в капан. Ревността 
е страх от самотата, 
тя е олицетворение 
на ниско самочувст-
вие и липса на лю-
бов към самия себе 
си. Доверието е не-
заменима част от ис-

тинската любов.
6. Бъдете честни. 

Любовта не е напра-
вена от камък. Тя при-

лича на цвете, което 
или цъфти, или умира. 
Всичко зависи от на-
шите действия. Чест-
ността е като водата 

за цвете-
то. Без 
нея то гу-
би живо-
та си. Об-
съждайте 
страхове-
те и жела-

нията си с партньора. 
Никога не се страху-
вайте да кажете "Оби-
чам те". Не се страху-
вайте от комплименти.

7. любовта е, ко-
гато обичаме, без да 
искаме нищо в замя-
на. Ако искате да по-
лучите любов, то тряб-
ва да предложите лю-
бов. Колкото повече 
давате, толкова пове-
че ще получите. Лю-
бовта е като бумеранг 
- тя винаги се връща. 
Може би невинаги от 
лицето, на което сте я 
предложили, но ще се 
върне. И трябва да за-
помним, че тя е нео-
граничена. Ние не я гу-
бим, щом веднъж сме я 

предложили на някого.
8. Докосванията са 

едни от най-силните 
доказателства за лю-
бовта. Да достигнеш 
до някого, означава да 
докоснеш душата му. 
Прегръщайте партньо-
ра си по-често. Просто 
така, без причина. Съз-
давайте прекрасни мо-
менти заедно.

9. ако обичате ня-
кого, трябва да му да-
дете свобода. Оставе-
те го да взима своите 
решения. Всеки от нас 
има нужда от лично 
пространство. Хората 
трябва да се чувстват 
свободни във връзка-
та, в противен случай 
са като в капан.

10. Не спирайте да 
израствате във връз-
ката. Заедно с парт-
ньора си трябва да из-
раствате духовно, емо-
ционално, да променя-
те нещата, да поправя-
те себе си. След годи-
ни няма да твърдите, че 
всичко е било напраз-
но, а напротив, че сте 
нови, по-добри. Че сте 
щастлива двойка.

Златни правила 
за щастлива връзка

Уважаема редакция,
Това, което ще споделя, предполагам, засяга 

много хора, особено в нашата зряла възраст. Ве-
че сме във време-
то на модерни-
те технологии 
и всички може 
би наивно смя-
таме, че с тях 
ще решим по-
лесно своите 
проблеми. Ста-
ва дума за запоз-
нанствата в ин-
тернет. Аз съм 
отдавна разве-
дена жена на 70 г. 
Занимавала съм 

се с интелектуална дейност цял живот – пре-
водачка съм. Децата ми са отдавна пораснали, 
имат свой бизнес и се справят сами с живота. 
Не ме лишават от нищо – малката ми дъщеря 
дори ми е осигурила почистване на дома. Но са-
мотата ме гнети. Затова реших да разгледам 
запознанствата в интернет. Попаднах на при-
личен мъж чужденец, който пишеше, че е вдовец 
от няколко години и търсеше сродна душа. За-
почнахме кореспонденция. Той ме засипваше със 
суперлативи – как копнее за сърдечна връзка, как 
аз съм човекът, когото търсел, че любовта може 
да съществува и на нашите години. Това продъл-
жи около три седмици. Вече летях в облаците и 
кроях планове как да се видим. Той ми заяви, че му 
е трудно да си изкара паспорт, затова аз реших 
да отида при него в страната му. И тъкмо кога-
то вече организирах пътуването с подкрепата 
на дъщеря ми – почти си бях запазила билети за 
самолета, изведнъж ме поля с леден душ – напи-
са ми, че не ме обичал вече! Нима е възможно един 
възрастен човек така да промени чувствата и 
мнението си? След този удар вече се питам дали 
изобщо е изпитвал чувства към мен или пък то-
ва е била поредна гавра? Не зная какво да мисля. 
Дали и вие сте се сблъсквали с подобен проблем? 
Нима не е възможно човек в тези технологични 
времена да разчита на подобни запознанства?

ива ПеТкОВа, софия

Дарителски жест на-
прави лекар от Герма-
ния на многопрофил-
ната болница за актив-
но лечение в град Ис-
перих. Роденият в с. 
Тодорово, Исперихска 
община, д-р Илхан На-
зиф дари голямо коли-

то отделение. Той е 
работил във Варна с 
изпълнителния дирек-
тор на исперихската 
болница д-р Абдулаг 
Заргар. Сега д-р Назиф 
работи в ортопедична 
клиника в град Мюлен-
берг като водещ гръб-
начен хирург. 

ангел НикОлОВ, 
исперих

Живея повече от 60 г. в 
град Никопол. 

Наскоро бях на лечение в 

местната болница в града ни 
под всекидневните грижи на 
лекарския екип от вътрешно 

Нашите думи на 
благодарност са 
отправени към 
медицински-
те специали-
сти, работе-
щи в с. Це-
рово, Пазар-
джишко: лич-
ния лекар д-р То-

дор Точков, стома-
толога д-р Банен-

кин, акушер-
ката  Пенка 
Гъркова, ме-
д и ц и н с к и т е 
сестри Райна 

Лалина и Ма-
рия Лилова.

Всички те са вни-

мателни и отзивчиви към бол-
ката на хората от селото, навре-
ме извършват профилактични-
те прегледи и снабдяват нужда-
ещите се с лекарства.

Пожелаваме им здраве и 
много лични радости!

Пенсионерски клуб 
„Надежда”, 

с. Церово

Дарителски жест
чество 
к о н с у -
м а т и -
ви за 
опера-
ц и о н -
ното и 
и н т е н -
зивно-

отделение със завеж-
дащ д-р марина шо-
пова.

много съм призна-
телна на тази всеот-
дайна жена с душевна 
доброта и човечност, 
както и на уважавания 
от мен д-р андреев. 

Нямам думи, с които 
да им изкажа голямата 
си благодарност.

Желая много здра-
ве, успехи и дълъг 
живот на д-р шопова 
и нейния колектив и 
на всички лекари и 
сестри в града.

медсестра Пенка 
ВърБаНОВа,

 Никопол
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сят на ръце и с пес-
ни към селото. До Ве-
ликден те не разгова-
рят с нея, ако я срещ-
нат и не й минават 
пътя – т. е. говеят й. 

На втория ден от Ве-
ликден те й отиват на 
гости, „за да ги опро-
сти“ и тогава за пър-
ви път й проговарят. 
Носят й в дар специа-
лен обреден хляб - кук-
ла, в средата на кой-
то има червено яйце. 
Майката на кумата/
кумичката пригот-
вя трапеза за лазар-
ките и те престават 
да говеят пред нея.  

В Софийско кума се избира, като лазарките 
теглят чоп. В някои села поставят върху дър-
вена бухалка за пране на дрехи толкова залци, 
колкото са лазарките, и ги пускат по течени-
ето – момата, чийто залък стигне най-далеч, 
става кума. 

След това всички отиват в дома й, като по 
пътя кумата шета (играе), а останалите пе-
ят: „Напред, напред, кумице Лазаре!“. В дома на 
кумата разделят получените при лазаруване-
то дарове, след което сядат на обща трапеза. 

В района на Добруджа кумиченето се изпъл-
нява не за да се избере кума на лазарките, а за 
да се види коя мома първа ще се омъжи, респек-
тивно втора и т. н. до края на годината спо-
ред това чий венец отплува най-далеч.  

7Обреди обичаи

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

Лазаровден Връбница/Цветница
След Лазаровден 

се чества друг голям 
празник. Неговото 
църковно название е 
Вход Господен в Йеру-
салим. Той възпоме-
нава последното ид-
ване на Сина Божи 
в Светия град, кое-
то става в навечери-
ето на големия юдей-
ски празник Песах или 
Пасха, когато евреите 
почитали избавлени-
ето си от египетско 
робство. Понеже има-
ли обичай да посре-
щат Песах, отивайки 
на поклонение в Йе-
русалим, Исус Хрис-
тос  заедно с учени-
ците си също тръг-
нал натам – човек и 
Бог едновременно, за 
да почете юдейската 
традиция. Но целта му 
била друга – той оти-
ва в Йерусалим, за да 
се изпълни божестве-
ният план за спасе-
нието на света. В то-
зи град Исус ще бъ-
де заловен, ще стра-
да и с кръстната си 
смърт ще изкупи гре-
ховете на човечест-
вото, а след това ще 
възкръсне. Това обаче 
все още не знаели до-
ри учениците му, още 
по-малко йерусалим-
ските жители, които 
излезли  тържестве-
но да го посрещнат, 
защото възкресил Ла-
зар и очаквали той да 
бъде Месията, който 
ще ги избави от власт-
та на римляните. По 
тази причина Исус е 

приветстван от хора-
та като новия очак-
ван цар на Юдея с въз-
гласа “Осанна, осан-
на!” (“спасение, спа-
сение!”). 

Хората държели 
палмови и маслинови 
клонки, които пости-
лали по пътя му заед-
но с връхните си дре-
хи. По подобие на йе-
русалимските жители 
на този ден христия-
ните отиват сутринта 
на празничната ли-
тургия, носейки цве-
тя и зеленина – в бъл-
г а р с к а -
та тра-
д и ц и я 
върбови 
к л о н и . 
Те дават 
и името 
на праз-
н и к а , 
който се 
н а р и ч а 
Връбни-
ца или 
Цветни-
ца. Те-
зи клон-
чета се 
възпри-
емат и като символ на 
победата на живота 
над смъртта, символ 
на възкресението.

Вярващите оставят 
върбовите клони и 
цветята по иконите, 
особено върху праз-
ничната икона, а след 
края на литургията 
получават от свеще-
ника осветена върба. 
Тези върбови клон-
чета се занасят у до-

бовото венче навън 
или го запалвали, за 
да прогони опасност-
та. В много райони с 
осветена в църквата 
върба се опасват око-
ло кръста, за да не ги 
боли. От тези венчета 
слагат и в нощвите, за 
да няма в брашното 
червеи.

Осветените на Цвет-
ница върбови клонче-
та се пазят на иконата/
кандилото цяла годи-
на. Когато донесат но-
ви клончета, изгарят 
старите, хвърлят ги 
в градината на чисто 
място или ги закачват 
на клоните на плодно 

дръвче, а в някои се-
ла ги слагат в храната 
на добитъка.

Цветница е втори-
ят празник през Ве-
ликия пост редом 
с Благовещение, на 
който църквата раз-
решава да се яде ри-
ба. Тя може да е пър-
жена или печена, а в 
някои райони я при-
готвят с ориз и се на-
рича тавалък.

В календара на християнската църква той е свър-
зан с един от най-вълнуващите евангелски сюжети 
- на възкресението на Лазар, живял в град Витания 
близо до Йерусалим. 

Когато Спасителят е в земите отвъд река Йор-
дан, Лазар се разболява и умира. Когато месията се 
връща, възкресява покойника с думите "Лазаре, ста-
ни!". Това става и непосредствен повод за смъртна-
та присъда на Христос. Ето защо от най-дълбока 
древност било установено случилото се да се спом-
ня преди началото на Седмицата на Христовите 
страдания – Страстната седмица.

Според средновековни ръкописи Лазар живял още 
30 години в строг пост и въздържание и е провъз-
гласен за първи епископ на град Китион на остров 
Кипър. На Лазаровден църквата отбелязва  памет-
та и на свети мъченик Лазар Български. 

Лазаровден или Лазарица, Лазарова събота е 
празник на нивите, пасбищата и горите, но и 
на момичетата, които, след като лазаруват, 
могат да се момеят, да се обличат и държат 
така, че да ги харесват ергените, да имат лю-
бим, да се омъжват. 

Три обредни ритуала са свързани с него - ла-
заруване, избиране на кумица и боенек. И три-
те са свързани с прехода към моминството, с 
любовта и задомяването. 

Празникът е с подвижна дата и винаги е в пред-
последната събота преди Великден.

ма и се поставят върху 
кандилото или домаш-
ната икона. Много чес-
то се сплитат на венче.

Съществуват раз-
лични обреди с вър-
бовите клони, но всич-
ки те са свързани с 
вярването в целебна-
та им сила. При трудно 
раждане бабите прели-
вали през върбовото 
венче три пъти вода и 
я давали на родилката 
да пие или запалвали 
върбовите клони и с 
тях я прекадявали. Със 
свежите върбови вен-

чета окичвали и рога-
та на добитъка, а ако 
някое животно се раз-
более, го прекадявали 
с дима от изсушените 
венчета. Смятало се, че 
ако дете е урочасано, 
трябва да измият лице-
то му с вода с натопе-
на в нея върба от Цвет-
ница – „за да се пръс-
нат уроките“. Когато се 
зададял  градоносен 
облак, изнасяли вър-

Кумичене

На Цветница следобед, а в някои райони 
следобед на Лазаровден възрастни жени от-
веждат лазарките на реката, за да си избе-
рат кумичка или кума. Всяко момиче свива 
венец от върба, наричан търкалце или ко-
лелце. После пускат венците едновременно 
в реката и пеят специална песен:

лаленце се люлее 
сред зелени ливади,
не е било лаленце, 
най е било детенце.
майка му го будеше:
стани, стани, детенце,
за да видиш лазарки!

Момата, чието венче отплува най-далеч, 
става кума/кумичка. Момичетата я пона-

Според запазено пре-
дание родното място на 
мъченика е село Дебел 
дял, на 15 километра от 
Габрово. Родът му съ-
ществува и до днес. Още 
като малко момче Лазар 
напуска родното място и 
отива в Анадола (Мала 
Азия). Там става овчар. 
Той бил силно вярващ 
християнин и скоро си 
навлякъл гнева на тур-
ците. Хвърлили го в тъм-
ница. След дълги изтеза-
ния, които Лазар покор-
но понесъл, изпълнен с 
любов към Христос, бил 
убит на 23 април 1802 г. 

Лазар Български
на 28-годишна възраст. 

Според друго житие Ла-
зар имал тъжно детство. 
Останал сирак и мащеха 
му го тормозела. Затова 
напуснал дома си и зами-
нал на юг. Бил трудолюбив 
и пестелив и когато станал 
на 28 г., имал вече 40 овце. 

Един ден заспал, докато 
ги пасял, минала една тур-
киня, кучето му я нападна-
ло и скъсало дрехата й. Тя 
наклеветила Лазар, че я е 
нападнал. Тогава му каза-
ли, че ако се потурчи, ня-
ма да повдигат обвинение 
и ще му дадат 1000 гроша, 
а ако откаже, ще го уби-
ят. Той категорично отка-
зал. Тогава го дали на съд 
и го подложили на жесто-
ки мъчения, но той не се 
отказал от вярата си. Лич-
но пожелал да бъде екзе-
кутиран в името на Хрис-
тос. Лазар сам се качил на 
бесилото. 

Молел се горещо на св. 
Георги, защото този ден 
бил Гергьовден. 

Християните погреба-
ли тялото му с чест. След 
време от гроба му започ-
нало да се усеща благоу-
хание. Тогава мощите му 
били пренесени в олтара 
на селската църква. Над 
тях ставали многобройни 
чудеса. 

Образът му е изписан в 
параклиса „Свети архан-
гели“ в Рилския манастир. 
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народният певец Здравко мандаджиев при-
тежава топъл лиричен глас с голям диапазон и 
богата орнаментика. Учи в специализирана му-
зикална паралелка с народно пеене в сОУ „вла-
димир димитров - майстора”, а след това в 
средното музикално училище в с. Широка лъка, 
специалност „народно пеене”. дипломира се в 
академията за музикално, танцово и изобра-
зително изкуство в Пловдив. има няколко изда-
дени албума и много самостоятелни концерти.

Женен е, съпругата му се казва ради и имат 
син димитър, който е почти на четири годинки.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

- Здравко, наближава Цветница, именният 
ти ден. На кого си кръстен и името носи ли ти 
късмет по житейския и професионален път?

-  Цветница е един от най-хубавите пролет-
ни празници! Обичам го! Кръстен съм на баба 
ми Здравка Пеева. Таланта не съм го наследил 
от нея, но пък тя беше човекът, който беше не-
престанно с мен, водеше ме на уроци по солфеж, 
пеене, акордеон, помагаше ми за организация-
та на всички концерти, които правех в родния 
ми град. Разбира се, тук не из-
ключвам и моите родители, ко-
ито са били винаги зад мен, по-
магайки ми безрезервно по пъ-
тя на моето израстване. За мое-
то израстване съм благодарен и 
на съпругата ми.

- В песента ти „имен ден” пе-
еш: „Днеска е твоят имен ден, с 
приятели се събери, заедно да 
се повеселим, да останат спо-
мени добри...” има ли праз-
ник, който няма как да забра-
виш?

- Всеки празник се помни, щом 
е споделен с добри приятели, 
приятна компания и хора с поло-
жителна енергия. Обичам да се 
веселя, да се усмихвам, да се забавлявам. Какво 
по-хубаво от това в днешно напрегнато време !

- имаш впечатляваща кариера. кои са тво-
ите учители през годините?

- Вече 10 години съм на професионалната сце-
на, с 5 самостоятелни албума и един дуетен. Ако 
трябва да кажа дали ми е било лесно, ще отгово-
ря  „Не!” Трудно е да се наложиш в днешно вре-
ме, имайки предвид, че конкуренцията е доста 
голяма. Първите 2-3 години се лутах, чудейки се 
какво да направя, каква песен да запиша... Ни-
кога не съм криел, че ръка ми подаде моята ко-

И вторият концерт 
от новия  проект „Нина 
Николина Live“ получи 
оценка „ на световно 
ниво, с висока класа и 
неподра-
ж а е м 

с т и л ” . 
" И з б р а х м е 
10 от златните хито-
ве на българския пе-
сенен фолклор. 

Това беше труден 

избор. Прослушала 
съм над 200 песни и 
избрах 10 емблема-
тични от различни 
фолклорни области и 

разбира се, „Излел е 
Дельо хайдутин”, 

на която ви-
наги съм се 

в ъ з х и щ а -
вала. Учи-

ла съм 
се от 
„косми-
ческа-
та“ Ва-
ля Бал-
канска, 
но ис-
к а х м е 
на тази 

красива 
песен да 

придадем 
ново звуче-

не, изслуш-
вах внимател-

но и вниквах в те-
кста, в орнаментиката 
и спецификата на ро-
допската песен. С му-
зикантите работихме 
много и искахме да 

придадем една нова 
картина, отдавайки 
почит на автентич-
ното звучене на бъл-
гарския фолклор, но 
и да го развием в но-
ва посока", казва за 
проекта Нина Нико-
лина. Проектът  „Ни-
на Николина Live” е 
с неподражаем стил, 
който включва бъл-
гарски народни пес-
ни, които са погле-
днати по различен 
от традиционния на-
чин, събиращ фолк-
лор, етноджаз, фла-
менко и вокални и 
инструментални им-
провизации. 

“С проекта  „Нина 
Николина Live” си по-
ставям за цел да пока-
жа как една самобит-
на, национална музи-
ка може да бъде на-
правена разбираема и 
близка за хора от раз-
лични страни и  кул-
тури. Желанието ми 
на артист е да пока-
жа, че в музиката пре-

лежка Поли Паскова, с която направихме две дуетни 
песни. Започна да ме взема със себе си по участия 
и така се срещах с голямата сцена. А после дойде и 
дуетният албум. Започнаха да идват покани за съв-
местни концерти и в един момент колелото се за-
въртя. Днес с радост мога да кажа, че съм един от 
търсените и често канени изпълнители от по-мла-

дото поколение. 
Сега ми е по-лес-
но, защото вече ме 
познават като из-
пълнител, имат до-
верие в мен и ме 
канят, за да слушат 
моите песни.

Учил съм се от 
легендите на бъл-
гарския фолклор 
-  Недялка Кера-
нова, Борис Маша-
лов, Веселин Джи-
гов, Георги Чилин-
гиров, Калинка Згу-
рова, Янка Рупкина 
и още много, много 

други. Първите ми учители са Румяна Манделева, 
Румен Христов, Тодор Бечев. На тях дължа много 
в моето развитие.

- разкажи за   първите си  творчески стъпки? 
- Бях на 4 годинки, когато майка ми ми донесе 

едно акордеонче от Русия. Още същата вечер се 
затворих в стаята и след 2 часа вече свирех пра-
вилно с него няколко песнички, които знаех. Тога-
ва родителите ми разбраха, че имам дарба. Започ-
наха уроци по акордеон, солфеж, пеене.

- къде според теб се крие силата на българ-
ския фолклор?

ниво, с висока класа и 
неподра-
ж а е м 

фолклорни области и 
разбира се, „Излел е 

Дельо хайдутин”, 
на която ви-

наги съм се 
в ъ з х и щ а -

с т и л ” . 
" И з б р а х м е 

ла съм 
се от 
„косми-
ческа-
та“ Ва-
ля Бал-
канска, 
но ис-
к а х м е 
на тази 

красива 
песен да 

придадем 
ново звуче-

не, изслуш-
вах внимател-

но и вниквах в те-
кста, в орнаментиката 

Ëóäè ìëàäè ãîäèíè

Докъдето и да стигнеш -  не спирай  да мечтаеш!

махването на граници-
те, всъщност само сбли-
жава хората и ги кара да 
откриват общото в сво-
ите култури, да се раз-
бират и приемат по-до-
бре едни с други“ , спо-
деля изпълнителката. 
„Израснала съм с народ-
ната музика. Това е пъ-
тят, по който съм тръг-

нала от дете. Продъл-
жавам да вървя по тези 
пътеки, защото обичам 
фолклора, защото го 
познавам, защото вина-
ги има изненади и пре-
дизвикателства, защото 
е ценен и достоен. Той 
води към корени и стеб-
ла, надявам се и до лис-

- Българският фолклор датира от стотици годи-
ни, а ние като народ сме успели да го запазим до 
ден днешен. За да съумееш да съхраниш нещо тол-
кова  време, то трябва да е истински важно за теб.  
Българският фолклор е световно богатство и нес-
лучайно е превърнато в нашата визитна картичка.

- кои песни и от кой регион на България оби-
чаш да изпълняваш?

- Обичам да изпълнявам песни от всички фол-
клорни области без изключение. На това са ни учи-
ли и нашите учители в училище! Аз съм тракийски 
певец, но най на сърце са ми родопските песни! Ня-
как си чувствам родопската песен  близка, усещам я!

- много са концертите ти по широкия свят. 
Жадни ли са за  фолклор  нашите сънародни-
ци емигранти?

- Щастлив съм, че професията ми е такава, че оби-
калям много, и то не само  България, но и в чужби-
на! Определено хората извън страната ценят по-
вече фолклора, може би носталгията ги кара да го 
правят! Не е лесно далече от родината. 

- Да очакваме ли нов музикален албум?
- Да! За Цветница излиза петият ми самостояте-

лен албум - „Луди млади години“, в който  са вклю-
чени 12 песни от различни фолклорни области на 
България. 

- какво не харесваш в нашата действителност?
- Не мога да се примиря със злобата и завистта 

в хората. Всеки има првото да е щастлив, но защо 
трябва да завиждат някои и да злобеят?! Защо не 
направят така, че и те да са щастливи и да се радват 
на живота. Не мога да се примиря с неуредиците и с 
неразбориите в държавата ни. Имаме най-прекрас-
ната страна - с толкова забележителности, с тра-

диции, с култура, а не знаем как да ги използваме.  
Мечтая за един по-спокоен живот, изпълнен с 

повече усмивки! Здравето да е непрестанен спът-
ник в моето семейство и за всички, които обичам.

интервюто взе ивайло илиеВ

Освен прекрасен дует, с Поли Паскова 
са и много добри приятели

та, есен и пролет – еже-
годно. Надявам се ни-
кога да не умира това 
дърво, закичено с но-
ви мартеници. Фолкло-
рът ме отведе до всич-
ки континенти, а "Из-
лел е Дельо хайдутин" 
– е българското кос-
мическо послание, из-
брано сред множество 
други музикални пред-
ложения да представи 
земната цивилизация”,  
разкрива певицата.

За щастие мечтата 
на Нина Николина ка-
то момиче съвпада с 
професията и в живо-
та. Има издадени 10 ал-
бума. Номинирана е и 
има награди във всич-
ки възможни музикал-
ни категории – за из-
пълнителка, за песен, 
за клип, за текст, за ал-
бум, за дует. Предста-
вя българската култура 
и българската народна 
музика на много меж-
дународни фолклорни 
фестивали.

„Докъдето и да стиг-
неш – не спирай да меч-
таеш!”, това е житей-
ската философия на 
младата изпълнителка.

"нина николина Live" с музикантите -  калин вельов 
(барабани и перкусии), мартин ташев (тромпет и во-
кал), ясен велчев (клавишни) и таня Първанова (вокал)
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Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

Äжансу Äере

От стр. 1 
Родителите обаче 

не й позволили вед-
нага да се омъжи за 
него. Майка й Йозефне 
настояла любовта им 
да премине през из-
питателен срок, кой-
то Руди издържал ус-
пешно. 

Година по-късно, на 
17 май 1923 г., два-
мата се оженили. На 
13 декември 1924 г. 
се родила и дъщеря 
им Мария-Елизабет – 
първото и единстве-
но дете на бъдещата 
звезда. „Той беше мил 
и нежен, можех да му 
се доверя. Това чув-
ство остана неизмен-
но през всичките ни 
години заедно. Дове-
рието беше взаимно 
и безусловно“, разказ-
ва по-късно Марлене 
за своя пръв и един-
ствен съпруг. 

Двамата живели за-
едно само пет годи-
ни, но така и не се 
развели. Бракът им на 
съвременен език бил 
отворен. Скоро след 
раждането на дъщеря 
си Дитрих прекъснала 
сексуалните контакти 
с мъжа си, а Руди си 
намерил любовница – 
младата балерина Та-
ми. Отношенията меж-

ду Марлене и Рудолф 
далеч не били стан-
дартни. Дитрих пред-
лагала на съпруга си 
да чете писмата, ко-
ито тя получавала от 
любовниците си, а му 
пращала и копия на 
писмата, които пише-
ла до тях. Ако някой 
от многобройните й 
обожатели се осме-
лявал да ревнува от 
Руди, Марлене ведна-
га отсичала „Теб пък 
какво те засяга това? 
Той ми е съпруг!“. 

 „Това беше удар 
от гръм, избухване на 
изгрева“, коментира 
Ерих-Мария впечат-
ленията си за първа-
та си среща с Марле-
не през 1937 г. Гле-
дайки снимките на 
Марлене и виждай-
ки красивата й външ-
ност и сексапилно-
то й излъчване, ни е 
трудно да предполо-
жим, че тя е чела Кант 
и е обичала поезията 
на Рилке. Ремарк съ-
що не си го предста-
вял. Тя го впечатлила 
до дън душа, деклами-
райки наизуст стихо-
вете на любимия поет! 
Тази „чувствена буря“ 
между Дитрих и Ре-
марк се оказала дос-
та дълга – връзката 

им продължила цели 
три години, въпреки 
че Марлене правела 
всичко, за да й сло-
жи край. 

Може ли да се на-
рече любов този во-
довъртеж от чувства, 

който обзел преживя-
ващата творческа кри-
за 35-годишна актриса 
и 39-годишния писа-
тел, който след фено-
меналния успех на „На 
Западния фронт нищо 
ново“ все не можел да 
пропише пак? По-ско-
ро да, отколкото не. 
Той я наричал „сърчи-
це, съкровена мечта, 
светлина над горите“, 
„малка маймунка“, „ан-

гел“, „мадона на моя-
та кръв“, „северно сия-
ние“, „пламък над сне-
га“ и дори „малък ме-
ланхоличен блондин, 
партньор по зоопарк“. 

 Марлене влудявала 
Ремарк с нежелание-

то си да се разведе и 
да се омъжи за него, 
както и с възгледите 
си за връзките между 
мъжете и жените. Той 
й написал триста пис-
ма (без да спомене и 
дума за политика или 
социални проблеми), 
а тя на него едва два-
десет. Но нещата не 
опират само до обе-
ма текст. Именно бла-
годарение на Дитрих 

Ремарк успял да полу-
чи американска виза и 
да емигрира. 

 Във връзката им ня-
мало нито една скуч-
на минута! Марлене 
сменяла любовниците 
като носни кърпички, 

Ремарк по-
беснявал и 
гонел сво-
ята „пума“ 
(което мно-
гократно е 
описвал и 
в дневни-
ка си). По-
сле пак се 
събирали, а 
в дневника 
се появявал 
нов запис 
„няма вече 
н е щ а с т и е , 
нали ти си 
с мен“. Ето 
откъс от ед-
но от писма-

та му до Дитрих: "Ис-
кам да бъда близо до 
теб и повече нищо не 
ми е нужно. Ти трябва 
да знаеш какво искам 
аз. И не трябва да се 
страхуваш от нищо. Ти 
трябва да си уверена, 
че аз винаги ще бъ-
да с теб и в твоя жи-
вот никога повече ня-
ма да има самота. Аз 
не умея да бъда уте-
шител - в това не съм 

ловък с думите. Но аз 
съм способен на нещо 
друго, на което пре-
ди не бях: аз съм спо-
собен на любов - и в 
този миг, в който на-
писах това, ми стана 
ужасно срамно, защо-
то прозвуча високо-
парно, а не трябваше. 
Но ще оставя всич-
ко такова, каквото е, 
защото благодарение 
на теб аз станах спо-
собен на това!" (11.12. 
1938 г.)

 Благодарение на 
тази любов Ерих Ма-
рия започнал отново 
да пише. В заключе-
ние ще кажем само, 
че трябва отново да 
прочетете „Триумфал-
ната арка“, замествай-
ки наум името „Равик“ 
с Ерих-Мария, а „Джо-
ан Маду“ с Марлене.

 Ремарк обичал мно-
го жени в живота си. 
Мнозина обичала и 
Дитрих. Любовта по-
между им не била нито 
първата, нито послед-
ната за тях, но е исто-
рия на великата ярка 
любов – среща между 
двама души, самотни 
по своему, разголва-
щи чувствата си най-
страстно в изкуство-
то, което имали като 
спасение.

Триумфалната арка на Марлене и Ремарк

красиви на всяка въЗраст
лЮБими сериали

 ÀÐÎМÀÒÅÍ ËÅÄ
 Най-простото и бързо коз-

метично средство - розова на-
стойка, която се прилага за су-
ха и нежна кожа.  От настойката 
може лесно да се направи ро-
зов лед за измиване на лицето.

1 с. л. листенца от рози се 
залива с вряла вода, половин 
час кисне и се изцеж-
дат. Замразяват 
се във формич-
ки за лед. Про-
тривайте ли-
цето и шия-
та сутрин и 
вечер. На-
с т о й к а т а 
може да се 
използва и 
за компреси.

 ÊÐÀËÑÊÀ 
ÂÎÄÀ

 универсалното средство, 
което може да се използва ка-
то лосион, дезодорант, тоник 
за лице, отвара за изплакване 
на коса и даже средство за ми-
рисане при главоболие.

 ще са ви необходими по ед-
на част листенца от роза, ла-
вандула, розмарин, босилек, 
смляна лимонова и портокало-
ва кора, 2 части мента, ябълков 
оцет, дестилирана вода.

 Залейте сухата суровина с 
вряла вода, така че да го по-
крива, и оставете за 1 час да 

кисне. към 60 мл ябълков оцет 
добавете 60 мл от готовата на-
стойка, излейте сместа в стък-
лен съд, затворете с тапа и ос-
тавете две седмици на тъмно.

 изцедете, добавете 1,5 ча-
ша дестилирана вода. излей-
те състава в любимия декора-
тивен флакон и използвайте 
ежедневно.

 ËÎÑÈÎÍ ÇÀ 
ÐÚÖÅ

 смесете 40 мл 
глицерин, 30 мл 
розова вода, 5 
мл спирт (95 %), 
5 мл кислород-
на вода (3%), 5 
мл амоняк и сок 

от един лимон. 
съхранявайте на 

хладно и плътно за-
творен.

 ÓÕÀÉÍÀ ÂÀÍÀ
 Не изхвърляйте подарените 

букети от увяхващи рози! из-
сипете в буркан с широко гър-
ло 200 г обикновена едра сол 
и сложете там опадалите лис-
тенца. 

 Буркана плътно затворете, 
разтръскайте и оставете на то-
пло място за няколко седми-
ци. През това време солта ще 
попие от листенцата ухайните 
вещества и ще можете да я до-
бавяте във вода и да взимате 
ароматни вани. 

Домаøна коçметика с роçа
Джансу Дере, която по-

знаваме от сериалите, 
е родена на 14 октомври 
1980 г. под обаятелната 
зодия Везни. И наистина, 
разглеждайки снимки с нея, 
няма как да не се усети ле-
котата и свободата, коя-
то носи този знак. Но зад 
очарователната й усмив-
ка, както всяка една Вез-
на, Джансу крие остър ум, 

склонен към философски 
размисли в търсене на ис-
тината, справедливост-
та и хармонията.

Младата актриса е не 
просто всеобща любим-
ка, а пълна кошница с из-
ненади. Тя не обича да раз-
казва за себе си, затова не 
са много онези, които зна-
ят забележителни факти 

от биографията й. Произ-
ходът й например се оказа 
особена изненада за родни-
те фенове. Всички са чува-
ли, че майка й е гръцка еми-
грантка, но малцина зна-
ят, че бащата, пред ко-
гото благоговее, е… бъл-
гарски турчин, емигрирал 
млад сред първата вълна 
изселници, но с амбиция и 
много труд успял да даде 

на едничкото си чедо до-
бър стандарт и прекрас-
но образование. 

Ролите, които Джан-
су избира, подчертават 
не само вродения й чар, 
но й разкриват дълбока 
емоционалност, осъзна-
та чувствителност, коя-
то умело се съчетава с ак-
тьорския й талант.

Джансу, макар и ак-
триса в екзотичната 
Турция, се сблъсква с про-
блеми, познати и на хо-
ливудските й колеги. Вся-
ка нейна стъпка и дума 
са зорко следвани от ме-
диите, феновете й жаду-
ват детайли от интим-
ния й живот, без да ос-
ъзнават колко ограбва-
що и потискащо е това 
за една млада жена, коя-
то се бори за признание 
в професия, която изис-

ква безусловна от-
даденост и професи-
онализъм.

Но в любовта я 
съпътства лош къс-
мет. През 2006 г. го-
дежът й с турския 
комедиен актьор и 
карикатурист Джем 
Йълмаз приключва 
драматично, след 
като Джансу разби-
ра, че той й е изневе-
рявал с една от най-
близките й приятел-
ки Аху Яту. Следва-
щите кратки връз-
ки също завършват 
нещастно за актри-

сата. 
Едно е сигурно - не-

зависимо неуспехите в 
личния живот Джансу не 
спира да се усмихва и да 
гледа с надежда напред. 
Българските зрители 
могат отново да се на-
сладят на таланта и ду-
ха й в драматичен сери-
ал „Майка“. 
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Сладки с ореõи и овесени ядки

Ìорковени áонáони с ореõи

Ïостен с áулãур Áрауни

 Продукти:  ябълки - 
300 г, настъргани, мор-
кови - 300 г, настърга-
ни, кафява захар - 2 ч. ч., 
стафиди - 1 шепа, кане-
ла - 2 ч. л., сода бикар-
бонат - 1 ч. л., брашно - 
2 и 1/2 ч. ч. за кекс, зех-
тин - 1 к.ч.

Приготвяне:  В го-

лям и дълбок съд поста-
вете пресятото браш-
но, содата, захарта и 
канелата. Разбъркай-
те добре и прибавете 
ябълките, морковите, 

стафидите и мазнината. 
Разредете с малко 

вода на око, за да се 
получи гъста каша. По-
лученото оставете на-
страна за десетина ми-
нути и след това пре-
сипете в набрашнена и 
намазнена подходяща 
тава или форма за кекс. 

Печете в умерена 
фурна до пълната му 
готовност. Готовият де-
серт по желание се по-
ръсва с пудра захар и 
малко канела.

 Продукти:  овесени ядки - 1 к. ч., банани - 1 бр., 
портокалов сок - 1 к. ч., мед - 1 с. л., захар - 2 с. л., 
канела - 1 ч. л., бисквити - 9 бр. смлени, постни, ко-
косови стърготини, бадеми - 5 - 6 бр. сурови.

Приготвяне:  В купа сипваме смлените бискви-
ти, овесени яд-
ки и заливаме с 
портокалов сок 
и мед. Разбърк-
ва се на каша, 
добавя се на-
мачкан с вили-
ца банан, захар, 
канела, начука-
ни ситно суро-
ви бадеми и се 
разбърква до-
бре, да се смесят продуктите. Ако сместа е по-ряд-
ка, добавяте още овесени ядки. 

С лъжица се оформят топчета в хартиени кош-
нички, поставени във форми за мъфини. 

Печем в загрята фурна 180 градуса около 12-
15 минути. Изваждат се и поръсваме с кокосови 
стърготини. 

Продукти:  3/4 ч. ч. оре-
хови ядки, 3/4 ч. ч. ста-
фиди, 3 суп. лъж. ка-
као + 1 суп. лъж. ка-
као за овалване, 2 
суп. лъж. мед, 1/2 
ч. л. джинджифил. 

Приготвяне: 
Всички продукти 
се поставят в блен-
дер и се нарязват на 
ситно. От сместа, която е 
като гъсто тесто, се оформят 
с лъжичка топчета с еднакъв 
размер – около 1/2 от орех. 

Всяко бон-
бонче се 

овалва 
в ка-
к а о 
и по-
ставя 
в общ 

с ъ д 
или са-

м о с т о я -
телна хартий-

ка. Добре е преди поднася-
не бонбоните да се съхранят 
поне 8 часа в хладилник.

Продукти:  1/2 кг 
моркови, 3/4 ч.ч. за-
хар, 1 к.ч. орехи, 1/2 
ч.л. канела, 30 г коко-
сови стърготини.

Приготвяне: морко-
вите (1/2 кг) се настър-
гват на едрото ренде 

и заедно със захарта 
(3/4 ч.ч.) се поставят 
в малка тенджера на 
котлона. 

Бъркат се често и 
не е необходимо да се 
добавя никаква теч-
ност, тъй като зелен-

чуците ще 
пуснат своя 
сок. когато 
той изври 
напълно, а 
м о р к о в и -
те омекнат, се доба-
вят канелата (1/2 ч.л.) 

Продукти:  булгур - 
300 г, вода - 5 ч. ч., за-
хар - 200 г, орехи - 1 
ч. ч., смлени, стафиди - 
100 г, бисквити - 3-4 бр. 
обикновени, лимони - 
кората на 1/2 лимон, 
канела - за поръсване.

Приготвяне: Нали-
ваме в тенджера сту-
дена вода и добавяме 
в нея булгура. Слагаме 
на тих огън и варим, 
докато водата изври 
и булгурът придобие 
кремообразна консистенция. През това време сми-
ламе орехите и бисквитите и рендосваме кората от 
половин лимон.  

Когато булгурът е готов, сваляме от огъня и при-
бавяме към него захарта, смлените орехи и смле-
ните бисквити, стафидите и лимоновата кора. Раз-
бъркваме всичко много добре и пълним в чаши или 
в купички. Отгоре поръсваме с канела.

Продукти:  брашно - 
3 ч. ч., сода - 1 ч. л., ка-
као - 6 с. л., сол - 1 щип-
ка, захар - 2 ч. ч., оцет - 3 
с. л., олио - 3/4 ч. ч., во-
да - 2 ч. ч. студена, 
ванилия - 2 бр.

П р и г о т -
вяне: В ку-
па смесе-
те сухите 
съставки 
(брашно, 
захар, со-
да, какао, 
сол). Раз-
бъркайте, за 
да се смесят 
добре съставките. 
Добавете оцета, олио-
то, ванилията и водата. 
Разбъркайте с телена 

бъркалка, не е необхо-
дим миксер. Застелете 
тавичка (23х33) с хар-
тия за печене.

Изсипете сместа 
и печете на 

180 граду-
са, око-

ло 40-
45 ми-
нути. 
И з -
ваде-
те от 

ф у р -
ната и 

оставете 
да се охла-

ди. По жела-
ние го поръсете с пуд-
ра захар или го залейте 
с шоколадова глазура.

     Продукти:  400 
г сурови лешници, 2 
чаени лъжички ва-
нилов екстракт, ¼ 
чаша какао на прах, 
щипка сол, ½ супе-
на лъжица кокосо-
во масло, ½ чаша 
бадемово мляко, 
мед или захар на 
сладост

     Приготвяне: В предварител-
но загрята на 200 градуса фурна 

запечете за някол-
ко минути лешни-
ците. След това ги 
сложете в кърпа и 
леко разтъркайте, 
за да паднат люс-
пите. Прехвърлете 
ядките в кухненски 
робот и ги смелете 
фино. Прибавете 
останалите състав-

ки. Когато се получи гладък крем, 
може да сервирате.

