
Медицинска сестра ще 
посещава от лятото у до-
ма 865 възрастни, които 
не могат да се обслужват 

сами, в общините Първо-
май, Тополовград, Садо-
во, Провадия, Варна и 
Търговище.

след като десет години властниците не си 
мръднаха пръста да подпомогнат загиващия 
северозапад, решиха предизборно да се подма-
жат на остатъчното население в обезлюдените 
градчета и умиращите селца. в края на минала-
та година, нарушавайки купища финансови пра-
вила, заделиха 1,2 млрд. лв. за магистрала „Хе-
мус”. държавна фирмичка със стотина работни-
ци и няколко камиона взе поръчката. кого и как 
ще наеме за подизпълнители? Защо без конкурс 
за обществени поръчки? на тези въпроси управ-
ниците не сметнаха за нужно да отговарят…

През март започнаха строителни меропри-
ятия. Първата копка обаче се случи месец по-
късно, за да е по-близо до предстоящите избо-
ри. разбира се, направи я премиерът и прогнози-
ра, че щом бъде завършен новият път, брутни-
ят вътрешен продукт ще скочи с 10-20%. При-
състващите на показната церемония неволно 
си припомниха афоризма, че най-много се лъже 
преди избори и след лов. и се опитаха да изчис-
лят комисионите, рушветите и още колко апар-
тамента ще придобият големците от герБ, про-
дължат ли да ползват властта, с която видимо 
злоупотребяват…
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6 МаЙ

ГерГьовденДавам сърцето си на сцената

на стр. 31

на стр. 30-31

на стр. 12

- г-н Христов, великден ми-
на, идва друг светъл празник 
- гергьовден, когато ще сте и 
именик. как отбелязвате то-
зи ден?

- Всеки път е различно. Посре-
щал съм Гергьовден и със сто 
гости вкъщи, имал съм и та-
къв, когато сме били два-
ма или трима у до-
ма. Зависи от мо-
ментното ми же-
лание и настрое-
ние. Относно по-
срещането мо-
га да кажа, че не 
умея да готвя не-
що по-специал-
но. Агнешкото се 
приготвя на дру-
го място и се до-
нася готово, под-
реждам масата - 

нещо, което обичам да правя, но пък не и 
да я вдигам, след като гостите си тръгнат.

- като малък кой празник ви рад-
ваше повече - именият или рожде-
ният ви ден?

- Нямам обяснение защо е така, но 
по-сърцато винаги съм празнувал 

рождения си ден, отколкото 
имения, който също мно-

го уважавам, разбира 
се. Най-големият по-

дарък и жест на ве-
ликодушие, които 
съм получавал за 
тези мои празници, 
са от моята майка 
Павлина, светла й 

памет - тя ме роди, тя 
ме направи такъв, ка-

къвто съм, тя заедно с 
Господ Бог ми даде та-
ланта.

георги 
ХристОв:

Експертите на НОИ ще подпомагат хо-
рата при избора по старата или по новата 
методика да се пенсионират, за да полу-
чат по-благоприятен размер на пенсия-
та. Това съобщи народният представител 
от ГЕРБ Светлана Ангелова след едино-
душно приемане на първо четене про-

мените в Кодекса за социално осигуря-
ване, които дават възможност на хората 
до 1 януари 2023 г. да могат да избират 
по старата или по новата методика да 
бъде изчисляван индивидуалният кое-
фициент при отпускане на пенсията им. 

1 МАЙ -  Ден на труда

традицията повелява

Те наистина бяха велики. Родени 
почти по едно и също време, заед-
но с плеяда забележителни арти-
сти създадоха най-ярката епоха на 
театралното и киноизкуство у нас. 
Представете си театъра и киното 
без Георги Калоянчев, Георги Пар-
цалев и Георги Русев. Невъзмож-
но е, нали?

Незалязващи звезди
с името Георги

Като млад учител бъдещият го-
лям писател, драматург и публи-
цист Антон Страшимиров често 
обикаля страната и изнася ска-
зки. Една от любимите му теми е 
за любовта. „Любовта не е фарс. 
Тя е тази, която единствено ни 
ръководи в живота. Без жената 
мъжът оскотява, а нейната любов 
го облагородява и вдъхновява за 
велики дела. 

Äâàòà áðàêà íà Àíòîí 
Ñòðàøèìèðîâ

на стр. 9

на стр. 3

на стр. 2

каТалОжЕН №552

От 1 до 15 май във 
всички пощенски 

станции
Цените остават 

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

абонирайте се

Все по-остър стана езикът на 
премиера, все по-непримирим 
към всички, заплашващи абсолют-
ната му власт. на стр. 4

на стр. 7
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2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Освобождаване от такса смет Спряха пенсиите на 
"слепи" инвалиди

НОИ ще помага...
От стр. 1
Ако хората са по-

сочили с подаване 
на заявлението за от-
пускане на пенсия, че 
избират размерът на 
пенсията им да бъде 
определен по стара-
та методика, и пред-
ставят необходими-
те документи за три-
те най-добри години 
преди 1997 г., експер-
тите на НОИ едновре-
менно с това ще из-
числят пенсията как-
то по старата методи-
ка, която включва три-
те най-добри години 
преди 1997 г. и тези в 
периода 1997-1999 г., 

така и по новата ме-
тодика, в която влиза 
само осигурителният 
доход след 2000 г.

Ще бъде изплаща-
на по-благоприятна-
та пенсия.

Ако бъдещият пен-
сионер, подал заяв-
ление за отпускане 
на пенсия, изрично е 
посочил, че иска пен-
сията му да бъде из-
числена по новата ме-
тодика, и не е пред-
ставил документи за 
трите най-добри годи-
ни преди 1997 г., екс-

пертите няма да из-
числяват пенсията му 
по стария ред, защото 
няма да имат докумен-
ти за това. Пенсионе-
рът ще получи пенсия, 
определена по новата 
методика.

според анализите 
на НОи 60% от хора-
та ще получат по но-
вата методика по-
високи пенсии, при-
помни управителят 
на НОИ Ивайло Ива-
нов. Той прогнозира, 
че много от бъдещите 
пенсионери ще пред-
почетат да изберат 
новата методика, тъй 
като не е необходимо 

да събират всички не-
обходими документи, 
които са до 1999 г. 

Ще бъде разрабо-
тен нов програмен 
продукт в кратки сро-
кове, който да дава 
възможност да се пра-
ви това сравнение, ка-
за Иванов. Хората ще 
могат също през кал-
кулаторите на НОИ да 
си правят предвари-
телно избор.

В отговор на въпрос 
защо е избран точно 
този преходен пери-
од - до 2023 г., Ива-

Инвалидните пенсии на слепите по докумен-
ти братя от Долни Дъбник Горан Станев и Станьо 
Маринов, които карат коли, са спрени. Решението 
на ТЕЛК е заради продължаващото прокурорско 
разследване и назначения медицински одит с ле-
кари от София, които трябва да преценят в каква 
степен двамата роми страдат от влошено зрение.

Станев и Маринов бяха подложени на изслед-
вания в Електро-физиологичната лаборатория на 
Очната клиника в Александровска болница, но 
резултатите още се чакат.

Веднага след като стана известна абсурдната 
история с братята, прокуратурата започна раз-
следване срещу тях. Станев и Маринов получа-
ваха помощи като 100 % инвалиди. Заради това 
беше назначен и столичният медицински одит, 
който обаче не е готов вече втори месец.

Заради разследването прокуратурата изиска 
цялата документация от ТЕЛК за двамата братя 
и справка от НОИ за отпуснатите им добавки и 
помощи.

Освен проверките за мнимата слепота Станев 
и Маринов вече имат присъди за пране на пари 
заедно със своите родители. Братята не са зад ре-
шетките, защото се очаква ВКС да потвърди на-
казанията. Майка им Иванка обаче вече е в Сли-
венския затвор.

Комисията "Антикорупция" вече конфискува 
златни бижута за 250 000 лева и луксозни коли 
за 140 000 лева от ромския клан в Долни Дъбник.

След евентуалното потвърждаване на присъ-
дите Станьо Маринов ще се раздели и с имуще-
ство за 2 847 297 лева.

нов коментира, че ед-
на от причините е бю-
джетната прогноза, а 
друга е, че по-голяма 
част от трудовия път 
на бъдещите пенси-
онери след тази дата 
ще е след 2000 г. Те 
ще имат по-благопри-
ятен размер по нова-
та формула. В стано-
вището на НОИ по 
законопроекта се по-
сочва, че последните 
данни сочат, че сред-
ната продължител-
ност на получаване 
на една пенсия е 21,7 
години, като 18,6 го-
дини за мъжете и 24,7 
години за жените. От 
такава гледна точка 
предложеният пери-
од до 2023 г. е обосно-
ван и от гледна точка 
да не се допуска до-
пълнително влошава-
не на финансовата ус-
тойчивост на държав-
ното обществено оси-
гуряване в дългосро-
чен план. 

Възможността за 
избор е предвидена 
и за хората, които са 
подали заявление за 
отпускане на пенсия с 
начална дата след 31 
декември 2018 г., как-
то и за тези, на които 
вече е отпусната така-
ва пенсия през същия 
период. Те ще могат в 
шестмесечен срок да 
упражнят еднократно 
правото си на избор, 
като пенсията ще се 
отпуска в новия раз-
мер от същата начал-
на дата.