Продукти: 15 г мая, 300 мл 
чаша олио, 300 мл вода, браш-
но колкото поеме за меко тес-
то, пудра захар и ванилия за 
поръсване, орехи за поръсва-
не (по желание), локум - с оре-
хи, други ядки или обикновен.

Приготвяне: Маята се раз-
тваря в хладка вода и се при-
бавя към пресятото брашно. 
Към тях се прибавя и олиото. 
Замесва се меко тесто, което 
се разточва с дебелина 1/2 см 
и се изрязват триъгълничета. 
Във всяко триъгълниче се по-
ставя по едно парченце локум 
и се навива на кифличка. Пе-
кат се в предварително загря-
та фурна на 180 градуса до го-
товност. По желание може да 
ги поръсите с орехи. Преди да 
са изстинали, се овалват обил-
но в пудра захар, в която сте 
сложили и ванилия.

Продукти:  1 ч. ч. 
 олио, 2 ч. ч. грис, 3 ч. ч. 
захар, 4 ч. ч. вода, по же-
лание - настъргана лимо-
нова кора от 1/2 лимон, 
ванилия, канела, счука-
ни орехови ядки.

 Приготвяне: Грисът се 
запържва в олиото до зла-
тисто. Захарта и водата се 
кипват. Захарният сироп се сипва постепенно в запържения 
грис. Непрекъснато се разбърква на слаб огън, докато грисът 
поеме сиропа. Изсипва се в подходящ съд. Оставя се похлу-
пена за около 20 минути. След това се реже на форми по же-
лание. Може да се гарнира с канела и орехи. Ако се ползват 
ванилия и лимонова кора, те се слагат в горещия захарен си-
роп, преди с него да се залее изпържения грис.

и смлените или на-
трошени орехи (1 

к.ч.). сместа се раз-
бърква много до-
бре и се оставя да 
се охлади. след то-
ва от нея се офор-
мят малки топчета, 
които се овалват в 
кокосови стърго-
тини (30 г) и се по-
ставят в малки хар-
тиени формички.

с. л., олио - 3/4 ч. ч., во-
да - 2 ч. ч. студена, 
ванилия - 2 бр.

П р и г о т -
В ку-

па смесе-
те сухите 

захар, со-

Изсипете сместа 
и печете на 

180 граду-
са, око-

сол). Раз-
бъркайте, за 
да се смесят 
добре съставките. 

45 ми-
нути. 
И з -
ваде-
те от 

ф у р -
ната и 

оставете 
да се охла-

ди. По жела-

В ку-

  3/4 ч. ч. оре-
хови ядки, 3/4 ч. ч. ста-
фиди, 3 суп. лъж. ка-
као + 1 суп. лъж. ка-
као за овалване, 2 
суп. лъж. мед, 1/2 
ч. л. джинджифил. 

Всяко бон-
бонче се 

овалва 

Всички продукти 
се поставят в блен-
дер и се нарязват на 
ситно. От сместа, която е 

в ка-
к а о 
и по-
ставя 
в общ 

с ъ д 
или са-

м о с т о я -
телна хартий-

као + 1 суп. лъж. ка-

     Продукти:  овесени ядки - 200 г, орехи 
смлени - 100 г, тахан - 200 г сусамов, мед 
- 250 г, ванилия - 1 ч.л. есенция, кане-
ла - 1 ч.л., стафиди - 60 г.

     Приготвяне: Накиснете стафи-
дите в топла вода за около 30 мину-
ти, след което ги отцедете добре. В 
купа разбъркайте отцедените ста-
фиди, сусамовия тахан, меда и ва-
ниловата есенция. Добавете към тях 
овесените ядки, смлените орехови 
ядки и разбъркайте до еднородност. 

С навлажнени ръце оформете топки с 
големината на орех. Подредете ги в тава върху 

хартия за печене и леко ги сплес-
кайте. 

 Печете сладките око-
ло 15 минути в предва-

рително загрята на 180 
градуса фурна. Ще по-
знаете, че са готови, 
когато краищата им за-
почнат леко да покафе-

няват.
     Оставете ги да се ох-

ладят върху решетка и ги 
поднесете заедно с чаша аро-

матно кафе.
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В сенчестата гора 
или в градината меж-
ду две големи тъмно-
зелени листа се появя-
ва стъбълце, обсипано 
сякаш с бисери - благо-
уханни, излъчващи не-
повторим нежен аро-
мат. Има ли нещо по-
просто и в същото 
време по-прелестно 
от това нежно създа-
ние, символ на чисто-
та, нежност, вярност 
и любов?

Н а и м е н о в а н и е т о  
Convallaria majalis L. мо-
мината сълза е получи-
ла от древното си ла-
тинско наименование 
Lilium convalium, което 
в превод означава „ли-
лия на долините“. Та-
ка е нарекъл растени-
ето Карл Линей, създал 
класификацията на рас-
тенията.  Момината съл-
за е едно от любимите 

торена с угнил тор.
Размножаване:
Размножава се чрез 

делене на коренища-
та, когато наесен из-
съхне надземната част 
и се разсаждат в лехи с 
разстояние 30 см между 
редовете и 5-6 см меж-
ду растенията. Всяко 
растение за посаждане 
трябва да има един или 
няколко кълна и част от 
коренището, като гор-
ната част на кълновете 
се заравя на дълбочина 
1,5-2 см. След посажда-
не и през лятото се по-
ливат обилно.

Когато кълновете ста-
нат 7-8 см и изкарат 1-2 
пъпки, се слагат на свет-
ло при температура - 20 
градуса.

Съвети:
Много важно е да се 

пази от плевели, осо-

бено такива с корени-
ща като пирея. Затова е 
добре да се плеви пет-
шест пъти всеки сезон. 

момината сълза е 
отровна! Признаците 
на отравяне са силно 
разстройство, повръ-
щане, отпадналост. 

лековити части на 
растението: В Герма-
ния се употребява во-
дата на Хартман срещу 
парализа (за тази во-
да се събират цвето-
вете след залез слън-
це, сушат се и се пра-
ви чай). В Англия вода-
та от момина сълза се 
нарича “златна вода” и 
се използва за лечение 
на нерви, главоболие 
и като профилактично 
средство при заразни 
болести и епидемии. 
Цветовете се употре-
бяват при сърдечни за-
болявания, епилепсия, 

пролетни цветя заради 
изящния аромат на неж-
ните бели звънчета, на-
редени по цветоносно-
то стъбло, високо 12-20 
см. Тя е многогодишно 
и зимоустойчиво расте-
ние. Цъфти през април 
- май.

Място:
Обича леки сенки, 

достатъчно влага, гли-
несто-песъчлива, добре 
отцеждаща се и доста-
тъчно хранителна поч-
ва, която бързо се затоп-
ля напролет. Понася и 
пълна сянка. На едно 
място расте до 10 годи-
ни, като на 1 квадратен 
метър се разполагат до 
56 растения. 

Почва:
Почвата трябва 

да бъде с неутрал-
на или слабо кисела 
реакция и добре на-

апоплектичен 
удар. 

В народ-
ната меди-
цина цветът 
се използва 
като тинкту-
ра в алкохо-
лен разтвор или 
водка, като успо-
коително сред-
ство, за отслабва-
не на болките и при 
възпалителни проце-
си.

Берат се цветовете 
и листата. Билката тряб-
ва бързо да се изсу-
ши и да се постави в 
добре затворени тене-
киени кутии, тъй като 
въздухът и влагата бър-
зо развалят лекарство-
то. След като откъснете 
момината сълза, измий-
те добре ръцете си с то-
пла вода и сапун. 

Да не се бере от деца 

Момината сълза – чаровна и отровна

Пръскане с природни средства

Борба с листните 
въшки по овощни-
те култури, фасула 

и краставицата 
Растенията се трети-

рат с извлек от 200 г сит-
но нарязан 

крОмиД лук 
накиснат 
в 10 л 
в о д а 
за 15 
часа. 
Пре-
ц е ж -
д а 
се и 
се прилага 
преди завиването на 
въшките в листата. За 
по-добър ефект като 
прилепител се използ-
ва 10 мл течен сапун, 
който се прибавя към 
извлека. 
Същият извлек е ефика-
сен и срещу паякообра-
зуващия акар при ябъл-
ката, крушата и краста-
виците. Използва се 
по време на вегетаци-
ята няколко пъти през 
7 дни.

срещу голите охлюви 
и морковената муха 
между морковите и 
ягодите плитко се 
заравя нарязан на 

парчета лук
За борба с листните 

въшки, акари и други 
вредители по 
сливата се из-

ползва из-
влек от 

ЧесъН
 с кой-

то расте-
нията се 

пръскат не-
к о л к о к р а т н о 

през 7 дни. На ситно 
се нарязват 3 средно го-
леми глави чесън, зали-
ват се с 10 л вода с 
температура около 
25°С и се оставят да 
престоят 7 часа. Със 
същия разтвор могат 
да се третират и сак-
сийни цветя.

листните въшки, 
п л о д о в и -
те червеи 
и ларвите на 
п е п е р у д и -

те при 
овощ-

ните и 
зеленчу-

к о -

в и -
т е 
култу-
ри може да се 
унищожат със следния 
разтвор: нарязват се на 
ситно 1 кг 

ДОмаТеНи 
расТеНия 

и се накисват в 1,5 л 
вода. След 1 час извле-
кът се прецежда, раз-
режда се със 7 л вода и 
се прибавят 5 мл течен 
сапун или друг приле-
пител.

Б о р б а - та с 
л и с т - ните и 

щитонос-
ни въш-
ки, акари 
и други 

вредите-
ли при цвет-
ните растения и някои 
овощни култури като 
ябълка, слива и ягода 
се извършва с извлек 
от кори от цитрусови 
плодове.

 Половин килограм 
кори от лимони, пор-

токали и мандарини 
се смилат и получе-
ната каша се налива в 
тъмна бутилка от 1,5 
л. Допълва се догоре 
с топла вода с темпе-
ратура около 40 граду-

са и се затваря 
веднага. Сме-

ста се оста-
вя за 5 де-
н о н о щ и я 
на тъмно 

и топло. 
П р е -
цежда 
се и се 
п р е х -
в ъ р л я 

веднага 
в по-мал-

ки съдове, 
които се дър-

жат на тъмно и хлад-
но. За приготвяне на 
работен разтвор 100 
мл от концентрата се 
разрежда с 8–10 л во-
да и се добавят 10 мл 
течен сапун или друг 
прилепител. 

Пръскането се реду-
ва с екстракт от чесън 
или люти чушки.

Особено ефикасни 
срещу гъсениците в 
ранните стадии от 
развитието им, лист-
ните и щи- тонос-
ните в ъ ш -

ки при 
ц в е -
т я т а 
и ня-

к о и 
о в о щ -

ни кул-
тури са 

люТиТе 
Чушки 

100 г от тях се накис-
ват в 2 l топла вода за 
5 дни. Извлекът се пре-
цежда и се добавят 3–4 
ml течен сапун. 

Пръска се през ин-
тервал от 7 дни.

Следва

напоследък все по-често се говори за био и екологично земеде-
лие. и с право – безбройните отровни инсектициди подкопават 
не само здравето на хората, но унищожават и пчелите, без кои-
то животът би станал невъзможен. Затова можем да се възполз-
ваме от природни средства за унищожаването на вредителите. 
известни са десетки растителни видове, чиито екстракти, от-
вари, настойки, масла, коренови отделяния и т. н. притежават 
инсектицидни, акарицидни, нематоцидни, фунгицидни и бакте-
рицидни свойства. 

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

Сега се сади пиперът

През април можете да сеете пипера. Семената 
му покълват при температура над 12 градуса. Тем-
пература под 12 градуса причинява физиологич-
ни смущения на поникналите растения. При тем-
пература под 16 градуса спира нормалното поле-
нообразуване, а при температура под 18 градуса 
растежът се забавя.

Оптималната температура за растеж и разви-
тие на пипера е 18-25 градуса. Възрастните, добре 
закалени растения понасят до -2 градуса, докато 
младите загиват при температура около - 0.5 гра-
дуса. Температура над 35 градуса се отразява не-
благоприятно върху растежа, развитието и пло-
додаването на пипера.

В южните райони на страната вече може да се 
засади ранният разсад от патладжан. Разстояни-
ята между редовете са 50-70 см, а вътре в реда - 50-
60 см. Оптималната 
температура за рас-
теж и развитие е 20-
30 градуса. Под 15 
градуса семената не 
никнат, цветовете и 
завръзите окапват.

За ранните до-
мати  препоръчи-
телният срок на за-
саждане е 17-30 ап-
рил,  а за средно 
ранни – 25.4 - 15.5.

к р а с т а в и ц а т а 
за полско произ-
водство трябва да 
се "боцне" от  25. 4 
до 10.5. Претенции-
те й към температурата са по-високи отколкото на 
доматите, пипера и патладжана. Това проличава 
още при поникването на семената, за което е нуж-
на топлина от минимум 15-16 градуса. 

Оптималната за поникването е 25-30 градуса. 
Под 9 градуса е невъзможно развитието на по-
никналите растения, а при половин градус под 
нулата те загиват. 

и бременни жени! Рас-
тението се суши върху 
хартия или на сухо и 
проветриво място. Не-
обходимо е често да се 
разбърква.

Любопитен факт е, че 
във Франция има спе-
циален ден на момина-
та сълза.
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Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

А сега какво – ние, профе-
сорите, доцентите, асистен-
тите, ще продължаваме ли да 
разказваме теорията на бор-
бата с корупцията, ще анали-
зираме ли обилно и обстой-
но нормативната уредба и ар-
хитектурата на системата за 

противодействие на това ог-
ромно зло?

Докато в същото време пър-
вите борци с корупцията (спо-
ред техните постове и пози-
ции) ще са нейният авангард?

Докато няма никаква, до-
ри елементарна политическа 
воля за борба с корупцията.

Докато корупционерите да-
же не смятат корупционер-
ството си за корупция и на-
ричат себе си почтени хора.

Докато когато им говорят 
за техните корупционни дела, 
те казват цинично, че не искат 
да падат на подобно битово 

ниво.
Докато 

студенти-
те ни пи-
тат защо 
е все по-
г о л я м а 
ножицата 
между те-
орията на 
б о р б а т а 
с коруп-
цията и 
п р а к т и -
ката на 
тази бор-

ба?
Неее, тук не можем да се 

измъкваме с баналната шега, 
че на теория между теория и 
практика разлика няма, но на 
практика има.

Най-добре е изобщо да 
спрем с тези лекции! Няма 
смисъл, само се излагаме, като 

Голият цар на корупцията 
даже не се свени

ги четем. Защото като не назо-
ваваме нещата и корупционе-
рите с истинските имена, ние се 
превръщаме в лицемери и под-
леци, в манпулатори и страхли-
вци, в демагози и лъжци.

Студентите виждат и знаят 
всичко. Те понякога дори не 
задават въпросите, чиито от-
говори ние спестяваме в лек-
циите си. Те знаят, че царят е 
гол. Всички знаем, че той е гол. 
Но си траем.

Ненапразно в приказката ед-
но дете извиква, че  царят е 
гол. Защото само то с непод-
правената си искреност и мла-
денческа наивност казва исти-
ната. Останалите се правят на 
утрепани, мълчат си, защото е 
здравословно и защото няма 
пък те да оправят света, я…

А голият цар на корупция-
та даже не се свени, че му се 
виждат срамотиите. Дори все 
по-брутално ни ги демонстри-
ра, гордее се с тях, опипва си 
ги самодоволно и смята, че у 
нас така е било, така е и та-
ка ще бъде… Понеже е случил 
на народ.

Професор  
Николай слаТиНски

Нали знаете оная 
приказка: Вие сте 
прости и аз съм прост 
– и затова ще я кара-
ме така. Не може та-
ка, г-н Борисов, как-
то сте тръгнали през 
просото или пък бяга-
те бос по горещия ас-
фалт. По-добре идете 
си слушайте диска на  
Роси Кирилова в Банкя 
– да не се заглобите  
в размекнатия асфалт 
на магистралите. Хо-
дете си в триетажната 
прогимназия в род-
ното Ваше курортно 
градче. Не разбирам 
защо искате да се мъ-
чите още, пък да мъ-
чите и нас. Ние сме 
без работа, без до-
ходи, но Вас това из-
общо не Ви интересу-
ва. Говорите без вся-
какъв срам, че безра-
ботни в България ре-
ално нямало. Че ела-
те ни вижте! Учехме 
навремето едно та-
кова стихотворение 
от дядо Вазов – каз-
ваше се „Елате ни ви-
жте!”. Вие не знам да-
ли си го спомняте. Или 
сте го забравили най-
вероятно. За нас, пен-
сионерите, пари няма, 
защото Ви липсват сра-
мът, честта, съвестта и 
достойнството на бъл-
гарски ръководители, 
милеещи за хората от 
собствения си народ, 
изоставени от Вас на 
произвола на съдбата.

Такива безсрамни уп-
равници България до-
сега не е имала, кои-
то да са толкова ал-
чни и безскрупулни по 
отношение на пари и 
привилегии. Нищо ни-
кой няма да отнесе в 
другия свят. Помисле-
те реално, че и оста-
налите хора имат про-
блеми, нужди, мечти и 

желания. 
Прогонихте ги да 

ги сбъдват в чужбина, 
пък тук подмазващи-
те Ви се кукли журна-
листки ги съжаляват, 
че били роби в Англия. 
И леят горчиви соле-
ни крокодилски сълзи.
Там, на Запад, се рабо-
ти стабилно и се пла-
ща достойно. Който не 
го е разбрал, хваща са-
молета и се прибира 

обратно тук. Говорих 
с някои от тях, оправ-
данията на тия, дето 
са работели на поле-
то, са, че редовете би-
ли много дълги, че ня-
мали вода за пиене, че 
се работело в кал, баня 
нямало. Пък аз им каз-
вам: невъзможно е то-
ва – има и вода, и ба-
ня, и почивка, но те са 

на края на 
реда. Ви-
дя се и в 
репорта-
жите по 
телевизи-
ите, но не 
на всичко 
може да 
се вяр-
ва. Мно-
го пре-
и н а ч е н и 
неща се 
казват и 
показват. 
Различна 
е действи-
телността. 
При капи-
т а л и з м а , 

ама оня – западния, 
а не този от нашен-
ски тип, най-важна е 
печалбата, затова там 
подборът е стрик-
тен. Докато тук забо-
гатяването на много 
от сегашните нашен-
ски чорбаджии става 
по спекулативен път 
– леко и доходно, как-
то обичат да се хва-
лят някои от тях по-
добно на управлява-

щите. Най-често по да-
лавераджийски начин. 
И те, властниците, уж 
търсят начин да спрат 
голямото източване на 
държавата, но това яв-
но не им се удава – 
дупката става все по-
голяма.Трябва дикта-
тура, но икономиче-
ска, а не  политиче-
ски репресии спрямо 
неудобните им лица, 
които с право ги кри-
тикуват за многоброй-
ните им недомислия 
и неефективни мерки. 
Но на българските уп-
равници това явно не 
им е ясно как може да 
стане. 

А то ще стане от но-
ви, некрадливи и дос-
тойни българи, милее-
щи за своя народ и ро-
дина (отечество). Зная, 
че ги има – и сред 
нас, и в чужбина. Са-
мо трябва да пожела-
ят да изведат Бълга-
рия на правилния път 
на икономическо раз-
витие. Да не мислят 
най-вече за себе си, а 
да поставят народа на 
първо място, но не ох-
ранената част от него, 
а бедните, страдащи и 
безработни хора. За-
щото сме знаещ и мо-
жещ народ – способен, 
но и много особен. Но 
разделен както никога 
досега. 

 иван сТОяНОВ, 
с. шишковци, 

кюстендилска област  

Народ сме способен, 
но и особен

От стр. 1
Нещата се държат до точката на кипе-

нето. Щом е наложително, изважда се на 
показ поредно безобразие – предизвика-
но нарочно или не. И протестите – масо-
ви и справедливи, избухват. Българите ве-
че имат набеден враг и не мислят за смя-
ната на системата, за далаверите, коруп-
цията, тлъстите банкови сметки на елита 
в чужбина и т.н. 

В нашенския Манчестър конфликтът с 
насилието на цигани срещу магазинер се 
случват три дни преди да излязат нещата 
на показ. Полицията арестува побойници-
те, после ги пуска? Някой, но не пострада-
лият, който е в болница, публикува в ин-
тернет побоя, заснет от камерите в тър-
говския обект. 

Гражданството реагира и спонтанно из-
лиза на улицата. То забравя за апартамен-
тите на представители на управляващите, 
алчността и деребейството на големци от 
ГЕРБ. Загубили окончателно ориентация, 
властниците, неразбрали все още какво им 
се е случило, се опитват да вменят вина и 
на депутати социалисти, за да се направи 
баналният извод, че всички са маскари. Но 
номерът не мина. Пропуска се обаче „не-
значителната“ подробност – опозицията ня-
ма възможност да направи каквито и да би-
ло услуги на строители, да промени закон 
или да прокара поправка, отменяща даде-
но разрешително. Корупцията е възможна 
само и единствено ако от теб зависи ре-
шаването на важен за бизнеса проблем… 
Затова се прибягна до циганите.

Цял вицепремиер габровец със съпругата 
си отиват на крака да успокояват страсти-
те. Висш полицейски чин напуска поста си. 
Кметицата е готова да го последва. Всяко 
чудо за три дни. В момента освен „Апарта-
ментгейт“ извън вниманието остава и на-
глостта, с която мнозинството се опита да 
върне в редовете любимия Цв. Цветанов 
през задната врата, включвайки го в спи-
съка за нещатни сътрудници на председа-
телката на гербаджиите.

Поредният фарс възмути дори безпар-
донния Б. Борисов. Той изтърва нервите 
си и нарече „Пунта Мара“ въпросната глу-
пост. Преведено от уличен жаргон, това оз-
начава нещо като фалшификация! Странно 
защо не са съгласували с него верните му 
„войници“. Дали пък не са стигнали до из-
вода, че без номерата на доскорошния си 
ръководител, зам.-шеф на партията, ще се 
провалят? Няма го и ренегата Дани Кири-
лов, превърнал се от неуспешен законот-
ворец в министър на правосъдието. Отива 
си най-подир и Делян Добрев – опитвай-
ки се да изпревари скандала за коопера-
ция в „Манастирски ливади“ на сдружение 
от приятели, кумове, роднини хасковлии…

Спас Гърневски тръгна по студията да 
обвинява „комунягите“ за неблагополучи-
ята, сполетели новата политическа сила на 
стария седесар. Председателката на Народ-
ното събрание преглътна воплите „на кого 
ни оставяш, Бойко?“.

В Габрово буйни младежи, развели три-
багреника, геройски опустошиха няколко 
празни обиталища на изпокрили се цига-
ни. Затова пък няма кой да събира боклу-
ка на града. 

За липсата на черноработници въобще 
да не говорим. Те по принцип са кът. 

Ще мине ден-два, седмица, страстите ще 
улегнат. Тогава по-разумната част от елек-
тората ще прозре, че страната постепенно 
цялата е превърната в Пунта Мара. В нея 
истината е значително по-малко от ковар-
ството и лъжите.

 И трудно се открива…

„Пунта 
Мара “

П. Д.
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ПеТък, 19 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:15 Обзор “Лига Европа”
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 “Биг бенд Нишвил” /Сър-

бия/ и “Ню квартет Балаж 
Бади” /Унгария/

0:30 Часът на истината
2:00 Култура.БГ

съБОТа, 20 аПрил 
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество 
15:00 Принцът и просякът /

Досьо Досев на 85 г./

16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:45 Частните музеи в Чехия: 

Музей на грамофоните
19:00 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман 2
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Господин Селфридж
22:25 По света и у нас
22:40 Студио “Х”: Не убивай
0:30 Мононоке
1:20 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман 2
2:05 Джинс
2:35 Туристически маршрути
3:00 Господин Селфридж
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

НеДеля, 21 аПрил
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 От Цветница до Великден
9:30 Празнично богослужение 

по случай Вход Господен 
в Йерусалим /Цветница/

11:25 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Великденско послание 

и Благословия “Урби ет 
Орби” на папа Франциск

13:25 Църквите остават
14:00 Библиотеката
15:00 Дивото зове
16:35 Семейство Даръл 2
17:25 Церемония по връчване 

наградите на Фондация 
“Енчо Керязов”

18:00 Джаз фестивал в Мон-
трьо “Микстейп”

18:30 Спорт ТОТО 
19:00 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман 2
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Да возиш мис Дейзи
23:00 По света и у нас
23:15 Перфектните непознати
1:00 През коридорите на вре-

мето с Морган Фрийман 2
1:45 Студио “Х”: Не убивай
3:30 Туристически маршрути
4:00 Извън играта
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев
Bnt

ПОНеДелНик, 22 аПрил
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня

19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Клуб “История.bg”
22:00 Марс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Марс
3:20 Малки истории
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ВТОрНик, 23 аПрил
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Марс

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Марс
3:20 Клуб “История.bg”
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

сряДа, 24 аПрил
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Мечтата за “Марс”
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Достоевски
22:00 Марс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Зад кулисите на “Марс”
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Марс

3:20 Достоевски
4:15 Зад кулисите на “Марс”
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧеТВърТък, 25 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Изкуството на 21 век   
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката
15:15 Гимназия “Черна дупка”
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Магията на българския 

иконостас
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Да затвориш кръга
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента с Милен 

Атанасов
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Перфектните непознати
4:25 Туризъм.бг
5:25 Още от деня
5:40 Магията на българския 

иконостас

ПеТък, 19 аПрил 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Откакто свят светува    
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 На първия ред на ис-

торията: „Доц. Стефан 
Тъпанов с Молерите“

15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Фениксът Токио
19:10 10 000 крачки                 
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Романтичният доктор
23:00 По света и у нас
23:25 Концерт на Стефан Въл-

добрев & “Обичайните 
заподозрени”

0:45 Натисни F1
1:00 Музика, музика...
1:30 В близък план
2:00 Европейски маршрути
2:15 Откакто свят светува    
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

съБОТа, 20 аПрил 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите  
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Точица
7:50 Сафарито на Скаут
8:15 Златни ръце
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата            
9:15 Олтарите на България
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува     
11:00 Пазители на традициите  
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм  
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Световните градове на 

България: Сапарева баня 
- началото на началото

15:25 Апостолите
17:30 Опера на открито
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм  
20:00 Музика, музика...
20:30 Скришна игра
22:25 По света и у нас
22:40 Добър ден с БНТ 2
23:40 Пътуване с песента
1:20 Туристически маршрути
1:50 Време за губене
2:20 Скришна игра
4:15 Рецепта за култура 
5:10 Домът на вярата            
5:25 Защо да стигнем по-да-

леч: Прекосяването на 
Вогезите

НеДеля, 21 аПрил 
6:00 Време за губене 
6:25 Откакто свят светува 
6:55 Сид – дете на науката 2
7:20 Точица
7:45 Сафарито на Скаут
8:10 Печатът на Светия Дух
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата            
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Приказките на госпожа 

Виола
13:30 Изкуството на 21 век
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред 
15:30 Беленският мост
15:55 Черно-бяло кино: „Така-

ва смърт няма“ 
16:45 Концерт на женския на-

роден хор “Цветница”
17:30 На опера с БНТ 2: “Дон 

Карлос”
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори       
19:30 Откакто свят светува     
20:00 Етнофокус
21:00 Бохеми
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Афиш
0:30 Джинс
1:00 Пътешествия
1:30 Норма - опера от Вин-

ченцо Белини
3:00 Музика, музика...
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори       
4:30 Арт стрийм                       
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути

ПОНеДелНик, 22 аПрил
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Златни ръце
8:05 Майстори на българско-

то слово: Валери Петров  
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата            
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Защо да стигнем по-да-

леч: Прекосяването на 
Вогезите

15:30 Пътувай с БНТ 2: ЕТНО
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1                      
17:30 Знание.БГ                      
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура    
19:10 10 000 крачки                 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция                        
20:40 В близък план                 
21:10 Стани богат 
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред 
23:00 По света и у нас
23:25 Концерт на женския на-

роден хор “Цветница”
0:10 Натисни F1
0:25 Знание.БГ                      
0:55 Афиш
1:10 60 минути за култура
2:05 Репетиция
2:35 Домът на вярата            

3:05 Младите иноватори       
3:35 Часът на зрителите
4:05 Япония днес
4:25 Библиотеката
5:25 Пътувай с БНТ 2: ЕТНО

ВТОрНик, 23 аПрил 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Народ, толкова надарен
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред 
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ                      
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ                      
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура    
19:10 10 000 крачки                
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Романтичният доктор
23:00 По света и у нас
23:25 Черното огнивче
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ                      
1:45 60 минути за култура
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

сряДа, 24 аПрил 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Рила-приказна и непов-

торима
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ                      
11:30 Младите иноватори       
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Дон 

Карлос”
14:00 60 минути за култура
14:55 Христина Морфова       

/130 години от рождени-
ето на оперната прима/

15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ                     
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура    
19:10 10 000 крачки                 
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Романтичният доктор
23:00 По света и у нас
23:25 Фалшификаторът
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ                      
1:40 60 минути за култура
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

ЧеТВърТък, 25 аПрил 

6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите  
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ                      
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ                     
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура    
19:10 10 000 крачки                 
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Романтичният доктор
23:00 По света и у нас
23:25 Децата на Хуан Ши
1:25 Натисни F1
1:40 60 минути за култура
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

ПеТък, 19 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 8 
13:00 Премеждията на Све-

щената книга  /по повод 
140 години Български 
парламент/

13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Опера на открито
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
21:00 Панорама 
22:00 В близък план
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене 
2:10 Панорама 

3:15 История.bg
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБОТа, 20 аПрил 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Записки по българските 

въстания: Заповедникът
14:10 От Цветница до Велик-

ден
14:40 Златни ръце
14:50 Олтарите на България
15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори       
20:00 По света и у нас
20:45 Маймуни през зимата
22:30 Агресията /режисьорът 

Анна Петкова на 75/
0:10 По света и у нас
0:25 Рецепта за култура 
1:25 Музика, музика...
1:55 Репетиция                        
2:25 Вечната музика
2:55 Младите иноватори       
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 България от край до 

край 8 

НеДеля, 21 аПрил 
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Празнично богослу-

жение по случай Вход 
Господен в Йерусалим /
Цветница/

11:25 Часът на зрителите
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Великденско послание 

и Благословия “Урби ет 
Орби” на папа Франциск

13:25 Олтарите на България
13:35 Извън играта
14:20 Записки по българските 

въстания: Великото на-
родно събрание

15:30 Пазители на традициите  
16:00 Отблизо с Мира
16:30 5 минути София
16:40 Живей за мига
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:45 Прима Примавера
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 На опера с БНТ 2: “Дон 

Карлос”
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:15 Агресията
3:55 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

4:45 Музикални следи
5:45 Афиш

ПОНеДелНик, 22 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

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

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

ВТОрНик, 23 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Баща ми
13:45 Седемте порти на Рила
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред 
22:30 Улови момента с Милен 

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

сряДа, 24 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:15 Притчи от дърво
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Знаци по пътя
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 Новото познание
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента 
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
3:45 Притчи от дърво
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

ЧеТВърТък, 25 аПрил 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Клуб „История.bg“
13:30 Домът на вярата            
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция                        
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди 
2:30 Рецепта за култура 
3:30 Насаме с пчелите
3:50 Олтарите на България
4:00 Златни ръце
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 19 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.25
06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.74
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.19
16.00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” еп.75
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.116
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.58
21.00 Премиера: „Столичани в 

повече“еп.7
22.00 „Комиците и приятели” 

- комедийно шоу, с.13 
еп.24

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” еп.5
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.107, 108
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Аламинут: Добре дошли 

в България” - скеч шоу

съБОТа, 20 аПрил
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” с.4 еп.17, 18
07.00 „Кое е това момиче” - се-

риал, с.5, еп.7, 8
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините 
12.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица, с. 3

13.00 „Аматьорите” 
15.30 „Аламинут: Добре дошли 

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

водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

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

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите 
20.00 Мегахит: „В окото на 

бурята”
21.50 Мегахит: „Огненият 

пръстен” 
00.30 „Директно от Комптън” 

- музикален, биографи-
чен, драма (САЩ, 2015), 
режисьор Ф. Гари Грей, в 
ролите: О’Шей Джаксън 
мл., Кори Хокинс, Джей-
сън Мичъл, Нийл Браун 
мл., Алдис Ходж, Марлон 
Йейтс мл., Кара Патер-
сън, Пол Джиамати и др.

03.10 „Кое е това моиче“ /п./ - 
сериал, с.5, еп.8

03.40 „Мармалад” /п./
05.20 „Cool...T“ /п./

НеДеля, 21 аПрил
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” с.4 еп.19, 20
07.00 „Кое е това момиче” - се-

риал, с.5, еп.9, 10
08.00 „Тази събота и неделя” 

- предаване с водещи 
Жени Марчева, Алекс 
Кръстева и Диана Любе-
нова

11.00 „Търси се“ - токшоу с 
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” - сериал, 

с.2 еп.9
13.00 „Това не си ти“ 
15.10 Семеен следобед: „Сър-

цето на дракона: Силата 
на огъня” 

17.00 „120 минути” - публи-
цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
19.25 bTV Репортерите - поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20.00 „Гласът на България - му-
зикално шоу, с.6

21.30 „Папараци“ - телевизи-
онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

22.30 „Реката на тайните” - 
криминален, мистъри, 
драма (САЩ, Австралия, 
2003), режисьор Клинт 
Истууд, в ролите: Шон 
Пен, Тим Робинс, Keвин 
Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хардън, 
Лора Лини, Кевин Чап-

ман, Еми Росъм и др.
01.10 „Чистката: Анархия“ - 

хорър, трилър, екшън 
(САЩ, 2014), режисьор 
Джеймс ДеМонако, в 
ролите: Франк Грило, 
Кармен Иджого, Зак 
Гилфорд, Кийли Санчес, 
Зоуи Соул, Джъстина Ма-
чадо, Джон Бийзли, Джак 
Конли, Ноел Гуглийми и 
др.

03.20 „Кое е това момиче” /п./ - 
сериал, с.5 еп.10

03.40 „120 минути” /п./ 
05.30 „Лице в лице” /п./

ПОНеДелНик, 22 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.26
06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.75
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.20
16.00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” еп.76
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.117
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.59
21.00 „MasterChef“ - кулинарно 

шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините
00.00 „Библиотекарите” еп.6
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.109, 110
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

ВТОрНик, 23 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” с.2 еп.1
06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.76
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.21
16.00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” еп.77
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.118
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.60
21.00 „MasterChef“ - кулинарно 

шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” еп.7
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.111, 112
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

сряДа, 24 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” с.2 еп.2
06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.77
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.22
16.00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” еп.78
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.119
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.61
21.00 „Смени жената“ - семей-

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

- комедийно шоу, с.13 
еп.25

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” еп.8
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.113, 114
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

ЧеТВърТък, 25 аПрил
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” с.2 еп.3
06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от 

втори опит” еп.78
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.23
16.00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” еп.79
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.120
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.62
21.00 „Бригада Нов дом “ - со-

циален проект с водещ 
Мария Силвестър, с.4

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.26

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” еп.9
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.115, 116
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Лице в лице” /п./

ПеТък, 19 аПрил
06.00 “Фамилията” /п./ - сери-

ал, с.3 еп.13
07.15 “Форсмажор”
09.45 “Гран Торино” 
12.30 “Добрата дъщеря” /п./ - 

трилър (тв филм, Канада, 
2016), режисьор Къртис 
Крофърд, в ролите: Фи-
она Губелман, Ема Хен-
чел, Джеймс Галандърс и 
др. 

14.15 “Робинзон Крузо” 
16.15 “Дивата река” 
18.45 “Зелена зона” /п./ - во-

енен, драма, екшън, 
трилър (САЩ, Франция, 
Испания, Великобрита-
ния, 2010), режисьор Пол 
Грийнграс, в ролите: Мат 
Деймън, Джейсън Ай-
зъкс, Грег Киниър, Игал 
Наор, Брендън Глийсън и 
др. 

21.00 “Умирай трудно 3”
23.30 “Срамежливия стрелец” 

/п./ - екшън, комедия, 
приключенски (Ве-
ликобритания, 2017), 
режисьор Саймън Уест, в 
ролите: Антонио Банде-
рас, Олга Куриленко, Бен 
Кура, Марк Вали, Ашлинг 
Лофтъс, Джереми Суифт 
и др. [14+]

01.30 “Чийч и Чонг: Анима-
ционният филм” - ани-
мация, комедия (САЩ, 
2013), режисьори Бран-
дън Чеймбърс и Ерик 
Чеймбърс [16+]

03.15 “Посещението” /п./ - хо-
рър, мистъри, комедия 
(САЩ, 2015), режисьор 
М. Найт Шамалан, в ро-
лите: Оливия ДеЖон, Ед 
Оксенбоулд, Диана Дъ-
наган, Питър Макроби, 
Катрин Хаан и др. [14+]

съБОТа, 20 аПрил
06.00 “Дъщеря ми трябва да 

живее” 
07.45 “Добрата дъщеря” /п./ - 

трилър (тв филм, Канада, 
2016), режисьор Къртис 
Крофърд, в ролите: Фи-
она Губелман, Ема Хен-
чел, Джеймс Галандърс

09.30 Телепазар
09.45 “Елизабеттаун” 
12.30 “Като на кино” - предава-

не за кино, с.4
13.30 “Ефектът на пеперудата”
16.00 “Умирай трудно 3”
18.30 “Гран Торино” 
21.00 “Индиана Джоунс и по-

следният кръстоносен 
поход” - приключенски, 
екшън (САЩ, 1989), режи-
сьор Стивън Спилбърг, в 
ролите: Харисън Форд, 
Шон Конъри, Алисън 
Дууди, Джон Рис-Дейвис, 
Джулиън Главър, Вернон 
Добчев, Ричард Янг и др.

23.30 Cinema X: “Възкресение” 
- хорър, фантастика, 
мистъри (САЩ, 2015), 
режисьор Дейвид Гелб, 
в ролите: Оливия Уайлд, 
Марк Дюплас, Евън 
Питърс, Сара Болгър, 
Доналд Главър, Рей Уайз 
и др. [16+]

01.15 “Като на кино” - предава-
не за кино, с.4

02.15 “Средиземноморска 
диета” /п./ - комедия 
(Испания, 1009), режи-
сьор Хоакин Ористрей, в 
ролите: Оливия Молина, 
Пако Леон, Алфонсо Ба-
саве, Роберто Алварес, 
Кармен Балаге и др. [14+]

04.15 “Чийч и Чонг: Анима-
ционният филм” - ани-
мация, комедия (САЩ, 
2013), режисьори Бран-
дън Чеймбърс и Ерик 
Чеймбърс [16+]

НеДеля, 21 аПрил
06.00 “Отмъщението на би-

вшите” /п./ - трилър, 
драма (тв филм, Канада, 
2016), режисьор Моника 
Мичъл, в ролите: Елиза-
бет Рьом, Тиера Сковби, 
Дейвид Луис и др. 

07.45 “Измяната” 
10.00 “Дивата река” 
12.30 “Паднали ангели”
14.30 “Мис Слънчице” 
16.30 “Индиана Джоунс и по-

следният кръстоносен 
поход”

19.00 “Х-Мен: Последният 
сблъсък” /п./ - фантасти-
ка, екшън, приключенски 
(САЩ, 2006), режисьор 
Брет Ратнър, в ролите: 
Патрик Стюарт, Хю 
Джакман, Хали Бери, Иън 
Маккелън, Фамке Янсен, 
Джеймс Марсдън, Ана 
Пакуин, Ребека Роумийн, 
Вини Джоунс, Бен Фос-
тър и др. 

21.00 “Сноудън” 
23.45 “Мир, любов и още нещо” 

- романтичен, комедия 
(САЩ, 2012), режисьор 
Дейвид Уейн, в ролите: 
Дженифър Анистън, Пол 
Ръд, Малин Акерман, 
Майкела Уоткинс, Джъс-
тин Дероу, Алън Алда, 
Лорън Амброус, Рей 
Лиота, Катрин Хан и др. 
[14+]

01.45 “Сладурани” - драма (тв 
филм, Канада, 2015), ре-
жисьор Моника Мичъл, в 
ролите: Алисън Стоунър, 
Тиера Сковли, Сара 
Дъгдейл, Джайлс Пантън, 
Стив Бейсик и др. [14+]

03.30 “Срамежливия стрелец” 
/п./ - екшън, комедия, 
приключенски (Велико-
британия, 2017), режи-
сьор Саймън Уест

ПОНеДелНик, 22 аПрил
06.00 “Най-голямата лъжа” 

/п./ - трилър (тв филм, 
Канада, 2015), режисьор 
Моника Мичъл, в роли-
те: Франческа Истууд, 
Дженифър Копинг, Ана 
Галвин и др. 