 стефка Драгомирова Бакал-
ска от гр. Бобов дол  ни пише 
дълго трогателно писмо и пита:

„Въпросът е за един парцел в 
село Голема Фуча, общ. Бобов дол, 
на който кметът на общината 
ми начислява данък смет около 
40 лв., без да живее някой там”. 
По-нататък читателката надълго 
и нашироко обяснява, че подала 
молба да не плаща такса смет, 
но накрая, въпреки че от общи-
ната й помогнали да пода-
де молба да се отмени так-
сата, все пак й определили 
и тя платила такава. Смята, 
че е подлъгана от служител-
ка от общината да подпише 
някакъв документ и да плати 
таксата. Писмото е доста не-
разбрано. Говори се за подмя-
на на номерата на парцели и 
други подобни неща, които  не 
бихме могли да коментираме на 
основата на данните от писмото. 

Тук ще се спрем на това как и 
кой определя таксите смет в на-
селените места и как гражданите, 
които имат неизползваеми от тях 
имоти, биха могли при определе-
ни условия да бъдат освободени 
от плащане на такса смет от мест-
ните общински власти.

Такса смет се заплаща от соб-
ствениците на имоти, които  ги 

ползват и живеят в тях. Всяка об-
щина ежегодно определя мест-
ните такси и данъци. Това са така 
наречените такси и данъци, кои-
то се гласуват от общинските съ-
вети на населените места. Също 
така на сесия на общинския съвет 
се гласува коя категория имоти и 
лица да бъдат освобо-
дени от те-

зи плаща-
ния. Кметът на об-

щината е длъжен след при-
емане на бюджета да органи-

зира и събира определените да-
нъци и такси, което, предпола-
гам, и прави.

Ще посоча, че не сме запозна-
ти с конкретните решения на об-
щинския съвет на община Бобов 
дол, където се намира имотът, по 
отношение на събирането и из-
возването на битовите отпадъ-
ци. От писмото на нашата чита-
телка става ясно, че служител на 
общината е направил опит да й 

помогне да заяви молба за осво-
бождаване от такса смет. В този 
смисъл мисля, че са неосновател-
ни нейните упреци към служите-
лите на общината, че не е освобо-
дена от такса смет или че частич-
но е освободена. Тези действия 

на общинските власти аз 
не мога да коментирам, 
тъй като не съм запоз-
нат с решенията на об-
щинския съвет в гр. Бо-
бов дол и практиката 
на общината, свързана 
с процедурата по осво-

бождаването на собственици 
на имоти от общината, които не 

ги ползват, от такса смет.
 Тъй като писмото до редакци-

ята очевидно е написано от въз-
растна жена, която е материално 
притеснена, ще си позволя да я 
посъветвам по тези въпроси тя 
да потърси помощ и да упълно-
мощи по случая някой свой бли-
зък човек – син, дъщеря, внук, 
който би могъл правилно да въз-
приеме обясненията по въпроса 
на общинската администрация в 
община Бобов дол и да разбе-
ре дали е правилно решението 
на общината и следва ли да бъ-
де освободена като собственик 
на имотите от такса за сметосъ-
биране и сметоизвозване или не. 

Вдъхновяващи мисли 
на една велика жена

Мая анджелоу е световноизвест-
на поетеса, актриса и общественич-
ка. Тя е жената, вдъхновила една от 
най-известните телевизионни воде-
щи в Северна Америка, а и по целия 
свят – Опра Уинфри (на снимката 
вдясно). Ето какво казва Опра след 
смъртта на своята менторка:

„За мен Мая не се отличава само с 
нещата, които е направила, написа-
ла, казала. Начинът й на живот е това, 
което изпъква според мен. Тя обика-
ляше света в мир със самата себе си, 
самопознанието й беше впечатлява-
що, както и нейното добро сърце”.

Житейската история на Мая не е 
никак лека.Тя е родена на 4 април 
1928 г. в Сейнт Луис. Когато е на 3 г., 
родителите й се развеждат, а майка 
й се жени повторно. Мая е само на 
8 г., когато става жертва на сексуа-
лен тормоз от страна на доведения 
си баща. 

Малката Анджелоу споделя това 
с по-големия си брат, който изда-
ва случая на полицията. Фрийман 
прекарва само ден в ареста, а вед-
нага след като го освобождават, би-
ва убит.

Това нанася голяма травма върху 
детската психика на Мая и тя се затва-
ря в себе си, защото смята, че вината 
за неговата смърт е изцяло нейна.

В този те-
жък период 
Анджелоу от-
крива най-го-
лямата си уте-
ха в книгите и 
писането.  

Ето и някои 
от най-запомя-
щите се и вдъх-
новяващи ци-
тати на поете-
сата Мая Ан-
джелоу:

 „Ако сама не 
се отнасям добре със себе си, как да 
очаквам това от останалите хо-
ра?”

„Не вярвам на никого, който не се 
смее”.

„Опитай се да бъдеш дъгата в не-
чий облак”.

„Любовта не познава граници. Тя 
прескача препятствия и огради, ми-
нава през стени, за да стигне там, 
където трябва”.

„Ако в себе си имаш останала само 
една усмивка, подари я на хората, ко-
ито обичаш. Не бъди намръщен вкъ-
щи, а на улицата весел и усмихнат”.

„Омразата е предизвикала много 
проблеми в световен мащаб, но засе-
га не е разрешила нито един от тях”.

„Имай достатъчно смелост, за да 
повярваш още веднъж в любовта”.

„Във всички нас живее привърза-
ността към дома, мястото, къде-
то можем да бъдем себе си, където 
няма да бъдем съдени”.

„Някой, който те вижда като оп-
ция, никога не трябва да бъде твой 
приоритет”.

„Ако нещо не ти харесва, проме-
ни го. Ако не е възможно, то тогава 
промени начина, по който гледаш на 
това нещо”.
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кРАТкИ 
ВЕСТИ
Ало измамници
Ако позволява за-

конът, ще вземем иму-
ществото на ало-из-
мамниците и ще обез-
щетим пострадалите 
хора. Това каза пре-
миерът Бойко Бори-
сов.

Пътят  
край Своге

Целият ремонт на 
пътя край Своге е по-
вод за обвиненията. 
Става въпрос за лип-
сата на контрол и не-
качествен ремонт на 
целия участък на пъ-
тя край Своге, където 
при катастрофа на ав-
тобус загинаха 20 ду-
ши. Това обяви гово-
рителката на главния 
прокурор Румяна Ар-
наудова.

Промени в 
съдебната система

Правосъдният ми-
нистър Данаил Кири-
лов предлага законо-
ви промени, с които 
да се разработи ме-
ханизъм за разслед-
ване и предсрочно ос-
вобождаване на пред-
седателите на Върхов-
ния касационен съд 
и Върховния админи-
стративен съд, както и 
на главния прокурор.
Помощ за тютю-
нопроизводителите

Държавен фонд "Зе-
меделие" (ДФЗ) преве-
де над 80 млн. лв.  суб-
сидии на 41 116 зе-
меделски стопани по 
Схемата за преходна 
национална помощ за 
тютюн, необвързана с 
производството.  

б и с е р
България е в криза, 

„апартаментгейт” бе-
ше капката.

крум ЗаркОв

ЛИНИята На гЛада

Дългът на България 
е 24,4 млрд. лв.

Очакваме по-бавен 
ръст на заплатите през 
тази година, заяви  Явор 
Алексиев от Института 
за пазарна икономика. 
Според него тенденци-
ите за благосъстояние-
то на работещите бъл-
гари са положителни, а 
покупателната способ-
ност на българските за-
плати се увеличава. 

Проблемът е при 
групите от населени-
ето, които са с фик-
сирани доходи, като 
пенсионерите напри-
мер, посочи икономис-
тът. Той обясни това с 
факта, че темпът на на-

растване на пенсията 
няма как да следва тем-
па на заплатите.

линията на бедност 
в България е 
около 350 лв. 
на човек, по-
сочи Алекси-
ев. По думите 
му безработи-
цата в страна-
та е на истори-
ческо дъно, но 
въпросът е, че 
структурата 
на безработ-
ните е съща-
та като тази от години-
те преди кризата.

„Тенденциите в Бъл-

гария са положителни. 
За съжаление обаче са 
изключително неравно-
мерно разпределени не 

само териториално, но 
и по отношение на раз-
лични слоеве от обще-

Поскъпването на тока е неизбежно

Работещи бедни

От стр. 1
 Това са първите от общо 17 хил. неподвиж-

ни стари хора над 65 г., които ще ползват тази 
услуга. Сестрата ще ги преглежда и извършва 
дребни манипулации, ще следи и общото здра-
вословно състояние на хората. Медицинските 
грижи ще са до два часа на ден. Програмата 
е насочена към самотно живеещите в отдале-
чени места, които няма как да стигнат до ле-
чебното заведение. Но от нея ще могат да се 
възползват и възрастните хора в големите гра-
дове, както и такива с увреждания и техните 
семейства. Медиците ще правят на място пре-
връзки, мерене на кръвно, инжекции и други 
манипулации. Услугата е част от процедурата 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания”. За нея са предвидени около 45,7 
млн. лв. и ще стартира в началото на лятото.

Преглеждат
безплатно 

по домовете

По предварителни данни на Националния ста-
тистически институт дългът на България за 2018 г. 
е в размер на 24,430 млрд. лв., или 22,6% от БВП.

От институционалния сектор „Държавно уп-
равление“ отчитат бюджетен излишък от 2,149 
млрд. лв., или 2,0% от БВП. Излишъкът в подсек-
тор „Централно управление“ е в размер на 1,9 

млрд. лв., или 1,8% от БВП. Подсектор „Местно 
управление“ е реализирал излишък от 145 млн. 
лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондо-
ве“ - 104 млн. лева.

Статистическата информация за дейността на 
институционален сектор „Държавно управление“, 
включително за дълга, дефицита и излишъка, се 
изготвя по хармонизирана методология на ЕС.

В изпълнение на Регламент на съвета 
№479/2009 за прилагане на Протокола за про-
цедурата при прекомерен дефицит всяка дър-
жава членка предоставя на Евростат (ЕК) пред-
варителни данни за дефицита/излишъка и дълга 
за отчетната година към 31 март на следващата 
година и окончателни данни към 30 септември 
на следващата година.

Ръстът на доходите през послед-
ната година е със забавени темпо-
ве, каза президентът на КНСБ Пла-
мен Димитров. Под 8% е реалният 
растеж заради инфлацията. Според 
синдикалистите през миналата го-
дина ръстът е трябвало да бъде по-
не двуцифрен - целта е тази и след-
ващата година той да бъде 12-15%.

Работещите бедни продължават 
да са сериозен проблем, отбеляза 
Димитров и добави, че нископлате-
ните работници са близо 20%, а 2/3 от 
работещите са с възнаграждение до 
нивото на средната работна заплата.

Президентът на КНСБ даде за при-
мер балтийските държави, където 
има изпреварващ ръст на доходи-
те и в Латвия например минимална-
та работна заплата за 2019 г. е била 
увеличена с 38% при 10% в България.

800-850 лв. трябва да е минимал-
ната заплата през 2022 г., средната 

- около 2000 лв., изтъкна Пла-
мен Димитров.

Минималната заплата през 
2019 г. е 560 лева. Бюджетната 
прогноза предвижда админи-
стративно увеличение на МРЗ 
на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и 
на 650 лв. от 1 януари 2021 г., 
през 2022 г. размерът от 650 лв. 
ще се запази. Средната брутна 
заплата за декември 2018 г. по 
данни на НСИ е 1205 лева.

През последните години 
има двуцифрен ръст на мини-
малната заплата в България. 
Увеличението на най-ниските 

доходи е в основата на ускорения 
темп на нарастване на средната за-
плата в страната. Това каза пък ми-
нистърът на труда и социалната по-
литика Бисер Петков. За да бъде ус-
тойчив ръстът на доходите, е необ-
ходимо да има по-голямо нараства-
не на производителността на труда, 
добави той.

Доходите на българите растат, са-
мо че върху една много ниска база и 
така увеличението не може да бъде 
усетено. Междувременно цените на 
ток, парно, вода се вдигат, инфлаци-
ята се ускорява и хората усещат ед-
но по-малко увеличение, каза Дими-
тров преди месец. Тогава президен-
тът на КНСБ отбеляза, че още през 
2014 г. КНСБ са предложили "100 лв. 
отгоре над заплатите, но тази сума 
вече не стига". Трябва да се иска по-
не 15% увеличение на заплатите, ка-
тегоричен бе Пламен Димитров.

Националната електрическа компа-
ния (НЕК) е поискала близо 20% увели-
чение на тока за бита и малките фирми 
от 1 юли. Според доклад на НЕК про-
гнозната средна покупна цена на тока 
за бита и регулирания пазар от 1 юли 
е 151 лева за мегават, което е с близо 
20% повече от утвърдената цена за те-
кущия период. Трите електроразпоре-
дителни дружества заговориха за пос-
къпване, но със стойности наполовина 
на цитираните - между 8% и 9%.

По думите на бившия директор на 
ЕСО Валентин Колев  поскъпването на 
тока е неизбежно, тъй като разходите 
за въглеродния диоксид са се увели-
чили много.

Според бившия заместник-министър 
на икономиката и енергетиката Явор 
Куюмджиев парите, които се събират за 
енергетика, не отговарят на разходите. 

По думите му, ако цените трябва да са 
пазарни и да се търси балансът в енер-
гетиката, те трябва да са още по-високи.

"Има и друг проблем - не може да се 
прави социална политика чрез цената 
на електроенергията. Това, което тряб-
ва да се направи, е да се стимулира по-
треблението на хората, които не могат 
да си го позволят, а не задържане на це-
ната на тока", коментира Куюмджиев.

Според него ще бъде по-евтино за 
държавата да подпомага гражданите, 
които нямат възможности.

"Субсидирайки цената на електриче-
ската енергия, ние субсидираме пове-
че големите потребители, а не малки-
те. Именно заради това би трябвало со-
циалното министерство да поеме сво-
ите функции и за тези, които не могат 
да плащат, да се осигури съответното 
подпомагане", съгласи се Колев.

Според Явор Куюмджиев вероятно 
е увеличението да бъде символично и 
няма да стигне до 20%, тъй като пред-
стоят избори. Колегата му обясни оба-
че, че ако се случи така, НЕК ще претър-
пи огромни загуби. 

ството. Така се получа-
ва, че заради провала на 
публичните политики в 
ученето през целия жи-
вот, реформата на па-
зара на труда, образо-
вателната политика в 

последни-
те две де-
сетилетия 
български-
те работ-
ници не ус-
пяват да за-
държат то-
ва темпо, 
което да 
им позво-
ли по-бър-
зо да скъ-

сят дистанцията с ЕС“, 
коментира икономис-
тът и даде пример: „В 

ЕС средно над 10% от 
лицата в работоспособ-
на възраст полагат ня-
какъв тип усилие, за да 
повишават своята ква-
лификация. В България 
този дял е 2,5%. Наша-
та цел беше 5% за 2013 
г. Ние много изоставаме 
и не успяваме да убедим 
и себе си, че полагаме 
повече усилия от тези, 
които искаме да насти-
гнем като заплати“.

 „ЕС не е съюз от бо-
гати държави, а от мно-
го богати държави. Фа-
ктът, че ние сме послед-
ни в него, все пак ни на-
режда сред горната тре-
тина в света като бла-
госъстояние“, успокоя-
ва ни Алексиев.
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От стр. 1
Тежкò и горкò на еки-

па около него, дето тряб-
ва да съдейства при подго-
товката на публичните из-
яви. Със сигурност прене-
брегва съветите им и на-
бере ли глиганска скорост, 
няма спиране. Наскоро из-
търси поредната глупост. 
Обвини президента, че с 
помощта на генералитета 
може да направи

дЪРЖаВЕН ПРЕВРат
Как е стигнал до подоб-

но заключение, разполагат 
ли службите за сигурност с 
някаква информация или 
пак е кьорфишек като он-
зи с Доган, поръчал уж не-
говото убийство? Навярно 
дереджето на страната, до-
карана за десет години до 
нивото на южноамерикан-
ските републики, където 
военните периодично ата-
куват, убиват противници-
те си, като Алиенде в Чили 
например, е причина за по-
добни страхове. Припом-
няме на Бойко, че обикно-
вено превратите ги правят 
десните срещу левите. Ру-
мен Радев е независим, но 
социално ангажиран и из-
рази учудване от несъстоя-
телността на подобни при-
казки. Главнокомандващи-
ят заяви, че армията е вяр-
на на конституцията и мо-
рала за разлика от поли-
тиците и спазва законите. 
Ще добавим: просто вой-
ската е докарана до със-
тояние, подобно на всич-
ко останало е без потен-
циал за смяна на властта. 
Тя бе прочистена от непо-
слушни, оставена със ста-
ра техника и оръжия, с ни-
ско самочувствие, с нама-
лен редови състав, участ-
ващ в задгранични мисии, 
нямащи нищо общо със за-
щитата на отечеството. До-
ри и да се разсърди някой 
генерал, то той ще е посо-
чен за заеманата длъжност 
от правителството. Значи 
е свой човек. Най-много в 
кръчмата ще се заканва, че 
тези горе съвсем го прека-
лиха с алчността за имоти. 
И дотам! Президентът ут-
върждава, той не комплек-
тува по свой образ и подо-
бие за огромно съжаление 
висшия команден състав…

Борисов е гневен по-
ради факта, че не затих-
ват скандалите с придо-
бивките на недвижимости 
от представители на ели-
та. Зам.-министърът Мано-
лев с пари от фонд „Земе-
делие” построил къща за 
гости на името на непъл-
нолетна в онзи момент де-
войка на негова лична зе-
мя. Обектът не се ползва 
по предназначение. Пода-
де си оставка човекът и за-
плаши със съд клеветници-
те. А Яне Янев го обвини, че 
заедно с кмета са превър-
нали Сандански във фео-
дално владение. 