07.45 “Обетована земя” /п./
10.15 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5 еп.1, 2
12.30 “Игри на съзнанието”
14.15 “Гран Торино” /п./ 
16.45 “Робинзон Крузо”
19.00 “Оцеляване” /п./ - екшън, 

криминален, трилър 
(САЩ, Великобритания, 
2015), режисьор Джеймс 
Мактийг, в ролите: 
Мила Йовович, Пиърс 
Броснан, Дилън Макдър-
мът, Анджела Басет, Ема 
Томпсън, Джеймс Д`Арси, 
Башар Рахал и др. 21.00 
Премиера: “Последната 
крепост на хората“ - 
екшън, приключенски 
(Швейцария, САЩ, 2017), 
режисьор Роберт Куба, в 
ролите: Юлиан Шафнер, 
Джон Кюсак, Кармен 
Арджендзиано, Айлийн 
Груба и др.

22.45 “Боксьорът” - роман-
тичен, драма, спортен 
(САЩ, 1997), режисьор 
Джим Шеридан, в ро-
лите: Даниел Дей-Луис, 
Емили Уотсън, Дараг 
Донъли, Франк Кофлън, 
Лорейн Пилкингтън, 
Кирън Фицджералд, Кен 
Стот и др.

01.00 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал

03.00 “Измяната” /п./ - крими-
нален, драма, трилър 
(тв филм, Канада, 2013), 
режисьор Рон Оливър, в 
ролите: Джаклин Маки-
нес Ууд

ВТОрНик, 23 аПрил
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.5 еп.1, 2
08.00 “Робинзон Крузо” /п./ - 

анимация, комедия
10.15 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5 еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 “Зад решетките” 
14.30 “Изгубена на 17” /п./ - 

психотрилър (тв филм, 
САЩ, 2013), режисьор 
Дъг Кембъл, в ролите: 
Ейла Кел, Триша О`Кели, 
Бен Гавин, Алекс Картър 
и др. 

16.15 “Скок-подскок” – ани-
мация, приключенски, 
комедия (САЩ, 2011), 
режисьор Тим Хил

18.15 Телепазар
18.30 “Умирай трудно 3” /п./ 

- екшън, трилър (САЩ, 
1995), режисьор  Джон 
Мактиърнън, в ролите: 
Брус Уилис, Самюъл 
Джаксън, Джереми Ай-
рънс, Греъм Грийн, Ко-
лийн Кемп, Сам Филипс и 
др. 

21.00 Премиера: “Шест метра 
дълбочина” - приключен-
ски, драма, биографичен 
(САЩ, 2017), режисьор 
Скот Уо, в ролите: Джош 
Хартнет, Мира Сорвино, 
Сара Дюмонт, Остин 
Грант и др.

23.00 “Жената на пътешестве-
ника във времето” - фен-
тъзи, романтичен, драма 
(САЩ, 2009), режисьор 
Роберт Швентке, в ро-
лите: Ерик Бана, Рейчъл 
Макадамс, Рон Ливингс-
тън, Мишел Нолдън и др.

01.15 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал

03.30 “Мир, любов и още не-
що” /п./ - романтичен, 
комедия 

сряДа, 24 аПрил
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.5 еп.3, 4
08.15 “Ефектът на пеперудата” 
11.00 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5 еп.5, 6
13.15 “Оцеляване” /п./ 
15.15. “Последната крепост на 

хората“
17.00 “Зад решетките” /п./ - 

криминален, драма (тв 
филм, Канада, 2008), 
режисьор Скот Уилямс, в 
ролите: Паджет Брустър, 
Антонио Кюпо, Мег Роу, 
Робърт Уиздън, Диего 
Клатенхоф и др. [16+] 

18.45 Телепазар
19.00 “Шест метра дълбочина” 

/п./ - приключенски, дра-
ма, биографичен (САЩ, 
2017), режисьор Скот Уо, 
в ролите: Джош Хартнет, 
Мира Сорвино, Сара 
Дюмонт, Остин Грант и 
др. 

21.00 “Луда по Стив” - комедия, 
романтичен (САЩ, 2009), 
режисьор Фил Трейл, в 
ролите: Сандра Бълок, 
Брадли Купър, Томас 
Хейдън Чърч, Кен Джонг, 
Кийт Дейвид, Бет Грант и 
др.

23.00 “Апалуза” - уестърн, кри-
минален, романтичен, 
драма (САЩ, 2008), режи-
сьор Ед Харис, в ролите: 
Ед Харис, Рене Зелуегър, 
Джереми Айрънс, Виго 
Мортенсен, Ланс Хе-
нриксен, Тимъти Мърфи, 
Тимъти Спол, Робърт 
Хареги и др.

01.15 “Вътрешна сигурност”
03.15 “Дивата река” /п./ - ек-

шън, мистъри, кримина-
лен (САЩ, Великобрита-
ния, Канада, 2017), режи-
сьор Тейлър Шеридан

ЧеТВърТък, 25 аПрил
06.00 “Вътрешна сигурност” 

/п./ - сериал, с.5 еп.5, 6
08.00 “Луда по Стив”
10.15 “Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.5 еп.7, 8
12.30 “Жената на пътешестве-

ника във времето” /п./ 
14.45 “Мелодия за една нощ” 
16.30 “Х-Мен: Последният 

сблъсък” 
18.45 “Боксьорът” /п./ - роман-

тичен, драма, спортен 
(САЩ, 1997), режисьор 
Джим Шеридан, в ро-
лите: Даниел Дей-Луис, 
Емили Уотсън, Дараг 
Донъли, Франк Кофлън, 
Лорейн Пилкингтън, 
Кирън Фицджералд, Кен 
Стот и др. 

21.00 “Х-Мен: Дни на отмина-
лото бъдеще” - фантасти-
ка, екшън, приключенски 
(САЩ, Великобритания, 
2014), режисьор Брайън 
Сингър, в ролите: Патрик 
Стюарт, Иън Маккелън, 
Хю Джакман, Джеймс 
Макавой, Майкъл 
Фасбендър, Дженифър 
Лорънс, Хали Бери, Ни-
кълъс Хоулт и др.

23.30 “Арго” - драма, историче-
ски, трилър (САЩ, 2012), 
режисьор Бен Афлек, в 
ролите: Бен Афлек, Бра-
йън Кранстън, Джон Гуд-
ман, Алън Аркин, Клеа 
ДюВал, Скут Макнеъри, 
Рори Кокрън и др.

02.00 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал

04.00 “Чийч и Чонг: Анима-
ционният филм” - ани-
мация, комедия (САЩ, 
2013), режисьори Бран-
дън Чеймбърс и Ерик 
Чеймбърс [16+]

ПеТък, 19 аПрил
06.00 “Клуб Веселие” - сериал, 

с.6 еп.4
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - се-

риал, с.4 еп.15, 16
09.00 “Шоуто на Слави” (2017)
10.00 “Били Медисън” - ко-

медия (САЩ, 1995), 
режисьор Тамра Дейвис, 
в ролите: Адам Сандлър, 
Дарън Макгавин, Бри-
джит Уилсън, Брадли 
Уитфорд и др.

12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - се-

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

сериал, с.13 еп.7
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2 

еп.7, 8
19.00 “По средата” - сериал, с.8 

еп.21, 22
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, с.9 еп.18
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.11, 
12

23.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал, с.6 еп.23, 
24

00.00 Били Медисън /п./
02.00 “Клуб Веселие” /п./ - се-

риал
03.00 “Кое е това момиче” /п./ - 

сериал
04.00 “Теория за големия 

взрив” /п./ - сериал
05.00 “Клуб Веселие” /п./ - се-

риал

съБОТа, 20 аПрил
06.00 “Клуб Веселие” - сериал, 

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

риал, с.7 еп.4, 5
08.00 “Клуб Веселие” - сериал, 

с.6 еп.6, 7
10.00 “Джони Инглиш” - коме-

дия, екшън, приключен-
ски (Великобритания, 
2003), режисьор Питър 
Хауит, в ролите: Роуън 
Аткинсън, Бен Милър, 
Натали Имбрулия, Джон 
Малкович, Грег Уайз, 
Таша дю Васконселос

12.00 “Делфинът Бърни” /п./ - 
екшън, комедия, семеен 
(Канада, 2018), режисьор 
Кърк Харис, в ролите: Ло-
ла Сълтън, Логан Алън, 
Кевин Сорбо и др.

14.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.7

15.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

15.30 “Стъпка по стъпка”
17.00 “Новите съседи” - сериал
20.30 Премиера: “Бетовен 

става известен” - коме-
дия, семеен (САЩ, 2008), 
режисьор Майк Елиът, 
в ролите: Джонатан 
Силвърман, Дженифър 
Финиган, Мойзес Ариас, 
Еди Грифин и др.

22.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.11, еп.13 
- 15 

00.00 “Стъпка по стъпка” 
01.00 “Клуб Веселие” /п./ - се-

риал
04.00 “Без пукната пара” /п./ - 

сериал
04.30 “Двама мъже и полови-

на” /п./ - сериал

НеДеля, 21 аПрил
06.00 “Любимци” еп.1, 2
07.00 “Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.7 еп.6, 7
08.00 “Клуб Веселие” - сериал, 

с.6 еп.8, 9
10.00 “Бетовен става известен” 

/п./ - комедия, семеен 
(САЩ, 2008), режисьор 
Майк Елиът, в ролите: 
Джонатан Силвърман, 
Дженифър Финиган, 
Мойзес Ариас, Еди Гри-
фин и др.

12.00 “Били Медисън” /п./ - 
комедия (САЩ, 1995), 
режисьор Тамра Дейвис, 
в ролите: Адам Сандлър, 
Дарън Макгавин, Бри-
джит Уилсън, Брадли 
Уитфорд и др.

14.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.8

15.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

15.30 “Стъпка по стъпка” - се-
риал

17.00 “Новите съседи” - сериал
20.30 “Джони Инглиш” /п./ - ко-

медия, екшън, приклю-
ченски (Великобритания, 
2003), режисьор Питър 
Хауит, в ролите: Роуън 
Аткинсън, Бен Милър, 
Натали Имбрулия, Джон 
Малкович, Грег Уайз, 
Таша дю Васконселос и 
др.

22.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.11 еп.16 
- 18

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

01.00 “Любимци” /п./ - сериал
02.00 “Клуб Веселие” /п./ - се-

риал

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

04.30 “Двама мъже и 
половина”/п./ - сериал

ПОНеДелНик, 22 аПрил
06.00 “Любимци” - сериал, еп.3, 

4
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - се-

риал, с.4 еп.17, 18
09.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.13 еп.7
10.00 “Приятели с деца” - ро-

мантичен, комедия, дра-
ма (САЩ, 2011), режисьор 
Дженифър Уестфелд, в 
ролите: Дженифър Уест-
фелд, Адам Скот, Мая 
Рудолф, Крис О`Дауд, 
Кристен Уиг, Мегън Фокс 
и др.

12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - се-

риал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Домашен арест” - сери-

ал
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2 

еп.9, 10
19.00 “По средата” - сериал, с.8 

еп.23, 24
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, с.9 еп.19
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.13, 14
23.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7 еп.1, 2
00.00 “Приятели с деца” /п./
02.00 “Любимци” /п./ - сериал
03.00 “Кое е това момиче” /п./- 

сериал
04.00 “Теория за големия 

взрив” /п./ - сериал
05.00 “Любимци” /п./- сериал

ВТОрНик, 23 аПрил
06.00 “Любимци” - сериал, еп.5, 

6
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - се-

риал - 19 еп. с.4 еп.19, 20
09.00 “Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.13, 14
10.00 Премиера: “Легендата 

за Оз: Завръщането на 
Дороти” - анимация, 
музикален, семеен (САЩ, 
Индия, 2013), режисьори 
Уил Фин и Даниел Сейнт 
Пиер

12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - се-

риал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” (2016)
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2 

еп.11, 12
19.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.10 еп.1, 2
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, с.10 еп.1
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.15, 16
23.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7 еп.3, 
4

00.00 “Легендата за Оз: Завръ-
щането на Дороти” /п./

02.00 “Любимци” /п./ - сериал
03.00 “Кое е това момиче” /п./- 

сериал
04.00 “Теория за големия 

взрив” /п./ - сериал
05.00 “Любимци” /п./- сериал

сряДа, 24 аПрил
06.00 “Любимци” - сериал, еп.7, 

8
07.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал
08.00 “Кое е това момиче” - се-

риал, с.4 еп.21, 22
09.00 “Шоуто на Слави” (2017)
10.00 “Полупрофесионалисти” 

- комедия, спортен (САЩ, 
2008), режисьор Кент 
Олтърман, в ролите: Уил 
Феръл, Уди Харелсън, 
Андре Бенджамин, Мора 
Тиърни, Уил Арнет, Дей-
вид Кекнър, Джейсън 
Съдекис, Кристен Уиг и 
др.

12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - се-

риал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” 

(2018)
18.00 “Бруклин 99” - сериал, 

еп. с.2 еп.13, 14
19.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.10 еп.3, 4
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, с.10 еп.2
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.17, 18
23.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7 еп.5, 
6

00.00 “Полупрофесионалисти” 
/п./

02.00 “Любимци” /п./ - сериал
03.00 “Кое е това момиче” /п./- 

сериал
04.00 “Теория за големия 

взрив” /п./ - сериал
05.00 “Любимци” /п./- сериал

ЧеТВърТък, 25 аПрил
06.00 “Любимци” - сериал, еп.9, 

10
07.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал
08.00 “Майк и Моли” - сериал, 

с.6 еп.1, 2
09.00 “Комиците и приятели” 

(2018) 
10.00 Премиера: “Щъркелчето 

Ричард” - анимация, 
приключенски (Герма-
ния, Белгия, Люксембург, 
Норвегия, 2017), режи-
сьори Реза Мемари и 
Тоби Генкел

12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - се-

риал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” (2016)
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2 

еп.15, 16
19.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.10 еп.5, 6
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, с.10 еп.3
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.19, 20
23.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7 еп.7, 8
00.00 Премиера: “Ваше висо-

чество” - фентъзи
02.00 “Любимци” /п./ - сериал
03.00 “Майк и Моли” /п./ - се-

риал
04.00 “Теория за големия 

взрив” /п./ - сериал
05.00 “Любимци” /п./ - сериал
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ПеТък, 19 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Господин Х и морето”  
(премиера) – сериен 
филм

21.00 „Кошмари в кухнята” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Съдби на кръстопът” 
(премиера) – предаване 
на NOVA

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
19 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 12

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

съБОТа, 20 аПрил
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „МХП: Маймунски 

Х-тремни постижения” 
– с уч. на Роби Бенсън, 
Тревър Райт, Ян Баг, Роб 
Тинклър, Гуинит Уолш 
и др.

14.50  „Братята тигри“ –  с уч. 
на Гай Пиърс, Жан-Клод 
Драйфус, Фреди Хаймор, 
Оан Нгуен 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 „Отмъстителите: Ерата 

на Ултрон” – с уч. на 
Робърт Дауни Младши, 
Крис Евънс, Марк Ръфа-
ло, Крис Хемсуърт, Скар-
лет Йохансон, Джеръми 
Ренър, Джеймс Спейдър, 
Самюел Джаксън и др.

23.00 „Флорънс” – с уч. на 
Мерил Стрийп, Хю Грант, 
Саймън Хелбърг, Ребека 
Фъргюсън, Стенли Таунс-
енд и др.

01.10 „Братята тигри“ –  с уч. 
на Гай Пиърс, Жан-Клод 
Драйфус, Фреди Хаймор, 
Оан Нгуен и др. 

04.45 „МХП: Маймунски 
Х-тремни постижения” 

– с уч. на Роби Бенсън, 
Тревър Райт, Ян Баг, Роб 
Тинклър, Гуинит Уолш 
и др. 

НеДеля, 21 аПрил
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „С вкус на любов”  – с 

уч. на Линдзи Морган, 
Патрик Фабиан, Шери-
лин Фен, Джо Ландо, 
Кейси Бонд и др.

14.10 „Идеалното момиче” – с 
уч. на Анна Хътчисън, 
Джонатан Патрик Мур, 
Гейл О’Грейди, Костас 
Мандилор, Дана Дейвис, 
Дориан Хеърууд  и др.

16.00 „Мистерии от малкото 
градче: Смъртоносно 
начинание” – с уч. на 
Джуъл Килчър, Колин  
Фъргюсън, Ерин Карплък 
и др.  

18.00 „Мис Пепеляшка” – ри-
алити

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Шпионин по неволя” – с 

уч. на Джеки Чан, Ерик 
Цанг, Вивиан Хсю, Мин 
Кин и др.

21.50 „Лоши момчета 2“– с уч. 
на Уил Смит, Мартин Ло-
рънс, Джо Пантолиано, 
Тереза Рандъл, Джорди 
Молла, Питър Стормеър, 
Джон Седа и др.

00.45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
01.15 „Идеалното момиче” – с 

уч. на Анна Хътчисън, 
Джонатан Патрик Мур, 
Гейл О’Грейди, Костас 
Мандилор, Дана Дейвис, 
Дориан Хеърууд  и др. 

03.30 „С вкус на любов” – с 
уч. на Линдзи Морган, 
Патрик Фабиан, Шери-
лин Фен, Джо Ландо, 
Кейси Бонд и др. 

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, 19 сезон 

ПОНеДелНик, 22 аПрил
 06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Като две капки вода” 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
19 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 12

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 19 
/п/

ВТОрНик, 23 аПрил
 06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2 
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Любо-
вта лекува” (премиера) 
– сериен филм, сезон 7

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

22.00 „Женени от пръв поглед” 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
20 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 12

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 20 
/п/

сряДа, 24 аПрил
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2 
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Любо-
вта лекува” (премиера) 
– сериен филм, сезон 7

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

22.00 „Женени от пръв поглед” 
(нов сезон) – риалити

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
20 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 12

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 20  

ЧеТВърТък, 25 аПрил
 06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Откраднат живот: Любо-
вта лекува” (премиера) 
– сериен филм, сезон 7

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

22.00 „Дяволското гърло” (пре-
миера) – сериен филм

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
20 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 12

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 20 
/п/ 

сряДа, 17 аПрил
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 65 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Джон Кюсак (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 66 еп.
16.30 “Горе на черешата” (1984 г)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Джоди Фостър
18.30 Новини
19.00 “За историята - свободно”
20.00 Актуално от деня 
20.30 “Индиански игри” (1991г.)
22.00 Новини
22.20 “Парижки лудории” 

(2014г.), Франция 
23.55 Новини - късна емисия 
00.10 Актуално от деня с во-

дещ Александър Симов
00.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “Червен картон” спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински (п)

04.40 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (п)

05.40 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

ЧеТВърТък, 18 аПрил
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 66 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Джоди Фостър (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 67 еп.
16.30 “Индиански игри” (1991г.) 

(п)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Кевин Спейси
18.30 Новини
19.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев
20.30 “Любовното лято на един 

льохман” (1990г.)
22.00 Новини
22.20 “Концертът” (2009 г.), Ру-

сия, Франция, Румъния, 
Белгия 

00.05 Новини - късна емисия 
(п)

00.20 Актуално от деня с во-
дещ Велизар Енчев (п)

00.50 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев (п)

03.40 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

04.40 “Студио Икономика” с во-
дещ Нора Стоичкова(п)

05.40 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

ПеТък, 19 аПрил
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 67 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Кевин Спейси (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 68 еп.
16.30 “Любовното лято на един 

льохман” (1990г.) (п)- Лю-
бимите български филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Линдзи Лоун

18.30 Новини
19.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев
20.30 “Искам Америка” (1991г.)
22.00 Новини
22.20 “Малки драми” (2014 г.), 

САЩ 
00.30 Новини - късна емисия 

(п)
00.45 Актуално от деня с во-

дещ Велизар Енчев (п)
01.15 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

04.40 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян (п)

05.40 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

съБОТа, 20 аПрил
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Линдзи Лоун (п)
08.00 “Миа и аз”
08.20 “Общество и култура” 
09.40 “Искам Америка” (1991г.)
11.30 “Студио Икономика” 
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” 
14.30 “Професия Турист” - Чер-

на гора
15.00 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок през седмицата с 
Елена Пенчукова

16.30 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян (п)

17.30 “Архивите на бъдеще-
то” - технологичните 
предизвикателства на 
новото време

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Еди Мърфи

18.30 Новини
19.00 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев
20.00 “Бягство в Ропотамо” 

(1973г.)
22.00 “Ордата” (2012г.), Русия 
00.05 Новини (п)
00.35 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев (п)
01.35 “Цветен следобед”
03.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
04.30 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

05.30 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов (п)

06.30 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян (п)

НеДеля, 21 аПрил
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Еди Мърфи (п)
08.00 “Миа и аз” - детски ани-

мационен сериал
08.20 “Тази седмица” с Велизар 

Енчев (п)
09.35 “Професия Турист” 
10.00 “Шевица”
11.00 “Бамзе и градът на кра-

дците” - детски анимаци-
онен филм

12.30 Новини
13.05 “Бягство в Ропотамо” 

(1973г.) (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 Цветен следобед”
16.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

17.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

18.30 Новини
19.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
20.00 “Голямото нощно къпа-

не” (1980г.)
22.30 “Вил-Мария” (2015 г.), 

Канада 
00.10 Новини (п)
00.40 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
01.40 “Цветен следобед” 
03.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
04.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

05.30 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

06.30 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски (п)

ПОНеДелНик, 22 аПрил
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 68 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Линзи Лоун (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” 
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 69 еп.
16.30 “От двете страни на оке-

ана”
17.00 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Никълъс Кейдж
18.30 Новини
19.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

20.00 Актуално от деня с во-
дещ Нора Стоичкова

20.30 “Войната на таралежите” 
(1979 г.) Любимите бъл-
гарски филми

22.10 Новини
22.30 “Малкият остров” (2014 г.)
00.15 Новини - късна емисия 

(п)
00.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
03.10 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
04.10 “Червен картон” спортно 

предаване с Кирил Весе-
лински (п)

05.10 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня с Нора 
Стоичкова (п)

ВТОрНик, 23 аПрил
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 69 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Никълъс Кейдж (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сери-

ал, 70 еп.
16.30 “Войната на таралежите” 

(1979 г.) (п) Любимите 
български филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Кевин Бейкън

18.30 Новини
19.00 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов
20.00 Актуално от деня с во-

дещ Валерия Касиян
20.30 “Шибил” (1968 г.) Люби-

мите български филми
22.00 Новини
22.20 “Два дни, една нощ” (2014 

г.), Белгия/Франция/Ита-
лия, Киносалон БСТВ

23.55 Новини - късна емисия 
(п)

00.15 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев (п)

03.10 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски (п)

04.10 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

05.10 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня с Вале-
рия Касиян (п)

ПеТък, 19 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 – Повторения

съБОТа, 20 аПрил
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” 
09:00 „Градът с Канал 3” 
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”  - политиче-

ско токшоу -избрано
11:00  „Спорт в обектива” – из-

брано
11:45 „Букмейкър – анализи и 

коментари”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - из-

брано
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”

22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”  
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” 
01:00 НОВИНИ 
01:30- 07:00 Повторения

НеДеля, 21 аПрил
06:15 „Седмицата с Канал 3”
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00  „Пулс” 
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” 
09:45  Телемаркет 
10:00 „Офанзива” - 
11:45  „Букмейкър – коментари 

и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” 
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -
16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3” 
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия 
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” 

23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”  
01:00 НОВИНИ 
01:30  07:00 Повторения

ПОНеДелНик, 22 аПрил
06:00 „Социална мрежа” 
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс”
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Беновска пита”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” 
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 - Повторения

ВТОрНик, 23 аПрил
06:00 „Социална мрежа”
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” 
10:00 НОВИНИ
10:15 „Градът с Канал 3”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” с Наделина 

Анева 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 - Повторения

сряДа, 24 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 - Повторения

ЧеТВърТък, 25 аПрил
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00 - Повторения
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ПеТък, 19 аПрил
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Обратная сторона любви. Х/ф
00:25 Белая студия. Алексей Попогреб-

ский
01:15 Преферанс по пятницам. Х/ф
02:45 Жизнь после жизни. Х/ф
04:15 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым

съБОТа, 20 аПрил
06:00 Утро России. Суббота
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пятеро на одного

12:20 Пешком... Особняки московского 
купечества

12:55 Карьера Димы Горина. Х/ф
14:35 Сжигая мосты. Х/ф
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Я подарю тебе рассвет. Х/ф
01:05 Романтика романса
02:05 Мама вышла замуж. Х/ф
03:30 Нелегкое счастье. Х/ф

НеДеля, 21 аПрил
05:10 Обратная сторона любви. Х/ф
08:35 Сам себе режиссер
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:35 Смеяться разрешается
14:50 Далекие близкие
16:15 Больше, чем любовь
17:00 С любимыми не расставайтесь. Х/ф
18:20 Чужие дети. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
01:30 Женщины на грани
03:00 С любимыми не расставайтесь. Х/ф
04:15 Далекие близкие

ПеТък, 19 аПрил
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  «Сегодня 19 апреля. День 

начинается» (6+)
10:00  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
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!» (0+)
23:00  «Вечерний Ургант» (16+)
23:50  Паулина Андреева, Сергей 

Безруков, Ирина Розанова, 
Фёдор Бондарчук, Ксения 
Раппопорт, Иван Ургант в 
комедии «Мифы» (16+)

01:30  Премьера. Эльдар Калиму-
лин в комедии «Днюха!» (16+)

03:05  Олег Табаков, Георгий 
Жжёнов, Людмила Зайцева, 
Наталия Белохвостикова в 

фильме «Город невест» (12+)
04:35  «Модный приговор» (6+)

съБОТа, 20 аПрил
06:00  Новости
06:10  «Олег Борисов: Я не хочу с 

тобой расставаться... » (12+)
07:05  Олег Борисов в комедии «За 

двумя зайцами» (0+)
08:20  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. «Рихард Зорге. 

Подвиг разведчика» (16+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт» (6+)
13:10  Премьера. «Живая жизнь» 

(12+)
14:25  Семён Трескунов, Егор 

Клинаев в фильме «Частное 
пионерское — 2» (6+)

16:20  Премьера. Концерт, посвя-
щенный 100-летию Финансо-
вого университета (12+)

17:55  «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19:35  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  Инна Чурикова в фильме 

«Начало» (0+)

00:30  Максим Матвеев, Светлана 
Ходченкова, Любовь Аксё-
нова, Екатерина Васильева 
в фильме «Любит не любит» 
(16+)

01:55  Василий Степанов, Пётр Фё-
доров, Гоша Куценко, Фёдор 
Бондарчук, Сергей Гармаш, 
Алексей Серебряков фильме 
«Обитаемый остров. Схва-
тка» (16+)

03:40  Евгений Леонов, Игорь 
Ясулович, Лев Дуров, Ролан 
Быков, Зиновий Гердт в фи-
льме «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров» (12+)

04:45  «Модный приговор» (6+)

НеДеля, 21 аПрил
06:00  Новости
06:10  Юрий Никулин, Георгий 

Вицин, Евгений Моргунов в 
фильме Леонида Гайдая «Са-
могонщики» (12+)

06:25  Лев Прыгунов, Тамара Сё-
мина в фильме «Трактир на 
Пятницкой» (12+)

07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. Жанна Бадоева в 

новом проекте-путешествии 

«Жизнь других» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы» (12+)
13:15  Лирическая комедия «Де-

вушка без адреса» (0+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:25  «Три аккорда» (16+)
17:05  Премьера. «Ледниковый пе-

риод. Дети». Новый сезон (0+)
19:30  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр. Финал (16+)
23:50  Пётр Фёдоров, Сергей Пуске-

палис, Виталий Хаев, Анна 
Михалкова в фильме «Ледо-
кол» (12+)

02:00  Денис Никифоров, Елена 
Панова, Андрей Панин, 
Дмитрий Шевченко, Павел 
Деревянко в фильме «Бой с 
тенью 2: Реванш» (16+)

04:15  Константин Крюков, Аглая 
Шиловская, Михаил Поречен-
ков, Роман Мадянов, Андрей 
Руденский в фильме «Вурда-
лаки» (12+)

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком
ПеТък, 19 аПрил

10:30 Истинска любов - 5 еп. - 
Сериал 

11:15 Сладка тайна - 139 еп. - 
Сериал 

12:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
14:45 Новини 
15:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

16:00 Делници - с Николай 
Колев 

18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 5 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 139 еп. - 

Сериал 
03:30 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 
Диков 

съБОТа, 20 аПрил
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров

НеДеля, 21 аПрил

07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев

 ПОНеДелНик, 22 аПрил
10:30 Истинска любов - 6 еп.
11:15 Сладка тайна - 140 еп.
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 6 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 140 еп. - 

Сериал 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
05:30 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ВТОрНик, 23 аПрил
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:10 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
05:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

05:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:00 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

сряДа, 24 аПрил
10:30 Истинска любов - 7 еп. - 

Сериал 
11:15 Сладка тайна - 141 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
14:15 Ключът към успеха 
14:45 Новини 
15:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 7 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 141 еп. - 

Сериал 
03:30 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
04:30 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ЧеТВърТък, 25 аПрил
10:30 Истинска любов - 8 еп. - 

Сериал 
11:15 Сладка тайна - 142 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 8 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 142 еп. - 

Сериал 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ПеТък, 19 аПрил
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести  
10.15  НОВИНИ 
10.30  Парламентарен живот  
12.30  НОВИНИ 
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване повто-
рение 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти
17.30  Новини 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт  
18.30  „Прокудени от бащин 

край“ повторение 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване 

21.00  “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. повторение

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

23.45  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.  повторение
01.00  “Дискусионно студио” 

повторение  
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ повторение
03.00  “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев повторение

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт

06.45  Дискусионно студио” 
повторение

съБОТа, 20 аПрил
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести 
10.15 НОВИНИ  
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45 “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45  “Паралакс” – публици-

стично предаване 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 
22.30  Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия повторение 

23.00  “Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков  
повторение

01.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение 

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45 “Паралакс” – публици-

стично предаване повто-
рение

05.30  “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова 
повторение

НеДеля, 21 аПрил 
08.00  Ранни вести   
10.15 НОВИНИ  
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  
14.00  Разбулване - повторе-

ние
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски 

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45  Джон Лоутън предста-

вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

20.00  “Алтернативи” 
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

22.30  „Час по България“ повто-
рение 

23.30  “Фронтално”  повторе-
ние

01.30  Новини.Прогноза за 
времетоповторение

01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  повто-
рение

05.15 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева  повторение 

06.45 „Дискусионно студио” 
повторение 

ПОНеДелНик, 22 аПрил
07.45 Новини повторение 
08.00 Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45 Алтернативи – повторе-

ние 
14.15 Паралакс - повторение 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - повторение 
16.00  Първото благо повторе-

ние 
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00 Дискусионно студио” 
повторение 

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение 

03.00  Телевизионен форум 
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио”  

ВТОрНик, 23 аПрил
07.45 Новини повторение 
08.00 „Ранни вести“ на живо 
10.15  НОВИНИ 
10.30 “Директно за културата“ 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио”
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ 
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов на 
живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 „Директно за културата“ 
- повторение

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00 “Дискусионно студио” 
повторение 

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение 

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

сряДа, 24 аПрил
07.45 Новини повторение 
08.00 Ранни вести - на живо 
10.15  НОВИНИ 
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио”
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 Хрис-
то Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00 „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30  Дискусионно студио” 

повторение 
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30 Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 
повторение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

ЧеТВърТък, 25 аПрил
07.45 Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00 Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30  Паралакс – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката на живо 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

01.00  „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00 “Първото благо“ - повто-
рение 

04.00  “Край Босфора“ повто-
рение 

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

05.45  Дискусионно студио” 
повторение 
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Руското чудо, направено 
по рецепта на феноменалната 
билколечителка Елена Зайцева   

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

Продукта Биоактал можете да поръчате на
  0877 72 10 40, както и на https://biotica.bg/    

 или в повечето аптеки в страната.

Çà âàøåòîÇà âàøåòî

ЦеНа: 
  1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /Общо: 42 лв./
  2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /Общо: 76 лв./
  3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /Общо: 105 лв./

Съществува ли 
универсален лек, 
към който да посег-
нем при всякакви не-
разположения и бо-
лежки? Да, колко-
то и невероятно да 
звучи – лек има. При 
това съставът му ид-
ва от природата, на 
една ръка разсто-
яние от нас. Това е 
руското чудо на Еле-
на Зайцева, нарече-
но Биоактал.

Биоактал поддър-
жа всички органи 
и системи в тялото 
в нужното здраво-
словно състояние и 
предотвратява поя-
ва на тежки заболя-
вания.

Доказано укрепва 
имунната система, под-
помага организма при 
възстановяване от пре-
карани вирусни заболя-
вания, прочиства тяло-
то от токсини, преборва 
упоритите псориазис и 
екземи. Отлично повлия-
ва хранителни разстрой-
ства и анорексия, подо-
брява апетита. Особено 
ефективен е при:
Заболявания на опор-
но-двигателната система
Ревматизъм, подагра, 
артрит
Сърдечно-съдови за-
болявания
Високо кръвно наля-
гане
Атеросклероза
Белодробни заболява-
ния
Камъни в бъбреците и 
жлъчката
Хепатит
Диабет
Цистит
Чревни заболявания
Кожни заболявания
Ракови заболявания

Само след месец при-
ем на Биоактал органи-
змът се зарежда с нови 
жизнени сили, прочиства 
се и се подобрява външ-
ният вид.

състав: 
корен от глухарче 

екстракт - Терапията с 
корен от глухарче има 
широко приложение за 
лечение на много боле-
сти. Изследванията са 
доказали, че е ефектив-
на даже и срещу някои 
видове рак. Корените на 

глухарчето лекуват спас-
тичен колит, цистит, хе-
патит, холицистит, нама-
лена стомашна киселин-
ност, хроничен запек, 
анорексия, заболяване 
на гърдата, подагра, ар-
трит, екзема, фурункуло-
за, захарен диабет, ане-
мия, атеросклероза, ос-
теопороза, нарушения 
на съня.

корен от троскот екс-
тракт - Използва се при 
чернодробни заболява-
ния, безплодие, кашли-
ца, ревматизъм, пясък в 
бъбреците и пикочния 
мехур, простатит, запек, 
възпаление на червата. 
Този корен се използ-
ва при отоци с различен 
произход, цистит, камъни 
в бъбреците и жлъчния 
мехур, заболявания на 
белите дробове, бъбре-
ците, хроничен бронхит, 
чревни заболявания, ди-
абет, хипертония.

корен от репей екс-
тракт - Отлично дейст-
ва при кожни болести 
и възпаления, особено 
при екземи, фурункули, 
акне, себорея, ревмати-
зъм. Билката има диуре-
тично, потогонно дейст-
вие, стимулиращо обмя-
ната на веществата и рас-
тежа на клетките. Използ-
ва се при всички видове 
рак, диабет, бронхит, си-
нузит, ревматизъм, по-
дагра, артрит, болки в 
кръста, костна фрактура, 
междупрешленна хер-
ния, атеросклероза, за-

болявания на ухото, хро-
нична коронарна недос-
татъчност. Репеят лекува 
хепатит, тумори на чер-
ния дроб, дори и цироза 
на черния дроб, холецис-
тит, бъбречни заболява-
ния, камъни в бъбреците 
и жлъчния мехур. 

д-р костова
Като кардиолог с дъл-

гогодишна практика го-
рещо препоръчвам Би-
оактал на своите паци-
енти. Продуктът има об-
що укрепващо действие, 
подобрява състояние-
то на кръвоносните съ-
дове и регулира кръвно-
то налягане. Самата аз го 
ползвам.

наум котев
След тримесечен при-

ем няма и следа от бол-
ките в ставите. Помогна 
ми Биоактал. Това е лю-
бимият ми продукт, при 
най-малкото здравослов-
но оплакване се доверя-
вам на него. Препоръч-
вам го на всички.

Биоактал поддържа 
всички органи и систе-
ми в тялото в нужното 
здравословно състояние 
и предотвратява поява-
та на тежки заболявания.

Препоръчителен е 
приемът в продължение 
на 3 месеца 2 пъти в годи-
ната. Биоактал има дъл-
готрайно действие, като 
запазва своята ефектив-
ност в тялото дори след 
периода на употреба. 
Без лекарско предписа-
ние.

„ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС“  
ПОМАГА НА ПРОСТАТАТА

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа контакти: Âита Õерá, 

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

гл. ас. д-р светлин димитров, д.м.,
клиника по урология в УмБал “александровска”

Д о б р о к а ч е с т в е -
ната хиперплазия 
на просатата (ДХП) 
е хронично прогре-
сиращо заболяване, 
проявяващо се кли-

нично с обструкция 
на долните пикоч-
ни пътища. По ста-
тистически данни за 
България всяка годи-
на заболяват над 10 
000 мъже, като голя-
ма част от тях са на 
възраст под 50 годи-
ни. В Западна Европа 
90% от новооткри-
тите с ДХП започват 

лечение с натурал-
ни продукти. Те са 
разумна алтернатива 
в началните стадии. 
Природните проду-
кти имат висок ко-

ефициент ефектив-
ност/безопасност , 
съчетават се с лекар-
ствата и подпомагат 
тяхното действие, за-
бавят задълбочава-
нето на заболяване-
то и намаляват ри-
ска от поява на кар-
цином на простата. В 
моята дългогодишна 
практика на уролог 

аз изписвам много 
природни продукти, 
като през послед-
ните 4 години пре-
поръчвам най-чес-
то „ПрОсТаТиЗал 
Плюс“ на Вита Херб, 
като практически 
съм убеден в кли-
ничното му дейст-
вие. „ПрОсТаТиЗал 
Плюс“ е натурален 
продукт, който под-
помага укрепването 
и възстановяване-
то на дейността на 
простатната жлеза. 
Той действа диуре-
тично, противовъз-
палително и анти-
микробно. Съдейст-
ва за отстраняване 
на пикочните инфек-
ции, които се явя-
ват като често услож-
нение. „ПрОсТаТи-
Зал Плюс“ спома-

га и за стимулира-
не на сексуалната 
енергия. Не забра-
вяйте, че своевре-
менната профилак-
тика с „ПрОсТаТи-
Зал Плюс“ и кон-
султация с уролог 
гарантира здравето 
и сексуалния живот 
при мъжа над 50 го-
дини.

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÅÍ ËÅÊ
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КРАЙ НА АМНЕЗИЯТА И ДЕМЕНЦИЯТА 
БЛАГОДАРЕНИЕ  НА ПРИРОДНА БИОАКТИВНА ТЕРАПИЯ САМО СЛЕД 4 СЕДМИЦИ 
ЗНАЧИТЕЛНО ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДОБРИТЕ ПАМЕТТА И  МОЗЪЧНАТА АКТИВНОСТ

   В медицински доклад от 
НБАБД (Независима Британска 
Асоциация за Борба с 
Деменцията) под ръководството 
на Антъни Грегър става ясно, че 
всеки 5-ти човек е предразположен 
към развитието на деменция, а 
от тях всеки 2-ри човек би имал 
болестта на Алцхаймер. “В 
днешното забързано време 
хората не си дават сметка колко 
силно влияе върху мозъчната 
функция и паметта нередовното 
хранене,  нездравословната 
храна, стреса, липсата на 
сън и прекомерната употреба 
на медикаменти”- споделя 
специалиста А.Грегър. В 
продължение на няколко години 
асоциацията търсеше най-удачния 
метод с, който да се помогне 
на милиони хора, които имат 
амнезия, деменция и отклонения 
на мозъчната активност. След 
дългогодишни изследвания и 
опити предостави на определена 
група фирми готов разрботен 
препарат за възстановяване на 
нормалната мозъчна дейност и 
памет. Той дава възможността 
на пациентите да намалят с 
85% риска от деменция, 73% 
успеваемост за възстановяване на 
паметта и 65% предотвратяване 
от болестта на Алцхаймер. 
Препарата е предназначен за 
хора на възраст, студенти и 
активно работещи. Ще можете 
значително да възстановите 

способността  да помните и 
мислите много ефективно. Вече  
2000 лекари в цяла Европа, 
потвърдиха ефективността  на 
препарата към пациентите си и 
3 хил. души от България, които 
са преминали терапията и 
потвърждават подобряването на 
способността да помнят. Виждайки 
ефективността от терапията наши 
български невролози не можаха 
да повярват, че без използването 
на силни лекарства може да 
се постигне подобен ефект. 
Избавянето и предотвратяването 
от загубата на памет е напълно 
възможно  и организма  може да 
реши тези проблеми по естествен 
натурален път. Благодарение на 
съвременната биомолекулярна 
технология помогна на клетъчно 
ниво се създаде препарата  
“MENTALDEN ACTIVE”.