Дойде редът и на гор-
дия войвода, водача на ма-
кедонците, родом от За-
падна България. Той про-
пуснал да отбележи стоти-
на метра тераса в декла-
рацията си. Голяма рабо-
та! Нали останалите 200 кв., 

купени от зетя му, ги е зая-
вил. Ще внесе корекции и 
толкова. Виж, с

„аЛО, БаНОВ!”
нещата зациклиха. Неу-
морната и безстрашна 
колежка Елена Йончева 
предвиди отказ за повди-
гане на делото, защото за-
писът, с който се опроща-
ват 700 хил. лв. на частна 
фирма, не е оригинален. И 
извади техническия източ-
ник на проведения разго-
вор. Известно е, че обви-
нението реши ли да оневи-
ни някого, хваща се за дре-
болии. Без значение са до-
кументите, изобличаващи 
културния министър, нито 
други доказателства – се-
га да видим как ще се из-
мъкнат провинилите се от 
забърканата каша. Ведна-
га последва мръсен удар 
с Цацаровата бухалка. Раз-
поредено бе на полицията 
да разнищи трите къщи за 
гости, управлявани от ба-
щата на съжителя на Еле-

на, функционирали много 
преди тя въобще да е по-
знавала това семейство…

Подсъдими са и десети-
на души за трагедията с не-
винните жертви край Сво-
ге. Доказа се, че в съста-
ва на асфалта е вложен ва-
ровиков материал, 4 пъти 
по-евтин от каменния тро-
шляк. Фалшифицирани са 
документи за уж извърше-
ни проверки. Изгоря спе-
циално поставеният бушон 
- Дончо Атанасов,  бивш де-
путат от БСП. На доста мес-
та коварно се държи по ня-
кой експерт – настоящ или 
бивш представител на дру-
га политическа сила, та ако 
гръмне бомба, той да опе-
ре пешкира. 

Желанието на социали-
стите да вземат проби от 
магистрали, построени със 
съмнително качество, при 
високи цени, и независима 
лаборатория да ги изслед-
ва удря на камък. Причина-
та е топлата връзка между

ОЛИгаРСИтЕ  
И КаБИНЕта

Последва заплаха за 
стачка на милионери ра-
ботодатели. Стотици теж-
ки машини формираха ко-
лона на Цариградско шо-
се, дълга два-три киломе-
тра. Обидени строителни 
магнати застанаха зад гър-
ба на Бойко с декларация, 
че се руши авторитетът и 
страда достойнството им. 
Те настояха за оставката 
на народни представите-
ли, внесли искането за про-
верка в Агенцията по пъти-
щата! Съмненията на соци-
алистите, че е налице явна 
корупционна практика, ос-
тават. Обществени поръч-
ки за милиарди получават 
пет-шест фирми. За да вър-
нат част от парите на чи-
новниците, уредили ги да 
спечелят конкурса, иконо-
мисват материали. Поня-

кога намаляват ширината 
на платното със сантиме-
три, дебелината на горния 
слой – също, и т. н. Направи 
се невъзможното, за да се 
извърши независима ре-
визия. От гражданската ор-
ганизация „Боец” поиска-
ха разследване и търсене 
на отговорност от Б. Бори-
сов. Имали доказателства, 
че той е наясно със схема-
та за магистрално ощетя-
ване на бюджета. Наивно 
е да се надяваме, че

НЕдОСЕгаЕМИят БОС
на ГЕРБ ще се трогне от 
подобен „донос”! Щом Цв. 
Цветанов всенародно обя-
ви, че няма кой да го нака-
же, какво остава за пре-
миера. Главният прокурор 
всяка сряда е пред каби-
нета му за съгласуване на 
действията. Според ген. 
Атанас Атанасов се вър-
ши страхотно нарушение 
на независимостта на вла-
стите. Затова и корумпи-
ран високопоставен пар-

тиец или чиновник не по-
падат зад решетките. Ар-
шинът е различен, когато 
става дума за безпартий-
ната кметица на столич-
ния квартал „Младост”. 
Присъдата на първа ин-
станция за нея е 20 годи-
ни затвор. След деклари-
ран отказ на главния сви-
детел от дадени под на-
тиск неверни показания. 
Рушвет не е имало. Всичко 
било скалъпено, защото тя 
пречела да се изграждат 
незаконни постройки. На-
шенската Темида е полу-
дяла. Няма значение исти-
ната. Наредено е какво да 
се случи и точка. Още по-
вече че Иванчева се кан-
дидатира за изборите за 
Европарламент. Което оз-
начава намаляване шан-
совете на управляващи-
те. Как да допуснат в над-
преварата с БСП подобен 
играч срещу себе си! Сто-
летницата вече ги е мина-
ла с 3-4 пункта и е първа 
политическа сила…

Удивителна е наглостта, 
с която властниците се оп-
итват да обърнат нещата 
в своя полза. Случващото 
се с разкритията за имотни 
далавери било само нача-
лото на голямото прочист-
ване на партийните реди-
ци. Сега готвели допълне-
ние към Закона за коруп-
цията и жална им майка на 
всички, позволяващи си да 
прибират пари под маса-

та. Бойко заповядал: „Ми-
лост никому!” Да се започ-
не от най-ниското ниво, ко-
ето бави документи и пре-
писки, за да измъкне някой 
и друг лев от гражданите. 
Да се бие безмилостно на-
горе. Крайно време било 
да се извърши онова, ко-
ето никой не бил посмял 
да стори…

Ако желанието да се 
прочисти общият дом е 
сериозно, то трябва да се 
започне от Цв. Цветанов. 
Да се изясни за пране на 
пари ли става дума или за 
ниска цена на луксозната 
му асансьорна придобив-
ка срещу услуга. Конфис-
кацията да е завършва-
щата фаза. Иначе подоб-
ни фантасмагории са пре-
дизборна

дЪВКа
Няма как мнозинство-

то да изработи закон без 
опозицията, който да не е 
в техен интерес. Нито ор-
ган, назначен от управ-
ниците, ще посмее да по-
дгони шефовете си. То-
зи кръг е позорен. Не из-
лезе ли на светло поред-
на издънка, цари тишина. 
Иначе на Бойко му е ом-
ръзнало от сутрин до ве-
чер да слуша за апарта-
менти, барбекюта, тераси. 
Идвало му да хване чука и 
… Как с подобен инстру-
мент ще спре наложилата 
се през последните годи-
ни масова практика, един 
дявол знае. Ами сметките 
в чужбина? Те като започ-
нат да излизат? Имотите в 
Гърция, в Испания, по ек-
зотичните острови… Па-
радоксално е, че предста-
вител на най-бедната стра-
на в ЕС е купил най-скъпия 
имот за миналата година в 
Бевърли Хилс. Някой си на-
шенец платил 35 млн. дола-
ра?! Интересно ще е да се 
разбере от чие обкръже-
ние е богатият господин…

За всичко са „виновни” 
БСП и, разбира се, прези-
дентът. Хванали са се ръ-
ка за ръка да свалят пра-
вителството. Това обаче не 
е заговор, а жизненоважна 
необходимост. Единствено 
гербаджиите и пряко свър-
заните с тях не го разбират. 
Не е нормално която и да 
е партия две петилетки да 
управлява страната и все 
да сме на опашката на Ев-
ропа. Взеха се толкова за-
еми, че поне половин век 
ще сме длъжници. Заблуж-
дават ни, че не било опас-
но, правилото на капита-
лизма било такова – оце-
лявало се с кредити. Пре-
мълчава се обаче, че от тях 
се краде най-лесно и на по-
разия!

4 Политика Общество

Президентски сблъсък 
в Северна Македония

кОментираме

На 21 април в Северна Македония се проведе 
първият тур на президентските избори. На него 
се явиха трима кандидати. За първи път в исто-
рията на страната 31 политически партии, пред-
ставляващи всички етнически общности, заста-
наха зад 55-годишния професор стево Пенда-
ровски, кандидат на управляващата коалиция. 
Срещу него се изправи 64-годишната гордана 
Давкова, професор по право, представител на 
опозиционната ВМРО-ДПМНЕ. Третият кандидат 
Блерим Река бе издигнат от две малки партии 
в парламента – Алианса на албанците и движе-
ние „Беса”.

Първият тур обаче не излъчи победител. За 
кандидата на управляващите Пендаровски гла-
суваха 323 хиляди гласоподаватели, а за опонен-
та му Давкова с 4000 по-малко. Река се задоволи 
с 80 хиляди гласа. От записалите се за гласува-
не 900 хиляди избиратели пред урните се яви-
ха 723 хиляди. А общият брой на избирателите 
в страната е един милион и осемстотин хиляди 
души. Или процентът на гласувалите е под 40, 
който е по-нисък, отколкото на предишните из-
бори през 2014 г. при преизбирането на Георге 
Иванов, когато активността бе 49%.

И понеже нито един от тримата кандидати на 
21 април не взе необходимите малко над 50%, 
се стигна до балотаж между двамата с най-мно-
го получени гласове на 5 май, тъй като по кон-
ституция той трябва да се проведе 2 седмици 
след първия тур.

Вотът бе белязан от разделението в Северна 
Македония заради споразумението за името, по-
дписано с Гърция. Преспанският договор проме-
ни името на Република Македония, но кандида-
тът на ВМРО-ДПМНЕ Гордана Давкова, която не 
използва названието  Северна  Македония, за-
явява, че ще разгледа валидността му, ако бъ-
де избрана. Може би и затова някои медии от-
белязаха, че изборите са своеобразен референ-
дум за договора.

Така на 5 май ще се реши дали Пендаровски 
или Давкова ще е следващият президент на стра-
ната. По два мандата са имали Киро Глигоров и 
Георге Иванов, а по един загиналият в самолет-
на катастрофа Борис Трайковски и предшестве-
никът на  СДСМ Бранко Цървенковски.

Различна е политическата кариера на претен-
дентите за най-високия пост в държавата. Кога-
то през 1999 г. Борис Трайковски става прези-
дент, Пендаровски е привлечен за негов съвет-
ник. По щастлива случайност не пътува с дър-
жавния глава, когато самолетът на президента 
катастрофира в мъглата край Мостар в Босна, 
при което всички пътници и екипаж загиват. 
Бил е за кратко  председател на Държавната из-
борна комисия. Но през 2005 г., когато Бранко 
Цървенковски става държавен глава, се връща 
в президентския кабинет като съветник по меж-
дународната политика. Междувременно започва 
преподавателска дейност в Американския колеж 
в Скопие, където достига до професор.