 ДЕЙСТВИЕ И УКАЗАНИЯ 
  Съставките на този препарат е 
поместена в капсула съдържаща 6 
активни съставки, които ефективно 
спомагат за активизирането и 
регенерацията на мозъчните 
клетки, кръвоснабдяването 
на мозъка и снабдяването с 
кислород, който е жизнено важен 
за правилното му функциониране. 
Благодарение на тези процеси 
значително ще  увеличите 
способността да мислите и да 
помните в дълъг период от време. 
Ползвайки препарата освен, 

че предотвратявате появата 
на амнезия и деменция също в 
значителна степен се намалява 
риска от инсулт.
“Желателно е да преминете 
2-месечния препоръчителен 
курс на терапията, за да си 
осигурите пълноценен ефект и 
да предотвратите неизбежното”-  
убедено казва Антъни Грегър.

 Във връзка високата технология 
за обработка на ценните съставки, 
и за да е финансово достъпен 
за българските граждани, са 
избегнати всякакви посредници, 
аптеки и дистрибутори. Можете да 
направите покупката на препарата 
чрез телефонно обаждане към 
оторизирания представител за 
България.
В момента до 15.05.2019г. и 
само за първите обадили се 120 
души има специална отстъпка и 
ще получат продукта на Антъни 
Грегър  вместо  189 лв.  само за 
55 лв. - опаковка с 30 капсули 
достатъчна за едномесечен курс 
на ползване.

 МНЕНИЯ ХОРА 
ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА

”Имах затрудненията със 
запомнянето на дати и събития в 
моя живот и невролога ми казаха, 
че имам прогресираща амнезия, 
но след като пих капсулите за 2 
месеца вече с лекота забелязвам, 

че помня всичко важно ” 
Георги М. 75 г, София

„Баба ми е на 79 г ,и констатираха,че 
има деменция. Едвам се сещаше 
коя съм аз, което ме натъжаваше. 
След 3 месечно ползване вече ме 
поздравява по име и значително се 
подобри паметта и. Радостта ми 
няма край” 

Лиляна Д, 33г, Варна

“Препоръката се оправда! Често 
забравях да заключвам вратата на 
апартамента, но вече помня след 
като ползвах Менталден актив. 
Също забелязвам, че мисълта ми 
е много по бърза, която е нужна в 
процеса на работата ми.”                                               

Мартин Т., 57г., Хасково

“Не е приятно да забравиш рождения 

ден на сина си. Той помисли, че си 
правя някаква шега, но релано имах 
затруднения с паметта. Благодаря 
за невероятния препарат, който 
ми помогна да повярвам, че имам 
надежда за по- добро общуване 
с най-близките и да не забравям 
важни събития  ”                

Димитра И., 81 г., Пловдив

ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА 
Само за първите обадили се 120 души до 15.05.2019г. ще имат правото 

да се снабдят с препарата „MENTALDEN ACTIVE” вместо 189 лв. 

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

тел. 02 4738722

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

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

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

Рецептата е открита при експедиция на ЮНЕСКО през 
1971 г. в тибетски манастири, написана върху глинени 
табели през 5 век пр. н. е. Преведена е на всички ези-
ци по света.

100 г лайка 
100 г жълт кантарион
100 г жълт смил
100 г брезови пъпки
Всичко се смила, поставя се в стъклен или порцеланов 

съд. Вечер вземайте 1 супена лъжица от тази смес, до-
бавете 0,5 литра кипяща вода, оставете за 20 минути и 
прецедете. Изсипете една чаша от горещата смес и раз-
творете в нея 1 чаена лъжичка мед. Пийте след вечеря, 
след което не пийте и не яжте нищо.

Сутрин затоплете останалата течност от вечерта, доба-
вете чаена лъжичка мед и я изпийте. Правете това еже-
дневно, докато свърши цялата смес от билки.

Процесът на лечение се повтаря след 5 години.
Цел: Значително подобрява метаболизма, прочиства 

тялото от мазнини и течности, което прави кръвонос-
ните съдове по-еластични, предотвратява склероза, ин-
султ, стенокардия, инфаркт, хипертония, изчезва шумът 
в главата, възстановява зрението, подмладява тялото.

ТИБЕТСКА 
РЕЦЕПТА ЗА 

ДЪЛГОЛЕТИЕ
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АЛТория и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Аlthаeа 
officinаlis 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 
(Potentillа erectа L) е вклю-
чен в продукта аltoriа 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 аltoriа. 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.

аltoriа 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.

Възможно ли е 
тютюнопушене и 

здраве за белия дроб 
едновременно

пани с години отрови 
по него. Това е лиде-
рът в своя клас проду-
кти Бронхо клийнър 
– с  екстракти от Жи-
вовляк, Евкалипт, Джин-
джифил и вит. С

Данните показват 
какво се случва във 
времето след прием на 
Бронхо Клийнър:

След 8 часа се извеж-
да въглеродният окис – 
нивото на кислород в 
кръвта се нормализира.

След 2 дни се из-
вежда никотинът, връ-
щат се вкусовите усеща-
ния, обонянието. След 3 
дни в дробовете се въз-
становява ресничести-
ят епител.

След седмица се по-
нижава кръвното наля-
гане. Намалява се рис-
кът от инсулт, сърдеч-
носъдови заболявания, 
сърдечна и бъбречна 
недостатъчност, стено-
кардия.

След 2 седмици от-
слабва кашлицата. Тя не 
изчезва веднага, тъй ка-

1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /Общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /Общо: 76 лв./

3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /Общо: 105 лв./

ЦеНа: 

При метеоризъм (газове)

„Всички ние зна-
ем каква вреда на-
нася тютюнопушене-
то и въпреки това не 
можем да се откажем 
от цигарите. Пречист-
ването на белия дроб 
е от първостепен-
но значение, особе-
но при пушачи и при 
хора, които живеят в 
среда със замърсен 
въздух.

Но дори човек ни-
кога да не е пушил, 
цигареният дим око-
ло него, промишлено-
то замърсяване, изго-
релите газове допри-
насят за увреждане-
то на белите дробове. 
Поради тази причина 
дали сте отказали ци-
гарите или никога не 
сте пушили, детокси-
кацията на белия дроб 
е полезна за всеки 
един човек.

Ф и т о т е р а п и я т а 
предлага най-инова-
тивната формула за 
пълно очистване на 
белия дроб от натру-

то на дробовете ви е не-
обходимо време за из-
веждане на натрупали-
те се в тях вредни ве-
щества. Щом започне-
те приема на BRONCHO 
CLEANER, тялото ви за-
почва да се възстано-
вява и прочиства. По-
добрява се качеството 
на половия живот.

След 3 месеца се про-
меня тенът на кожата. 
Никотинът ограничава 
постъпването на кръв 
в горните слоеве на ко-
жата, което я прави по-
бледа, суха и допринася 
за нейното набръчква-
не. Никотинът стиму-
лира появата на бръч-
ки, тъй като блокира 
изработването на ко-
лаген. Системното пре-
чистване от никотина в 
белия дроб позволява 
правилното "хранене" 
на кожата и видимото 
й възстановяване.“

Препоръчителен 
прием за пълни ре-
зултати: 3 месеца. Без 
лекарско предписание.

При поръчка на три продукта получавате пода-
рък книжка „лечебните билки на България“.

Бронхо клийнър можете да поръчате директно на 
телефон 0877 72 10 40, https://biotica.bg/ или в пове-

чето аптеки в страната.

Рецепта 1  
За целта ви е необходим копър около 75 

грама, към който прибавяте още 75 грама цвят 
от глог. Взимате две лъжици от тази смес, по-
ставяте ги в термос вечерта и ги заливате с 
две големи лъжици вряла вода. Чак сутрин-
та прецеждате отварата и пиете от нея по 
сто грама 3-4 пъти дневно половин час пре-
ди всяко хранене.

Рецепта 2 
 Много добре действа при лечение на ме-

теоризъм и ако вземете две лъжици корен 
от ревен, но нарязан и го залеете с две чаши 
студена вода. Варите го на бавен огън за око-
ло 15 минути, но обезателно под капак. Пре-
цеждате го, като поизстине, и отново го раз-
деляте на 4 части, които приемате половин 
час преди хранене.

 Рецепта 3
  Две лъжици пъпки от бреза залейте с 2 

чаши вода и поставете да ври на тих огън от-
ново под капак за 15-ина минути. 

След като свалите отварата от котлона, тя 
трябва да се остави да престои още 15 мину-
ти, след което се прецежда. Отново делите на 
4 равни части и отново приемате 30 минути 
преди ядене.

Рецепта 4
Трябват ви две лъжици корен от глухарче, 

които слагате в емайлиран съд и заливате с 
две чаши студена вода. На тих огън ги вари-
те 15-ина минути, после прецеждате, а оста-
налото вече го знаете – делите на 4 части и 
пиете преди хранене.

Рецепта 5
Ще са ви необходими 4 резена пресен ко-

рен от джинджифил и 1 чаша вода (250 мл). 
Сложете водата да заври и добавете парчета-
та корен от джинджифил. Оставете да къкри в 
продължение на 5 минути. Изчакайте чаят да 
се охлади леко, прецедете течността и пийте 
от 2 до 3 пъти на ден.
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ЯПОНСКА  
МАНУАЛНА  

ТЕРАПИЯ  
ПОМАГА ПРИ 

ДИСКОПАТИИ
Установено е, че 

повече от 90% от 
страдащите от дис-
кова болест могат ус-
пешно да се лекуват 
консервативно. Над 
100 вида специал-
ни омесващи и раз-
триващи техники на 
специалния японска 
масаж на проф. М. 
Сайонджи освобож-
дават безболезнено 

ставните 
б л о к а ж и 
по проте-
ж е н и е 
на целия 
г р ъ б н а -
чен стълб, 
както и 
прищипани-
те нервни 
коренчета. 
Вече 26 
г о д и н и 
в ЦеН-
Т ъ р 
За ма-
с а Ж и 
“БиО еНергО 
сПекТър” тази без-
лекарствена терапия 
помага на хора, стра-
дащи от гръбначни 
и тазови проблеми, 
болки в главата, ра-
менете, врата и край-
ниците, някои забо-
лявания на нервната 
система и обмяната 
на веществата. Ману-
алните масажи засил-
ват кръвообращени-
ето не само в засег-
натите участъци, а в 
цялото тяло, като по-
добрява мускулния 
трофик и статиката 
на гръбначния стълб. 
Нещо повече - чрез 
паралелното прила-
гане на аурикулоте-
рапия, зонотерапия, 
акупресура, подходя-
ща физиотерапия и 
оздравителна япон-
ска гимнастика се ле-
куват последствията 
от възпалението и 
травмираните струк-

тури, мускулния спа-
зъм около гръбнака, 
сковаността и бол-
ката. Нещо повече- 
във ВъЗсТаНОВи-
ТелНия сПа ЦеН-
Тър на фирмата се 
прилагат и допълни-
телни  хидромасажни  
процедури с използ-
ването на лековити 
соли от Мъртво мо-
ре и ароматерапев-

тични масла.Използ-
ваните арома- и оли-

го- продукти имат 
д о п ъ л н и т е л е н 

о з д р а в я в а щ 
е ф е к т . 

К о м -
п л е к с -
ната те-
р а п и я 
с ъ к р а -
щава и 
време-
то за 
възста-

новява-
не на органи-
зма, като успо-

редно регулира ес-
тествения му енер-
гиен баланс.

Не бива да се за-
бравя, че дископати-
ята може да възник-
не изведнъж - при 
рязка промяна на по-
ложението на горна-
та част на тялото (за-
въртане, изправяне, 
навеждане), при вди-
гане на тежести, след 
прекарани травми и 
злополуки, от над-
нормено 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 до-
веде до по-сериоз-
ни заболявания, ка-
то дискови хернии и 
частични парези на 
долните 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

Заболяванията на простатата 
се срещат все по-често. Това за-
виси, както от хормоналните из-
менения, които настъпват у мъ-
жа след 50-годишна възраст, та-
ка и от начина на живот и хране-
не. Хиперплазия на простатата 
е едно от най-често срещаните 
доброкачествени състояния при 
мъжете, което влияе много сил-
но върху качеството на живот на 
пациентите. 50% от мъжете над 
50-годишна възраст страдат от 
това заболяване, до 80% - над 
60 години и над 90% при мъже-
те над 80 години.

Признаците са толкова по-
подчертани, колкото по-голяма 
е хипетрофията на жлезата и пос-
ледващото стеснение на уретра-
та. Симптоматиката се изразява 
в: често уриниране, както през 
нощта, така и през деня, затруд-
нения в началото на уриниране-
то; намаление количеството и си-
лата на пикочната струя. Счита 
се, че причините са комплексни 
и зависят от много неща: хор-

мони, възраст, растежни факто-
ри, начин на живот – хранене, 
околна среда и др. След 40-та го-
дина при мъжете настъпват ес-
тествени хормонални промени, 
по подобие на менопаузата при 
жената. Определят се с термина 
„андропауза”. Проявленията й са 
свързани именно с прогресивно 
намаляващите нива на свобод-
ния тестостерон, докато нивото 
на естрогените (женските поло-
ви хормони) остава същото или 
относително нараства. 

Лечението на хиперплазия на 
простатата често е свързано с ле-
карства, притежаващи странич-
ни ефекти, а оперативната наме-
са невинаги е решение на про-
блема. За радост, има по-щадящи 
начини, на базата на растителни 
субстанции. 

ПростаРен e специално раз-
работена синергична формула 
от висококачествен екстракт от 
Върбовкa, Гроздово семе и Се-
лен от натурален източник, в 
най-усвоимата му за организма 

форма L-Селенометионин. Вър-
бовката е наричана от австрий-
ския фитотерапевт Мария Тре-
бен „мъжката билка“. Неслучай-
но тя получава това название. Те 
действат благоприятно едновре-
менно върху различни симпто-
ми, свързани с неразположени-
ята на простатата. Възпират рас-
тежа на епителните клетки; под-
помагат естествената дейност на 
простатната жлеза на различни 
нива; действат противовъзпали-
телно и антибактериално; пред-
пазват от туморни израждания. 

Простарен (ProstaRen) може 
да се използва както съпътстващ 
традиционното лечение, така и 
като негова алтернатива. Чрез 
ПростаРен се ограничават стра-
ничните негативни ефекти, по-
явяващи се често след продъл-
жително медикаментозно лече-
ние или чрез оперативна намеса. 
Простарен може да се използва 
удачно и след оперативно лече-
ние. Търсете в аптеките или он-
лайн на www.botanic.cc!

50% от мъжете над 50-годишна възраст страдат 
от доброкачествена хиперплазия на простатата
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Здравословно меню 
за хипертоници

ПОЛАРИС поляризационен диск
"AкO НE ДOЖиВEя  

ДО 110 гOДиНи,  
Няма Да смяТам,  

Че съм ЖиВял!" 
С тези думи ни посреща гoспo-

дин Aтo Мaлинoв (1930 г.) при 
нaшата нeотдaвнашна срeщa в 
Сaрaeво. 

Разбира се, тoва веднага пре-
дизвика нашия интeрeс  и започ-
нахме да слушaме всяка негова ду-
ма с надеждата, че ще се доберем 
до някаква тайна, свързана с така-
ва силна воля за живoт. Целия си 
трудов живот е прекарал със сво-
ите работници по строежите. Тaки-
ва тeжки услoвия на труд са oстa-
вили и пoслeдици върху здрaвето 
му. Гoдини наред е страдал от про-
блеми с чревния тракт (Крoнoвa 
бoлeст), рaботата на oткрито в сту-
да му е дoнeсла и синузит, който е 
повлиял и за появата на възпале-
ние на бронхите поради отделя-
ния сeкрeт. Всяка зима е бил при-
нуден да прилага продължителна  
тeрaпия с aнтибиoтици. Кaктo кaз-
ва той, винаги се е старал с физи-
ческа aктивнoст да укрепва oргa-
низма, ходил по плaнините. През 
2005 г. след  семейна трагедия 
здравето му се влошило до така-
ва степен, че мислил, чe му oстaват 
малко мeсeци живoт. Но ръкa на 
спaсението му  протегнал eдин от 
приятeлите, кoйто го пoкaнил нa 
eдна лекция за прирoдна мeдици-

на. Използвайки тези нови знaния 
и прирoдни прeпaрaти, успял дa сe 
възстанови.

НегОВО ВелиЧесТВО ПОла-
рис. С гoдинитe здрaвословните 
му прoблeми сe умнoжaвaли. Кръ-
воообращението oтслaбнало, кра-
ката му все били хлaдни и натежа-
вали, нoщем имал крампи, които 
не успявал да овладее. "Минала-
та гoдина, кaзва Aтo, поради бoл-
ки oт дяснoто бедро дo кoляно-
то oтидох до личния лeкaр, кoгото 
много уважавам. Каза ми, че това 
идва с  гoдините и че нямa лече-
ние. Случaйнo по това врeмe чух зa 
диск ПOлAрис и  бързo си го нaбa-
вих. Не знам дали ще ми повярвате, 

с ПOлAрис успях да елимини-
рам тези болки. Слагах си диска 
пoд стъпaлaта и кръвообраще-
нието сe подобряваше. Крака-
та ми вече не мръзнеха и нямaх 
крампи през нощта. Всякa зимa 
ми носеше страдания, но мина-
лата зима бях спокоен. Нямах и 
главоболие, нито гной в сину-
сите, нито бронхит, освободих 
се и от запека и проблемите с 
червата. Използвам диска ежед-
нeвнo и вярвам, че тoва направи 
нeгoвo вeличествo ПOлAрис, 
чувствам, че възвърна жизне-
ността ми, вля ми нови сили, ня-
мa я умoрaта, 
чувствам се 
по-добре. По-
рaно с уси-
лие ставах су-

трин от крeватa, 
а сегa стaвам с 
едно движение. 
ПOлAрис e ис-
тинска  блaгoслo-
вия зa здрaвeто 
на чoвeчеството и аз Ви благодаря 
за тoвa." Гoспoдин Aтo дoбавя: „Ни-
що нe се е появило изведнъж, така, 
че не може изведнъж и да изчез-
не. При упoтрeбата на ПOлAрис 
трябвa да бъдем упoрити и дис-
циплинирани и рeзултaтите няма 
да закъснеят.“

люБОВТа лекуВа ВсиЧкО - 
Това e сaмo част от разказа на Aтo. 
Споменаваше и приятeля си, кой-

то е над 90 гoдини и с бастунче-
то си eдвa крeтал  пo стаите; кра-
ката му били oтeкли и бoлни. Oт-
както използва ПOлAрис, вечe 
нямал бoлки и oтoк; зарязал бас-
туна. Би мoгло да сe нaпише цяла 
книгa въз oснoва на всичко, кое-
то чухме. 

ПОларис  е малък диск, който 
без никакво електрическо захран-
ване за кратко време задвижва 
електрическите потоци в човеш-
кия организъм, като го стимулира 
сам да се излекува - изобретение 
на гениалния руски учен Джордж 
Лакховски, който е работил с Ни-

кола Тесла. 
С п е ц и ф и ч -

но приложение 
на ПОларис: 
всички видове 
болка, гинеко-
логични и уро-
логични про-
блеми, болез-
нен гръбнак и 
стави, високо 

кръвно, проблеми с щитовидната 
жлеза, затлъстяване, нарушено ли-
бидо и ефикасност, стерилитет, хе-
мороиди, запек и проблеми с чер-
вата, белодробни и сърдечни про-
блеми, проблеми с щитовидната 
жлеза и синусите, главоболие, без-
съние и лошо настроение ... 

И така, въпреки че сме науче-
ни да мислим по по-различен на-
чин, ако разберем нашата истин-

ска природа и приемем възмож-
ността и по-различния подход към 
проблема, тогава „чудесата са на-
истина възможни” – добавя създа-
телят на диска Томич, специалист 
по гинекология и родилна помощ, 
повече от 20 години се занимава в 
търсене на възможности за лече-
ние извън ограничените рамки на 
класическата медицина. Създава 
диск ПОларис след дългогодиш-
ни проучвания и анализ на  схеми 
на Тесла и Лакховски.  

За поръчка и информация:
тел. 0886  777  126 и на сай-

та на Поларис Бг  
www.polarisdisc.bg

Цена на диск ПОларис  
1 бр.  - 70,00 лв. + доставка
2 бр. -  140,00 лв. + безплат-

на доставка
3 бр. - 10% отстъпка 

(189,00 лв.) + безплатна дос-
тавка
• Куриерски услуги доставка 

в гр. софия – 3,60 лв. 
• Куриерски услуги достав-

ка до други населени места 
– 5,00 лв.

в опаковката има подробно 
описание  

за приложението му.

енергията, която лекува и подмладява, без електрическо захранване задвижва потоци в човешкия организъм, като го 
стимулира сам да се излекува - изобретение на гениалния руски учен джордж лакховски, който е работил с никола тесла.

Високото кръвно е сериозен риск за инсулти 
и инфаркти. Подходящ хранителен режим може 
да подпомогне поддържането на стойностите му 
в нормални граници. 

Откажете се от животинската мазнина, не 
прекалявайте и с растителната. Необходима е 
грубо-влакнеста храна с високо съдържание на 
целулоза - тя не само предотвратява затлъстя-
ването, но и помага за намаляване на кръвно-
то налягане. 

Най-много целулоза се съдържа в зеленчуци-
те, плодовете и едрозърнестия хляб. Включете 
в менюто си трици, фасул, овесени ядки. 

Бонбоните и сладките заменете с фурмии дру-
ги сушени плодове. Вместо месо купувайте ри-
ба и морски продукти. Рибата е много полезен 
продукт, защото съдържа така необходимите за 
организма ненаситени киселини.

С приема на повече сол (натриев хлорид) се 
повишава и артериалното налягане. При огра-
ничаване на солта рискът за хипертония се на-
малява с 20%.

Други храни, които се препоръчват, са пряс-
но и кисело мляко, извара, варено месо до 100 
г на ден, обезсолено сирене, белтъци от яйца, 
захар и захарни изделия, тестени продукти, рас-
тителни масла, конфитюри, пчелен мед, плодо-
ве и зеленчуци.

Цвеклото е един от основните продукти, кое-
то, ако се употребява редовно, ще „държи кръв-
ното налягане за юздите“. Три средно големи зе-
ленчука, по-добре печени, се настъргват и към 
тях се добавя 1 супена лъжичка лимонов сок 
или ябълков оцет. Прибавете също 2-3 скилид-
ки счукан чесън, ситно нарязани гръцки орехи 
и малко растително масло.

Целината също притежава необходимите за 
хипертоника свойства - изкарва от организма 
солта, затова непременно я включете в менюто 
си. Вземете 1 корен целина, изчистете го, измий-
те го и го настържете на едро ренде. Добавете 
една голяма ябълка, също настъргана на едро-
то ренде, и по 1 супена лъжичка орехи и суше-
ни сини сливи.  Подправете всичко със зехтин 
или сметана и хубаво разбъркайте.



17.IV. - 23.IV.2019 г.
16

2

Български22 Любопитно у нас

Попълнения в Двора на кирилицата

страницата подготви соня ВълкОВа

изложба на малко познати влечуги 

Старата столица с нови атракции

Изложба-
та "Влечу-
гите - тайн-
ствени и не-
познати" ще 
бъде пока-
зана  до 28 
април в Ру-
сенския ис-
торически 
музей. То-
ва съобща-
ват от кул-
турния ин-
ститут в града. Терариумът е 
разположен в приземния етаж 
на музея и показва екзотич-

Автентични носии 

В Плиска в Двора на 
кирилицата се състоя 
тържествено открива-
не на паметниците на 
известните български 
писатели Йордан Ради-
чков и Любен Дилов, 
на якутския писател Ек-
секулеех Елексей и на 
поетесата Петя Дубаро-
ва. Паметникът на писа-
теля Йордан Радичков е 
дело на неговия дълго-
годишен приятел проф. 
Емил Попов. Лентата бе 
прерязана лично от на-
следниците на Радичков - сина му Димитър и дъ-
щеря му Розалия.

Любен Дилов е един от най-изявените и обича-
ни автори на научна фантастика. Неговият бюст е 
дело на проф. Димитър Рашков. Това е първият 
паметник на писателя фантаст. На официалното 
събитие присъства Любен Дилов-син, който тър-
жествено откри паметника на своя баща. Образът 

на нежната поетеса с тра-
гична кончина - Петя Дуба-
рова, е изваян от скулптор-
ката Снежанка Стоянова. 
Паметникът беше открит от 
Елица Дубарова - сестра на 
поетесата. 

Писателят Ексекулеех 
Елексей е изключително 
интересна личност - осно-
воположник на якутската 
литература, просветител, 
философ хуманист и из-
вестен якутски ясновидец. 
Неговият паметник е изра-
ботен и дарен от народния 

художник на Република Саха - скулптора Афана-
сий Романов. Бюст-паметникът беше открит от 
внучката на писателя - г-жа Лариса Кулаковская, 
известен якутски обществен деятел. По традиция 
паметниците на българските писатели бяха осве-
тени от отец Андрей. Гостите на тържеството се 
насладиха на уникални български и якутски му-
зикални и танцови изпълнения.

Ризата на светец 
изложена за поклонение 

Ризата на Св. Ди-
митър Басарбовски 
бе изложена за пър-
ви път за поклонение 
в катедралния храм 
"Света Троица" в Русе. 
Тя е дарена на Русен-
ската епархия от Ру-
мънския патриарх Да-
ниил на 27 октомври 
миналата година - на 

празника на светеца.
Русенският митро-

полит Наум обясни, 
че ризата определе-
но време е покрива-
ла мощите на светеца, 
изложени в патриар-
шеската катедрала в 
Букурещ. 

"Тя е особено цен-
на за нас. Нямаме въз-
можност да имаме ця-
лото му тяло. Имаме 

частица от неговите 
мощи, както и риза-
та. С тях в опреде-
лени празнични бо-
гослужебни дни ще 
обиколим някои час-
ти от Русенска епар-
хия, за да могат да се 
поклонят повече хо-
ра", обясни Русенски-
ят митрополит. 

Той каза още, че в 
края на март на Свето 
Благовещение, ризата 
е тържествено прене-
сена в Басарбовския 
скален манастир край 
Русе, където ще оста-
не завинаги. 

По повод на цър-
ковния празник света 
литургия отслужи Ти-
вериополският епис-
коп Тихон.

ни змии от различни точки на 
света, които са малко позна-

ти, а някои от тях - напъл-
но неизвестни за хората. От 
музея информират, че посе-
тителите могат да видят гор-
ска кобра, пясъчни отровни-
ци, азиатски ямкоглави змии, 
гюрза - змията с най-скъпа-
та отрова в света, ивичес-
та гърмяща змия, каскавела, 
тексаска гърмяща змия алби-
нос, черноврат варан, пепе-
лянки. Експозицията показ-
ва и няколко вида смоци и 
бои, които не са отровни и 
са напълно безопасни. 

с безплатно представление бе предста-
вен официално пред публиката най-новият 
член на варненския делфинариум. Бебето е 
родено на 19 ноември 2018 г., а родители-
те му са добре познати на обществеността 
в крайморския град - Доли и кимбо. Дъл-
го време майката не е допускала никого до 
новороденото си, но специалистите от еки-
па смятат, че е момче.

Приветствие към препълнената зала от-
прави ивелин симеонов, управител на "Фе-
ста делфинариум" еООД. стана ясно, че бе-
бето все още няма име и предстои да бъде 
кръстено. Преди представлението от публи-
ката бяха избрани трима орисници. Те по-
желаха на делфинчето да е много здраво, 
умно и красиво.

От дружеството съобщиха още, че се пла-
нира разширяване и модернизиране на 
делфинариума. Част от разработения про-
ект предвижда да бъде изграден специален 
басейн за раждане и отглеждане на бебета, 
както и санитарен, в който да се изолират 
заболелите бозайници. Планирана е и въз-
можност за близък контакт между хората 
и делфините. Проектът ще бъде реализи-
ран върху парцел непосредствено до на-
стоящата сграда.

Бебе делфинче

музей във Ва-
рна в излож-
ба, чието от-
криване бе на 
5 април. Всич-
ки носии са 
събирани от 
к о л е к ц и о -
нерите Ра-
дослав Рад-
ков и Илон-
ка Станкова. 
В експозици-
ята са вклю-

чени и 12 фотографски пана 
на Славян Стоянов от излож-

ба, подготвена за Фестивала 
на шевицата съвместно с ис-
торическия музей в Провадия 
и "История в шевици".

Паната представят част от 
фонда на етнографския отдел 
към музея и разказват за семан-
тиката в шевичните орнаменти. 

На откриването на изложбата 
освен експозицията посетите-
лите видяха и кратко ревю, мул-
тимедийна презентация и де-
монстрация на ваешко забраж-
дане от село Аврен. 

Изложбата може да бъде ви-
дяна до края на април.

Последната изне-
нада за гостите 
на Велико Тър-

ново е обновяване-
то на една от най-по-
сещаваните части на 
града. Това са улица 
„Гурко” и Самоводска-
та чаршия, които са по-
пулярни именно зара-
ди обстановката - къ-
щите, дюкяните и за-
наятчийските работил-
ници, заведенията по 
тях. Те са своеобразно-
то сърце на старопрес-
толния град с калдъ-
ръма, възрожденския 
стил и всички остана-
ли съставки на този вид 
туристически продукт. 

От махалата се от-
крива чудесна панора-
ма към околните хълмо-

ви в околността в 
този туристиче-
ски продукт вли-
зат атракции, ко-
ито трудно мо-
гат да се видят 
другаде в Бълга-
рия. Най-впечат-
ляващ, особено 
за децата, е фу-
никулярът – лиф-
тът, който води от 
старата гара Тра-
пезица до калето. 

110-годишната жп стан-
ция е историческа зара-
ди факта, че именно на 
нея слиза Фердинанд, за 
да обяви независимост-
та на България, и да про-
възгласи себе си за цар. 

Автентични национални но-
сии показва археологическият 

ве. В тази връзка през 
последните години Ве-
лико Търново упорито 
разработва и друга от 
историческите си час-
ти. По традиция задъл-
жителната спирка на по-

сетителите е хълмът Ца-
ревец, но от петилетка 
насам се инвестират ми-
лиони във фаворизира-
нето на другото истори-
ческо тепе – Трапезица. 

Освен крепост и черк-

йордан радичков Петя дубарова
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Имаме ги предимно като занимав-
ка пред телевизора – тиквените семки 
са не само вкусни, но както се оказва, 
и изключително полезни за здравето 
ни. Както физическото, така и психи-
ческото. Те са истински извор на цен-
ни елементи като магнезий, калций, 
калий, желязо, цинк и витамин К.

Много по-добри са за похапване от 
чипса и пуканките, защото са богати 
на омега-3 мастни киселини, от кои-
то тялото се нуждае, за да поддържа 
здравето на сърцето и да регулира 
кръвното налягане.

Македонският портал Арт кухня об-
общи 9 вида болести, върху които въз-
действието на тиквени семки е неза-
менимо.

Срещу рак
Според проучване, проведено от 

испански учени, тиквените семки съ-
държат съединения, които успешно 
се борят с раковите клетки. Друго из-
следване, този път на немски учени, 
потвърждава, че при жените, които 
са преминали менопауза и ежеднев-
но ядат тиквени семки, има 23% по-
нисък риск от рак на гърдата. Също 
толкова ефективни за това са и слън-
чогледовите семки.

Добри са за здравето
 на простатата

Отдавна маслото от тиквено семе 
се използва за лечение на увеличена 
простата (хиперплазия). То съдържа 
фитохимикали и антиоксиданти, ко-
ито намаляват нивото на свободните 
радикали в организма и предотвратя-

ват появата на ракови клетки.
 Семките облекчават 

симптомите на менопаузата
Всички знаем колко неприятно е 

това преходно състояние при жени-
те. Ако търсите естествен начин, за 
да подобрите настроението си или 
да облекчите симптомите на менопа-
узата, тиквените семки са чудесен из-
бор. Те регулират неприятните симп-
томи като горещи вълни, главоболие, 

намаляват болките в ставите и често-
тата на внезапни промени в настрое-
нието. Учените са доказали, че тикве-
ните семки увеличават нивото на до-
брия (HDL) холестерол и регулират 
кръвното налягане.

Понижават холестерола
Проучванията показват, че тикве-

ните семки могат да намалят лошия 
холестерол с 13% и общите нива на 
холестерола с 10%.

Те също така намаляват риска от 
развитие на кръвни насядания, сър-
дечно-съдови заболявания, мозъчен 
и сърдечен удар.

Защитават от диабет
Семките на тиквата са богати на не-

наситени мастни киселини. Доказано 
ефективни са за регулиране нивото на 
кръвната захар и увеличават ползата 
от приема на инсулин.

Множество експерти препоръчват 
на диабетиците тиквени семки като 
храна за ежедневна консумация.

 Помагат за загуба на тегло
Изключително богат източник на 

фибри и протеини – вещества, кои-
то играят съществена роля за нама-
ляване на теглото. Само в 30 г тикве-
ни семки има около 5 г протеин, кой-
то ще ви държи по-дълго сити. Но не 
се увличайте! Консумирайте ги уме-
рено, защото пакет семки съдържа 
около 285 калории.

Подобряват настроението
Те са отлични както за физиче-

ското, така и за психическото здра-
ве. Учените са открили, че тиквените 

семки показват отлични 
резултати при намаля-
ване на симптомите на 
депресия. Те са чудесни 
за намаляване на стреса 
и тревожността.
Облекчават артрита

Тиквените семки 
имат доказано проти-
вовъзпалителен ефект, 
който облекчава симп-
томите на артрит. Ако 
страдате от артрит, яж-
те около 30 грама тикве-
ни семки всеки ден, за 

да облекчите симптомите.
Предотвратяват появата 

на остеопороза
Хората, които имат недостиг на 

цинк в организма, трябва да започ-
нат да гризкат тиквени семки. Те са 
отличен източник на ценния минерал, 
необходим за изграждане на костите. 
Само една четвърт чаша тиквени сем-
ки съдържа 17% от препоръчителна-
та дневна доза цинк.

СЕМЕТО, КОЕТО ПАЗИ ОТ 
9 БОЛЕСТИ – шепа на ден 
и тялото работи като часовник
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В центъра на Со-
фия - улица "Акса-
ков" 8 има памет-

на плоча с надпис: "На 
това място бе домът 
на санитарния полко-
вник доктор Сава Мил-
ков Мирков (1850-1927), 
главен лекар на войска-
та (1882-1891), учреди-
тел на БЧК, народен 
представител в 12 ОНС 
(1902-1903), действите-
лен член на БКД, предсе-
дател на Природо-мате-
матическия клон на БАН 
(1926-1927)". На плоча-
та е увековечен образът 
на един от основопо-
ложниците на българ-
ската военна медицина. 

Той е роден на 15 юни 
1850 г. в село Беброво, 
Великотърновско. По-
лучава изключително 
високо за времето си 

образование.  Завърш-
ва Киевската духовна  
семинария (1862-1871), 
право в Киевския уни-
верситет (1871) и Ме-
дицинския факултет на 
Московския универси-
тет (1871-1876). Започ-
ва лекарска практика 
на длъжност "завеж-
дащ здравен участък" в 
Орловска губерния. По 
време на Сръбско-тур-
ската война прекъсва 
работата и се сражава 
като доброволец с на-
деждата да помогне за 
освобождението на оте-
чеството си. 

Едва след създаване-
то на Българското опъл-
чение през Руско-тур-
ската война, в което е 
назначен като лекар на 
Втора опълченска дру-
жина, надеждата му се 
осъществява. На 7 юли 
1877 г. той организира 
първия временен ла-
зарет на българска те-
ритория за около 200 
ранени и болни в жен-
ския манастир край Ка-
занлък. С помощта на 
местното население и 
на монахините в качест-
вото им на самарянки е 

осигурено лечението и 
битовото обслужване 
на пострадалите бойци. 

В сражението при Ста-
ра Загора участват 3600 
души, от които 2200 са 
опълченци. 

Загубите възлизат на 
над 800 човека, от кои-
то ранени са около 170 
 опълченци. При отстъ-
плението последен на-
пуска града д-р Сава 
Мирков, след като ева-
куира всички ранени и 
болни. В края на септем-
ври 1877 г. в къщата на 

учителя Илия Христо-
вич от Габрово е създа-
дена "Опълченска бол-

ница", неин главен ле-
кар е отново д-р Сава 
Мирков. През тримесеч-
ното й съществуване са 
обслужени повече от 
600 ранени като смърт-
ни случаи в нея не са от-
белязани. 

След Освобождени-
ето той е първият во-
енен  губернски лекар 
в София (1878) и пър-
вият старши лекар на 
Александровската бол-

ница и военен лекар на 
Западния отряд (1879-
1882). През 1882 г. уми-

ра главният лекар на 
българската войска д-р 
Константин Бонев  и на 
неговата длъжност е на-
значен д-р Сава Мирков, 
който ръководи воен-
ното здравно дело до 
1891 г. През този пери-
од започва издаването 
на списанието "Меди-
цинска сбирка", което е 
първото българско на-
учно-медицинско спи-
сание с редактор д-р Са-

ва Мирков (1883-1884).
Д-р Сава Мирков е 

един от създателите на 
БЧК и е негов подпред-
седател (1914-1927). Със 
своя изключителен ав-
торитет е допринесъл 
за приемането на Бъл-
гария в международна-
та организация на Чер-
вения кръст. 

Санитарният полко-
вник д-р Сава Мирков 
умира на 9 август 1927 г. 
На 1 август 1929 г. не-
говите синове изпълня-
ват волята на баща си и 
даряват на БАН немал-
ка сума за учредяване-
то на фонд "Д-р Сава 
Мирков"! Целта на фон-
да е да се дават награди 
и да се печатат трудо-
ве  в областта на меди-
цината. УС на БАН прие-
ма дарението и образу-
ва фонд под свой  кон-
трол.   Предстоящата 
90-годишнина от него-
вото създаване е добър 
повод да се припомнят 
заслугите на бележития 
българин, първострои-
тел на военната медици-
на в България. 

Полковник о.з. 
доцент Тодор кериН 

През 1964 г. по пред-
ложение на Клуба на ин-
тернационалната дружба 
при Двореца на пионери-
те в Москва Асамблеята 
на ООН решава да обя-
ви 8 февруари за Свето-
вен ден на младия анти-
фашист. Изборът на тази 
дата не е случаен.

На 8 февруари 1943 г. 
хитлеристите разстрел-
ват смелите борци анти-
фашисти – младогвардей-
ците Олег Кошевой, Лю-
бов Шевцова, Дмитрий 
Огурцов, Виктор Субо-
тин и Семьон Останен-
ко. На същия ден са уби-
ти младите герои от ан-
тифашистката съпротива 
на Франция – парижани-
те Жан Мари, Пиер Беноа, 
Жан Бодров, Пиер Грело 
и Люсиен Легра.

Фашизмът отнема жи-
вота и на десетки българ-
ски деца и младежи.

Днес е подета инициа-
тива за издирване на уби-
тите по време на антифа-
шистката съпротива у нас 
деца, както и за изгражда-
не на мемориал в тяхна 
памет.

Може би и у нас 8 фев-
руари трябва да бъде от-
белязван по подобаващ 
начин, както във всички 
други страни, където са 
на почит борците срещу 
фашизма.

На 29 март 1944 г. през нощта при-
ключва Балванската битка на Габровско-
Севлиевския партизански отряд. Дадени 
са 14 жертви и 2-ма ранени партизани, от 
страна на жандармерията жертвите са 15. 
След тази битка започва блокиране на се-
лата, претърсване на горите от жандар-
мерия, полиция и войска. 

На 29 март от с. Крушево, Севлиевско, 
са арестувани 10 души за предполагаеми 
връзки с нелегални. Близо до селото   в 
местността Бряста са разстре-
ляни при „опит за бягство”. 
Единият от убитите е 16-го-
дишният Стефан Цвятков Ста-
нев. Край с. Ловнидол, Севли-
евско, са убити още 5-има чо-
века, а в с. Горско Сливово, 
Павликенско – 19 души, като 
от тях 5-има са турци.

Сред претърсваните места 
са  местността Лъгът и хижа 
„Мазалат”. На 1 април 1944 г. 
е организирана хайка в гори-
те, където е Осеникова поля-
на – красива местност в деб-
рите на Севлиевския балкан. 
Там през 1943 г. Трифон Па-
лаузов изгражда землянка, в 
която при нужда да битуват 
партизани. В това скривалище той прию-
тява своята съпруга Ганка и малкия си син 
Димитър (Митко), понеже ги изтезавали 
в полицията. В тази примитивна база се 
налага да настаняват ранени партизани, 
за които се грижат Ганка и 13-годишният 
й син Митко. Затова го наричали скрива-
лище-болница. 