Гордана Давкова преминава всички степени 
в Юридическия факултет на Скопския универси-
тет от асистент през 1989 г. до професор през 
2004 г. Била е министър без портфейл от 1992-
а до 1994 г. Член е на Венецианската комисия.

Много трудно е да се предвиди кой ще заеме 
мястото на Георге Иванов, който трябва на 12 
май да освободи президентското кресло.       

Цветан илиЕв Петьо ДаФиНкиЧЕв

Пролетно 
почистване

рекламираното пролетно почистване от говори-
тели на герБ е прах в очите на слепите. то е възмож-
но само ако го извърши различна политическа сила, 
дошла на власт по демократичен път, чрез избори. 
другото е замитане на боклука под килима. От горе 
не се вижда, но отдолу той гние и мирише, та се не 
трае. Привикването с подобна воня обезличава наци-
ята, променя народопсихологията. За да спасим ас-
паруховия корен, трябва да пристъпим веднага към 
акция „Чистота”. Първата крачка е гласуването за 
президента радев. втората – изборът на евродепу-
тати на 26 май. От нас зависи промяната! новият, 
свеж здравословен въздух е необходим за всяко жи-
во същество!
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Община Ценово отпразнува 
40-годишен юбилей

дОстОен ЖивОт

дО  главния  редактОрдО  главния  редактОр

Уважаеми господине,
Пиша ви чрез нашия вестник, за да 

бъда чут от управляващите.
Животът бавно угасва, господине, 

като странджанска жарава. Нямаме 
право да мълчим. Невинаги мълчани-
ето е „Симфония в злато”. Дните ни 
бавно се стопяват в беднотия, мизе-
рия, безработица.

А нея все я няма, прехвалената ал-
чна демокрация! Изминаха вече 28 бе-
дни години. А ние, търпеливите бъл-
гари, все още се надяваме на добър, 
сносен живот. Заслужаваме го. А не 
гладни да си лягаме. Смениха се дос-
та некадърни правителства. Безце-
ремонно ограбиха трудолюбивите 
пенсионери.

Богатата ни история не познава 
патриоти с вериги от хотели, рес-
торанти и апартаменти. Нашите 
са от капиталисти нагоре. Истин-
ските патриоти са били бедни, но 
достойни за отечеството си.

Тези правителства докараха на 
милата ни родина корупция, банди-
тизъм, разрушения, пожари, навод-
нения, катастрофи, телефонни из-
мами и много други престъпления… 
Те и сега продължават ежедневно. 
Всеки ден загиват невинни хора, на-
родът обедня. А алчните политици 
забогатяват. 

Безработицата и бедността рас-
тат като гъби след дъжд. С мижави-
те си пенсийки пенсионерите са уни-
жени. И затова няма нужда от остав-
ки на някакви министри, а на цяло-

то правителство. Вече десет годи-
ни гербаджиите управляват държа-
вата като свлачище. От министер-
ските заплати ще дойдат милиони-
те. Те и без това нищо не правят, без 
да им каже бат’ Бойко. Това са само 
фигуранти. Хранениците депутати 
трябва да останат 80. Така пенси-
ите ще се увеличат. Ха късмет де!

Според гербаджийското прави-
телство и менте патриотите 
всичко било под контрол. Кое точ-
но? Държавата е превърната в анар-
хия. Обезлюдиха хубавите български 
села, където живеят все още най-ка-
чествените, трудолюбиви селяни. 
Заразиха им животинчетата, дето 
се прехранват с тях. Продават земя-
та ни на чужденци. 

Заради сегашното грабителско 
правителство орисани сме да губим 
дори когато печелим. Живеем от го-
дина на година все по-зле. Защо? Те са 
милионери, ние ги избираме, за да ги 
правим такива. Живеем в полити-
чески водовъртеж. Животът е хубав 
само за депутатите, мафиотите и 
телефонните измамници. А на на-
рода горчи. Пенсионерите понесоха 
най-много обиди и горчилки. Избира-
ме пенкилер правителства, а пари-
те потъваха в техните тлъсти бан-
кови сметки. 

Депутат народ не храни. Той са-
мо имунитета си брани. Българи-
нът може да живее и до 120 години, 
ако подлите политици не му скъся-
ват животеца наполовина, особено 
на пенсионерите. Боже, колко мъка 
цари в „демократичната” ни роди-
на! Амин! Най-добре е да се казваме 
Катастрофирала България. Събуди 
се, народе, докато можеш!

Цанко алЕксиЕв

Първата жена офицер в Морски войски
Подп. Зорка въл-

чева е първа-
та жена офицер 

в Морски войски и 
дълги години  остава 
единствена. Тя е ро-
дена на 2 февруари 
1931 г. във Варна в 
работническо семей-
ство. Нейната мечта 
като младо момиче е 
била да стане летец. 
След завършване на 
девическата гимназия 
е приета във ВНВВУ 
„Георги Бенковски“.  
През 1951 г. завърш-
ва с отличие съкрате-
ния курс на обучение 
от 2 години с чин лей-
тенант.  Независимо 
от нейното желание 
да бъде летец избират 
26 ду-
ши, меж-
ду които 
и нея за 
специал-
ност си-
н о п т и -
ка, след 
като са 
м и н а л и 
в о е н н а 
п о д г о -
товка.           

О б -
личайки 
авиатор-
ската си униформа, ко-
ято на втората година 
сменя с морска, тя съ-
бужда любопитство-
то на хората във Ва-

рна. Възрастните я заг-
леждат, а децата я питат 
дали е „войничка“. Ней-
ните синоптични прог-
нози винаги са точни. 
Във Военната хидроме-

теорологична служба на 
метеоуреди през 3 ча-
са се отчитат температу-
рата, атмосферното на-
лягане, влагата, посока-

та и скоростта на вятъ-
ра, валежите и видове-
те облаци, които се пре-
дават на радиотелегра-
фисти на събирателни-
те станции, след което 

дежурният нано-
свач нанася дан-
ните на синоп-
тичната карта на 
Европа и Балкан-
ския полуостров. 
След това Зорка 
разчертава кар-
тите, намира ци-
клони и антици-
клони, студените 
и топлите фрон-
тове и тяхното 
движение и изда-
ва прогноза за да-
дения район.

 Придобила зна-
ния и опит, тя внедря-
ва средносрочно про-
гнозиране на метеоро-
логичната обстановка 

за 4-5 дена напред. 
 През трудовия си 

път Зорка Вълчева се 
сблъсква с един зна-
чителен проблем - то-
ва, че е жена. След ка-
то подава на два пъти 
рапорт да й разрешат 
да вземе приравни-
телни изпи-
ти в Морско-
то училище, 
за да придо-
бие морско 
звание, ко-
мандващият 
й отказва.
 По-късно за 

добрата й ра-
бота команд-
ването пред-
лага на начал-
ника на поде-
лението да я 
п р о и з в е д а т 
началник на 
п р о г н о с т и ч -
но отделение 
и я питат дали 
ще поеме отго-
ворността. Тя се съгла-
сява, но произвеждат 
офицер мъж, който не 
е завършил синоптика и  
впоследствие тя го обу-
чава. Зорка става и вре-
менно преподавател на 
курсантите във ВМУ по 
синоптика и участва в 
написването на учебник 
по хидрометеорология.

В своя 39-годишен 
стаж във ВМС тя израст-
ва от чин лейтенант до 

подполковник и много-
кратно е награждавана. 
Има ордени и медали за 
заслуги в службата, при 
провеждане на учения, 
за различни годишнини 
и празници.

Последната си награ-
да, вече като подполко-

вник от запаса - грамо-
та за почетен офицер, 
тя получава през 2008 
г. от тогавашния минис-
тър-председател Сер-
гей Станишев.

 След пенсиониране-
то си от 1990 г. до 2017 
г. подп. Зорка Вълче-
ва е в ръководство-
то на Съюза на запас-
ните офицери, къде-

то членува до днес.
Като пенсионер-

ка тя издава 5 книги 
- една, в която опис-
ва историята на мете-
орологичната служба 
в България, друга - за 
нейния живот, 2 сти-
хосбирки с лирич-

ни и морски 
стихове и ед-
на детска с 
илюстрации.

Навърши-
ла скоро 88 
години, но с 
бодър дух тя 
се шегува и 
казва за себе 
си: „Цял жи-
вот мечтаех 
да стана ле-
тец, но и днес 
да ме питат, 
пак ще избе-
ра да съм си-
ноптичка. На 
тези години 
сега прогно-
зирам време-

то по главоболието и 
пулсациите на сърце-
то си. 

Девизът ми остана 
същият като в мла-
достта и е послание 
към всички жени - да 
не бъдем по-слаби от 
мъжете и в живота ни 
да няма не мога!“

силвия МилЕва,
варна

Община 
Ценово по 
традиция 
о т б е л я з а 
селищния 
си праз-
ник. Преди 
40 години 
с решение 
на прави-
телството на картата 
на България се появя-
ва нова административ-
на структура, която обе-
динява девет населени 
места. За да станат съп-
ричастни с празнично-
то настроение, дой-
доха много гости – 
депутати, кметове 
на общини, пред-
ставители на мно-
го институции и уч-
реждения. По стара 
българска тради-
ция  присъстващи-
те бяха посрещнати 
с питка и шарена сол и 
получиха паметна юби-
лейна значка. 

Преди началото на 
празничната програ-
ма официалните гости 
поднесоха венец пред 
паметника на Димитър 
Ценов, чието име носи 
населеното място. Тър-
жеството започна с пе-
сента „Мой роден край“, 
изпълнена от народния 

със семейството

певец Цветан Банев, 
който е роден в Ценово. 
В приветствените си ду-
ми кметът на общината 
д-р Петър Петров под-
черта, че през послед-
ните години  обликът на 

всички села в общината 
не спира да се променя.

 Тържеството про-
дължи с празничен кон-
церт. Участници в него 
подариха на кмета на 
общината специално 
ушито за празника на-
ционално знаме.

От своя страна той  
връчи почетни плакети 
за заслуги на изявени 
граждани, които през 

годините са допринес-
ли за развитието и ут-
върждаването на насе-
лените места. Повече-
то от присъстващите  
се хванаха на кръшно-
то българско хоро, ко-

ето се изви 
на централ-
ния пло-
щад. 

Г о с т и т е 
с интерес 
разгледаха 
и з л о ж б а -
та в залата 
на домаш-

ния социален патро-
наж. Членовете на пен-
сионерския клуб „Мла-
ди сърца“ представиха 
традиционни и съвре-
менни ястия. Обитате-
лите на Дома за пъл-
нолетни лица с увреж-
дания и ученици от ОУ 
„Христо Ботев“ също 
участваха със свои екс-
понати.

Марий ПЕТрОв 
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6 Писмата Радости и болки

Êàêâî ñòàâà 
ñ òåçè ìúæå?

ПОдадена ръкасПОделете с нас

Юлия гроссе 
е написала 
книга за лю-

бовта. За целта тя не 
се е обърнала към 
психолози и консул-
танти, а към двойки 
от поколението на 
бабите и дядовците. 
Юлия е разговаряла 
и с нейните баба и 
дядо, които са заед-
но повече от 70 го-
дини. Ето какви впе-
чатления споделя ав-
торката за проучва-
нето си в разговор 
с нея.

- Защо избрахте 
да разговаряте за 
любовта и отноше-
нията с двойки, ко-
ито вече отдавна са 
заедно?

- Моите баба и дя-
до имаха идеални от-
ношения и за цялото 
семейство те бяха и 
щастие и наказание. 
Понякога беше не-
поносимо да ги гле-
даш толкова щастли-
ви и влюбени. В та-
кива моменти се пи-
тах наистина ли пъ-
тят на моите баба и 
дядо е единственият, 
по който трябва да се 
върви за продължи-
телни и щастливи от-
ношения.

- Но 88-годишна-
та жена разказва, че 
в началото не е била 
влюбена в мъжа си. 
Днес обаче все още 
са заедно и са щаст-
ливи. Дали преди са 
очаквали по-малко 

от отношенията?
-  Т а к а в а 

трезвост е 
имало у 
н я к о и 
д в о й -
ки, с 
к о -
и т о 
р а з -
гова-
р я х . 
Те раз-
к а з в а т , 
че това е 
било свър-
зано с обстоя-
телствата, при които 
са се запознали. Напри-
мер не са могли да си 
позволят самостоятел-
на квартира, а да живе-
ят заедно, без да са же-
нени, е било немисли-
мо. Затова често женит-
бата е била прагматич-
но решение.

- Променили ли са 
се очакванията от от-
ношенията?

- Днес хората имат 
цял списък с желания, 
които партньорът тряб-
ва да изпълни. Смятам, 
че не бива това да е 
позицията, от която да 
започваме отношения. 
Една от двойките, с ко-
ито разговарях, ми каза: 
"Разбира се, ние се оби-
чаме, но не искаме да 
носим отговорност за 
изпълнението на всич-
ки желания на другия". 
Струва ми се, че е стра-

хот-
но, че има други хора, 
които са им скъпи и с 
които те преживяват 
дадени моменти.

- какво извлякохте 
за себе си от това из-
следване?

- Аз не съм експерт 
по отношенията, как-
то и по-рано не бях. 
Мнозина ме питат как-
ва е тайната на двойки-
те от моята книга. Ня-
ма никаква тайна, за-
щото във всички от-
ношения характерите 
са различни, двойките 
имат напълно различ-
на представа за отно-
шенията си. 

Разбрах, че отноше-
нията са непрекъснато 
в движение, те се про-
менят. Самият човек съ-
що се променя. Забеля-
зах, че е важно да се оп-

мент и единият дейст-
ва за сметка на другия. 
Казвам го във връзка 
с баланса, партньори-

те трябва да са чест-
ни един с друг. Вмес-
то да се ядосваме на 
партньора си, трябва 
да го приемаме такъв, 
какъвто е. Това е, кое-
то забелязах при всич-
ки двойки, с които се 
срещнах. За отноше-
нията трябва да се ра-
боти. 

Звучи лесно, но са 
нужни много усилия, 
за да преодолееш се-
бе си и да не пуснеш 
всичко да върви по те-
чението.

- според вас след 
20 години ще има ли 
двойки, които да са 

заедно толкова го-
дини?

- Не зная. Цифрови-
те изменения проме-
нят и нас. Загубихме 
търпение и в отноше-
нията сме съвсем дру-
ги, не такива като ба-
бите и дядовците. Не 
мога да си представя 
да издържа 5-6 годи-
ни в дадени отноше-
ния, ако са лоши. Спо-
ред мен ни се внушава, 
че имаме толкова мно-
го възможности и оп-
ции и ние губим търпе-
ние, вместо да прежи-
веем заедно трудните 
периоди. Не виждаме 
за какво ни е нужно то-
ва търпение.

- а за какво ни е 
нужно търпение?

- За да 
бъдем след 
много годи-
ни с чове-
ка, с когото 
имаме неве-
роятна со-
лидарност, 
п р и я т е л -
ство и бли-
зост. Това, 
което вина-
ги ме трог-
ва в двойки-
те, е мисъл-
та, че един 
човек най-
искрено ре-
шава да спо-
дели един-
ствения си 
живот с друг 
човек.

Съвети за любовта

Отървали сте се леко
Драга редакция, пиша ви по повод 

поместеното писмо на Ива Петкова от 
София, озаглавено „Имали ли сте по-
добен проблем”, в бр. 16 на в. „Пенсио-
нери”. В него тя описва, че се е влюби-
ла в чужденец, с когото си е писала по 
интернет, но накрая е останала крайно 
разочарована от него.

Уважаема Ива,
С интерес, но и със смущение про-

четох Вашето писмо, в което се въз-
мущавате, че в интернет са Ви подве-
ли и излъгали в любовта! Искам да Ви 
попитам – а нима Вие сте били сигур-
на, че това не може да се случи? Та хо-
рата се познават с години лично и въ-
преки това съществуват измами и лъ-
жи, що се отнася до чувствата. Учуд-
вам се как наивно сте повярвали на то-
зи човек, още повече че твърдите, че е 
чужденец. И се питам: нима за Вас няма 
други варианти, след като твърдите, 
че сте интелектуалка, да си създаде-
те по-приятен и несамотен живот? Ни-
ма нямате прия- телки, с които 
да посещавате представле-
ния или пък съв- местни съ-
бирания? София е мястото, 
където се предла- гат толко-
ва много неща! А и човек на Ва-
шата възраст все пак не бива 
да иска всичко, на- ли? Пише-
те, че дори вкъщи н я м а т е 
ангажименти и де- цата Ви 
са Ви осигурили при-
личен живот. Знаете 
ли, че мно-
го малко 
деца са в 

състояние или пък имат желание да се 
погрижат за родителите си? А Вие сте 
си извоювали това ценно нещо! Или пък 
друго - ако животът в столицата не Ви 
харесва, защо не отидете в провинци-
ята, да се заемете с нещо съвсем раз-
лично – например да си имате къщичка 
и градинка, да отглеждате животни… 
Човек може да се пребори със самота-
та, но трябва и сам да положи усилия. 
А не да виси по цял ден пред компютъра 
– той колкото помага, толкова и вре-
ди. Вие сте се отървали леко. Предста-
вяте ли си да бяхте отишли в чужбина 
при този Ваш „приятел”, а той не дойде 
и Вие да останете сама в чуждия град. 
Или пък че този човек е някакъв измам-
ник, който може да завлича с пари са-
мотни стари дами? Мечтите са едно, 
а реалността – съвсем друго!

Здравейте, моята 
история няма да из-
ненада никого, но бих 
се радвала да разбера 
какво мислите.

Имам приятел от-
скоро. Аз съм на 55 г., а 
той на 60.

От на-
ч а л о т о 
на връз-
ката му 
казах от-
крито, че 
не ми се 
занимава 
с несери-
озни неща 
и че тър-
ся мъж, 
дори и с 
цел брак. 
О б я с -
них му, че 
трябва да мине доста 
време да опознаеш чо-
века до себе си, да по-
живееш с него и тога-
ва да създаваш семей-
ство. Той ми отгово-
ри, че не е готов за се-
риозна връзка. Искал 
да е свободен.

Разказа ми, че е имал 

семейство, две деца, 
но през цялото време 
се задушавал от тях. 
Вече не виждал смисъл 
от обвързване и иска 
да изживее остатъка 
от пълноценния си жи-

вот бохемски. С него 
се виждаме по веднъж 
в седмицата. Обикно-
вено излизаме на за-
ведение или пък пъту-
ваме до провинцията. 
Държи се към мен мно-
го мило и влюбено, ко-
ето ми харесва. Но не 
зная докога ще про-

дължи това. Усещам, 
че го харесвам много и 
се безпокоя докъде ще 
стигнем в отношени-
ята си.