На 1 април е предприета подобна ак-
ция за търсене на шумкари в района, къ-
дето е местността Осеникова поляна. Еди-
ният от двамата ранени и пленени парти-
зани край с. Балван е лекарят на отряда 
Иван Данаилов (Доктора), студент по ме-
дицина в Чехословакия. При изтезания в 
безсъзнание е бълнувал, споменавайки 
Осеникова поляна.

За акцията мобилизират служители от 
лесничейството, полицаи от заставата 

на близката барутна фабрика и селяни. 
Пристигат и три камиона военни в пълно 
бойно снаряжение – пушки, картечници 
и гранати. Разделени на три групи, пре-
търсват района. Забелязват пране, прос-
тряно от Ганка на дърво. Така обектът 
е разкрит. На входа на скривалището е 
имало бяла кърпа.  Полицаят Русчо Тон-
чев Русчев от махала Купен със залостена 
картечница в чатала на един бук започва 
да стреля по входа на землянката. Вътре 

са Ганка и малкият й син Митко, както и 
ранените двама младежи Минчо Андре-
ев (Младен) с гнойна рана на коляното и 
Иван Петков (Гошо), също ранен.

Стреляйки, Русчо вика: „Открих ги! Ид-
вайте насам!” Другите направили кордон. 
Щом картечницата загърмяла, се чул ви-
кът на плачещата Ганка: „Ей, хора, дете 
има!” След като започва да стреля и вто-
ра картечница, се чул пак гласът на Ган-
ка: „Ей, хора, детенцето ми…”- и заглъх-
ва завинаги.

Започва масова стрелба. От скривали-
щето с малокалибрен пистолет младежи-
те дали няколко изстрела. От всички стра-
ни политат гранати и всичко заглъхва за-
винаги. Извадили труповете и полицаите 
започнали да ги ритат. 

Но когато извадили момченцето в кос-

тюмче от шаечен плат и обгорено, всич-
ки за малко млъкнали като в молитвена 
тишина. Вероятно си спомнили, че и те 
имат деца.

Един от полицаите взел от надупчено-
то и обгорено тяло на Ганка пръстена, а 
Русчо Тончев Русчев се провикнал: „Аз я 
утрепах, мамицата й…!” Началникът на 
заставата на барутната фабрика, поли-
цаят Стефан Зехтинов (Пепела) разпорил 
женските дрехи да търси скрити ценнос-
ти. Полицейските изверги разхвърлили 
труповете на загиналите партизани и до-
волни от добре свършената работа, оти-
шли в кръчмата на с. Купен да отпразну-
ват наградата си от 200 хил. лв. - за 4-ма 
убити по 50 хил. лв. Идва 9.9.1944 г. и ня-
кои са арестувани и съдени от Народния 
съд. Такъв е и Русчо Тончев Русчев – не 
го е убил Трифон Палаузов.

Българските фашисти не признаваха 
Конвенцията и законите за закрила на 
детето. Преди Митко Палаузов са убити 
и Георги (Гошко) Чампоев на 2 годинки 
от Русе; шест деца от Ястребино; Елен-
ка Б. Манова от с. Калнище, Търговищ-
ко; Иван С. Василев от с. Присойна. След 
Митко са братовчедите Кокарешкови от 
с. Белица; в местността Сухата река, Етро-
полско – рязани гърдите на жена, малко-
то дете хванато за крачетата и със замах 
му е пръсната главичката в един бук, по-
сле застреляна и майката от Вълко Ган-
чев (Печурката) и т. н. …24 деца и 250 
непълнолетни. 

При управлението на Иван Костов мно-
зинството прие закон за оневиняване на 
тези изверги! Те били невинни жертви на 
комунизма! Това се случва само в Бълга-
рия! Европейските страни се гордеят с 
антифашистите си, включително и наши 
българи, включили се в тяхното парти-
занско движение.

Истината е свято нещо и трябва да се 
знае, за да вземат поколенията мъдри, 
далновидни и хуманно обосновани ре-
шения и действия.

Доц. дфн  гено маТееВ, 
севлиево

санитари пренасят ранени войници от бойното поле
 на Южния фронт. 1915 - 1918 г.
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

сряДа, 17 аПрил
06:05 Историята на Европа, еп. 1
07:15 Да избягаш от Хитлер, еп. 2
08:10 Конспирация, еп. 3
09:00 Кодът на Гауди
09:55 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 3
10:50 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 2
11:55 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 1
12:45 Конспирация, еп. 3
13:35 Мощта на вулканите, еп. 1
14:30 Пърл Харбър: Истината, еп. 1
15:25 Страхотни изобретения, еп. 13
15:55 Страхотни изобретения, еп. 8
16:25 Кодът на Гауди
17:20 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 3
18:15 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 2
19:20 Да избягаш от Хитлер, еп. 2
20:15 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 1
21:00 Пърл Харбър: Истината, еп. 1
22:00 Египетски загадки, еп. 3
23:05 Краят на империята, еп. 3
23:55 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 1
00:45 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 1
01:45 Забранена история, еп. 1
02:35 Загадки в музея, еп. 9
03:20 Загадки в музея, еп. 3
04:05 Страхотни изобретения, еп. 13
04:35 Страхотни изобретения, еп. 13
05:05 Кодът на Гауди

ЧеТВърТък, 18 аПрил
06:00 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 27
07:20 Загадки в музея, еп. 7
08:10 Да избягаш от Хитлер, еп. 3
09:05 Конспирация, еп. 4
09:55 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
10:45 Престъпността през войната, 

еп. 1
11:35 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 3
12:25 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 2
13:15 Конспирация, еп. 4
14:05 Мощта на вулканите, еп. 2
15:00 Пърл Харбър: Истината, еп. 2
15:50 Страхотни изобретения, еп. 14
16:20 Страхотни изобретения, еп. 9
16:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
17:40 Престъпността през войната, 

еп. 1
18:30 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 3
19:20 Да избягаш от Хитлер, еп. 3
20:15 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 2
21:00 Пърл Харбър: Истината, еп. 2
22:00 Египетски загадки, еп. 4
23:05 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
00:00 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 2
00:50 Хинденбург и Хитлер
01:50 Забранена история, еп. 2
02:40 Загадки в музея, еп. 10
03:25 Загадки в музея, еп. 4
04:10 Страхотни изобретения, еп. 14
04:40 Страхотни изобретения, еп. 14

05:10 Мистериите на кралските 
убийства, еп. 3

ПеТък, 19 аПрил
06:00 Престъпността през войната, 

еп. 1
07:10 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 1
08:05 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 2
09:00 Империя на царе: Русия по 

времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 1

10:00 Империя на царе: Русия по 
времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 2

11:05 Империя на царе: Русия по 
времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 3

12:10 Забранена история, еп. 3
13:00 Забранена история, еп. 2
13:50 Забранена история, еп. 5
14:40 Забранена история, еп. 3
15:30 Забранена история, еп. 2
16:20 Помпей: нови разкрити тайни, 

еп. 1
17:25 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 1
18:20 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
19:15 Забранена история, еп. 4
20:05 Реформацията: Свещената 

война на Европа
21:00 Забранена история, еп. 1
22:00 Наполеон, еп. 1
23:05 По следите на трансилванско-

то злато
00:00 Забранена история, еп. 2
00:50 Забранена история, еп. 3
01:40 Забранена история, еп. 3
02:30 Загадки в музея, еп. 11
03:15 Загадки в музея, еп. 5
04:00 Страхотни изобретения, еп. 15
04:30 Страхотни изобретения, еп. 15
05:00 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 4
05:50 Забранена история, еп. 5

съБОТа, 20 аПрил
06:35 Страхотни изобретения, еп. 27
07:00 Тайната война, еп. 1
07:50 Тайната война, еп. 2
08:40 Забранена история, еп. 1
09:30 Забранена история, еп. 2
10:15 Забранена история, еп. 5
11:05 Забранена история, еп. 3
11:55 Забранена история, еп. 2
12:45 Рим: империя без предел, еп. 1
13:50 Рим: империя без предел, еп. 2
14:55 Рим: империя без предел, еп. 3
16:00 Рим: империя без предел, еп. 4
17:05 Наполеон, еп. 1
18:10 Забранена история, еп. 1
19:00 Историята на Европа, еп. 1
20:00 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 2
21:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
22:00 Наполеон, еп. 2
23:00 Забранена история, еп. 3
23:55 Забранена история, еп. 4
00:45 Забранена история, еп. 5
01:40 Забранена история, еп. 5
02:35 Загадки в музея, еп. 3
03:25 Загадки в музея, еп. 10
04:15 Страхотни изобретения, еп. 15
04:45 Страхотни изобретения, еп. 15
05:15 Страхотни изобретения, еп. 7
05:45 Страхотни изобретения, еп. 8

НеДеля, 21 аПрил
06:20 Страхотни изобретения, еп. 9
07:00 Тайните на шестте съпруги, еп. 

1
08:00 Тайните на шестте съпруги, еп. 

2
09:00 Забранена история, еп. 5
09:50 Забранена история, еп. 3
10:40 Забранена история, еп. 2
11:30 Забранена история, еп. 1
12:25 Египетски загадки, еп. 1
13:20 Египетски загадки, еп. 2
14:15 Египетски загадки, еп. 3
15:10 Египетски загадки, еп. 4
16:05 Египетски загадки, еп. 5
17:00 Наполеон, еп. 2
18:05 Реформацията: Свещената 

война на Европа
19:05 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 1
20:00 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
21:00 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 3
22:00 Наполеон, еп. 3
23:00 Смъртносно разузнаване, еп. 3
23:50 Изгубеният град на гладиато-

рите
00:45 Забранена история, еп. 2
01:40 Забранена история, еп. 6
02:35 Загадки в музея, еп. 4
03:25 Загадки в музея, еп. 11
04:15 Страхотни изобретения, еп. 16
04:45 Страхотни изобретения, еп. 16
05:15 Вулканични одисеи, еп. 1

ПОНеДелНик, 22 аПрил
06:05 Опасна Земя, еп. 3
07:00 Дълбоко в историята на вре-

мето, еп. 1
07:50 Дълбоко в историята на вре-

мето, еп. 2
08:45 Дълбоко в историята на вре-

мето, еп. 3
09:40 Рим: империя без предел, еп. 1
10:40 Рим: империя без предел, еп. 2
11:45 Рим: империя без предел, еп. 3
12:50 Рим: империя без предел, еп. 4
13:55 Помпей: нови разкрити тайни, 

еп. 1
15:35 Забранена история, еп. 1
16:25 Забранена история, еп. 4
17:15 Наполеон, еп. 3
18:20 По следите на трансилванско-

то злато
19:20 Смъртносно разузнаване, еп. 1
20:10 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 3
21:00 Египетски загадки, еп. 5
22:00 Жените на Третия райх
23:05 Първите хора, еп. 2
00:05 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 3
00:55 Пърл Харбър: Истината, еп. 1
01:45 Забранена история, еп. 4
02:35 Загадки в музея, еп. 12
03:20 Загадки в музея, еп. 6
04:05 Страхотни изобретения, еп. 16
04:35 Страхотни изобретения, еп. 16
05:05 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 1

ВТОрНик, 23 аПрил
06:00 Келтите: кръв, желязо и жерт-

воприношения, еп. 1
07:00 Страхотни изобретения, еп. 29
07:25 Загадки в музея, еп. 8
08:05 Смъртносно разузнаване, еп. 2
08:55 Конспирация, еп. 5
09:45 Тайните на подземния свят
10:35 Историята на Европа, еп. 2

11:30 Краят на империята, еп. 4
12:20 Смъртносно разузнаване, еп. 1
13:10 Конспирация, еп. 5
14:00 Вулканични одисеи, еп. 1
14:50 Жените на Третия райх
15:45 Страхотни изобретения, еп. 17
16:15 Страхотни изобретения, еп. 12
16:45 Тайните на подземния свят, еп. 

2
17:35 Историята на Европа, еп. 2
18:30 Краят на империята, еп. 4
19:20 Смъртносно разузнаване, еп. 2
20:10 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 4
21:00 Египетски загадки, еп. 6
22:00 Нацистът, който спасяваше 

евреи: Карл Плаге
23:05 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 3
00:10 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 4
01:00 Жените на Третия райх
01:55 Забранена история, еп. 5
02:45 Загадки в музея, еп. 13
03:30 Загадки в музея, еп. 7
04:15 Страхотни изобретения, еп. 17
04:45 Страхотни изобретения, еп. 17
05:15 Тайните на подземния свят

сряДа, 24 аПрил
06:05 Историята на Европа, еп. 2
07:00 Смъртносно разузнаване, еп. 3
07:50 Конспирация, еп. 6
08:40 Геният на Мария Кюри - Жена-

та, която освети планетата
09:35 Невидимият град на Рим
10:40 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 3
11:45 Смъртносно разузнаване, еп. 2
12:35 Конспирация, еп. 6
13:25 Вулканични одисеи, еп. 2
14:15 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 1
15:15 Страхотни изобретения, еп. 18
15:45 Страхотни изобретения, еп. 13
16:15 Геният на Мария Кюри - Жена-

та, която освети планетата
17:10 Невидимият град на Рим
18:15 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 3
19:20 Смъртносно разузнаване, еп. 3
20:10 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 5
21:00 Египетски загадки, еп. 7
22:00 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 1
23:05 Краят на империята, еп. 4
23:55 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 5
00:45 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 2
01:45 Забранена история, еп. 6
02:35 Загадки в музея, еп. 1
03:25 Загадки в музея, еп. 8
04:15 Страхотни изобретения, еп. 18
04:45 Страхотни изобретения, еп. 18
05:10 Геният на Мария Кюри - Жена-

та, която освети планетата

ЧеТВърТък, 25 аПрил
06:00 Невидимият град на Рим
07:00 Загадки в музея, еп. 9
07:45 Смъртносно разузнаване, еп. 4
08:35 Конспирация, еп. 7
09:30 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
10:20 Престъпността през войната, 

еп. 2
11:10 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 2
12:15 Смъртносно разузнаване, еп. 3
13:00 Конспирация, еп. 7

13:50 Вулканични одисеи, еп. 3
14:40 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 2
15:40 Страхотни изобретения, еп. 19
16:10 Страхотни изобретения, еп. 14
16:40 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
17:30 Престъпността през войната, 

еп. 2
18:20 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 2
19:20 Смъртносно разузнаване, еп. 4
20:10 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 6
21:00 Египетски загадки, еп. 8
22:00 Моят живот в хитлеристка 

Германия, еп. 2
23:05 Подемът на цивилизацията, 

еп. 1
00:00 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 6
00:50 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, еп. 1
01:40 Забранена история, еп. 1
02:30 Загадки в музея, еп. 2
03:20 Загадки в музея, еп. 9
04:05 Страхотни изобретения, еп. 19
04:35 Страхотни изобретения, еп. 19
05:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
05:55 Престъпността през войната, 

еп. 2

ПеТък, 26 аПрил
07:00 Загадки в музея, еп. 10
07:40 Смъртносно разузнаване, еп. 5
08:30 Империя на царе: Русия по 

времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 1

09:35 Империя на царе: Русия по 
времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 1

10:40 Империя на царе: Русия по 
времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 2

11:40 Империя на царе: Русия по 
времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 3

12:40 Забранена история, еп. 1
13:30 Забранена история, еп. 4
14:20 Забранена история, еп. 5
15:10 Забранена история, еп. 2
16:00 Империя на царе: Русия по 

времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 1

17:00 Империя на царе: Русия по 
времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 2

18:05 Империя на царе: Русия по 
времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 3

19:10 Смъртносно разузнаване, еп. 5
19:55 Невидимият град на Рим
21:00 Египетски загадки, еп. 9
22:00 Олимпийската мечта: Нацист-

ките игри през 1936
23:05 Помпей: нови разкрити тайни, 

еп. 1
00:10 Невидими убийци у дома след 

войната
01:10 Денят, когато..., еп. 1
02:05 Забранена история, еп. 2
02:55 Загадки в музея, еп. 3
03:40 Загадки в музея, еп. 10
04:25 Страхотни изобретения, еп. 20
04:55 Страхотни изобретения, еп. 20
05:20 Забранена история, еп. 5

съБОТа, 27 аПрил
06:10 Забранена история, еп. 6
07:00 Тайната война, еп. 3
07:55 Тайната война, еп. 4
08:50 Тайната война, еп. 5
09:45 Наполеон, еп. 1
10:55 Наполеон, еп. 2
12:00 Наполеон, еп. 3
13:05 Изгубеният град на гладиато-

рите
14:00 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
14:50 Забранена история, еп. 3
15:40 Забранена история, еп. 2
16:30 Забранена история, еп. 5
17:20 Забранена история, еп. 3
18:10 Забранена история, еп. 2
19:00 Тайната война, еп. 8
20:00 Помпей: В очакване на бед-

ствието, еп. 3
21:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
22:00 Краят на империята, еп. 1
22:55 История на оръжията, еп. 3
23:50 Бойни кораби, еп. 3
00:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 5
01:40 Забранена история, еп. 1
02:35 Загадки в музея, еп. 5
03:25 Загадки в музея, еп. 12
04:15 Страхотни изобретения, еп. 17
04:45 Страхотни изобретения, еп. 17
05:15 Страхотни изобретения, еп. 10
05:45 Страхотни изобретения, еп. 11

НеДеля, 28 аПрил
06:15 Страхотни изобретения, еп. 12
07:00 Тайните на шестте съпруги, еп. 

2
08:00 Тайните на шестте съпруги, еп. 

3
08:55 Смъртносно разузнаване, еп. 1
09:40 Смъртносно разузнаване, еп. 2
10:25 Смъртносно разузнаване, еп. 3
11:10 Смъртносно разузнаване, еп. 4
12:00 Смъртносно разузнаване, еп. 5
12:45 Египетски загадки, еп. 6
13:40 Египетски загадки, еп. 7
14:30 Египетски загадки, еп. 8
15:30 Египетски загадки, еп. 9
16:25 Египетски загадки, еп. 10
17:20 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
18:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
19:00 Тайната война, еп. 9
20:00 Първите цивилизации, еп. 1
21:00 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
22:00 Първите хора, еп. 3
23:00 Смъртносно разузнаване, еп. 4
23:50 Смъртносно разузнаване, еп. 5
00:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 6
01:40 Забранена история, еп. 2
02:35 Загадки в музея, еп. 6
03:25 Загадки в музея, еп. 13
04:15 Страхотни изобретения, еп. 18
04:45 Страхотни изобретения, еп. 18
05:15 Вулканични одисеи, еп. 2

ПОНеДелНик, 29 аПрил
06:05 Времето, което промени света, 

еп. 1
06:30 Времето, което промени света, 

еп. 2
07:05 Страхотни изобретения, еп. 19
07:35 Смъртносно разузнаване, еп. 6
08:25 Конспирация, еп. 8
09:15 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 1

10:10 Келтите: кръв, желязо и жерт-
воприношения, еп. 2

11:15 Мъртвият викинг, еп. 2
12:05 Смъртносно разузнаване, еп. 6
12:50 Конспирация, еп. 8
13:40 Вулканични одисеи, еп. 4
14:30 Жените на Третия райх
15:25 Страхотни изобретения, еп. 21
15:55 Страхотни изобретения, еп. 16
16:25 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 1
17:20 Келтите: кръв, желязо и жерт-

воприношения, еп. 2
18:25 Мъртвият викинг, еп. 2
19:15 Смъртносно разузнаване, еп. 6
20:00 Проект “Нацизъм”, еп. 1
21:00 Египетски загадки, еп. 10
22:00 Нацистът, който спасяваше 

евреи: Карл Плаге
23:05 Първите хора, еп. 3
00:05 Втората световна война в 

цветове, еп. 1
01:00 Пърл Харбър: Истината, еп. 2
01:50 Забранена история, еп. 3
02:40 Загадки в музея, еп. 4
03:30 Загадки в музея, еп. 11
04:15 Страхотни изобретения, еп. 21
04:45 Страхотни изобретения, еп. 21
05:10 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2

ВТОрНик, 30 аПрил
06:00 Келтите: кръв, желязо и жерт-

воприношения, еп. 2
07:00 Загадки в музея, еп. 12
07:45 Смъртносно разузнаване, еп. 7
08:35 Конспирация, еп. 9
09:25 Тайните на подземния свят, 

еп. 3
10:15 Историята на Европа, еп. 3
11:10 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 1
12:10 Смъртносно разузнаване, еп. 7
12:55 Конспирация, еп. 9
13:45 Вулканични одисеи, еп. 5
14:35 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, еп. 1
15:25 Страхотни изобретения, еп. 22
15:55 Страхотни изобретения, еп. 17
16:25 Тайните на подземния свят, 

еп. 3
17:15 Историята на Европа, еп. 3
18:10 Господари на тихоокеанския 

бряг, еп. 1
19:15 Смъртносно разузнаване, еп. 7
20:05 Проект “Нацизъм”, еп. 2
21:00 Египетски загадки, еп. 1
22:00 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, еп. 1
23:05 Невидимият град на Рим
00:10 Втората световна война в 

цветове, еп. 2
01:10 Нацистът, който спасяваше 

евреи: Карл Плаге
02:15 Забранена история, еп. 4
03:05 Загадки в музея, еп. 5
03:50 Загадки в музея, еп. 12
04:35 Страхотни изобретения, еп. 22
05:00 Страхотни изобретения, еп. 22
05:25 Тайните на подземния свят,

 еп. 3

виасат Хистори

сряДа, 17 аПрил
05:45 „Драга фамилия”
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
07:50 „В.И.П.” 
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго” 
11:00 „Досиетата „Грим”  
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” 
16:30 „Лоши момчета”
19:00 „Досиетата „Грим” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Последна мисия”
23:50 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  
00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”

ЧеТВърТък, 18 аПрил
05:45 „Драга фамилия” 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”  
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Досиетата „Грим”  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” , 2 епизода
17:00 „Роки 3” – екшън с уч. 

на Силвестър Сталоун, 
Талия Шайър, Бърт Янг, 
Карл Уедърс, Хълк Хоган

19:00 „Досиетата „Грим” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Зов за завръщане” – 

екшън с уч. на Колин 
Фарел, Кейт Бекинсейл, 
Джесика Бийл, Бил Най, 
Брайън Кранстън, Бокем 
Уудбайн и др.

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:30 Еротичен телепазар

ПеТък, 19 аПрил
05:45 „Драга фамилия” 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”  
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Досиетата „Грим”  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
15:50 „Всички обичат Рей-

мънд” , 2 епизода
16:50 „Светкавичен удар”
19:00 „Досиетата „Грим” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Спешна пратка” 
00:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  
01:00 „Фрактура”
03:20 Еротичен телепазар

съБОТа, 20 аПрил
05:50 „Камиони по леда” 
06:50 „Топ Гиър: Патагония” 
08:30 „Топ Гиър”  , сезон 24, 2 

епизода
10:50 „Похитители на изчез-

налият град” – приклю-
ченски екшън с уч. на 
Джеймс Бролин, Иън 
Сомърхолдър, Бетина 
Цимерман, Бен Крос, 
Джейми Томас Кинг и др.

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи” 
15:30 „Зов за завръщане” – 

екшън с уч. на Колин 
Фарел, Кейт Бекинсейл, 
Джесика Бийл

18:00 „Светци и странници” – 
исторически филм с уч. 
на Рей Стивънсън, Анна 
Камп, Майкъл Джибсън

20:00 „Ловци на духове 2”  
22:10 „Наказателят” – кри-

минален екшън с уч. на 
Томъс Джейн, Джеймс 
Карпинело, Лора Харинг, 
Уил Патън, Бен Фостър , 
Джон Пинет, Еди Джеми-
сън и др.

00:45 Еротичен телепазар

НеДеля, 21 аПрил
05:50 „Камиони по леда”  
06:50 „Топ Гиър: Патагония”  
08:30 „Топ Гиър”  , сезон 24, 2 

епизода
10:50 „Ловци на духове 2” 
13:00 „Без багаж”
13:30 „Щурите съседи” 
15:00 „Теория за големия 

взрив” 
16:00 „Доставчикът” 
18:00 „Светци и странници” – 

исторически филм с уч. 
на Рей Стивънсън, Анна 
Камп, Майкъл Джибсън

20:00 „Американски тюлени: 
Първична сила” – екшън 
с уч. на Майкъл Уърт, 
Деймиън Чапа, Карен 
Ким,

22:00 „Главно представление” 
00:00 „Фрактура” – предаване 

за рок музика 
02:30 Еротичен телепазар

ПОНеДелНик, 22 аПрил
05:45 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Досиетата „Грим“  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”– сериал, 
сезон 7

14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” , 2 епизода
17:00 „Спешна пратка” – екшън 

с уч. на Джоузеф Гордън-
Левит, Даня Рамирес, 
Джейми Чънг, Асиф Ман-
дви, Майкъл Шанън, Шон 
Кенеди и др. 

19:00 „Досиетата „Грим“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Роки 4” – екшън с уч. 

на Силвестър Сталоун, 
Талия Шайър, Бърт Янг, 
Карл Уедърс, Тони Бър-
тън, Долф Лундгрен и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

ВТОрНик, 23 аПрил
05:45 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Досиетата „Грим“  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”– сериал, 
сезон 7

14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
15:50 „Всички обичат Рей-

мънд” , 2 епизода
16:50  „Похитители на изчез-

налият град“ – приклю-
ченски екшън с уч. на 
Джеймс Бролин, Иън 
Сомърхолдър, Бетина 
Цимерман, Бен Крос, 
Джейми Томас Кинг и др. 

19:00 „Досиетата „Грим“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Уличен боец” – екшън 

с уч. Жан-Клод Ван Дам, 
Раул Хулия, Минг-На Уен, 
Деймиън Чапа, Кайли 
Миноуг и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:00 Еротичен телепазар
сряДа, 24 аПрил

05:45 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Досиетата „Грим“  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”– сериал, 
сезон 7

14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
16:00 „Лоши момчета 2” – ек-

шън-комедия с уч. на Уил 
Смит, Мартин Лорънс, 
Джо Пантолиано, Тереза 
Рандъл, Джорди Молла, 
Питър Стормеър, Джон 
Седа и др. 

19:00 „Досиетата „Грим“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 

21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Главнокомандващ” (пре-

миера) – екшън с уч. на 
Стивън Сегал, Рон Сму-
ренбург, Соня Кулинг, 
Байрън Гибсън, Сорая 
Торенс, Миша Хавиер и 
др. 

23:50 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

ЧеТВърТък, 25 аПрил
05:45 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Досиетата „Грим“  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”– сериал, 
сезон 7

14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго” 
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” , 2 епизода
17:00 „Роки 4” – екшън с уч. 

на Силвестър Сталоун, 
Талия Шайър, Бърт Янг, 
Карл Уедърс, Тони Бър-
тън, Долф Лундгрен и др. 

19:00 „Досиетата „Грим“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Орелът” – приклю-

ченски екшън с уч. на 
Чанинг Тейтъм, Джейми 
Бел, Доналд Съдърланд, 
Марк Стронг и др.

00:20 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:20 Еротичен телепазар
ПеТък, 26 аПрил

05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Полицаите от Чикаго”  
11:00 „Досиетата „Грим“  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”– сериал, 
сезон 7

14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Полицаите от Чикаго” 

16:00 „Всички обичат Рей-
мънд” , 2 епизода

17:00 „Уличен боец” – екшън 
с уч. Жан-Клод Ван Дам, 
Раул Хулия, Минг-На Уен, 
Деймиън Чапа, Кайли 
Миноуг и др. 

19:00 „Досиетата „Грим“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Пратката” – криминален 

екшън с уч. на Долф 
Лундгрен, Стив Остин, 
Ерик Кийнлисайд, Майк 
Допуд, Джон Новак, 
Кристен Кер и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

03:20 „Главнокомандващ“ – 
екшън с уч. на Стивън 
Сегал, Рон Смуренбург, 
Соня Кулинг, Байрън 
Гибсън, Сорая Торенс, 
Миша Хавиер и др. 

съБОТа, 27 аПрил
06:30 „Камиони по леда”  
07:30 „Топ Гиър: Топ провали”  
08:45 „Топ Гиър”  , сезон 24, 2 

епизода
10:00 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
11:00 „Аса и осмици” – уестърн 

с уч. на Тим МакКой, 
Луана Уолтърс, Уилър 
Оакман, Дж. Франк Глен-
дън, Чарлз Стивънс, Ърл 
Ходинс и др.

12:50 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи” 
15:30 „От глупав по-глупав: 

Завръщането” – коме-
дия с уч. на Джим Кери, 
Джеф Даниълс, Катлийн 
Търнър, Роб Ригъл, Лори 
Холдън и др.

17:45 „Орелът” – приклю-
ченски екшън с уч. на 
Чанинг Тейтъм, Джейми 
Бел, Доналд Съдърланд, 
Марк Стронг и др. 

20:00 „Дърти хлапета 2” – 
комедия с уч. на Адам 
Сандлър, Кевин Джеймс, 
Крис Рок, Дейвид Спейд, 
СалмаХайек, Мая Ру-
долф, Стив Бушеми, Ма-
рия Бело, Ник Суордсън 
и др.

22:00 „Наказателят: Военна зо-

на” – криминален екшън 
с уч. на Рей Стивънсън, 
Доминик Уест, Колин 
Салмън, Даш Михок, 
Дъг Хъчисън, Уейн Найт, 
Джули Бенц и др. 

00:15 „Пратката” – криминален 
екшън с уч. на Долф 
Лундгрен, Стив Остин, 
Ерик Кийнлисайд, Майк 
Допуд, Джон Новак, 
Кристен Кер и др. 

НеДеля, 28 аПрил
06:00 „Камиони по леда”  
07:00 „Топ Гиър: Топ провали”  
08:15 „Топ Гиър”  , сезон 24
09:30 „Полицаите от Чикаго” – 

сериал, сезон 3
10:30 „От глупав по-глупав: 

Завръщането” – коме-
дия с уч. на Джим Кери, 
Джеф Даниълс, Катлийн 
Търнър, Роб Ригъл, Лори 
Холдън и др. 

13:00 „Без багаж” 
13:30 „Щурите съседи” 
15:30 „Дърти хлапета 2” – 

комедия с уч. на Адам 
Сандлър, Кевин Джеймс, 
Крис Рок, Дейвид Спейд, 
Салма Хайек, Мая Ру-
долф, Стив Бушеми, Ма-
рия Бело, Ник Суордсън 
и др. 

17:30 „Фенът” – екшън с уч. на 
Робърт Де Ниро, Уесли 
Снайпс, Елън Бъркин, 
Джон Легуизамо, Бе-
нисио Дел Торо, Пати 
Д’Арбанвил, Чарлс Хала-
хан, Дан Бътлър и др.

20:00 „Американски тюлени: 
Живи или мъртви” – 
екшън с уч. на Тайлър 
Кристофър, Бентли Ми-
чъм, Гари Мърфи, Джон 
Саймън Джоунс и др.

22:00 „Петата заповед” – ек-
шън с уч. на Рик Юн, 
Роджър Юан, Даня 
Рамирес, Кийт Дейвид, 
Бокийм Уудбайн Боким 
Уудбин и др.

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

02:20 „Наказателят: Военна зо-
на” – криминален екшън 
с уч. на Рей Стивънсън, 
Доминик Уест, Колин 
Салмън, Даш Михок, 
Дъг Хъчисън, Уейн Найт, 
Джули Бенц и др.
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Български26 Най-гледаните тв програми

17 аПрил, сряДа
06:30 България сутрин 
09:30 Ези-тура
10:30 Доктор Х 
11:30 Хирургът 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел „Русия“
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Тялом и духом
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора

18 аПрил, ЧеТВърТък
06:30 България сутрин 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Хирургът 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел „Русия“
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тялом и духом
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./
19 аПрил, ПеТък

06:30 България сутрин 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Хирургът 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Операция: История

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел „Русия“
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:30 Денят ON AIR /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

20 аПрил, съБОТа
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История
09:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

10:30 Фамилно – токшоу с Де-
ляна Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма /п./
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Полдарк – сериал, исто-
рическа драма

21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени – сериал, поли-

тически трилър
23:00 Един по-добър живот – 

драма, Франция, 2011 г.; 
режисьор: Седрик Кан; 
в ролите: Гийом Кане, 
Лайла Бехти

00:50 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-

чев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./

21 аПрил, НеДеля
06:00 Q&A
07:00 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./

08:00 Необичайните заподо-
зрени с Георги Лозанов 
/п./

09:00 Мултимедия – лайфстайл 
предаване с Даниел Нен-
чев

10:30 Фамилно – токшоу с Де-
ляна Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма /п./
14:15 Можеш и по-добре - 

филм
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: История 
– предаване с Росен 
Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове
19:30 Йерихон – сериал, исто-

рическа драма
20:30 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Похитени – сериал, поли-

тически трилър
23:00 Завръщането – драма, 

трилър, Русия, 2003 
г.; режисьор: Андрей 
Звягинцев; в ролите: 
Владимир Гарин, Иван 
Добронравов, Констан-
тин Лавроненко

00:50 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев /п./

03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо

04:30 Колела /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

22 аПрил, ПОНеДелНик
06:30 България сутрин 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Хирургът 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъ-

жичка
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол  
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./ 
05:30 Видимо и невидимо

23 аПрил, ВТОрНик
06:30 България сутрин 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Хирургът 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Q&A
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Превозвачът
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Тялом и духом
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./

02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A

24 аПрил, сряДа
06:30 България сутрин 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Хирургът 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Превозвачът
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Тялом и духом
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора

25 аПрил, ЧеТВърТък
06:30 България сутрин 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Хирургът 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Превозвачът
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тялом и духом
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:10 Денят ON AIR /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./
26 аПрил, ПеТък

06:30 България сутрин 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Хирургът 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Операция: История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм

16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Превозвачът
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов
23:15 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин  /п./
04:30 Денят ON AIR /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

27 аПрил, съБОТа
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История
09:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

10:30 Фамилно – токшоу с Де-
ляна Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма /п./
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Полдарк – сериал, исто-
рическа драма

21:30 Новините ON AIR
22:00 Веселин Маринов – 35 

години на сцена, концерт 
2016

00:00 Спирала – екшън, Русия, 
2014 г.; режисьор: Ан-
дрей Волгин; в ролите: 
Анатолий Руденко, Кон-
стантин Крюков, Вениа-
мин Смехов, Александър 
Яцко, Никита Висоцки, 
Клариса Барская, Кон-
стантин Глушков, Влади-
мир Стержаков, Марина 

Куделинская
01:40 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев /п./

03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./

28 аПрил, НеДеля
06:00 Q&A
07:00 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова /п./

08:00 Необичайните заподо-
зрени с Георги Лозанов 
/п./

09:00 Мултимедия – лайфстайл 
предаване с Даниел Нен-
чев

10:30 Фамилно – токшоу с Де-
ляна Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма /п./
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: История 
– предаване с Росен 
Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове
19:30 Йерихон – сериал, исто-

рическа драма
20:30 Полдарк – сериал, исто-

рическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Одисей - исторически 

сериал
23:00 Ние от джаза – комедия, 

Русия, 1983 г.; режисьор: 
Карен Шахназаров; в 
ролите: Игор Скляр, 
Александър Панкратов 
- Чьорний, Николай Аве-
рюшкин, Пьотр Шчерба-
ков, Евгений Евстигнев, 
Леонид Куравльов, Бро-
нислав Брондуков, Елена 
Циплакова

00:40 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев /п./

03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо

он еър

Фокс

сряДа, 17 аПрил
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 911
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Орвил
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

ЧеТВърТък, 18 аПрил
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Врагът сред нас
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък

02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

ПеТък, 19 аПрил
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Врагът сред нас
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

съБОТа, 20 аПрил
06:00 Касъл
06:45 Касъл
07:35 Касъл
08:25 Кости
09:20 Кости
10:15 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Нищо за губене
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Дълбоката държава
19:30 Смъртоносно минало
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Врагът сред нас
22:55 Орвил
23:55 Необикновените
00:50 Дълбоката държава
01:55 Високо напрежение

02:40 Агентите на ЩИТ
03:25 Агентите на ЩИТ
04:10 Семейство Симпсън
04:35 Кости
05:15 Кости

НеДеля, 21 аПрил
06:00 Касъл
06:45 Касъл
07:35 Касъл
08:25 Кости
09:20 Кости
10:15 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Смъртоносно минало
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Дълбоката държава
19:30 Голо оръжие
21:30 Семейство Симпсън
22:00 911
22:55 Империя
23:55 Империя
00:50 Дълбоката държава
01:55 Високо напрежение
02:40 Агентите на ЩИТ
03:25 Агентите на ЩИТ
04:10 Семейство Симпсън
04:35 Кости
05:15 Кости

ПОНеДелНик, 22 аПрил
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Империя
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
21:55 Сахара
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви

04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

ВТОрНик, 23 аПрил
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Сахара
15:15 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

сряДа, 24 аПрил
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 911
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Орвил
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи

03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

ЧеТВърТък, 25 аПрил
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Врагът сред нас
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

ПеТък, 26 аПрил
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Врагът сред нас
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Империя
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел

01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

съБОТа, 27 аПрил
06:00 Касъл
06:45 Касъл
07:35 Касъл
08:25 Кости
09:20 Кости
10:15 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Голо оръжие
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Дълбоката държава
19:30 Кинг Конг
23:00 Орвил
23:55 Врагът сред нас
00:50 Дълбоката държава
01:55 Високо напрежение
02:40 Агентите на ЩИТ
03:25 Агентите на ЩИТ
04:10 Семейство Симпсън
04:35 Кости
05:15 Кости

НеДеля, 28 аПрил
06:00 Касъл
06:45 Касъл
07:35 Касъл
08:35 Аутсайдер
10:15 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Кинг Конг
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Дълбоката държава
19:30 Голо оръжие 2 &
21:30 Семейство Симпсън
22:00 911
22:55 Необикновените
23:55 Империя
00:50 Дълбоката държава
01:55 Високо напрежение
02:40 Агентите на ЩИТ
03:25 Агентите на ЩИТ
04:10 Семейство Симпсън
04:35 Аутсайдер

ПОНеДелНик, 29 аПрил
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Империя
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Шпионски игри
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

ВТОрНик, 30 аПрил
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Шпионски игри
15:15 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение
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 скаНДи с ПреДВариТелНО ПОсТаВеНи БукВи
ВОДОраВНО: Лема, Етика, Омир, Лама, Итака, Ери, Панама, Асо, Етил, Са, 

Име, Кран, Ла, Адамсит, ОН, Арон, Еос, Ро, Морал, Бемол, Дом, Пат, Паром, Ки-
ви, Рем, Гърч, Амин, Лагуни, Анимато.

ОТВесНО: Меласа, Опел, Мана, Арама, Кама, Арат, Амидол, Гу /Кайчжи/, Ре, 
Аман, Пън, Ти, Ем, Бари, Рита, Смерч, Каски, Мо, Сако, Теоман, Ол, Ми, По, Ерос, 
Ким, Метан, Дина, Пирин, Ров, Рил, Домино.

ЦиФрОслОВиЦи БлиЗНаЦи
ВОДОраВНО: I КРЪСТОСЛОВИЦА: Атаман, 

Перак, Памир, Малака, Ананас, Кесар, Лебед, 
Вона, Ралица, Лама,    Анита, Атила, Аромат, 
Лариса, Ирина, Ерато, Акинак.  II КРЪСТОСЛО-
ВИЦА: Аракан, Лебег, Каран, Колона, Икитос, 
Метил, Сонет, Вина, Лакуна, Толи,   Илоти, 
Ерика, Енозис, Мароко, Ерани, Алиса, Стирол.

 ОТВесНО: I КРЪСТОСЛОВИЦА: Апаш, Ла-
ле, Тан, Катар, Амал, Мира, Минералит, Ара-
ба, Асо, Села, Дина, Пак,   Цирик, Елеватори, 
Расо, амин, Акант, Ана, Кара, Ятак.  II КРЪСТО-
СЛОВИЦА: Акин, Тема, Рак, Морал, Арис, Лири, 
Католикос, Анона, Ака, Секи, Туле, Лом, Нонет, 
Елеватори, Боти, Изар, Енина, Ино, Гала, Осил.

ВОДОраВНО: „Крилати същества“. Емеритура. 
Арад. Шпатула. Срамота. Омар. Кок. Салам. ЕСУ. Уто-
пист. Ино (Бернар). Три. Ананими. Стари чал. Латекс. 
Инат. Литак. „Онорин“. Шакимова (Дарига). АПИ. Кри-
вак. Сет. Име. Каолин. Цели. Ърин. Лон. Позив. „Мра-
зи ме!“. Амал. ТТО. Оратор. Мак. Авотин (Роберт). Ма-
рина. Иретели (Полиевкт). Акинак. „Етъра“. Анев (Ки-
рил). Нике. Етилати. Аватар.   ОТВесНО: „Крепостта 
на мъртвите“. Имамура (Шохей). „Операторът“. Длета. 
Ирири. Изотери. Аруру. Ини. „Кни“. Итал (Йоан). Стил. 
Тачанка. Моне (Клод). Итаконат. Ролер. Лат. АСУ. Опал. 
Шило. Амини. Ърскин (Барбара). „Лавината“. Ищар. 
Силикан. Морава. Астматик. Парик. Асама. Итам. Цол. 
„Нина“. Троли. Екосез. Манит. Сватанак. „Велика“. Ака. 
Адамо (Салваторе). Статив. Кукер.  



17.IV. - 23.IV.2019 г.
16

2

Български28 Спорт Спорт

тото 2
29 тираж 30 тираж

5 от 35
I теглене: 1, 8, 9, 12, 14
II теглене: 3, 6, 8, 27, 31 

6 от 42
I теглене: 7, 8, 14, 21, 32, 37

6 от 49
I теглене: 1, 3, 7, 21, 26, 42

Тотоджокер
Позиции: 2, 3, 7
       Числа: 9, 3, 0

 Зодиак
 3, 21, 24, 28, 45

Печеливша зодия: 7

5 от 35
I теглене: 1, 11, 18, 29, 33
II теглене: 1, 5, 9, 15, 17

6 от 42
I теглене: 9, 14, 15, 16, 22, 23

6 от 49
I теглене: 5, 16, 26, 29, 30, 34

Тотоджокер
Позиции: 4, 6, 9
       Числа: 6, 4, 1

 Зодиак
 14, 33, 45, 46, 50

Печеливша зодия:  7

Шампионат по борба на стария континент Шампионска лига, първи ¼ финали

световна купа по художествена 
гимнастика в софия

лига европа – 
първи 

четвъртфинални 
плейофи

„а” 
група, 

XXIX 
кръг

страницата подготви Цветан илиеВ

Аякс и Ювентус 
завършиха реми 

в Амстердам

Барса триумфира 
на „Олд Трафорд”

Ансамбълът ни 
е първи в многобоя

Златен медал за Биляна 
Дудова и Тайбе Юсеин

Тежкоатлетът Андреев 
с европейска титла

Биляна Дудова спе-
чели третата си евро-
пейска титла в женска-
та борба, след като се 
наложи с 3:0 над руски-
нята Светлана Липато-
ва на финала в катего-
рия до 59 килограма на 
континенталния шампи-
онат в Букурещ. 

Тайбе Юсеин спече-
ли втората си поред-
на европейска титла в 
борбата. Спортист №1 
на България за 2018 го-
дина триумфира по без-
апелационен начин на 
първенството в Буку-
рещ, след като в битка-
та за златния медал по-
беди с 4:0 италианската 
представителка Аурора 
Кампаня.

Евелина Николова 
спечели сребърен ме-
дал при 55-килограмо-
вите, след като загуби 
финала с 4:10 срещу ук-
раинката Ирина Хусяк. 

Миглена Селишка 
спечели сребърен ме-
дал, след като отстъпи с 
4:6 на украинката Окса-

в отборното класиране 
на европейското в Бу-
курещ. Нашите моми-
чета приключиха пър-
венството със 112 точ-
ки, като Тайбе Юсеин и 
Биляна Дудова защити-
ха титлите си, сребро 
добавиха Миглена Се-
лишка и Евелина Нико-
лова, а Мими Христова 
се нареди пета. Трофе-
ят бе връчен на стар-
ши треньора Петър Ка-
сабов. 

Първи е тимът на Ук-
райна със 168 точки, 
трети е съставът на Тур-
ция с 98 т. На четвър-

то място 
са Азер-
б а й -
джан с 
96 т., а 
отборът 
на Русия 
е пети с 
89.

В кла-
с и ч е -
с к и я 
стил при 
мъжете 
до 97 кг 

Кирил Милев спечели 
сребърен медал. На фи-
нала той отстъпи първо-
то място на руснака Му-
са Евлоев по точки.

Отборите на Аякс и Ювентус завършиха 1:1 в 
спектакъл на "Йохан Кройф Арена" в Амстердам 
и оставиха всичко за реванша в Торино. Резулта-
та откри завърналият се след контузия Кристиано 
Роналдо с глава в края на първото полувреме, но 
още в първата си атака след паузата домакините 
изравниха с гол на Давид Нерес. Гостите от Торино 
укротиха напора на домакините през втората част, 
а в края можеха да стигнат и до победата, но удар 
на Дъглас Коста срещна гредата.

аякс - ювентус 1:1; 0:1 - Роналдо 45; 1:1 - Не-
рес 46.

Отборът на Барселона надви с 1:0 като гост Ман-
честър Юнайтед в първи дуел. В 12-ата минута Люк 
Шоу си отбеляза автогол и до края ново попаде-
ние не падна. Каталунският тим постигна истори-
ческа първа победа на "Олд Трафорд" и взе пред-
нина преди реванша. В големи периоди от срещата 
"червените дяволи" диктуваха темпото и бяха по-
агресивни, но в крайна сметка не отправиха нито 
един точен удар (от 10 опита).

ливърпул – Порто 2:0
1:0 – Наби Кейта 5
2:0 – Роберто Фирмино 26

Тотнъм – манчестър 
сити 1:0
1:0 – Хюн Мин Сон 78

реЗулТаТи В ОсТаНалиТе ДВа маЧа:

Бенфика – айнтрахт Франкфурт 4:2
Виляреал – Валенския 1:3
Арсенал – Наполи 2:0
Славия Прага – Челси 0:1

на Ливач в 
категория 
до 50 кило-
грама.

М и м и 
Х р и с т о -
ва не ус-
пя да спе-
чели брон-
зов медал 
в катего-
рия до 57 
килограма. 
Българка-
та загуби с 
туш от Альона Колесник 
(Азербайджан) точно 15 
секунди преди края на 
схватката. Христова зае 
петото място в крайно-

то класиране в катего-
рията.

Женският отбор по 
борба на България се 
нареди на второ място 

Божидар Андреев 
спечели титлата в кате-
гория до 73 килограма 

на европейското пър-
венство по вдигане на 
тежести в Батуми. 22-го-
дишният ни щангист 
триумфира с двубой от 
345 килограма, като в 
движението изтласква-
не нашето момче записа 
нов европейски рекорд 

- 192 килограма. 
Това е първа титла за 

България от шампионат 
на Стария кон-
тинент от 2014 
година. Тога-
ва Иван Марков 
триумфира в ка-
тегория до 85 кг. 

Андреев е 
о л и м п и й с к и 
шампион при 
младежите от иг-
рите в Нанджин 
през 2014 г. Ми-
налата година, 
след дълга пау-
за той се присъ-
едини към наци-

оналния отбор и спече-
ли злато на европейско 
първенство за 23-го-
дишни в полския град 
Замошч в кат. 77 кг с 338 
кг двубой. Възпитаник е 
на сливенската школа с 
треньор Пламен Бра-
тойчев. 

Българката александра фейгин спечели сребъ-
рен медал на турнира по фигурно пързаляне 
"скейт виктория" в Зимния дворец в софия.

Първата шестица
Цска-сОФия - БерОе 2:0
1:0 Евандро 13 д.
2:0 Кристиян Малинов (89)
БОТеВ (ПлОВДиВ) - ЧерНО 
мОре 0:1
0:1 Патрик Андраде (83)
0:2 Патрик Андраде (88)

Втората осмица –
 група „а”

БОТеВ (ВраЦа) - Верея 5:0
1:0 Домовчийски (14-д)
2:0 Миланов (43)
3:0 Курупис (56-а)
4:0 Кацарев (58-а)
5:0 Генов (63)

дъжд от голове на „Овча купел”

Втората осмица –  група „Б”
септември (софия) - 
локомотив (Пловдив) 1:0
1:0 Сахити 33'
славия - Дунав (русе) 3:5
0:1 Иса (12)
0:2 Мунин (24)
1:2 Кирилов (41)
1:3 Ковачев (43)

2:3 Чунчуков (51-д)
2:4 Ковачев (54)
2:5 Фиртулеску (61)
3:5 Кирилов (88)

Българският ансамбъл  в състав Симона Дян-
кова - капитан, Лаура Траатс, Мадлен Радукано-
ва, Ерика Зафирова и Стефани Кирякова се пред-
стави отлично при съчетанието си на обръчи и 
бухалки. За него те бяха оценени с 24.400. По-
лучиха и 24.950 за представянето си с пет топ-
ки. По този начин с обща оценка от 49.350 граб-
наха златото.

Ансамбълът на Италия остана втори с 48.200 
(24.300 на пет топки и 23.900 на обръчи и бу-
халки). Представителките на Япония завоюваха 
бронзовото отличие с обща оценка от 44.200 
(23.350 на 5 топки и 23.050 на обръчи и бухалки).

Българският ансамбъл се нареди втори на об-
ръч и бухалки.

Шампионки в това съчетание с отлична игра 
станаха украинките. Бронзовото отличие граб-
на ансамбълът на Япония.

Катрин Тасева се представи отлично и по-
лучи бронзовото отличие в многобоя с обща 
оценка от 80.150. 

Тя заслужи три сребърни медала - на топка, 
на бухалки и на лента. 

Левски отстъпи с 0:2 у дома срещу Лудогорец и 
до голяма степен сложи точка на намеренията си 
да преследва титлата. 

Мачът беше изключително напрегнат и изпъст-

рен със спорни ситуации. 
Клаудиу Кешеру и Козмин Моци от дузпа вкара-

ха попадеинята за шампионите, а двата тима завър-
шиха срещата с по 10 души.

Лудогорец надви Левски

тайбе Юсеин

Биляна дудова
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Съюзен живот Читалища

Пенсионерски клуб “Втора младост”

Китка босилек

Група 
„Галатея”

страницата подготви маргарита лОЗаНОВа

С възрожденски дух

 В с. Босилковци, обл. Русе, се 
проведе голямо тържество по 
случай 100 години от основаване-
то на читалище „Просвета - 1919“. 
На него присъстваха стари и на-
стоящи членове на читалището. 
На специално табло бяха изложе-
ни фотографии, отразяващи жи-
вота му  през годините - фолклор-
ни групи, ръководени от Еленка 
Маринова и инж. Михаил Михай-
лов, стари и нови танцови съста-
ви. Също така бяха изложени кни-
ги на местни творци: Петър Али-
пиев, Димитър Мантов, Павлина 
Петкова и др.

Ученици изнесоха поетичен ре-
цитал. Доклад за цялостната дей-
ност на читалището от основава-
нето му до днес изнесе библио-
текарката Мария Тодорова. Емо-
ционалното си слово тя завърши 
с думите: „100 години читалище 
„Просвета” - това ни дава само-
чувствието, че в тези трудни вре-
мена  нас ни има, и макар с поза-
бавен ход, нашите дела продъл-
жават въпреки многото човеш-
ки, политически, икономически 
и нравствени перипетии. Остава 
оптимизмът за хората, съдбовно 
свързани със селото. Истински и 

неподправени. Противоречиви и 
преборващи се. Устойчиви  като 
китката босилек – винаги зелена 
и свежа – за водосвет, послание 
и символ на праведната душа, на 
чистота и плодовитост – на бъде-
ще. Ние сме горди, че сме тези, ко-
ито трябва да предадат факлата с 
огъня на следващото поколение-
то, което  трябва да работи за про-
светата и културния живот на се-
лото през  следващото столетие.“

Присъстващите разказаха свои 
спомени за участията си през го-
дините в културните дейности. 
Дългогодишната учителката Деш-
ка Панайотова сподели мисли за 
нашите последователи извън гра-
ниците на родината. 

 Павлина Петкова, родена в с. 
Босилковци, поднесе поздрави-
телен адрес и цветя от името на 
Конфедерацията на българските 
писатели – Бяла.  На тържество-
то присъства и Иван Михайлов - 
дългогодишен директор на учи-
лището в селото.

    Подарени бяха книги на чи-
талището от Павлина Петкова и 
Дешка Панайотова.

Павлина ПеТкОВа, 
гр. Бяла, обл. русе

Членовете на столич-
ното народно читали-
ще, което носи името на 
първия български рево-
люционен лирик и въз-
торжен читалищен деец 
Добри Чин-
тулов и слу-
жебният ко-
лектив с не-
уморен дух 
вършат по-
лезна мно-
гопосочна 
к у л т у р н о -
просветна 
работа, ко-
ято го пре-
връща в не-
з а м е н и м о 
огнище на 
з н а н и е т о , 
изкуството 
и традицията в кв. „Ди-
анабад“. 

Да отчете своята дей-
ност през изтеклата го-
дина, настоятелството 
свика общо събрание. 
Председателят инж. Све-
тослав Пожидаев на-
прави анализ на ра-
ботата му през ед-
ногодишния перод и 
определи насоките за 
по-нататък.

През 2018 г. в квар-
талния храм на ду-
ховността и култура-
та са работили шест 
школи – по пиано, по 
изобразително изку-
ство, по китара, по 
приложно изкуство, 
по модерен балет и 
откритата школа по 
творческо писане, раз-
вивали са дейност ос-
ем клуба, работили са 
11 художествени със-
тава, осъществявани са 
срещи с писатели, по-
ети, артисти, репетират 
„Космическите гласове 
на България“.

Традиционна, основ-

на, неизменна дейност 
както на всяко читалище, 
така и на нашето е библи-
отеката. Библиотекарка-
та Весела Симеонова по-
лага много усилия за ак-

туализи-
ране и 
обогатя-
ване на 
библио-
т е ч н и я 
фонд.

С ин-
т е р е с 
се по-
сещават 
в с и ч -
ки ме-
роприя-
тия, ко-
ито през 
година-

та са около 235. Изклю-
чително успешни са два-
та национални литера-
турни конкурса – „Ире-
левант“ – за необикновен 
герой, и „Рада Казалий-
ска“, посветен на първа-

та българска поетеса и 
учителка в Родопите.

На всички ръководи-
тели на школите, клубо-
вете и съставите, които 
осъществяват социални-
те контакти между сък-
варталците и създават 
специфичната, възрож-
денска атмосфера в чи-

талището, дълбока бла-
годарност: Елена Хри-
стова, Кирил Гаврилов, 
Мариана Драганова, Ма-
рия Лесева, Елена Бож-
кова, Пламен Глогов, Ли-
ли Кирова, Гинка Благо-
ева, Евелина Павлова и 
други.

Необходимо е да до-
бавим и неуморния дух 
на малобройния щатен 
персонал: Методи Кру-
мов – секретар на чита-
лището, Пепа Георгиева, 
Весела Симеонова, Иван 
Мишляков, Васил Тодо-
ров, Богданка Ватрачка, 
Виолета Глогова.

На срещите-раздум-
ки с най-възрастните хо-
ра се разискват разноо-
бразни теми. Често се ор-
ганизират екскурзии до 
красиви и паметни кът-
чета на България и съсед-
ните страни.

И в бъдеще настоятел-
ството на народно чита-
лище „Добри Чинтулов 

- 1935“ ще се старае да 
увеличава културно-ма-
совите, емоционалните 
и запомнящи се иници-
ативи.

 Петър  ДиНЧеВ,
доайен на 

читалищното дело 
в квартала, почетен 
член на читалището

Де-
с е -
т и н а 
р е в -
н о с т -
н и 
люби-
т е л -
ки на 
д о б -
р у -
джан-
с к о -
то на-
р о д -
н о 
п е в -
ческо 
твор-
ч е с т -
во ве-
ч е 
второ 
поколение издирват, 
разучават и изпълняват 
неповторими добру-
джански народни пес-
ни, много от които зву-
чат за първи път. Техни-

те изпълнения носят бе-
лези на висока художе-
ственост и в много слу-
чаи и на органична ав-
тентичност. В тях има 
темперамент, хармония 
между текст и мелодия, 
чистота на изпълнени-
ето и артистично пове-
дение.

Колко песни знаят 
тези сладкопойни мо-
мичета от вокалната 
група за изворен фолк-
лор „Росна 
китка” към 
ПК „Втора 
младост” – 
Дулово, с 
художест-
вен ръко-
в о д и т е л 
И в а н к а 
М а р и н о -
ва! Трудно 
може да се 
каже, както и трудно мо-
же да се изброят сцени-
те, на които са пели. Тех-

ните гласове са ехтели 
и на най-престижните 
национални фолклор-
ни форуми, където са 
делили мегдан с нашу-
мели самодейни съста-
ви и винаги са се нареж-
дали в челните редици.

Групата е носител на 
златни медали от най-
големите събори в Бъл-
гария – Копривщица и 
Котел, удостоена е с ла-
уреатски звания от меж-

дународните фестивали 
„Балканфест” и черно-
морския събор „Евро-

фолк”, участвала е в га-
лаконцерти на събори-
те „1300 години Бълга-
рия” – Шумен, и „Листо-
пад на спомените” – Ва-
рна, както и в преглед на 
балканската пенсионер-
ска художествена само-
дейност, където заема 
почетно място.

Във всички свои изя-
ви на местни, регионал-
ни и национални пре-
гледи вокалната гру-

па „Росна 
китка” е 
у т в ъ р ж -
д а в а л а 
с и л а т а , 
красота-
та и не-
повтори-
м о с т т а 
на добру-
джанско-
то народ-

но творчество.
андрей ХрисТОВ, 

Дулово

изпълнението на 
самодейците, но 
и от красотата на 
националните им 
носии. 

Успехите  и мно-
гобройните си на-
гради групата дъл-
жи на професио-
налното и сърдеч-
но отношение на 
ръководителката 
към изпълнители-

те. Добрата дума е най-
краткият път към сър-
цето на човека.

Щастлива съм, че на-
мерих своето място в 
„Галатея”. Тук песента 
ми носи радост и удо-
влетворение.

мария ДемиреВа, 
Варна,  

кв. аспарухово

Певческата група 
„Галатея” от Варна с 
ръководител извест-
ната в музикалните 
среди Кичка Христова 
(на снимката) зарад-
ва своите почитатели 
с изявата си в телеви-
зионното  предаване  
„От българско по-бъл-
гарско”. Зрителите бя-
ха омаяни не само от 
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Желаехме и да разбе-

рем как се приема наши-
ят вестник, харесват ли 
го, четат ли го. В пред-
варителните разгово-
ри с ръководството ни 
уведомиха и поканиха 
на 12 април да отразим 
провеждането на пре-
гледа на художествена-
та самодейност, органи-
зиран от общинския съ-
вет на СП-2004, за да го 
съчетаем с нашата дис-
кусия. 

Пристигнахме точно 
за откриването на над-
преварата. Зала „Катя 
Попова“ бе препълне-
на със зрители. Изявата 
на самодейните състави 
оценяваше компетент-
но жури в състав Ваня 
Делийска, Нина Спасова 
и Цветелина Върбанова. 
На сцената се редуваха 
изпълнители на фол-
клорни и стари градски 
песни. Един след друг 
16 състава привличаха 
вниманието на затаила-
та дъх публика. Всички-

те – отлично подготве-
ни, талантливи, някои 
от тях с красиви местни 
носии, с рози в косите. 
Беше истинска наслада 
да слушаш всеотдайни-
те „артисти“, да се рад-
ваш на прекрасните им 
изпълнения, да се пото-
пиш в емоцията, която 
предаваха и на присъст-
ващите. А те бурно апло-
дираха. Пеейки, видимо 
забравяха грижи и нево-
ли, очите им блестяха по 
младежки, усмивки оза-
ряваха лицата. Всъщ-
ност смисълът на пен-
сионерската художест-
вена самодейност е та-
къв – да доставят поло-
жителни чувства на себе 
си и на слушателите. От 
разговорите със съста-
вите научихме, че поч-
ти във всички пенсио-
нерски клубове са из-
градени певчески гру-
пи и доста от тях пече-
лят награди от фолклор-
ни надпявания. Нашите 
събеседници със съжа-
ление споделяха, че им 
липсва областен пре-
глед на художествената 
самодейност, в който 
да премерят сили най-
добрите състави, за да 
отидат точно те на окон-
чателната национална 
надпревара. Прекра-
сен финал на песенния 
празник бе хорото на 
танцовата група „Готи-
ните“ към пенсионер-
ския клуб „Мисия“. 

Трудностите се преодоляват 

Срещата с общинско-
то и част от областно-
то ръководство на СП-
2004 – Плевен, се със-
тоя в конферентната за-
ла на общината. Предсе-
дателката Пенка Ивано-
ва се пошегува, че дру-
гият вариант, ако не е за-
несла навреме заявката 
за въпросното помеще-
ние, е бил да заседаваме 
на пейките на площада. 
Впоследствие разбрах-
ме защо… Тя е юрист с 
34 години стаж и е наче-

ло на организацията от 
около година. По всич-
ко личеше амбицията й 
на човек, захванал се се-
риозно с обществената 
работа.

В града има 9 пенси-
онерски клуба, разпола-
гащи с помещения. Раз-
ходите за ток и вода се 
поемат от общината. В 
21 села плюс гр. Славя-
ново също има пенсио-
нерски структури. Пола-
гат се усилия за привли-
чане на нови членове и 
на много места резулта-
тите са налице. Събрана 
е подписка с искане до 
парламента и правител-
ството за преизчислява-
не на пенсиите. Редовно 
се организират посеще-
ния на театрални поста-
новки с намалени цени 
и безплатни концерти. 
Сега са се захванали с 
предлагане на безплат-
на хра-
на за 
с о ц и -
а л н о 
слаби, 
разчи-
т а й к и 
на да-
р и т е -
ли. Об-
щ и н -
с к а -
та ор-
г а н и -
з а ц и я 
не по-
лучава финансова по-
мощ за своята дейност 

от общината освен под-
дръжката на материал-
ната база, на която са 
ползватели, и заплати-
те на назначените орга-
низатори. Необходими-
те средства се опитват 
да осигуряват от добре 
разположени към тях 
успешни фирми. А те не 
са толкова много. От 42 
големи богати предпри-
ятия до 1989 г. не е оста-
нало нито едно…

Няма да премълчим 
странното отношение 

на кметството към на-
шия рейд. Обикновено 
ни уважават, приемат с 
отворени врати общи-
ните, в които отиваме за 
добро. Трудно е да из-
редим всички градона-
чалници от целия поли-
тически спектър, прия-
тели на редакцията. Ви-
зитните картички с лич-
ните им телефонни но-
мера пълнят чекмедже-
тата ни. Убедени сме, че 
колкото и да са ентуси-
азирани и всеотдайни, 
водачите на пенсионер-
ството без помощ и раз-
биране от страна на оне-
зи, за които много от тях 
са гласували на избори, 
ефективност се пости-
га с неимоверни уси-
лия. Налага се да оби-
калят с протегната ръка 
за милостиня и често да 
преглъщат незаслужени 
унижения. 

Ще бъдем докрай от-
кровени. При първия 

разговор с г-жа Нино-
ва, според нас от от-
дел „Връзки с общест-
веността и медиите“ 
или нещо подобно, то-
нът й бе леко обезпоко-
ен. Може би я изнена-
дахме с молбата за еле-
ментарна справка с дан-
ни, които във всяка об-
щина би трябвало да са 
вкарани в електронен 
справочник, засягащи 
пенсионерството. Впо-
следствие получихме 
оскъдни отговори, ко-

ито публи-
куваме без 
редактор-
ска намеса. 
О б ъ р н а х -
ме се и към 
секретар-
ката на Ге-
орг Спар-
тански за 
кратка сре-
ща с кмета. 
Обяснихме 
п р и ч и н а -
та на посе-
щението и 

цялата си добронаме-
реност. Обеща да вър-
не обаждане, но не го 
стори. Не че кой знае 
колко се натискахме, 
но отидохме на крака 

в прекрасната сграда, 
наследена от предци-
те на местната управа. 

При строгия пропуска-
телен режим трябваше 

да представим журна-
листическа карта – сто-
рихме го. Но не ни до-
пуснаха в „светаята све-
тих“. Същата г-жа Нино-
ва, този път съвсем раз-
тревожена, запуши вхо-
да и обясни, че така не 
може. Кметът има строг 
график. Дали са ни зала 
за срещата, какво пове-
че и т.н. Да, но на нас 
ни се искаше да разбе-
рем причините, пора-
ди които представител, 
а още по-добре глава-
та на местната власт не 
откриха изключителния 
невероятен преглед на 
художествената само-
дейност. Поне там, къ-
дето сме били, без из-
ключение съществува 
подобна традиция. В 
Плевен, стопил се през 
годините на прехода от 
над 126 хил. души до 
приблизително 60 хил., 
от които 29 580  оста-
тъчни жители са оцеля-
ващи с пенсии, отноше-
нието към последните 
би трябвало да е най-
малкото предпазли-
во. Кажи-речи полови-
ната гласоподаватели, 
казано на политически 
език, от пренебрежени-
ето може да те намразят. 
Разбрахме, че кметът е 
представител на рефор-
маторите, от което до-
пуснахме, че „номенкла-
турното поколение“ мо-
же и да не му е на сърце. 
Обаче за него сме чува-
ли доста положителни 
неща: компетентен, ин-
телигентен, сладкоду-
мен оратор, представи-
телен мъж, полиглот… 

Хвалбите на бившата му 
колежка Пенка Иванова 
са безкрай. Поне цен-

тралната част на „вила-
ета” му се поддържа до-

бре. Площадът е супер. 
Градините с лалета – съ-
що. Цари ред и чистота. 
Все пак лошо впечатле-
ние прави голямото си-
ньо петно, с което е за-
цапано името на анти-
фашиста Коста Злата-
рев близо до кабинета 
на г-н Спартански. Нали 
е естет. Не е ли грозно и 
оскърбително подобно 
падение!

Да се върнем към 
нерешения проблем на 
пенсионерите. Убежда-
ват ни, че не е по него-
ва вина отпускането на 
помещения за настаня-
ване на областния и об-
щинския съвет на пен-
сионерите. За нас оба-
че е важен крайният 
резултат. Процедурата 
е спазена от г-жа Ива-
нова перфектно. Дори 
към актуалното състо-
яние, протокола от из-
бора и списъка на ръко-
водствата са добавени 
допълнителни докумен-
ти. Не е възможно лиде-
рите да продължат да се 
събират по кафенета и 
да приемат решенията 
си там, облечени с дове-
рието на своите члено-
ве. Вярно е, че на добра 
воля са се възползвали 
от гостоприемството на 
бившия пионерски дом, 
на Дома на офицерите, 
дори на хотел, но до-
кога? 

- При срещата ни с 
кмета бях обнадежде-
на. Не само се позна-
ваме лично, но винаги 
сме се уважавали. Отне-
се се с разбиране. Резо-
лира веднага с думите: 

„Ние на толкова хора 
сме дали помещения, че 
на вас ли ще откажем!“ 
– спомня си председа-
телката разговора от 4 
февруари и добавя, че 
срокът за изпълнение 
е изтекъл. Явно се по-
твърждава поговорка-
та „Царят дава, пъда-
рят не дава“. Очакваме 
Емил Маринов, отгова-
рящ за общинските имо-
ти, да реши въпроса и 
нашите хора след бро-
ени дни да отпразнуват 
новодомство. 

Позволяваме си да 
препоръчваме още и 
опита на други градове, 
в които общинските съ-

танцова група „готините“

Хор на учителките към читалище „изгрев“

група „фолклорни бисери“

фолклорна група от с. върбица

На гости в Плевен
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с всеотдайност и талант

вети обсъждат и включ-
ват в бюджетите си спе-
циална субсидия на ба-
за брой членове на клу-
бовете. Срамота е да съ-
бират и просят стотин-
ки за всяко мероприя-
тие. Предстои областна 
конференция. От член-
ския внос, който е сим-
воличен, а не може да 
бъде по-висок заради 
всеобщата бедност на 
възрастните, почти ни-
що не остава, след ка-
то преведат задължи-
телните проценти към 

инстанциите нагоре  
и СП-2004. 

Хубаво би било и да 
се гостува поне на кон-
цертите на самодейци-
те. На 17 декември м. 

г. за коледното търже-
ство само зам. областна-
та управителка е отде-
лила от ценното си вре-
ме, макар че са били по-
канени всички големци 
от местен мащаб. Дори 
е почерпила участни-
ците със сладки. Хвала! 
Сега предстои общин-
ска конференция с де-
легати от селата. Добре 
е поне с по един сандвич 
и малка бутилка мине-
рална вода да се под-
крепят присъстващите. 
Предстои им сериозна 
работа.

Обещаваме, че ще 
следим за промяна на 
отношението в поло-
жителна посока. Разби-
раме, че ако кметът бе 
от управляващите, въз-
можностите щяха да са 
повече. Майсторлъкът е 
при сегашната ситуация 
да проявиш характер и 
да бъдеш такъв, какъвто 
си обещал предизборно 
и какъвто пенсионерите 
очакват да бъдеш. Уве-
ряваме го: много него-
ви колеги биха му за-
видели за качествените 
показатели на възраст-

читалище „Из-
грев“, който за-
служено спече-
ли първото мяс-
то в настоящия 
преглед на ху-
д о ж е с т в е н а -
та самодейност 
заедно с Хора 
за македонски 
песни - Плевен. 
Стойка  участ-
ва още във во-
калните гру-
пи „Пендара“ и 
„Феникс“. Нас-
коро подреди 
изложба на го-
блени и плетива 
по повод 85-ата 
си годишни-
на. Похвали се, 
че са участва-
ли във варнен-
ския „Листо-
пад на споме-
ните“ и благо-
дари на вестни-
ка за подкрепа-
та на фестивала. 
Сподели колко 
се гордее с на-
шата грамота 
и още, че изда-
нието ни е лю-
бимо за семей-
ството й, а ста-

тиите на главния редак-
тор са първо четиво за 
съпруга й. 

Добри думи за „Пен-
сионери“ споделиха 
много от присъстващи-
те. Въпреки някои не-
благополучия от съюзен 
характер и проблеми от 
местно значение устано-
вихме, че пенсионерите 
в плевенската общинска 
и областна организация 
живеят със самочувстви-

ето на хора, съхранили 
гордост, достойнство и 
авторитет. Удовлетворе-
ни са, че правят живота 
на своето онеправдано 
поколение по-пълноце-
нен, по-цветен и по-съ-
държателен. 

Пожелахме им бъде-
щи успехи. Обещахме 
нови срещи, а те от своя 
страна – сътрудничест-
во на нашите страници. 
Защото осъзнават, че и 
най-прекрасната иници-
атива, и най-добре ор-
ганизираното меропри-
ятие с времето изблед-
няват и изчезват от па-
метта на хората, ако не 
е оставена писмена сле-
да за тях. 

екип: Петьо 
ДаФиНкиЧеВ, 

маргарита 
лОЗаНОВа,  

соня ВълкОВа 

поставят начело само 
най-достойните. 

свои успехи и ин-
тересни инициативи 
споделиха: 

елена каменова. Тя е 
председател на ПК „Да-
наил Попов“ в Плевен. 
Участва във вокална 
група към клуба и чита-
лището „Лик“ – „Пенда-
ра“. Има висше иконо-
мическо образование и 
две магистратури. Рабо-
тила е към окръжния съ-
вет на града и ръководи 
клуба 5 години. Отско-

ро към него са създали 
група за сиртаки освен 
традиционните по гим-
настика и народни тан-
ци. Те също разчитат ос-
новно на спонсори. Гор-

деят се с вокалната си 
група, която редовно ги 
радва с награди от учас-
тия във фестивалите на 
Беклемето и Черни Вит. 
Голямата им тревога е, 
че вече две години ча-
кат ремонт на клубни-
те помещения и въпре-
ки обещанията той все 
не се случва.

За дейността на жен-
ското дружество „Сла-
вянка“ сподели мария 
анчева. Дълги години 

е работила към авто-
транспорта. Била е и об-
щински инспектор към 
кметството. През 2008 г. 
създава вокалната гру-
па „Нежни звуци“, коя-
то ръководи и до днес. 
Гордост са трите учас-
тия през миналата го-
дина в предаването на 
Бони Милчева „Ако за-
жалиш“ по тв „СКАТ“. В 
дружеството й члену-
ват 70 жени. Дейността 

е богата и разнообраз-
на. Кметът на единстве-
ния град в областта Сла-
вяново помага и са бла-
годарни за подкрепата 
на Земеделска органи-

зация „Ненови“ ЕООД. 
Пенсионерският клуб 

с председател росица 
Добрева е в село Вър-
бица. Създаден е преди 
10 години и в него днес 
членуват 115 души. Съ-
бират се всеки ден. За 
тях клубът е място за об-
щуване и взаимопомощ. 
Силата им е в певческа-
та група „Росна китка“. 

георги Христов е 
член на областния съ-

вет. Дълги години е ра-
ботил в Словакия като 
директор на българско-
то училище в Братисла-
ва. Той разказа за онова, 
което пенсионерите там 
получават като отноше-
ние и че то е на светлин-
ни години от нашите не-
воли. Показа и специал-
ната карта за безплатен 
транспорт и получаване 
на различни други при-
вилегии. 

стойка Василева жи-
вее в село Горна Митро-
полия. Тя е бивш учител, 
член на областното ръ-
ководство. В момента 
членува в клуба на ин-
валидите в селото. Де-
сет години е била пред-
седател на ПК „Надеж-
да“. От 36 членове, пре-
ди да премине в Плевен, 
го е оставила с 215. Пее в 
Хора на учителките към 

- какъв е броят на пенсионерите 
в общината? 

– В Община Плевен не се събира 
и поддържа информация за броя на 
пенсионерите.

- колко са пенсионерските клубо-
ве на територията на общината? 

– 24 бр.
- какви средства заделя община-

та за тяхното функциониране? 
– За 2019 г. от бюджета на Община 

Плевен са гласувани 205 000 лв. за 14 
клуба (9 в гр. Плевен и още 5 – в се-
лата Тодорово, Горталово, Къртожа-
бене, Тученица и Ласкар). Останалите 
10 клуба са на издръжка от местните 
кметски бюджети.

има ли в града трапезарии за со-
циално бедни и колко са те? 

– Няма организирани от Община 
Плевен трапезарии за бедни.

- Пенсионерската организация 
участва ли в общински мероприя-
тия? 

- По собствена инициатива и при 
желание членовете от различните 
пенсионерски клубове взимат учас-
тие в общински мероприятия.

- колко души обслужва социални-
ят патронаж? 

– 400 души в гр. Плевен. Допълни-
телно се обслужват още 40 души в се-
ло Коиловци, 30 в с. Пелишат, 25 в с. 
Бохот и още 60 души в гр. Славяново. 

Отговори на общината 

ното поколение в Пле-
венско.

Още един сериозен 
проблем тревожи наши-
те домакини. Здравка 
маринова, заместник-
председател на област-
ната организация, спо-
дели, че председателка-
та – 86-годишната Вио-
лета Огнянова, е болна 
и на практика няма въз-
можност от дълго време 
да изпълнява функции-
те си. Но упорито не ос-
вобождава поста, което 
създава трудности. Бли-

зък до нея човек пък съ-
бира членски внос, само 
че никой не знае къде 
отиват парите. Потърси-
ли са помощта на ръко-
водството на СП-2004, 

но председателката Ва-
лентина Николова, след 
като ги е изслушала и за-
явила, че прекрасно ги 
е разбрала, „назначила“ 
кой да ръководи орга-
низацията, пренебрег-
вайки правилото, че в 
пенсионерския съюз 
ръководителите се из-
бират. Организацията 
се подготвя за отчетно-
изборна конференция и 
членовете й се надяват, 
че ще съумеят сами да 

вг „нежни звуци“,  гр. славяново

фолклорна група при Пк „сторгозия“

встъпително слово на
 главния редактор Петьо дафинкичев

среща в общината  с членове на общинското и областното ръководство на сП-2004, Плевен

На гости в Плевен
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Кукенхоф – или Кухненска-
та градина, както се превеж-
да от холандски, е мястото, 
на което да видите такова 
голямо количество лалета 
както никъде по света. 

Всяка година през проле-
тта в градините Кукоенхоф 
(между Амстердам и Хага) 
разцъфтяват над 7 милиона 
цветя. 

Лалетата са над 1000 ви-
да! Градините Кукенхоф но-
сят името си от своето да-
лечно минало, когато райо-
нът все още бил диво място 

за лов, а край имението на 
местна благородна дама би-
ли засадени подправки за при-
готвянето на улова. 

От Кухненска градина пре-
ди около 150 години огромна-
та площ е изцяло промене-
на и превърната в цветна 
градина. 

Първата изложба на цве-
тя е организирана през 1949 
г. от кмета на близкия град 
Лисе и производители на лу-
ковици за лалета. 

Всяка пролет в Кукенхоф 
пристигат стотици хиля-

ди посетители от цял свят, 
нетърпеливи да видят този 
жив килим от цветя, разпо-
ложен на 28 хектара, за да си 
подарят най-красивата раз-
ходка. Освен че имат на раз-
положение километри алеи, 
езерца, мелница, посетите-
лите могат да се включат в 
работилници за изработка 
на украшения от цветя, да се 
запишат на курс по цветар-
ство, да карат колело, да си 
направят пикник... Кукенхоф е 
отворен всяка пролет за око-
ло два месеца.

Ванкувър Айлънд е посещавана туристическа 
дестинация в Британската Колумбия, Канада. То-
ва интересно място, което навремето е било ка-
менна кариера, сега приютява едни от най-кра-
сивите градини в света. Градините Бучарт пред-
ставляват невероятни цветни паркове, разпо-
ложени на площ от 55 акра (около 220 декара).

малко история
Невероятните градини са получили името си 

от фамилията Бучарт – Робърт Пим Бучарт и съ-
пругата му Джени Бучарт, които първоначално 
се преместили във Ванкувър Айлънд, за да до-
биват варовик. През 1906 г. Джени Бучарт съз-
дава Японска градина с помощта на Исабуро Ки-
шида, това е първата градина, създадена от се-
мейството. Когато мините изчерпали залежите 
си, Бучарт ги преустроили в красиви градина, 
като създали Подводната градина. С течение на 
годините градините се разширявали и били до-
бавяни множество други.

Създадени на различни платформи, те пред-
ставляват поредица от разделени градини в раз-
лични стилове.

италианска 
Италианската градина е добро изключение от 

правилото за цветните градини, защото в нея 
не растат цветя. Този вид градини са развити и 
поддържани през италианския Ренесанс и чес-
то включват древни митологични сцени. Вода-

та в Италианската градина е символ на плодо-
родието и изобилието и е използвана в големи 
количества в този дизайн.

розова 
Обикновено розовите градини са построени, 

за да се отглеждат и показват различни сортове 
рози. Традиционният им дизайн представлява 
тревна площ, заобиколена от розови храсти или 
алеи с рози. Розовите градина Бучарт не правят 
изключение от това правило.

средиземноморска 
В повечето случаи средиземноморските гра-

дини са проектирани с тревна площ в средата и 
растения, които растат около пътечките и ъгли-
те. Дори и малката Средиземноморска градина 
Бучарт следва този модел.

японска 
Проектирана е от японски дизайнер. Азиат-

ските градини са известни с почти перфектни 
форми от изкуствени цветя. Дизайнът се е раз-
вивал в продължение на стотици години на тра-
диции в градинарството. 

Подводна 
Най-красивата градина от фамилията Бучарт 

си остава Подводната градина, която се нами-
ра в старата варовикова каменоломна. Разпо-
ложена в долната част на каменоломната, тя е 
построена така, че да създава невероятно усе-
щане с нейните стени от дървета и цветя, които 
растат навсякъде. На края на Подводната гради-
на може да се види фонтанът Рос, който впечат-
лява със своята каменна красота.

Тайната градина
След отварянето на градините за публични 

посещения Джени Бучарт запазва една част от 
тях като своя лична градина, намираща се бли-
зо до имението им. Тя не е известна с изключи-
телен дизайн, а със своите тихи кътчета за от-
мора и наслаждение.

Градините са отворени за посещения през 
цялата година и са така проектирани и засети с 
растения, че да разкриват красотата на приро-
дата във всеки един сезон.

Êúñ÷ета îт рая

Градината на чуде-
сата в Дубай е най-го-
лямата градина в све-
та, създавана няко-
га от човешка ръка. 
Местността се прости-
ра насред пустинята на 
площ от 72 000 кв. м и 
в нея има над 45 мили-
она вида цъфтящи рас-
тения. Една от многото 
атракции на Миракъл 
гардън е изумителна-
та цветна стена с оби-
колка от 1 километър, 
която поставя гради-
ната в списъка на кон-
куриращите се за ре-
корд на Гинес за най-
дългата цветна стена в 
света. Също така там се 
намира чудесен път с 
дължина 4 км, украсен 
с красиви цветя.

Градината отваря 
врати през 2013 г. От-
ворена е всеки ден 

от октомври до май, 

тъй като 
растенията 
в пустиня-
та се раз-
виват най-
добре през 
зимата.