Какво става с тези 
мъже? Защо се стра-
хуват от обвързване? 
И то на такава въз-
раст, когато ти ос-
тават малко смисле-
ни години. Моят слу-
чай не е единствен, за 
съжаление съм чувала 

и за други подобни ис-
тории.

Защо ние, жените, 
трябва да се държим 
зле с мъжете, да се 
правим,че не ни инте-
ресуват, за да тичат 
след нас?

Тинка ЙОрДаНОва, 
софия

иташ да бъдеш на едно 
ниво с партньора.

- какво има-
те предвид?

- Има пе-
р и о д и , 
в които 
е д и н и -
ят взима 
п о в е ч е , 
а другият 

дава по-
вече. То-

ва се случ-
ва във всич-

ки отношения и 
е нормално. Но по-

сле това трябва да се 
промени и да дойде ред 
на другия да дава или 

да взима. Много двой-
ки пропускат този мо-

от отношенията?
-  Т а к а в а 

трезвост е 
имало у 
н я к о и 
д в о й -

иташ да бъдеш на едно 
ниво с партньора.

- какво има-
те предвид?

к а з в а т , 
че това е 
било свър-
зано с обстоя-
телствата, при които хот-

р и о д и , 
в които 

дава по-
вече. То-

ва се случ-
ва във всич-

ки отношения и 
е нормално. Но по-

сле това трябва да се 

Донка 
иваНОва, 

варна
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Ротондата

ГерГьовден
традицията повелява

Ден на храбростта

На този ден пра-
в о с л а в н а т а 
църква чества 

великомъченик свети 
Георги Победоносец. 

Голям пролетен 
празник е Гергьовден. 
От него започва лятна-
та половина на усил-
ната година, която ще 
приключи на Дими-
тровден. 

коли се курбан в 
чест на светеца – пър-
вото родено през го-
дината мъжко агне. С 
кръвта му  се мажат бу-
зките на децата, за да 
са здрави. Костите се 
заравят на място, "къ-
дето не стъпва човеш-
ки крак", а кокалчето от 
предния десен крак се 
пази и служи за лек и 
против уроки. 

срещу гергьовден 
се пали свещ на вра-
тите, пред тях се по-
ставят стрък коприва и 
клонка глог. Китка коп-
рива над челото пред-
пазва жените от главо-
болие. 

с цветя и букова 
шума се украсяват вра-
тите и прозорците на 
дома. 

сутринта на 
празника, кой-
то стане най-ра-
но, умива лице-
то си и със стрък 
коприва ударя 
още спящите в 
къщата по ходи-
лата – да са пър-
гави през лято-
то. Пие се студе-
на вода на глад-
но, "за да се пре-
чисти кръвта". 

Рано сутрин-
та жени и деца 
берат по лива-
дите цветя, го-
роцвет, иглика, 
гергьовче – от 
тях вият венци 
за агнето, за ов-
цата, която ще 
издоят първа, 
за ведрото, за 
шапката на пас-
тира. 

ако преди 
изгрев слънце девой-
ките се срешат под то-

измери ли се 
три пъти пред 
топола, ще из-
расне високо 
и стройно. 

Бяло котле 
с вода, оста-
вено на ме-
сечина, с нож 
отгоре, завър-
зан с червен 
конец, пази 
къщата от зло. 

в с и ч к и 
се търкалят 
в росата за 
здраве. С гер-
гьовска роса 
се мият лица-
та против лу-
нички. И с нея 
се замесват 
и обредните 
хлябове, под-
квасва се мля-
кото. 

Б о л н и т е 
ходят и се 

къпят в "лява вода" – 
там, където водата зави-

Заобиколена от всички страни от 
импозантните сгради на президент-
ството и хотел „Балкан”, сякаш загър-
ната от превратностите на времето, в 
столицата извисява древна снага ед-
на от най-старите постройки – тази на 
храма ротонда „Свети Георги Побе-
доносец”. Църквата ротонда (кръгла 
църква) е най-старият архитектурен 
паметник в София и единствената за-
пазена до покрив постройка в града, 
датираща от Римската империя. Поя-
вата ú съвпада с големия разцвет на 
Сердика - от началото на IV век, от 
времето на император Константин Ве-
лики (306-337 г.), който многократно 
е пребивавал в Сердика, наричана от 
него ”моят Рим”. 

След Миланския едикт (313 г.), с 
който Константин Велики обявява 
християнство за разрешена рели-
гия в империята, Ротондата е била 
превърната в баптистерий – място 
за кръщение.

 През VI в. при управлението на 
Юстиниан Велики (527-565 г.) тя е би-
ла църква. Оттогава датира и първа-
та антична живопис. Предполага се, 
че от същото време църквата носи 
името на св. великомъченик Георги, 
пострадал в Мала Азия през III век 
при император Диоклетиан (284-305 
г.).  С Ротондата е свързан един от 
църковните събори – Сердикийски-
ят (343 г.). В този събор взели участие 
множество епископи от тогавашния 
източен и западен християнски свят.

 Куполът на Ротондата е бил раз-
рушаван два пъти – или от земетре-

сение, или при военните нашествия 
на вестготите в края на IV в. и хуни-
те през V век, когато архитектурни-
ят ансамбъл силно пострадал, как-
то и през IX век - при обсадата на 
хан Крум.

 За Ротондата като действащ храм 
се споменава от Владислав Граматик 
в разказа му за пренасяне на мощи-
те на св. Иван Рилски от Търново 
в Рилския манастир през лятото на 
1469 г. Там мощите на светеца били 
изложени на поклонение шест де-
на. По това време църквата е била 
и митрополитска катедрала, в която 
се намирали мощите и на крал Сте-
фан Милутин. 

 При султан Салим I (1512-1520 г.) 

Ротондата е превърната в джамия, 
наречена Гюл-джамаси. Стенописи-
те били заличени.

 След Освобождението била из-
оставена и занемарена. Едва при 
смърт та на Александър Батенберг 
била пригодена за временен мавзо-
лей за тленните му останки.

 През 1915 г. Ротондата била из-
чистена от всичко, било съборено 
минарето, вътрешната мазилка би-
ла остъргана и се открила средно-
вековната живопис.

 След реставрирането на храма 
отново е възстановено делничното 
богослужение. 

Сега Ротондата изпълнява своята 
най-важна функция, за която и била 
построена преди 1600 години – да 
довежда хората до Бога.

ва наляво – и се надяват 
на изцеление. 

агнето и хлябът се 
освещават в църква. 
След службата се ре-
ди обща трапеза. Една-
та плешка от агнето се 
дава на свещеника или 
се раздава за здраве и 
успех. 

Младите връзват 
люлки по дърветата. 
Която мома залюлее 
момъкът, нея харесва. 

На общата трапеза 
се извършва ритуал-
но събличане на мла-
дите невести. Кръстни-
кът (или деверът) сва-
ля връхната невестина 
премяна, булчинските 

й накити и я забражда с 
обикновена или копри-
нена цветна кърпа. Сва-
ля и венчалните є обув-
ки и ги заменя с обик-
новени. 

Младите двойки 
застават прави зад 
родителите си, а те 
хвърлят по тях прясно 
сирене – да са сладки 
един на друг като не-
го, невястата да е пло-
довита, а овцете да да-
ват мляко. 

Денят след гер-
гьовден се нарича 
Вранин и на него не 
се работи – да не къл-
ват враните зърното 
и гроздето. 

Тъй като свети георги е покро-
вител на воините, този ден се 
чества и като празник на армията. 

след Освобождението на Бъл-
гария със заповед № 1 от 20 юли 
1878 г. 
на ру-
ския им-
п е р а -
т о р с к и 
комисар 
в Бълга-
рия княз 
а л е к -
с а н д ъ р 
Д о н -
д у к о в -
к о р с а -
ков се 
с ъ з д а -
ва Бъл-
гарската земска войска. Нейното 
ядро е българското опълчение. 
За кратко са сформирани четири 
рода войски - пехота, артилерия, 
кавалерия и сапьори, а през 1879 
г. се поставят и основите на воен-
ния флот. На 17 декември 1879 г. 
влиза в сила „Привременно по-
ложение за Българската войска”, 
което изпълнява ролята на първи 
закон за въоръжените сили, кои-
то вместо „земска” вече се нари-
чат Българска войска.

Денят на храбростта започва да 
се чества още с нейното създава-
не. На 1 януари 1880 г. княз алек-
сандър Батенберг учредява и во-
енния орден "За храброст" по по-
добие на руския „свети георги“, с 
който се удостояват извършили-
те бойни подвизи. а с указ № 5 от 
9 януари същата година се поста-
новява честването на празника. 

Определена е датата 23 април 
– Денят на свети георги Победо-
носец, а от 1916 г. поради преми-
наване от Юлианския към григо-
рианския календар празничният 
ден се отбелязва на 6 май. Осо-
бено запомнящ се е парадът от 
1937 г., когато при изключителна 
тържественост цар Борис III връч-

ва новите бойни знамена на со-
фийските полкове. старите бой-
ни знамена, обгорени и прокъ-
сани от куршумите, обикалят в 
прощално шествие под звуците 

на "Шуми Марица" 
препълнения пло-
щад, за да бъдат 
отнесени в Панте-
она на българската 
слава. Тържестве-
ният парад е пред-
вождан от кавале-
рите на ордена "За 
храброст". 