Архитекти 
и дизайнери са 
конструирали спе-
циална система за пре-
работ-
в а н е 
на от-
падъч-
ни во-
ди, ко-
ито да 
се из-
п о л з -
ват за 
н а п о -
яване. 
Тя е 
създа-
дена с 
цел да 
се оси-

г у р я т 
н е о б -
х о д и -
м и т е 
у с л о -
вия за 
расте-
жа на 
т е з и 
ц в е т я 
в ъ р -
ху сух 
т е р е н 
и при 
небла-
гопри-
я т е н 

климат. 
Всеки сезон Миракъл 

гардън изглежда раз-
лично. Хората, които се 
грижат за цветята, пра-
вят специфични комби-
нации от цветове и аро-
мати, за да разнообра-
зяват постоянно изгле-
да на градината.

На територията на 
Миракъл гардън се на-
мира и Градината на пе-
перудите, които набро-
яват над 10 000 вида.

Има и още една, на-
речена Ароматната гра-
дина. В нея се отглеж-

дат лековити билки 
от над 200 стра-

ни, а всеки 
посети-

тел мо-
же да 
с и 
н а -
бере 
к а к -

в о -
то по-

ж е л а е 
и дори да 

си приготви 
чай.

дина. В нея се отглеж-
дат лековити билки 

от над 200 стра-
ни, а всеки 

посети-
тел мо-

тъй като 
растенията 
в пустиня-

добре през 

Архитекти 
и дизайнери са 
конструирали спе-
циална система за пре-

же да 
с и 
н а -
бере 
к а к -

в о -
то по-

ж е л а е 
и дори да 

си приготви 
чай.

К у к е н х о ф
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От стр. 1
Цветя, телефон-

ни обаждания и ком-
плименти получавам 
на празника, различ-
ни подаръци и, разби-
ра се, съм благодарна и 
щастлива с тези прояве-
ни жестове и внимание. 
Дай Боже здраве, вед-
рост, доброта, усмив-
ка, добра дума за мен, 
близките ми, за всеки 
именик и не само.

- има ли история 
красивото ви име, 
колкото красиво е и 
пролетното цвете - ви-
олетката?

- О, да, любопитна е и 
ще ви я разкажа с удо-
волствие. Всъщност аз 
имам две имена - Виоле-
та и Валентина. Когато 
съм се родила, моят ба-
ща е отбивал военната 
си служба. Дошло вре-
ме да 
се об-
мисли 
как да 
се каз-
ва бе-
б е т о . 
Т а т к о 
и не-
г о в и -
те съ-
казар-
мени-
ци от 
ротата 
му ре-
ш и л и 
да направят сюрприз 
на мама. Във войнишка 
шапка те пуснали сгъна-
ти листчета с написани 
имена на тях. Събрали 
ги и отишли под прозо-
реца на родилния дом. 
Изпели няколко песни, 
след което хвърлили 
шапката на майка ми. Тя 
хванала и изтеглила ед-
но от листчетата, а то се 
оказало единственото, 
на което били написани 
две имена - Виолета, Ва-
лентина. По онова вре-
ме обаче не се разреша-
вало новороденото да 
носи две имена. Майка 
и татко взели решение 
да ме запишат Виолета, 
а „нелегалното” ми име 
да е Валентина (смее се). 
Всички роднини и прия-
тели в близкия ми кръг 
ме наричат Валя.

- Да поговорим и за 
бляскавата ви карие-
ра. кога беше първа-
та ви публична изява?

-  Още в пуберте-
та. Период, в който аб-
солютно всички хо-

ра изявяват определе-
ни творчески възмож-
ности. Ако техните ро-
дители ги подкрепят, те 
се развиват, ако ли пък 
не - закърняват и енер-
гията се трансформира 
в друга посока. Така се 
случи и с мен. Един ден 
вървях по улицата и ви-
дях голям афиш, на кой-
то пишеше, че Дворе-
цът на пионерите пра-
ви прием за актьорска-
та школа. Казах на ба-
ща ми, че желая да се 
явя, а той ми помогна да 
намеря материал, за да 
се подготвя. Тази школа 
тогава се ръководеше 
от Асен Траянов, кой-
то впоследствие стана 
и главен режисьор на 
БНТ. Много колеги ми-
наха през това школу-
ване - Ванча Дойчева, 
Доротея Тончева, Мая 

Драгоманска, Иван Ку-
тевски... След това кан-
дидатствах във ВИТИЗ и 
така започна всичко.

- Не ми казахте лю-
бовта важна ли е и до-
колко за един творец?

- Не само че е важна, 
тя е водеща. Любовта 
във всичките й форми 
и измерения - към твор-
чеството, към колеги-
те, към любимите хора. 
Тя е основна движеща 
сила в творчеството. 
Веднъж тя е от важност 
и от значение в личен 
план, друг път тя е ръко-
водеща в работата. Въ-
прос на баланс е.

- какъв е ключът 
към успеха според 
вас?

- Проф. Желчо Ман-
даджиев и проф. Гри-
ша Островски, които ми 
преподаваха актьорско 
майсторство, научи-
ха мен и колегите ми, 
че сентенцията на Ста-
ниславски е на място и 
безгрешна - „1 процент 
талант и 99 процен-

Здраве и усмивки за всеки именик

та труд”. За другите не 
зная, но моят живот по-
твърждава тази сентен-
ция 100 процента.

- Партнират ви ко-
лоси и в седмото изку-
ство, и в храма на мел-
помена. Професиона-
лизмът е явен, но ко-

мичните случ-
ки са малко из-
вестни. споде-
лете ни някоя.

- Да, имала 
съм шанса да иг-
рая с най-голе-
мите имена на 
българския теа-
тър и кино: Лю-
бомир Кабакчи-
ев, Апостол Ка-
рамитев, Геор-
ги Георгиев - Гец 
и много, мно-
го други. Смеш-
на случка ще ви 

разкажа на мига. Тя е от 
спектакъла „Бяг” на Бул-
гаков. Партьори ми бяха 

Гец и Любомир Киселич-
ки, той беше дубльор на 
Гец. Моята героиня, ко-
гато излиза на сцената, 

скача на сандък и оттам 
се втурва към героя на 
Гец, хвърля се на врата 
му и го обхваща с крака-
та си през кръста. Мно-

го пъти сме репетира-
ли и играли, но веднъж 
Любо заместваше Гец и 
беше застанал на ръба 
на оркестрината, кога-
то се хвърлих в обятия-
та му, той се подхлъзна и 
падна в нея, този голям 

и як мъж. Мно-
го смешно бе-
ше. Всички ко-
леги се наме-
сиха и го из-
вадиха, след 
това зад кули-
сите добре се 
посмяхме, а 
публиката та-
ка и не разбра 
за гафа. Ще ви 
разкажа и още 
един, той бе-
ше в телеви-
зията, снимах-
ме „Макбет” 
на Шекспир, а 
режисьор бе-
ше Хачо Боя-
джиев. Първо-
начално Иван 
Кондов игра-
еше Макбет, 
а аз - лейди 
Макбет. Пора-

ди здравословни при-
чини се наложи Кондов 
да се откаже. Хачо пови-
ка Любо Киселички, кой-

виолета гиндева е родена в сливен. дъщеря е на професора по фи-
лософия Панайот гиндев. Завършва актьорско майсторство за дра-
матичен театър в класа на проф. Желчо мандаджиев във витиЗ през 
1968 г. кариерата й е във възход години наред. има шанса да работи с 
въло радев, Борислав Шаралиев, Христо Христов, вили Цанков, да иг-
рае с големи актьори като апостол карамитев, стефан данаилов, 
йосиф сърчаджиев. играе в „иконостасът“, „дъщерята на начални-
ка“, „снаха“. когато се снима в „Черните ангели“, не й разрешават да 
си слага фондьотен, защото кожата й имала особено излъчване. ак-
трисата е била  доцент по актьорско майсторство за драматичен 
театър във варненския свободен университет, Пловдивския универ-
ситет „Паисий Хилендарски” и театралния колеж „любен гройс”. но-
сителка е на множество престижни награди и редица международни 
отличия. тя е и директор на международния филмов фестивал за ев-
ропейско кино „европа е тук”. 

структурите, организи-
ращи тази награда. Но 
животът направи не-
щата така, че получих 
абсолютно всички бъл-
гарски национални на-
гради. Това е достатъч-
но за мен.

Иначе по принцип 
не спирам да мечтая, 
непоправим мечтател 
съм. Мечтая любовта 
от близките ми да е все 
така всеотдайна и вза-
имна. Сред екипите, с 
които съм работила и 
работя, е царяло и ца-
ри любов. Имах и стра-
хотния късмет преди 
няколко години да по-
падна в екипа, който 
реализира спектакъла 
„Лунатици” на Народ-
ния треатър „Иван Ва-
зов”. Сред целия екип 
по време на репетици-
ите цареше любов, все-
отдайност и симпатия. 
Нещо, което е силно и 
то си личи на сцената.

- кога сърцето ви 
е открито и кога има 
своите резерви и за-
дръжки?

- Аз съм открит чо-
век, но когато срещу 
мен застанат негативно 
настроени хора, се спа-
сявам, като слагам ба-
риера. Много от хора-
та са със сведена глава, 
намръщени, озлобени. 
Знаете ли, аз не обви-
нявам реакциите им. 
В момента те са поста-
ваени в отчайващи об-
стоятелства и условия 
на живот. Виждат и ос-
ъзнават, че не чувст-
ват сили, за да проме-
нят нещата. 

- Днес, в нелекия 
делник, какво държи 
гърба ви изправен?

- Две неща - любо-
вта към семейството 
и всеотдайността ми 
към работата. Обичам 
я! Ако ме попитате коя 
е ролята, която е меч-
тана за мен, ще ви от-
говоря така, като биха 
го направили и всички 
останали актьори - бъ-
дещата.

- Читателите на 
„Пенсионери” ви оби-
чат безрезервно! По-
желайте им нещо!

- Здраве - има ли го 
човек, всички труд-
ности се преодоляват! 
Няма ли човек здра-
ве, това няма как да 
се случи.

интервюто взе 
 иво аНгелОВ

то за по-малко от сед-
мица трябваше да научи 
огромен текст, който бе 
в рима. Това е абсурд. За 
да му помогнат, от еки-
па взеха решение да на-
пишат неговия текст на 
едни големи кадастро-
ни, които поставиха зад 
камерата. Останалите 
вече бяхме репетирали 
два месеца преди то-
ва. В съседното студио 
Стефчо Данаилов сни-
маше комедия на Ше-
кспир по същия начин. 
Работниците от персо-
нала обаче решават да 
си направят майтап, ка-
то разменят кадастро-
ните между двете пие-

си. Снимаме ние, а Любо 
казва нещо, което аз въ-
обще не съм и чувала в 
пиесата. Обърках се, не 
знаех какво да отговоря, 
а трябваше, но думите 
ми не се връзваха с тези 
на неговия герой... Той 
така и не се усети, защо-
то не владееше текста. В 
следващия момент Хачо 
жестоко се развика от 
апаратната: „Ама какво 
става, какви са тия ра-
боти?” В този миг в сту-
диото влетя Стефан и в 
двете студия настана го-
лям смях. Данаилов съ-
що се бе подвел и чел те-
кста на Макбет в тяхната 
пиеса. Веселбата бе го-
ляма. В 
подобни 
с л у ч а и 
н а п р е -
жението 
се раз-
ведрява, 
п о м а г а 
за по-ле-
ка рабо-
та.

- За 
„Оскар” 
м е ч т а -
ли ли сте някога?

- Не, навремето не мо-
жеше да се общува със 

с димитър ташев  в "иконостасът" по мотиви 
от романа “Железният светилник” на д. димов

актрисата с едни от любимите си хора

Пред портрет на своята героиня 
мария от филма ''князът''
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Посреùане в Звездниÿ ãарадок
Продължение от бр. 15

Два процента за ус-
пех да има, Георги ще 
ги намери тези два про-
цента. Такива като Геор-
ги винаги се завръщат.”

Вечерта на 10 април 
с нетърпение очаквах 
информацията за стар-
та в общежитието на 
Организацията за съ-
действие на отбраната 
на ул. „Гео Милев“. Ко-
гато Иван Славков в ка-
чеството си на говори-
тел обяви за старта  и 
каза „…. с командир Ни-
колай Рукавишников”, 
аз скочих и казах: „Ге-
орги е!” Веднага отидох 
до американското по-
солство, където на съ-
седната сграда бе офор-
мена витрина за космо-
навта. Там вече бе пъл-
но с народ. Възторгът 
бе неописуем. Имаше 
и колеги от авиацията. 
Взаимно се поздравява-

хме. На сутринта зами-
нах за балнеосанатори-
ума в Хисаря. След ня-
колко дена началникът 
на станцията ме извика 
и ми предаде, че трябва 
да замина за София и от 
там в Москва за посре-
щане на космонавтите 
от Байконур.

Имаше колебание за 
заминаването поради 
нескачването на „Союз” 
с орбиталната станция 
„Салют”. Но най-сетне 
всичко бе решено.

22 аПрил
Тръгването е в 12 ча-

са. Време за събиране 
на групата – 10 часа в 
Дома на българо-съвет-
ската дружба. Може би 
от нетърпение, на мяс-
тото бях в 9.30 и точно в 
този момент пристигна 
групата от Ловеч. В със-
тава й бе учителката на 
Георги Цветана Сапун-
джиева. (Включването в 

групата на учителката и 
инструктора е по насто-
яване от руската стра-
на.) А в Дома на бъл-
гаро-съветската друж-
ба останалите от гру-
пата вече бяха там. Во-
дач на групата бе гене-

рал-полковник Захари 
Захариев. На изпраща-
нето присъстваха висо-

копоставени лица и та-
кива от съветското по-
солство. Излетяхме със 
самолет Ту-154 в 12.40. 
На Шереметиево кац-
нахме в 15.20. Група-
та тържествено бе по-
срещната от ръководи-

тели на Дружеството 
за съветско-българска 
дружба. Настаниха ни 

×ÅÒÈÂÎ Ñ ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ
в хотел „Октябърская“. 
Малко отдих и на вече-
ря. И не по протокол, 
а непринудени разго-
вори и приветствия. А 
оценката за проявено-
то мъжество и герои-
зъм е висока и особе-
но когато звучи  от уста-
та на такъв виден авио-
конструктор, какъвто е 
Алексей Туполев: „По-
някога щастливите не-

удачи са много по-цен-
ни от много удачни по-
лети. А тук щастието бе 

сътворено от подготов-
ката, умението и мъ-
жеството на Рукавиш-
ников и Иванов.”

Всички с нетърпе-
ние очаквахме утреш-
ния ден – срещата с Ру-
кавишников и Иванов.

23 аПрил
С двете коли, предос-

тавени на нашата деле-
гация, в 10.30 ч. тръг-
нахме от хотела за по-
срещане на космона-
втите. На летището е 
пълно с народ. Тук мо-
же би са всички космо-
навти. Нашата делега-
ция бе поета от летеца 
– космонавт, два пъти 
герой на СССР, Губарев 
Алексей Александро-
вич (командира на Ре-
мек - Чеха). Информи-
раха ни, че в 12.00 часа 
космонавтите трябва да 
слязат от самолета, ид-
ващ от Байконур. А до 
това време – поздрав-
ления, поздравления. 
И толкова много кос-
монавти на едно място.  

Следва

2

П о м н я 
този очак-
ван праз-
ник, който 
идва вся-
ка пролет. 
Традиция, 
предавана 
от поколе-
ние на по-
коление от 
д а в н а ш н и 
в р е м е н а . 
Подготов-
ката за най-
г о л е м и я 
х р и с т и я н -
ски праз-
ник Велик-
ден минава 
през Вели-
ки заговез-
ни и Лаза-
ровден. Срещата с него започ-
ва още след Сирната неделя – 
замомените девойки се съби-
рат да учат лазарските песни 
и ситно лазарско хоро. Нав-
ред, дето се събират момите, 
в потайни одаи се сдумват да 
се гостува в кумицата, да попя-
ват и игра да редят, че време-
то не чака. Тайно дружките се 
подготвят за онази събота, ко-
ято извежда лазарките на ме-
гдана и селските домове. Вся-
ка си знае мястото коя какво 
ще прави. 

Дошъл е чаканият с толкова 
трепет и радост Лазаровден – 
съботата, една седмица преди 
Великден. Облечени в най-ху-
бавите си дрехи – кроени, ши-
ени, майсторени с много обич. 
Все за празника се приказва – 
момите подлудяваха майките 
си – мерят дрехи, украска и 
скришом се надяват ново да им 
се купи. Каква носия – блузка 
от кенарено платно със ситно 
везана пазва, сукманче с шити 
поли, поли и престилки – тъ-
кани и шарено шити. Гиздост 
– на хубост очи да се нагледат, 

Отново пак е Цветница
със върбите увивни ...
От Дебрецен до Летница
пленят ни сцени дивни ...
Навлезе Бог в Йерусалим
по клонки палмовити ...
Завет пося - да наследим
и претворим в мечтите!
Ечи Спасителният глас
във храмовете чудни ...
Дошъл си, Господи, сред нас
вред обич да събудиш!
 Проблясват слънчеви лъчи –
 там топъл дъжд се ръси ...
 Поспри - за малко замълчи,
 любов попий с дъха си!
В лалета, нарциси и цвят
градини са, дървета ...
А благословите летят –
в очите мир да свети!
 И цветни имена звучат,

ръцете чаши вдигат ...
Закичен цял си, Божи свят -
днес радост те настига!
Цветята шепнат без слова -
 роден си да обичаш ...
Сполай Ти, Боже, щедростта -
 усмивка с нас да тича!

стоян миХайлОВ, Търговище

 И цветни имена звучат,

ръцете чаши вдигат ...

сърце да се нарадва. Песни ог-
ласят сокаци и улици. Нагиз-
дени стопанки очакват лазар-
ките зад тежки чемшир-порти. 
Мерак момински за лазару-
ване. Чуеш ли песните лазар-
ски, няма забравяне, помниш 
ги и очакваш до другия Лаза-
ровден. „Отворете нови порти 
да увлезем в ширни двори, да 
попеем, да поиграем, здраве и 
берекет в този дом да поже-
лаем”. Знае се каква песен ис-
ка стопанката: за малко дете, 
за мала мома, за невеста под 
венчило, добър юнак, за здра-
ве, за берекет. Една, две, че и 
повече песни пеят лазарки-
те и ситно-ситно хоро редят. 
Като свърши песента, куми-
цата дава вязана кърпа, в ко-
ято стопанката пара ще тури 
за берекет и здраве, в кош-
ницата пресни яйца – за до-
брите пожелания – дарове от 
сърце. Така от улица в улица, 
от махала в махала лазарките 
отварят тежки порти, дето зад 
тях ги очакват радостни дома-
кините, лазарките да попеят и 
ситно хоро да поиграят. Иг-

рата радва 
окото, топ-
ли сърцето. 
Някъде сто-
паните ис-
кат хорото 
да не води 
кумицата, а 
някоя друга 
лазарка да 
води хоро-
то – я род-
нина, я ха-
ресана не-
вяста за ер-
ген. Цял ден 
до мръкна-
ло се чуват 
м е д н и т е 
б л а г о с л о -
вени песни 
на лазарки-
те: „Тук сме 

чули и разбрали, че има мома 
хубава”… „Да виде Лазара, че 
догодина може невяста да е.” 
„Заспало е детенце в позлате-
на люлчица./ Майка му го бу-
деше да погледа Лазара как ху-
баво играе…” А то, милото, ще 
изхвръкне от везани пелени.

Слънцето захожда на заляз-
ване – празникът преваля. Ла-
зарките отиват у кумата да се 
гощават с благи и преблаги 
манджи. Събраното, парите и 
сумата от продадените яйца 
те решават да даруват на чи-
талището, на тези, дето нямат 
с какво да срещнат Великден. 
Така е от години. 

Такова време – богатията 
не блазнеше хората – голя-
мото имане беше духовното 
богатство. Чувството на еди-
нение, благост, доброта, обич 
към ближния, чувство, което се 
предаваше с благослова на ла-
зарските песни и ситното хо-
ро на чудните, прекрасни мо-
мичета, че песен синур няма, 
а хоро не старее.

стоян калПушкОВ, 
с. Загорци, Новозагорско

Посрещане в Звездното градче

Цветан сТОйНОВски



17.IV. - 23.IV.2019 г.
16

Български 35Обяви Съобщения

времетО

Д-р иван сТОяНОВмагнитни бури - 20, 21.IV.

в сряда не се очакват валежи, ще 
е облачно, а температурите ще са в 
диапазона от 2 до 13 градуса. в чет-
въртък отново се очакват валежи, но 
температурите ще са малко по-висо-
ки – от 6 сутрин до 11 през деня. в пе-
тък също се очаква да вали на много 
места. в събота и неделя валежите 
ще спрат и облачността ще се раз-
късва, като температурите ще бъ-
дат сутрин около 1-4, а дневните ще 
достигат 16 градуса. в понеделник не 
се очакват промени, във вторник съ-
що ще е облачно с температури от 4 
до 16 градуса.

Очакваните магнитни бури и преминаването на 19.4. на луната 
през фаза пълнолуние могат да станат причина през тези дни от 
седмицата много от хората с по-лабилна нервна система да имат 
оплаквания от повишена раздразнителност, главоболие, сърцеби-
ене, безсъние и чувство за общо неразположение. За балансиране 
на нервните процеси ще спомогне използването на етерични мас-
ла от лавандула, портокал, мента, тамян и други. изобилието на 
множество свежи листни и други зеленчуци на нашия пазар създава 
предпоставки за нитратно натравяне, ако тези зеленчуци не са би-
ли обработвани по подходящия начин. с профилактична цел е пре-
поръчително да се избягват зеленчуци с големи и тъмно оцветени 
листа, краставиците да се обелват преди консумация и за подпра-
вяне на салатите да се използва лимон вместо оцет.

БиОПрОгнОЗа

имОти

ВаЖНО!
ВъЗПОмиНаНия, скръБНи ВесТи, ПОЗДраВле-

Ния, ЧесТиТки иЗПращайТе На аДрес: 1421 сОФия, 
кВ. „лОЗеНеЦ“, ул. „криВОлак“ №48, ВХ. „В“, За В. 
„ПеНсиОНери“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова или 
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

малки ОБяви

088 790 6922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

032/249675 – продава по 
съгласие нафтова печка „Бал-
кан”, годна, радиоапарат „Се-
лена”, филмов прожектор с 6 
цветни диапозитива от Ерми-
тажа, Петербург. Продава го-
лям сервизен комплект, ма-
лък сервиз от лъжички, табла 
за игра, мъжка кожена чанта

0893/542277 – продава 
мерцедес А160, на бензин, 
2001 г., сив, металик, клима-
тик, алуминиеви джанти – 
2000 лв.

02/8508784 – „Селско де-
камеронче” – забавна и поз-
навателна книга за село Гъ-
лъбник, Радомирско – 1941-
1944 г.

0885/083606, 02/9277167 
– домашен майстор поправя 
мебели, дограма и др. Про-
дава триоперационна дърво-
делска машина, фреза за мер-
цедес купе 114-115, бял рет-
ро волан, стъкло за фар, та-
кове и др. Продава часовник 
с кукувица, китеник, спортен 
велосипед, радиокасетофон, 
микроскоп, аптекарска вез-
на, грамофон, старинни ча-
совник, телефон, фотоапарат

0889/378252 – продава 
апарат за точкова заварка – 
145 лв., мини казан за ракия 
– 160 лв., сушилник за чини 

на 2 нива – 8 лв.
0886/373501 – подарява 

тибетска гъба, цигулка, лък, 
кутия

02/8693067 – продава из-
годно салонен бюфет – маси-
вен, от дърво, остъклен; про-
дава/заменя кошница за но-
сене на бебе

035790021 – продава аб-
рихт с елдвигател, размери 
400/2000 мм

0887/985240 – продава 
електромер, водомер, пру-
жина за легло, панелна до-
грама

0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 , 
0887/585240 – продава гра-
мофон, грамофонни плочи, 
видео и касети, пощенски 
марки, картички, социологи-
ческа литература

0889/613432 – продава 
пчелни семейства без коше-
ри – 16 лв. на пита

0 8 9 8 / 3 8 0 4 8 7 , 
02/8242129 – продава ча-
совник с кукувица, радиока-

0876/212235 – продавам 
къща с 4 стаи, баня, тоалетна 
във вилната зона на с. Побит 
камък, Разградско, с чист въз-
дух и тишина

0895/126075 – купува къща 
на изплащане в областите Ло-
веч, Габрово и Търново

0889/613432 – дава под на-
ем апартамент – 200 лв., в Ст. 
Загора

0889/613432 – купува апар-
тамент двустаен в София – без 
посредник! Без първи и после-
ден етаж!

0899/164904 – продава 
имот в София с разрешена ви-
за за проектиране на къща – 
8800 лв.

08133/2567 – продава къ-
ща гредоред, 4 стаи, баня с то-
алетна, двор, гараж – в с. Ряхо-
во, Русенско

сетофон, китеник, спортен 
велосипед, микроскоп, апте-
карска везна, грамофон, ста-
ринни часовник телефон, фо-
тоапарат

07126/2426, 0884/680784 
- продава дърводелски ма-
шини, циркуляр за професи-
онални цели, малко фургон-
че, ново 

0886/729130 – продава  
акумулираща печка, маслен 
електрически радиатор,  рет-
ромагнетофон „Мамбо“, ки-
лим тип персийски

0877/882177 - предмети 
на ловна тема, полилей 3-лам-
пов - 100 лв., пепелник евро-
пейски - 30 лв., картини - меч-
ки в тайгата - 50 лв., глутница 
вълци - 20 лв., книгите "Рил-
ският светец", издадена през 
1947 г. - 100 лв., "Очни боле-
сти" - 100 лв.,  яке шушляко-
во, комплект с панталон, но-
ви, европейски - 80 лв., облек-
ло за туристи и скиори евро-
пейско - х 10 лв., проводник 
венелитов 6 кв. мм - 180 м - 
200 лв., електр. апартамент-
но табло ново, фабрично, с 
9 автоматични предпазите-
ля - 70 лв.

0898/225564 – продава 
идеален селски имот с 2 дка 
двор,  лозе, овошки и две сон-
ди за поливане + масивна къ-
ща в Пловдивско, общ. Пър-
вомай

0893/852626 – продава къ-
ща на два етажа – 8000 лв., има 
ток, вода, баня, 900 кв. м сто-
пански сгради

0884912727 – купувам 
апартамент от собственик  в 
София

0988/233207 – продава в 
с. Телиш къща, двор 1 дка и 
кухня, гараж, 120 асми около 
къщата. Тя е с 6 стаи, 4 мазета 
плюс навес – помещение ½ от 
двора с овощна градина. Наб-
лизо има хранителен магазин

0878/181538 – продава къ-
ща с 5 стаи, декар двор, сгради 
за животни, с. Ставерци. Цена 
по договаряне

0988/339388 – продава/за-
меня двор с къща, гараж, кла-
денец – с. Пъдарско, Плодив-
ско – 6000 лв.

0894/297967 – продава ви-
ла 3 ет. – Момин проход, на 60 
км от София. Цена 50-60 хил. 
евро, напълно обзаведена

0897/507266 – купува гар-
сониера в комплекс „Аврен” – 
Ямбол. Без посредник! Спеш-
но!

0877/882177 - продава 
имот 880 кв. м близо до язо-
вир "Искър".  Двустайна дърве-
на къща 18 кв. м, много строи-
телен материал. Облагороден, 
електрификация, инфраструк-
тура много добра. Отлична па-
норама, тишина, чист въздух, 
на 40 км от София. Подходящ 
за туризъм, ски, риболов, за 
лов на водоплаващ дивеч, 
зайци, сърни, диви прасета. 

Възпоминание
През април 2019 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

35 гОДиНи 
от смъртта на милия 

ни татко
СПАС 

ГЕОРГИЕВ 
ДАНЧЕВ

17 гОДиНи
от смъртта на милата 

ни майка и баба

ТАНКА 
ЙОТОВА 

ШАБАНСКА

Великденски събор в 
градския парк – Ботевград

ПрОграма
28 април – ВЕЛИКДЕН
10:00 ч. Официално откриване; Мажоретен със-
тав 
10:15 ч. Детски хор „Бонка Големанова“
10:30 ч. Детско шоу; кът за рисуване на лица; ма-
шина за сапунени балони
12:30 ч. Ванеса Стоянова
12:40 ч. Танцов клуб „Хоро – Н“
13:00 ч. Музикална забава с оркестър „Прес-
тиж“ – Враца
16:00 ч. Клуб по народни танци „Радост“
16:10 ч. НЧ „Светлина 1900“, с. Литаково
16:40 ч. НЧ „19 февруари 1906“, с. Скравена
17:00 ч. НЧ „Правда 1905“, с. Новачене
17:20 ч. НЧ „Никола Василев Ракитин 1890“, с. 
Трудовец
17:40 ч. Литаковска духова музика
18:10 ч. Марин Христе
18:40 ч. Любомира Вушева
19:10 ч. Концерт на поп певицата Невена Пей-
кова 
20:00 ч. Концерт на група „ФОНДАЦИЯТА“
29 април 
8:00 ч. Света литургия в храм „Свето Вознесе-
ние Господне”
10:00 ч. Дефиле на мажоретните състави 
10:30 ч. Поздрав от кмета Иван Гавалюгов 
10:40 ч. Водосвет за здраве и благополучие 
11:00 ч. Раздаване на великденски /30 метра/ 
козунак от дружество „Орханиец“
11:10 ч. Концерт на Общински духов оркестър и 
НЧ „Христо Ботев 1884“ – Ботевград
12:00 ч. НЧ „Събуждане 1895“ – с. Врачеш
12:30 ч. НЧ „Заря 1895“ – гр. Правец
13:00 ч. Концерт на певицата Нели Петкова
Организаторите запазват правото си за проме-
ни в програмата.

Столичният клуб по родознание и краезна-
ние към БГФ „Родознание” и културно-просвет-
ният землячески клуб „Петрохански светлини” 
ще проведат ОБЩА СБИРКА на 18 април 2019 г. 
– четвъртък, от 17 ч. в малкия салон на НЧ „Сла-
вянска беседа” на ул. „Георги Раковски” № 127 в 
София. Ще бъде представена книгата

„МОЯТА ФАМИЛИЯ, ИЛИ КРАТКА ИСТОРИЯ НА 
РОДА МИХАЙЛОВИ” 

с автор Христан Игнатов Михайлов
Поканваме членовете на двата клуба и граж-

дани да посетят общата сбирка за представяне-
то на книгата.

От ръководствата на двата клуба

Покана

Възпоминание
На 18 април 2019 г.

се навършват
3 гОДиНи

без 
БОРИС ТАНКОВ ПЕНЧЕВ

на 86 години
Липсваш ни като баща, дя-
до, брат, роднина и добър 

приятел. Прекланяме се 
пред светлата ти памет!

От семейството
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Български36 Обяви Съобщения

17 аПрил,13 луНеН ДеН, 
НарасТВаща луНа, луНа 

ВъВ ВеЗНи 
Трябва да бъдете готови за 

дребни неприятности и неочак-
вани ситуации, налагащи промя-
на на плановете ви. Не се отчай-
вайте, всичко е временно и си има 
край – така ще отминат и непри-
ятностите.

18 аПрил, 14 луНеН ДеН, 
НарасТВаща луНа, луНа 

ВъВ ВеЗНи 
За постигане на целите ще са 

нужни такива качества като на-
ходчивост  и целеустременост. Ще 
имате  успех, особено в начинани-
ята, свързани с публичните изяви. 

19 аПрил, 15 луНеН ДеН, 
ПълНОлуНие, луНа В 

скОрПиОН 
Ще можете да решите реди-

ца важни проблеми, ако от само-
то начало точно обозначите сво-
ите позиции и не позволите  на 
окръжаващите да ви оказват на-
тиск. Не е изключено да се нало-
жи да отстоявате правотата си в 
остри спорове.

20 аПрил, 16 луНеН ДеН, 
НамаляВаща луНа, луНа В 

скОрПиОН 
Вероятно е да получите при-

ятни вести от близки за вас хора. 
Не са изключени удачни покупки 
и изгодни инвестиции. Вие прави-
те много за другите, но понякога 
е необходимо да се погрижите и 
за себе си.

21 аПрил, 17 луНеН ДеН, 
НамаляВаща луНа, луНа В 

сТрелеЦ 
Няма да ви се стои на едно 

място и това е добре: пътувани-
ята ви обещават приятни впечат-
ления и интересни срещи, както 
и важни жизнени уроци. Намере-
те време за общуване с любимия 
човек, с когото може да говорите 
за най-съкровеното.

22 аПрил, 18 луНеН ДеН, 
НамаляВаща луНа, луНа В 

сТрелеЦ 
Може да строите смели пла-

нове. Възможни са значителни 
успехи, голяма е вероятността 
за ръст на доходите. Това ще на-
лага използването на някои хи-
трости.

23 аПрил, 19 луНеН ДеН, 
НамаляВаща луНа, луНа 

сТрелеЦ 
Въпросът за почивката ще 

стои достатъчно остро. Плани-
райте времето си така, че да мо-
жете да си отспите, да се поразхо-
дите и да поспортувате. Възмож-
но е щастието да ви се усмихне и 
да ви донесе нови запознанства 
и увлечения.

ЛУНЕН 
КАЛЕНДАР

ЗаПОЗнайте се

Телецът е най-устойчи-
вият знак в зодиака - 
има потенциала да се 

захваща с големи, мащаб-
ни и дългосрочни проекти. 
Много издръжлив и тър-
пелив, действа фундамен-
тално. Твърде голямото 
спокойствие и удобство 
обаче са изкушения, които 
могат да спрат развити-
ето на Телеца. Родените 
под този знак имат отно-
шение към храната- много 
добри кулинари и гастро-
номи. 

Да живееш във всеки 
един момент, присъствай-
ки сто процента там, къ-
дето си, и да се наслажда-
ваш на живота - това е, на 
което ни учи зодия Телец.

Çîäèÿ Òåëåö (22 април-20 маé)

който да е зависим и да 
стои близо до нея – това й 
носи сигурност.

Жената Телец може да 
изглежда нежна и безпо-
мощна, но не е. Тя винаги е 

упорита и последователна. 
Тя е добра кулинарка, до-
бра е в леглото и може да 
стане отлична съпруга, по-
неже е изключително вяр-
на и любяща. 

Мъж
Мъжът Телец може 

да бъде твърде упорит, 
мързелив, да има разви-
то чувство за притежа-
ние, понякога да гледа 
прекалено много за ма-
териалните неща и да бъ-
де егоистичен. Телците са 
много чувствителни, та-
ка че и най-малката за-
бележка или отрицателен 
коментар може да ги оби-

ди и нарани. Мързелът 
им се изразява най-вече 
по отношение на други-
те – те не обичат чужди 
нареждания и обикно-
вено няма да направят 
нещо, което самите те не 
желаят. Мъжът Телец не 
обича промените и но-
вите неща го карат да 
се чувства нервен и при-
теснен. Той не изразява 
емоциите си открито и 
понякога може да бъде 
много сдържан и пота-
ен. Представителите на 
зодия Телец, също как-
то Овните, могат да бъ-
дат големи инати. Той е 
много разумен, практи-
чен и здраво стъпил на 
земята. 

Жена
Ж е н а -

та Телец е 
сластна, кра-
сива и при-
в л е к а т е л -
на, с твърд и 
безкомпро-
мисен харак-
тер.

Ж е н а -
та Телец се 
нуждае от 
освобождаване на своите 
емоции, но тъй като има 
вроден консерватизъм, 
ще потърси в брака мно-
го повече, отколкото в ед-
на връзка. Иска партньор, 

19 април 2019 
14:13:14 ч. - пълнолу-
ние.  За да смъкнете 1-2 
кг, трябва да започнете 
диетата от този час и да 
продължите на сокове и 
течности до същия час 
на следващия ден.
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ДЖЕСИКА

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (17.IV.- 23.IV.2019 г.)
ОВеН - Не искайте под-
крепа от човек, когото не 
познавате добре. В края 

на седмицата ще се нуждаете 
от подкрепата на близките си. 
Не пренебрегвайте грижите за 
здравето си.

ТелеЦ - Представите-
лите на този зодиака-
лен знак ще са склон-

ни да жертват личния си живот 
за сметка на ангажименти към 
близките си. Част от вас навли-
зат в период, белязан с промени.

БлиЗНаЦи - Не разре-
шавайте членовете на 
вашето семейство да 

ви се налагат, когато сте изпра-
вени пред взимането на важни 
решения. Не започвайте нови 
начинани.

рак - Бъдете лоял-
ни към близките си. 

Не отхвърляйте отправено-
то ви предложение за под-
крепа от страна на семей-
ния ви партньор. Здраво-
словните ви проблеми се об-
острят – не ги изоставяйте.

лъВ - Не допускайте ня-
кой да злоупотребява с 
добронамереността ви. 

Около средата на периода бъ-
дете концентрирани, особено 
върху рутинните си задълже-
ния. Здравето ви ще е стаби-
лизирано.

ДеВа - Ще взимате реше-
ния, които ще ви помог-
нат да избегнете катакли-

змите. Не отлагайте взимането 
на спешни мерки. Посетете лич-
ния си лекар, за да предотвра-
тите рисковете.

ВеЗНи - Около средата 
на периода се стремете 
да бъдете в хармония с 

близките си. Можете да очак-
вате изненади и в тази посока. 
Опит вайте се да взимате само-
стоятелни решения.

скОрПиОН - В края на 
седмицата не е най-под-
ходящо да отлагате взима-

нето на спешни мерки за овла-
дяване на някои деликатни про-
блеми. Те може да се задълбочат. 
Здравето ви е стабилно.

сТрелеЦ -  Стремете 
се към постигане на 
пълно спокойствие. 

През почивните дни се стре-
мете да извличате максимал-
ни ползи от всякакви ситуации 
в личен и материален план.

кОЗирОг – Не се оп-
итвайте да използвате 

слабостите на интимната си 
половинка само за да поеме-
те водеща роля във връзката 
ви. Не се увличайте по показни 
неща. Здравето ви стабилно.

ВОДОлей – В началото 
на периода нека разу-
мът ръководи вашите 

действия дори и когато става 
въпрос за личния ви живот. От-
ношенията в семейството ще 
са стабилни и добри. 

риБи - Част от вас ще 
страдат от неустанове-
ност в семейните отно-

шения. Ще имате подкрепа на 
близките си за решаването на 
проблемите. Постарайте се да 
съхраните здравето си.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

На 13 април 2019 г. 
синът ни 

ЮРИЙ МЕТОДИЕВ ХРАНОВ 
акушер-гинеколог
 в Майчин дом –
 София, навърши 

57 гОДиНи!
Сине, желаем ти здраве! 

Бъди всеотдаен в призванието си!
От родителите ти татко методи и майка 

Христина, кюстендил

 (8 април) на 
МИЛКА (81 г.) и МАРИН (83 г.) ДИМИТРОВИ

от с. Подем, обл. Плевен, 
общ. Долна митрополия

Стига работа, грижете се повече за себе си. Не уни-
вайте, а се радвайте на всичко. Да, зад вас са години-
те млади, но нека съдбата ви дари с още по-щедри и 
красиви награди! Преминавайте с лекота всички пре-
гради и вкусете в живота от всички наслади! Бъдете 
все така мили и добри, бъдете си другари верни и 

добри. И не преставайте да дарявате с обич 
и с топлота вашето богатство, вашите деца. 
И макар годините да натежават, останете си 
млади и помнете че всички ви уважават на 
колкото години и да сте. Вие сте примерни 
с това, което сте били и с това, което сте! Бъ-

дете здрави, бъдете спокойни, бъдете миротворни!
с обич и уважение от: синове емил и Валентин, снахи Цецка и росита, 

внуци милослав и симеон, приятели, приятелки и иво ангелов

0896/847907 – 
69/170/78 кг, желая запоз-
нанство с жена с добри на-
мерения

0876/212235 – 71 г. мъж 
търси жена за съжителство 
и споделяне на добрите и 
трудните моменти, за да ня-
ма самота

0877430258 след 19 ч. – 
40-годишен работещ вар-

ненец 182/96, не пуша, не 
пия, търся жена до 37 годи-
ни от североизточна Бълга-
рия за създаване на семей-
ство и деца. 

0899/930488 – мъж на 
54 г./187 см/95 кг, търси же-
на от 45 до 65 г., с дом и да 
ме приеме при себе си за 
сериозна връзка

0890/137007 – вдовица 
на 69 г./160 см/65 кг, с до-
бро сърце, къщовница тър-
си другар за спокойни ста-
рини при него. От Пловдив-
ския регион!

0877/694466 – от Сли-
вен съм, не пия и не пуша, 
търся жена над 77 г. – да е 
добра и да не лъже. От Сли-
венския регион!

59/170/60 - разведен 
без деца от Козлодуй търси 
съжителство с жена от мал-
ките и големите градове на 
България. Да е на възраст 
от 47 до 65 години. Един-
ственото условие е при 
разбиране да има близки 
с кола – да ме вземе, ня-
мам средства за пътуване и 
време за срещи. Опознава-
нето става, когато заживе-
еш с даден човек под един 
покрив. Живея в собствен 
дом. Имал съм семейство 
и работа, но след развода 
съм в един пропаднал Се-
верозападен край, където 
не можеш да си намериш 
постоянна работа и киби-
чиш на борсата. Не пия ал-
кохол, самотата ме убива. 
Добър човек съм. Телефон 

ЧЕСТИТО РОЖДЕНИ ДНИ И ЮБИЛЕИ!
На 19 април 

2019 г.
МАРИЯ 

ГЕОРГИЕВА 
ЖЕЙНОВА
навършва 

90 гОДиНи

На 27 март 2019 г.
ЖЕЙНО ПЕНЧЕВ ЖЕЙНОВ

навърши 92 гОДиНи
На 15 февруари 2019 г. отпразнуваха 

70-гОДишеН семееН ЖиВОТ!
Желаем им здраве, бодър дух 

и много спокойни години!
Дъщеря, зет и внуци

Редакцията на вестник „Пенсионери” чести-
ти на неуморния си сътрудник карикатурист 
прекрасните семейни празници и му пожелава 
бодрият дух да го води още при нас, за да стигат 
карикатурите до многобройните ни читатели!

0988799492.Емил Петров.
02/4445711 - г-н висок 

180/80 кг/78 г., интелиген-
тен, осигурен, с добър вън-
шен вид, от София, желае 
запознанство с подобна 
приятна г-жа за приятел-
ство и уважение

0899/930488 – жена ако 
търси истински мъж и да 
бъде обичана и уважавана, 
нека се обади на мъж на 54 
г., жената да е от 50 до 70 г.!
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ПламНа лОкОмОТиВ  
На Влак

локомотив на вла-
ка Бургас - софия се е 
запалил в движение 
край Чирпан. машини-
стите забелязали дим 
от машинното отделе-
ние и спрели компози-
цията. Откачили локо-
мотива и повикали по-
жарна. Във влака е има-
ло 67 пътници. Никой не 
е пострадал. Те са изво-
зени и са продължили с 
друг влак.

мОреТО иЗХВърли 
кОкаиН

Чували със 170 кг ко-
каин са изхвърлени в 
морето край шабла. 
Най-вероятно чували-
те с дрога са част от го-
лямата пратка с кокаин, 
която на 22 март бе от-
крита от румънски по-
лицаи в преобърната 
моторна лодка на плаж. 
кокаинът с общо тегло 
близо 1 тон бил опако-
ван в 36 пакета. Преди 
това на няколко плажа 
край констанца пък из-
плуваха още около 150 
кг кокаин. В операция-
та участваха хеликопте-
ри и гмуркачи.
БългариН уБи ЖеНа 

си В гермаНия
германската поли-

ция задържа 24-годиш-
ния кирил Челебиев, 
който бе обявен за из-
дирване като заподо-
зрян за убийството на 
съпругата му меди. Тя-
лото на 25-годишната 
меди Челебиева бе от-
крито в апартамент в 
германския град, къде-
то съпрузите пристиг-
нали през 2017 г. Челе-
биев имал психически 
проблеми. 

ОграБиХа каса  
На леТище сОФия

Ограбeна е каса на 
авиокомпания, която 
се помещава на летище 
софия. 

Тя се намира в слу-
жебното помещение на 
авиопревозвача на Тер-
минал 1. 

става дума за около 
45-50 хил. евро. липсват 
следи от взлом. 

луД ПреБи 
ОХраНиТел

Психично болен мъж 
е нахлул в сградата на 
столичната библиоте-
ка на пл. "Петко р. сла-
вейков" и е нанесъл по-
бой на охранител. На-
падателят е задържан, 
а пострадалият мъж е 
транспортиран в бол-
нично заведение. Не са 
ясни мотивите за напа-
дението. 

ротвайлери 
нахапаха деца

Мъж краде дарения за онкоболна 

Напрежение в Габрово

Тежък инцидент 
причини Лютви Местан

Хора от Габрово излязоха в защи-
та на бития в денонощен магазин слу-
жител.

Протестиращите граждани се опи-
таха да щурмуват местното следствие, 
а след това опустошиха няколко къ-
щи в ромската махала на града. Про-
тестът срещу насилието се превърна 
в шествие на разярената тълпа, която 
търсеше саморазправа с хората, кои-
то пребиха служителя.

Вицепремиерът Томислав Дончев 
пристигна в Габрово след масовите 
размирици. "Не бива да съдим за си-

туацията в обичайните лицемерни ка-
тегории. Една от причините за избух-
ване на обществено напрежение е на-
чинът, по който се коментират интег-
рационните политики до момента. Аз 
не мога да толерирам никакви форми 
на насилие, независимо от кого се уп-
ражняват", заяви Дончев и добави, че 
не е изключено протестът да се из-
ползва предизборно.

Междувременно Апелативната 
прокуратура поиска постоянен арест 
на тримата мъже, задържани за побоя 
в магазина. 

Три деца - на 7, 9 и 12 
години, и дядо им са би-
ли нападнати и нахапа-
ни от два ротвайлера в 
софийското село Желез-
ница. Децата, придружа-
вани от дядо си, се раз-
хождали в селото, когато 
са били нападнати от ку-
четата. Случайно преми-
наващи хора им се при-
текли на помощ. Малки-
те са на лечение в "Пи-
рогов", стабилизирани 
и без опасност за живо-
та. Възрастният мъж е в 
болница.  Децата живе-
ят в чужбина с родите-
лите си, а в Железница 
са били на гости на баба 
си и дядо си. С помощта 
на екип на "Екоравнове-
сие" кучетата са залове-
ни. Наложило се е едното 
да бъде упоено. Не са би-
ли агресивни при зала-
вянето. Установен е соб-

ственикът им, който не 
е от Железница, а живее 
в района. За този тип на-
падение и причиняване 
на средна или тежка по-
вреда законът предвиж-
да до 3 години лишаване 
от свобода или пробация 
и глоба от 5000 лв. В слу-

чай на смърт предвиде-
ното наказание е до 5 го-
дини затвор. 50-годишна 
жена и 17-годишният й 
син са обвинени, че не 
са положили достатъчно 
грижи за животните, кои-
то се намират под техен 
надзор.

37 000 нарушители на пътя

Повече от 37 000 са устано-
вените нарушители при акция 
"Скорост". Това заяви начал-
никът на Пътна полиция коми-
сар Росен Рапчев. Засечените с 
превишена скорост на ден са 
повече от 5000.

Като причина да заловят тол-
кова много нарушители той по-
сочи, че разполагат с повече 
технически средства. Другата 
е човешкият фактор.

"За 24 часа установихме над 

Инцидентът е  
станал в района 
на село Загор-
ско по главния 
път към ГКПП 
„Маказа”. Лютви 
Местан е шофи-
рал автомобила 
си. Колата му из-
лязла на главния 
път, отнемайки 
предимство на 
друг автомобил. 

В блъснатата кола се е возело 
семейство. Бебенце на 6 месеца 
е загинало, а другите членове на 
семейството са ранени.  

Бащата е с травма в кръста, а 
9-годишно дете и 28-годишната 
майка са с комоцио без опасност 
за живота. 

„Спря, огледа се и потегли и 
после трясък, дим, с такава ско-
рост се движеше другата кола. 

Камери заснеха как мъж 
краде кутия с дарения за он-
коболна жена в Перник, а по-
добна кражба не се случва за 
първи път. 

Единственият човек, ви-
дял обирджията, е прода-
вачката в магазина. 

На записа се вижда как с 
два скока успява да грабне 
кутията, казва собственикът 
на търговския обект Вен-
цислав Михов.

Това не е първата краж-
ба на кутия с дарения от то-
зи магазин. „При предишния 
случай доста сериозна сума 

имаше в кутията, откраднаха 
я”, допълва Михов. 

Жалби в полицията и за 

двете кражби собственици-
те на магазина не са пода-
вали. 

Полицай пострада леко при ка-
тастрофа между автомобил и па-
трулка, съобщиха от ОДМВР-Ло-
веч. Червено "Рено" с великотър-
новска регистрация, управлявано 
от 78-годишен мъж, се е движело 
в посока София. 

Преди качването на АМ "Хемус" 
в района на Ябланица водачът е 
навлязъл в насрещното платно за 
движение и е ударил полицейски 
автомобил.

Няма алкохол в пробите на всич-
ки участници в пътния инцидент.

Дядо се удари 
в патрулка

Липсва правосъдие за нараняване на момиче
итват да го спасят. Ус-
пяват да изкарат мо-
миченцето на повърх-
ността едва когато соб-
ственикът спира пом-
пата, която филтрира-
ла водата. Момичето е 

извадено в безсъзна-
ние и е настанено в 
болница. Съдебно-тех-
ническата експертиза 
потвърдила, че е било 
засмукано от помпата.

От Районната проку-

ратура в Тутракан пре-
ценили, че няма данни 
за престъпление, защо-
то детето е получило 
лека телесна повреда и 
защото съдебно-техни-
ческата експертиза по-

казала, че съоръжение-
то е изправно. 

Роднините на по-
страдалото момиче се 
надяват, че собствени-
кът на басейна ще по-
лучи наказание.

Дете оцеляло по 
чудо, след като 
било засмукано 

от помпа в басейн. 
Виновни обаче за-

сега няма.  Инциден-
тът става в Тутракан, 
докато детето е на гос-
ти при баба си и дядо 
си. Трима мъже се оп-

10 000 нарушители, което 
не говори добре за отго-
ворността на всеки един 
водач", коментира Рап-
чев. За сравнение - ус-
тановените нарушите-
ли през 2018 г. са 28 603. 
"Независимо че акция-
та за скорост е приклю-
чила, контролът все още 
продължава и той е еже-
дневен", напомни начал-
никът на Пътна полиция. 

Рапчев поясни, че глоби-
те ще се връчват на място. 
Миналата година връчени-
те на място от полицейски-
те служители глоби са над 
82 000. Катастрофите през 
2018 г. са 2219, а загинали-
те са 216 души. Инциденти-
те с пешеходци са 1731, за-
гинали са 120 души. Произ-
шествията с велосипедисти 
са 362, а жертвите - 20.

Не оправдавам Лютви Местан.” 
Това заяви свидетел, той е от 
партия ДОСТ и се е движел зад 
Местан. 

Лютви Местан беше отведен 
към районното управление на 
полицията в Кърджали, след ка-
то преди това му бяха направе-
ни медицински изследвания и 
беше установено, че е годен за 
задържане.

Чака се експертиза. 
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ÍÀØ
ÔÎËÊËÎÐÅÍ

ÀÍÑÀÌÁÚË

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ 
ÉÎÐÄÀÍ
ÉÎÂÊÎÂ

ÄÎÌÎ-
ÓÏÐÀÂÈÒÅËÈ

ÐÓÑÊÈ
ÀÊÒÜÎÐ È

ÐÅÆÈÑÜÎÐ
1873-1941

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
É.ÙÐÀÓÑ

“ÏÐÈËÅÏÚÒ”

ÐÓÑÊÈ
ÑÀÌÎËÅÒÈ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÊÈÍÎ-

ÐÅÆÈÑÜÎÐ
1923-1989

ÁÀËÅÒ ÎÒ
ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈ

ÐÎÄ ÒÐÎ-
ÏÈ×ÅÑÊÈ
ÄÚÐÂÅÒÀ

ÌÎÄÅË ÍÀ
ÐÅÍÎ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
Ã.ÐÀÉ×ÅÂ

ÒÂÎÐÁÀ ÎÒ
ÂÎËÒÅÐ

ÍÅÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÀÂÒÎÐ

ÍÀÉ-
ÃÎËÅÌÈßÒ

ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÈÊÈ ÁÀÓÌ

ÈÐËÀÍÄÑÊÈ
ÎÑÒÐÎÂ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÁÅËÈÍÈ

“ÑÎÌÍÀÌ-
ÁÓËÀ”

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÄÆÈÏÎÂÅ

ÂÎÉÍÈÊ,
ÊÎÉÒÎ
ÏÀÇÈ

ÃÐÀÍÈÖÀÒÀ

ÂÐÚÕ ÍÀ
ÍÅÏÚËÍÀ

ÌÅÑÅ×ÈÍÀ

ÒÓÐÑÊÀ
ÀÄÌÈÍÈ-

ÑÒÐÀÒÈÂÍÀ
ÑÃÐÀÄÀ

ÃÅÐÎÉ ÎÒ
ÔÈËÌÀ

“ÊÎÌÁÈÍÀ”

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÌÀÅÑÒÐÎ

ÃÅÎÐÃÈ
ÀÒÀÍÀÑÎÂ
“ÃÅÐÃÀÍÀ”

ÌÎÍÎÏÎË,
ÑÄÐÓÆÅÍÈÅ

ÄÎÌÀ-
ÊÈÍÑÊÈ
ÅË.ÓÐÅÄ

ÆÈÂÎÒÍÎÒÎ
ÎÒ ÑÍÈÌÊÀÒÀ

ÆÚËÒÀ 
ÄÅÇÈÍ-
ÔÅÊÖÈÎÇÍÀ
ÒÅ×ÍÎÑÒ

ÑÀÌÓÐÀÉ ÁÅÇ
ÏÎÂÅËÈÒÅË

ÃÐÀÄÈÂÍÈ
×ÀÑÒÈÖÈ

ÌÚÆÊÀ
ÃÎÐÍÀ
ÄÐÅÕÀ

ÄÚÙÅÐß
ÍÀ ÊÍßÇ
ÁÎÐÈÑ I

ÏÎÙÅÍÑÊÀ
ÏÐÀÒÊÀ

ÍÀÐÎÄÍÎÑÒ
Â ÃÀÍÀ

ËÀÒÂÈÉÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ

1936-1992

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ 

ÎÒ ÕV Â.

ÏÎÂÐÀÒ,
ÏÐÅËÎÌ

ÌÀÐÎÊÀÍÑÊÀ
ÌßÐÊÀ ÇÀ

ÎÁÅÌ

ÄÅßÒÅË,
ÑÚÒÐÓÄÍÈÊ

(ÌÍ.×.)

ÅÑÒÎÍÑÊÈ
ÎÏÅÐÅÍ
ÏÅÂÅÖ

1920-1975
ÒÓÐÑÊÀ
ÒÈÒËÀ

ÃÐÀÄ Â
ÌÀÐÎÊÎ

ÑÚÑÒÀÂÍÀ
×ÀÑÒ ÍÀ
ÆÈÂÎ-

ÒÈÍÑÊÈÒÅ
ÌÀÇÍÈÍÈ

ÏÐÚÑÒ,
ÎÒ ÊÎßÒÎ ÑÅ

ÄÎÁÈÂÀ
ÏÎÐÖÅËÀÍ

ÁÐÀÒÚÒ ÍÀ
ÂÈÍÑÅÍÒ
ÂÀÍ ÃÎÃ

ÌÎÐÑÊÈ
ÁÎÇÀÉÍÈÊ

ÃÐÓÁÀ
ÑÅËÑÊÀ

ÄÐÅÕÀ

ÖÈÔÐÎÂ
ÇÍÀÊ

ÎÐÃÀÍ ÍÀ
ÇÐÅÍÈÅÒÎ

ÍÀØ
ÀÐÒÈÑÒ

1923-1973

ÍÀØÀ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÍÀ

ÀÐÒÈÑÒÊÀ
1919-2000

ÐÓÑÊÈ
ÄÀÌÑÊÈ

×ÀÑÎÂÍÈÖÈ

ÌÀËÎ-
ÀÇÈÀÒÑÊÀ

ÁÎÃÈÍß

ÐÈÇÍÈÖÀ
(ÎÑÒ.)

ÍÀÐÎÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ Â
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÃÐÀÄ Â
ßÏÎÍÈß

ÄÐÅÂÍÎ-
ÃÐÚÖÊÈ ÁÎÃ
ÍÀ ÂÎÉÍÀÒÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ

“ÈÄÅ ËÈ?”

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÄÆ.ÂÅÐÄÈ

ÌÀÐÊÀ
ÍÅÌÑÊÈ

ÌÎÒÎ-
ÖÈÊËÅÒÈ

ÎÊÈÑËÅÍ
ÑËÎÉ ÏÎ
ÎÒËÈÂÊÈ

ÏÎÉÍÀ
ÏÒÈÖÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÕÈÌÈÊ

1903-1979

ÄÐÅÂÍÎ-
ÃÐÚÖÊÈ
ÑÊÓËÏÒÎÐ 
ÎÒ V Â ÏÐ.ÕÐ.

ÑÓÐÎÂÈÍÀ
ÇÀ ÁÎÈ È

ËÅÊÀÐÑÒÂÀ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
É.ÉÎÂÊÎÂ
“ÂÐÀÆÄÀ”

ÌÅÒÀËÍÀ
ÆÈÖÀ

ÆÈÂÎ-
ÒÈÍÑÊÀ

ÌÀÇÍÈÍÀ

ÔÐÅÍÑÊÎ
ÃÐÎÇÄÅ

ÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÀ

ÅÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß

ÇÀ×ÅÐ-
ÂßÂÀÍÅ

ÍÀ ÊÎÆÀÒÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÅÑÒÐÀÄÍÀ
ÏÅÂÈÖÀ

ÑÒÈÕÎÒÂÎ-
ÐÅÍÈÅ ÎÒ

ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ

ÑÒÈÕÎÒÂÎ-
ÐÅÍÈÅ ÎÒ
Ï.ßÂÎÐÎÂ

ÞÆÍÈ
ÏËÎÄÎÂÅ

ÃÎÐÑÊÈ
ÕÈÙÍÈÊ

ÌÚÆÊÀ
ÐÎÆÁÀ

ÑÀÌÎÒÅÍ
ÂÚËÊ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÃÎÒÎÂÀÖ ÎÒ
ÅÄÍÎÈÌÅÍ-

ÍÀ ÎÏÅÐÀ

ÏÎÄÐÀ-
ÆÀÒÅË

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÀÍÀ ÊÀÐÈÌÀ

ÑÚÂÊÓÏÍÎÑÒ
ÎÒ ÀÏÀÐÀÒÈ

ÒÀÍÖÎÂÀ
ÑÒÚÏÊÀ

ÍÀØ
ÖÈÃÓËÀÐ

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÅË.ÑÚÏÐÎ-
ÒÈÂËÅÍÈÅ

ÀÌÅÐÈÊÀÍ-
ÑÊÈ ÌÈÊÐÎ-
ÊÎÌÏÞÒÐÈ

ÃÐÀÄ Â
ÏÅÐÓ

ÏÐÈÒÎÊ ÍÀ
ÄÓÍÀÂ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ 

ÉÎÐÄÀÍÈß

ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÓÕÎÒÎ

ÃÐÀÄ Â
ÃÚÐÖÈß

ÂÎÄÎ-
ÑÒÎ×ÍÀ

ÒÐÚÁÀ

ÑÁÎÐÍÀ
ÃÐÓÏÀ
ÏÀÏÀÃÀËÈ

ÂÈÄ
ÊÎÍÑÊÈ

ÕÎÄ

ÑÎÑ ÇÀ
ÊÎÍÑÅÐ-
ÂÈÐÀÍÅ

ÑÎÐÒ
ÄÎÌÀÒÈ

ÐÅÊÀ Â
ÒÓÐÖÈß

ÌÐÅÆÀ ÇÀ
ËÎÂÅÍÅ ÍÀ
ÏÀËÀÌÓÄ

ÐÎÄÎÍÀ-
×ÀËÍÈÊ ÍÀ
ËÀÒÈÍÈÒÅ

(ÌÈÒ.)

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ
ÃÓÙÅÐ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß

ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÇÅÌÍÀ 
ÏËÎÙ

ÏËÀÍÈÍÑÊÀ
ÂÚÐÁÀ

ÅÇÅÐÎ Â
ÑÐÅÄÅÍ
ÑÈÁÈÐ

ÊÀÐÓÖÀ
(ÒÓÐÖ.)

ÍÀØ ÊÎÌ-
ÏÎÇÈÒÎÐ
“ÃÅÐÃÀÍÀ”

ÃÎÄÈØÍÀ
ÂÍÎÑÊÀ ÇÀ

ÏÀÏÀÒÀ

ÃÐÚÖÊÈ
ÊÎÐÀÁÅÍ

ÌÀÃÍÀÒ
1902-1975

ÊÀÒÎËÈ-
×ÅÑÊÈ

ÑÂÅÙÅÍÈÊ
ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
Í.ÕÀÉÒÎÂ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Õ.ÌÀÍ

“ÁÎÃÈÍÈ”
ÃÐÀÄ È
ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß

ÅÄÈÍÈÖÀ ÇÀ
ÈÇÌÅÐÂÀÍÅ
ÍÀ ÐÀÂÍÈÍ-

ÍÈ ÚÃËÈ

ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ
ÍÀ ÈÐÈÑÀ

ÌÀÐÊÀ
ÍÀØ

ØÀÌÏÎÀÍ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÑÂÅÒÎÂÍÈß

ÎÊÅÀÍ
(ÌÍ.×.)

ÑÊÀËÈÑÒ
ÍÎÑ ÄÎ

ÂÀÐÍÀ

ÎÏÅÐÅÒÀ ÎÒ
ÌÀÑÊÀÍÈ

ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÍÎÒÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÈÂÀÍ ÂÀÇÎÂ

“ÊÚÌ 
ÏÐÎÏÀÑÒ”

ÌÎÄÅË,
ÎÁÐÀÇÅÖ

ÑÏÎÐÒÍÎ
ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ

ÑÒÈÕÎÒÂÎ-
ÐÅÍÈÅ ÎÒ

ÀÏÎËÈÍÅÐ

ÎÁÎÍßÒÅËÅÍ
ÎÐÃÀÍ

ÀÐÎÌÀÒÍÈ
ÏËÎÄÎÂÅ

ÌÀÐÊÀ
ÏÐÀÕ ÇÀ
ÏÐÀÍÅ

ÓÏÎÐÑÒÂÎ

ÂÈÇÀÍÒÈÉ-
ÑÊÈ

ÔÈËÎÑÎÔ
ÎÒ ÕI Â.

ÂÈÊÒÎÐÈß ÊÐÚÑÒÅÂÀÐÅ×ÍÈÊ: ÀÊÈË, ÀÍÀÌÀ, ÀÑÍÈ, ÈÊÀ, ÈÒÀ, ÍÀÍÈÍÈ, ÍÀÒÀ, ÎÍÅÃÀ.

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: “Âúëêàäèí ãîâîðè ñ Áîãà”. Ëåîíå (Ñåðäæî). Îðãàí. Êàðòåë. 
“Àãîí”. “Ëèíà”. Ñàêî. Àñíè. Àíîíà. Èíà. Êîëåò. ÏÐÈÌÀ. Àìèíà. Òàë (Ìèõàèë). 
Êèò. Åäèíàê. ×àêàë. Àáà. “Èðèíà”. Àòîìè. Îêî. Ðèâàíîë. Ðîíèí. Íóëà. Îì. Ïà. 
ÈÐÀ. Èêà. Îíàò. ÀÒÀÐÈ. Ìà. Àìàí. Àêèí. Îòèò. Èòà. Îëóê. Àðåñ. Àðàðà. ÀÂÎ. 
Ðàâàí. Êîñ. Àìî. Àëàðà. “Àìåðèêàíà”. Àâàëîí. “Ìåñàëèíà”. Àð. Ëàòèí. Ðèñ. 
Ãàëàòà. Èâà. Îíàñèñ (Àðèñòîòåë). Äî. Èíàò. Àíàìà. Èðèò. Ìàëèíè. Àðàáà. Îíåãà. 
Åòàëîí. Àòàíàñîâ (Ãåîðãè). Ìîðåòà. “Èìà”. Àíàòè. “Åëàíà”. Îë. Íîñ. 

ÎÒÂÅÑÍÎ: Åðî ( “Åðî îò îíÿ ñâÿò”). “Áúëãàðå”. Èìèòàòîð. Ìàðèíàòà. Ëåîíèäîâ 
(Ëåîíèä). Êàìèëàðîâ (Åìèë). Âàðàí. Èêîíîìè. Àïàðàòóðà. Àëàìàíà. ÀÍ. 
“Íàíèíà”. Èí. Êàâàëà. Àáàò. Àäåëà. ÀÐÎ. “Àëîòî”. Àñè. Àêèë. Íàíèíè (Äæàíà). 
Àíîíèì. Íàðîâå. Ãðàíè÷àð. “Íà Ì.” Ñèí. Ðîã. Àíà. Åðèòåìà. Âàñ. Àêàí. Êàñèñ. 
Ãîí. Êîíàê. Àòè (Áàðòîëîìåî). Ìàñ. Ìàðà. Êîòëîí. Òåë. “Äà”. Íèêîëà. 
“Ðèãîëåòî”. Ñà. Åëàèí. Êèíà. Èòàë (Éîàí). Îáðàò. Îêàëèíà. Îòñ (Ãåîðã). Êàîëèí. 
Êèðàñà. Àíèëèí. Àãåíòè. Êàðàìèòåâ (Àïîñòîë). Íàòà (Äæóëèî). ÎÌÎ. Àëè. Òåî. 
Àòàíàñîâà (Ñîôêà). Àòàíàñ. 
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мъж отива у дома в 

тоалетната с мобилния 
телефон в джоба си, ва-
ди телефона и звъни на 
домашния номер - вди-
га жена му. 

Жената: 
- Ало! 
Мъжът (шепнешком): 
- Коте, обичам те.... 
Затваря, бързо изли-

за от тоалетната и пита: 
- Скъпа, кой звъне-

ше? 
- Ами тука една при-

ятелка...


Вече осми ден вали, 
жена ми е страшно де-
пресирана, седи и по-
стоянно гледа през про-
зореца на къщата. Ако 
продължи да вали, ще 
се наложи да я пусна 
вътре.


разговарят трима 

приятели кой как се 
справя с мърморенето 
на жена си. 

- Аз моята миналата 
година я заведох в Па-
риж, а тази година ще я 
заведа в Лондон - казал 
първият. 

- А аз миналата годи-
на моята я заведох в Ню 
Йорк, а тази година ще я 
заведа в Лас Вегас - ка-
зал вторият. 

- Аз миналата година 
моята я закарах на село 
- казал третият. 

- А тази година? - по-
питали другите двама. 

- Тази година..., тази 
година ще отида да я 
взема.


Трима студенти от 

различни факултети 
спорят какъв ли е бил 
"авторът" на човешкото 
тяло. Първият настоява: 

- Бил е електроинже-
нер! Вижте как само са 
свързани невроните, 
синапсите! 

Вторият не му се да-
ва: 

- Не! Бил е механик! 
Вижте мускулите и ста-
вите - като съвършена 
машина! 

Третият обаче спече-
лил спора. Той казал: 

- Глупости! Бил е ар-
хитект. Кой друг гений 
ще сложи канализация-
та на едно място с пло-
щадката за забавления 

и отдих?!


- мъжо, гледам една 
от кокошките е омърлу-
шена, дали да не я за-
колим?! 

- Ами ако мислиш, че 
това ще я развесели.


- алооо, т'ва ли е но-

мерът за помощ на ал-
кохолици? 

- Да, кажете. 
- Абе как се прави мо-

хито?


Перник. Мъж и же-
на хапват супа, но же-
ната сърба звучно. Мъ-
жът става, плясва й ша-

мар и си сяда. 
- Ама... Защо!? 
- Сърбаш! 
Продължили, жената 

внимава и след минута 
- пляяяс, още по-силен 
шамар. 

- Какво сега!? 
- СЪРБАААШ! 
Продължил той, но 

на жената й писнало 
и оставила лъжицата. 
След минутка - пак звер-
ска плесница... 

- Е, ама сега не съм 
направила нищо! 

- Само като се сетя 
как сърбашеее...


Две пенсионерки си 

говорят: 


студент и гаджето 

му са на гости у баба-
та на момчето. По цял 
ден не излизат от стая-
та. Бабата разтревоже-
на пита:

- Защо не излиза-
те бе, баби? Не сте ли 
гладни?

- Бабо, храним се с 

плодовете на любовта.
- Ох, баба, добре пра-

вите, ама не хвърляйте 
обелките по двора, че 
се давят кокошките с 
тях.


Б л а г о д а р с т в е н о 

писмо до Министер-
ството на здравеопаз-
ването:

"Дядо получи бъ-
бречна криза и пови-
кахме Бърза помощ. 
Линейката пристигна с 
гръм и трясък и дока-
ра пиян лекар. Той на-
прави инжекция на ди-
вана, подстрига кучето 
със скалпела си, епили-
ра тати с лейкопласт, 
прибра си инструмен-
тите в чантата на баба и 
се изтърколи по стъпа-
лата право в поилката 
на кокошките! Дядо та-
ка се разсмя, че се опи-
ка, изхвърли камъка от 

бъбрека и сега е здрав! 
Благодарим ви за до-
брите лекари!"


Това пералнята е го-

ляма работа. Ти отиваш 
да я преровиш за по-
следния чорап, който 
да докара четния брой 
на сушилника, а отвъ-
тре излизат цели три!


Цачева е подала ос-

тавка, защото ще става 
домоуправител.


Дете в Сандански се 

радва:
- Яле га катеричката!
- Не се казва "яле га", 

казва се "Ето га" - попра-
вя го с шамар майка му.


- скъпи, искам 

да живея с теб 
дълго и щастливо!

- Скъпа, ако ти 
живееш щастли-
во, аз няма да из-
държа дълго.


В парка до чеш-

мичката:
- Млади човече, 

вие какво, снима-
хте дупето ми?

- Е и?
- Я покажи... Не 

ми харесва, из-
трий. А сега дай 
пак...


между мутри:
- Брат, ти знаеш 

ли, че маймуните 
немали оргазъм?

- Не се впре-
гай... Случил си 
на некоя фригид-

на, брато!


- На колко години 
си?

- По-близко съм до 30 
отколкото до 25...

- Тоест 28?
- Не. 45...


- къде се запозна с 

тази жена?
- Снощи се загово-

рихме на главната ули-
ца.

- Там осветлението 
още ли не работи?


За какво си мислиш, 

когато хвърлят салфет-
ки по теб в чалготека:

- слава...
- пари...
- гледат ли ме всич-

ки?
- къде са барабанче-

тата?
- дали ще стигнат па-

рите за още едно шише?

- дюнерите в колко 
затварят?


- Вие качвате ли 

снимки от работното 
си място?

- Не.
- Но защо? Всички го 

правят.
- Да, но аз съм гине-

колог!

- Къде си тръгнала 
толкова рано? 

- На гробищата. 
- Ама ще се връщаш 

или за постоянно?


Български пощи из-
теглят от обращение из-
дадена наскоро серия 
марки с прочути съвре-
менни политици. Хората 
се чудели от коя страна 
да ги плюят.


- как да те позная? 
- Ще бъда с дънки, ви-

сока съм 165 см и тежа 
54 кг. 

- Добре, аз ще бъда 
със светло яке и ще но-
ся кантар и метър.


- струва ми се, че ве-

че сте били при мен - 
казва докторът. - При-
помнете ми фамилия-
та си. 

- Симеонов. 
- Простатит? 
- Не, Николай...


На Ванчо му вървяло 

адски в игрите. Пусне то-
то - шестица. Купи си би-
лет от лотарията - пече-
ли. Писнало му един ден 
от тоя живот и отишъл 
за риба. И какво хва-
нал? Точно така - злат-
ната рибка. Още преди 
да си е отворила устата, 
той й казал: 

- Ааа, не! Нищо не ис-
кам - писна ми! 

- Не може така, тряб-
ва да измислиш нещо! - 
казала рибката. 

Мислил Ванчо и ре-
шил: 

- Добре - искам секс с 
индийка... 

И индийката се поя-
вила като по филмите - 
с червена точка на че-
лото. 

Нашият казал: 
- Ама с точки са само 

женените! 
А рибката: 
- Ами хубаво, изтрий 

я! 
Изтрил Ванчо точка-

та и отдолу видял над-

пис: "Честито! Печели-
те апартамент в Люлин!"


- Защо ти е превърза-

на ръката? 
- Снощи, като излизах 

от бара, ме настъпиха...


В Бургас: 
- Кък съ казваш? 
- Елка. 
- 

Въъъй, 
смятай!


Ж е -
на каз-
ва на 
м ъ ж а 
си: 

- От 
д н е с 
м и н а -
вам на 
п а з а р -
на ико-
номика 
- правя 
всичко 
за пари: 
да сго-
твя - 50 
лева, да 
и з м и я 
- 50 ле-
ва, секс 
- 100 ле-
ва. 

Лягат си. Мъжът: 
- Хайде да правим 

секс. 
- 100 лева. 
Пребърква се - само 

70 лева. 
Жената; 
- Не стигат. 
Заспиват... По някое 

време мъжът се събуж-
да, гледа - жена му рови 
в чантата си. 

- Какво търсиш? 
- Ами да ти дам 30 ле-

ва назаем...


Тя: 
- Е, третия тост, как-

то е прието, да пием за 
любовта. Горната поло-
вина на чашата се пие 
за любовта, а долната - 
за секса. 

Той: 
- Тогава аз ще пия 

през сламка...


идва автобусът. Спи-
ра на спирката. 
Вътре се пъл-
ни с хора. Из-
веднъж тръгва. 
Бързо, все по-
бързо. Хората 
забелязват, че 
някакъв мъж 
тича зад него с 
последни сили. 
Започват да му 
се смеят. Един 
от пътниците 
се подава през 
прозорчето и 
вика: 

- Човече! Не 
тичай толкова 
бързо, тука ще се спу-
каме от смях... 

- Може и да се спука-
те, а може и да пукнете! 
Аз съм шофьорът!


Баба Марче спечели 

200 000 от национална-
та лотария. Със здраве 
да си ги хвърля през те-
расата!
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Тия дни така се по-
замислих и си ре-
кох – що пък не?! 

Да бе, що пък да не се 
кандидатирам и аз за 
кмет?! Може – на Со-
фия, може на някой от 
по-големшките градо-
ве. Варна примерно… 
Или Пловдив… Може 
и Бургас… Абе няма 
значение кой е градът, 
важното е да ме избе-
рат! А няма начин да 
не ме изберат. Поне-
же хората ще гласуват 
за мене. А ще гласуват 
за мене, понеже аз съм 
честен човек. Аз няма 
да ги лъжа. Каквото ка-
жа, каквото обещая – 
ще го изпълня!

Ето например дру-
гите кандидат-кмето-
ве, като ги попитат – ти 
защо искаш да ставаш 
кмет, бе? – те обикнове-
но почват да го  увъртат. 
Ми щото живея в тоя 
град и познавам него-
вите проблеми, щото 
ще управлявам добре 
и ще оптимизирам по-
стигнатите резултати, 
щото искам да управля-
вам ефективно на база-
та на експертни оцен-
ки… 

Дрън-дрън! Глупос-
ти!

Аз такива дивотии 
няма да говоря на хо-

рата! Ще им кажа чест-
но и откровено – искам 
да стана кмет, понеже да 
си кмет е голяма далаве-
ра! Ей това ще им кажа! 
И избирателите ще раз-
берат, че не ги лъжа, че 
съм почтен човек!

Ще се интересуват ве-
роятно и какво ще пра-
вя с корупцията в общи-
ната. Кой знае защо, хо-
рата много се интересу-

ват от корупцията в об-
щината!

Пак честно и откро-
вено ще кажа, че коруп-
цията с пръст няма да 
я пипна, косъм няма да 
падне от главата й. По-
неже аз по душа и ня-
как си по рождение съм 
корумпиран. Лично ще 
взимам подкупи наля-
во и надясно. И на об-
кръжението си няма да 
преча да взима подкупи. 
Стига обкръжението да 

братовчеди, това чи-
човци, лели, стринки – 
много! Тях ще ги уредя 
в общинските фирми. 
Бе да живнат и те, бе! 

Жена също имам. И 
три любовници. И за 
тях ще помисля. Не-
що концесийка, нещо 
– туй-онуй… На една-
та – едно, на другата – 
друго… Абе няма да ги 
оставя, честно ви каз-
вам!

Няма да забравя и 
децата. Моите. Те, ми-
лите, голям мерак имат 
да следват в чужбина. 
Ще ги пратя. Нека се 
учат. Да станат хора! 
Стига са пили по баро-
вете тука с лоши друга-
ри, стига са крали ко-
ли, стига са стреляли 
по бодигардове! Ще ги 
пратя да учат било на 
общински, било на ня-
какви други разноски, 
но ще ги пратя, обеща-
вам го отсега!

Е, ако изляза, каже-
те ми, с една такава от-
крита, ясна и главно – 
честна предизборна 
платформа, няма ли 
хората да гласуват за 
мене? Как няма да гла-
суват?! На тях им пис-
на да ги лъжат, те чакат 
честния човек. Ами нà! 
Ето ме! 

 Димитър 
БеЖаНски

Клюката

страницата подготви иван ВасеВ

Ето ме!
бъде така добро да дели 
с мене. Инак… Инак гла-
ви ще падат, ей! Казвам 
ви го най-откровено!

Като говоря с избира-
телите за корупцията, то 
неминуемо ще стане ду-
ма и за престъпността. 
Щото те са си сестрич-
ки… Та за престъпнос-
тта… Какво за престъп-
ността? С престъпнос-
тта ще се справя от раз! 

П о н е -
же по-
ловина-
та прес-
т ъ п н и -
ци са ми 
прияте-
ли, а ка-
то стана 
кмет, и 
другата 
полови-

на ще ми станат прияте-
ли. Така че престъпнос-
тта не я мислете! Тя ще 
бъде под контрол! Под  
м о й  контрол!

И още нещо съвсем 
честно ще кажа на из-
бирателите. Нека не си 
мислят, че като кмет ще 
работя само за себе си, 
не! Аз ще работя  г л а в 
н о  за себе си, но съще-
временно ще помисля и 
за роднините си. Мно-
го роднини имам! Това 

Миниатюри

Политици, вижте ни добре несгодите 
и бъдете малко по-чевръсти –
ако пак по наш’те нерви вий ще ходите,
стъпвайте поне на пръсти!

Стигнах и аз до поредната еврика
и съм наясно съвсем със сценария:
“Да уловим духа на Америка,
трябва да духнем май от България!”

Васил сОТирОВ

Пак акъл на вас ще дам –
чуйте глезльовци и глезли:
“Изход има! Той е там,     
откъдето вий сте влезли!”

Гейт подир гейт

От клон на клон, от малинак на драка
 разнася клюки гласовита сврака - 
 че Зайо лапите си не измил 
 и Вълчан зад кой стобор се скрил
 да сдави тлъстичка овца, 
 че червеят наял плода
 и пипнал бил мечока вирус,
 орловите яйца били от гларус, 
 а охлювът черупката си пръснал, 
 свинята била много мръсна
 и миришел язовецът зле,
 а Лиса, щом краде, била добре...
 И тъй компрометираше навред 
 почти всички с клевети безчет.
 Намираше безброй слушатели
 сред доста горски обитатели.
 Свраката като клюкарка се прочу,
 но орлицата веднъж я чу.
 Ядовито към нея се завтече
 и с клюна си главата й разсече.  
 Поуката се лесно тук разбира:
  Тоз, който думите си не подбира,
  той майстора си винаги намира.

  силвия милеВа

Ех, че правителство имаме!
Следва поредният рейд.
Пак за престъпност го снимаме,
нижат се гейт подир гейт.

Уж за борба със корупция
действат във пълен контраст.
Първият дава инструкция,
всъщност се борят за власт.

После подават оставките -
бърз стратегически ход -
прах във очите на мравките,
носещи име народ.

А пък парите, богатството,
лесно спечелено с грях,
няма за други, за братството,
всичко остава за тях.

кирил гусеВ

укаЗ За курса
Правителството е из-

дало нов указ за мяр-
ка неотклонение. И спо-
ред този указ съдът ще 
приложи мярка за не-
отклонение на всеки, 
който се отклонява от 
 курса на правителство-
то за обедняване на на-
селението.

ПраВилО  
На клиеНТа

Клиентът винаги е 
прав. Имаше такъв ло-
зунг в търговската мре-
жа. И трябва да бъде ви-
наги прав. Затова, ко-
гато го удрят в канта-
ра, някой от персонала 
трябва да го изправи на 
крака.

каЗус  
ПОД гараНЦия
Адвокатите на прес-

тъпниците имат след-
ния девиз: „По-добре с 
висящи дела, отколко-
то да си увиснал на въ-
жето!”

И спазват на дело то-
зи девиз срещу басно-
словни хонорари.

ПО ПриНЦиПа  
На БарТера

И ние сме дали нещо 
на света. 

И с право се горде-
ем с това и се тупаме 
по гърдите. 

Обаче светът тъпка-
но ни го връща.

 Турхан расиеВ, 
Варна

слави 
БОрисОв