след почти 50-го-
дишно прекъсване 
през 1993 г. с поста-
новление на Мс № 
15 от 27 януари от-
ново е възвърна-

та датата 6 май като Ден на хра-
бростта и празник на Българска-
та армия. 

Орденът „За храброст“ е пър-
вият български орден. Носители-
те на този орден се наричат кава-
лери. Орденът е създаден в на-
рушение на решенията на Бер-
линския конгрес, съгласно които 
България няма правото на висши 
държавни отличия – символ на 
националната независимост. 

Първото награждаване с орде-
на „За храброст“ е на 17 април 
1880 г., когато го получават 33-ма 
участници в руско-турската вой-
на (1877-1878). само няколко дни 
по-късно, на 24 април (6 май нов 
стил) – гергьовден, по време на 
освещаването на новото знаме на 
3-а тетевенска дружина с ордена 
е наградено и първото граждан-
ско лице - Йончо Бобевски –участ-
ник в руско-турската война (1877-
1878), носител и на руския орден 
„георгиевски кръст“. 

интересен е фактът, че в пери-
ода (1937 – 1940) знакът на ор-
дена „За храброст“ IV степен 1-и 
клас се използва в качеството на 
опознавателен знак за ввс на 
България. 

пола, косите им ще по-
раснат дълги. А момиче 
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Стотици запяха песните на Георги 

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

БНР с международна награда 

Пъстра радост 
в Братислава

Почина народна-
та певица, компози-
тор и диригент Стефка 
Кушлева. Дълги годи-
ни с прочутия квар-
тет "Сестри Кушлеви" 
тя представяше магия-
та на българските фол-
клорни песни в страна-
та и чужбина. 

Сестрите Радка, Ма-
рия, Анка и Стефка 
сформират вокалния 
квартет "Сестри Кушле-
ви" през 1956 г., с кой-
то правят много записи 
и концерти в България 
и по света. Това е пър-

Отиде си Стефка Кушлева
вият вокален квартет в Бълга-
рия, който изпълнява фолклор-
ни обработки. По-късно кварте-
тът прераства в секстет. В него 
вече пеят дъщерите на Радка - 
Соня и Диди. Секстет "Кушлеви" 
гастролира с успех в много стра-
ни по света, издава няколко гра-
мофонни плочи в "Балкантон". 

Те са първите народни певи-
ци, които заедно с Емил Дими-
тров записват модерни варианти 
на песните "Дилмано, дилберо" и 
"Грозде". Забележителното е, че 
Анка и Стефка Кушлеви правят 
всички обработки на песните от 
репертоара на състава.

Българското национал-
но радио получи Специал-
ната награда на Междуна-
родния конкурс за запис на 
фолклорна музика "Свето-
зар Страчина Гранд При", 
състоял се на 27 и 28 март 
2019 г. в Братислава, Сло-
вакия. Добруджанската лю-
бовна песен "Мари Тудоро" 
в изпълнение на младата пе-
вица Петя Панева и солиста 
на Оркестъра за народна му-
зика Недялко Недялков (ка-
вал) беше отличена с приз 
за вокално майсторство. За-
писът е осъществен в Първо 
студио на БНР от звукорежи-
сьора Атанас Копчев и про-
дуцента Ваня Монева.

Едва 17-годишна, Петя Па-
нева беше солист в колед-
ния концерт на Оркестъра 
за народна музика на БНР 
през 2017 г. "Музика в порт-
рети". Тя е ученичка в НУИ 

"Добри Христов'' – Варна, със специалност 
ударни инструменти и в школата по народно 
пеене на Павлинка Тодорова. Един от най-та-
лантливите и известни български кавалджии, 
Недялко Недялков е солист на Оркестъра за 
народна музика на БНР от 1996 г., автор и участ-
ник в международни проекти за фолклор, ет-

но-джаз, world music, старин-
на и барокова музика. Носител 
е на наградата "Грами" (2011) 
за проекта му с Жорди Савал.

БНР отново бе отличено за 
своята продукция на народна 
музика след наградите за най-
добър запис на автентичен 
фолклор на конкурса "Свето-
зар Страчина Гранд При" през 
2011, 2015 и 2017 г. Събитие-
то се организира на всеки две 
години от Словашкото нацио-
нално радио със съдействието 
на Европейския съюз за радио 
и телевизия (EBU). Тази година 
най-добрите изпълнения и за-
писи на фолклорна музика в Ев-
ропа бяха отличени от между-
народно жури с представители 
от седем страни, включително и 
от България. В конкурса участ-
ваха 39 записа, изпратени от 14 
радиостанции от Европа, Куба 
и Индонезия.   

Като запеят българите, гласовете им хоризон-
ти не знаят.  Няколко баби от Горубляне и от село 
Реброво, Софийско, попяха чак в Словакия, госту-
вайки на Българския културен институт в Братис-
лава, заедно с ансамбъл „Хоро“ с ръководители 
Дария и Митко Михалкови. Екнаха нашите гласо-
ве, запяха български автентични народни песни 
така, както са ги пели преди сто години техните 
баби. Домакините – българи и словаци, се зас-
лушаха в нашите уникални гласове, припомни-
ха си мили спомени от България, от родината, и 
изпълниха душите си с най-красиви преживява-
ния. Тропнаха хорца хороводците от ансамбъл 
„Хоро“, след тях пяха бабите с ръководител Евге-
ни Павлов, с живата си музика на акордеон. Тук  
се пренесе красотата на нашата природа, избу-
яла напролет, разказана в песните и танците на 
участниците в този български празник в сърце-
то на Европа. От гласовете на бабите от Ребро-
во оживяха картини от пролетта по Искърското 
дефиле, събудена и цъфнала за нов живот и в 
многоцветна красота. Бабите разучават песните 
в  читалище „Искра - 1928“, а групата им е „Пей-
те с нас“.  Тукашната публика ги гледа изумена 
от шарените цветове на литаци, престилки и за-
брадки, от уникалността на гласовете им, от кра-
сотата на българската народна песен. 

Много магия има в  песните и в хората  ни бъл-
гарски. Толкова красота е  събрана в тях, че пуб-
ликата не помръдва, омагьосана от всичко видя-
но и преживяно. Нашите хороводци и певци до-
несоха празнично пролетно настроение на бъл-
гари и словаци в словашката столица. Най-въз-
растната в групата е Снежана Колева, на 73 г., ус-
михната и ведра, очите й греят, докато пее. Реду-
ват се български народни танци с изпълненията 
на групата „Пейте с нас“ и всички са вперили очи 
в тях, в красивите носии на възрастните жени, в 
звънливите им гласове, които се понасят извън 
залата. Гласовете от  село Реброво, дошли чак в 
сърцето на Европа в словашката столица Братис-
лава, пренесоха магията на българското народ-
но творчество, красотата на танците, омаята на 
българските гласове.

Дарина НЕНОва

По време на светли-
те пролетни празници 
Лазаровден и Цветни-
ца  Варна  се огласи с 
песните на известния 
странджански певец 
Георги Германов. На-
ционалният конкурс-
надпяване се провеж-
да за осми път и ви-
наги  се радва на го-
лям интерес от страна 
на участниците. На 20 
и 21 април Тракийски-
ят дом „Капитан Петко 
войвода“ във Варна  се 
изпълни със стотици  
самородни таланти, 
почитатели и последо-
ватели на певеца с из-
ключително богат ре-
пертоар. Освен певец  

той е и превъзходен 
акордеонист, тамбу-
рист и автор на много 
народни песни, които 
днес се пеят в цялата 
страна от млади и ста-
ри. За това, че  оставя 
голям следа след себе 
си с богато творчест-
во, свидетелстват и 
шестте книги сборни-
ци, които е издал. Най-
верният му спътник в 
живота вече 57 годи-
ни е неговата съпру-
га Мария, която също 
е народна певица в 
хора на Тракийското 
дружество във Варна, 
а дъщеря им Калина 
се е отдала на млади-
те таланти в певчески-

те школи и формации, 
които ръководи.

„Трябва да благодаря 
първо на Бога, че ми е 
дал дарбата да пея, каз-
ва Георги Германов. Из-
раснах в семейство на 
музиканти, всичко на-
учих от моите родите-
ли и съселяни. Тогава 
родният ми Обзор беше 
село, населено с бежа-
нци от Странджа и Ма-
ла Азия, пееха се мно-
го странджански пес-
ни. Хората забелязаха 

дарбата ми и ми даваха 
песни, които изпълня-
вам до ден-днешен. До 
1964 г. бях любител му-

зикант, но продължих 
като професионалист, 
след като ме поканиха в 
концертна група. Рабо-
тих към „Балкантурист“, 
посрещахме държав-
ни делегации с извест-
ните изпълнители  сес-
три Кушлеви, Георги Чи-
лингиров, Соня Кънче-
ва, Добра Савова, Рад-
ка Радева и много други. 
25 години пях с Увалий-
ската група”, разказва 
за живота си Германов, 
който е пример за мла-

дите на-
р о д н и 
певци в 
с т р а н а -
та. В Ос-
мия на-
ц и о н а -
лен  кон-
курс с 
негови-
те песни 
участие 
взеха из-
пълните-
ли от 5 до 
105 го-

дини. Честит имен ден! 
Здраве и дълъг живот!

Николай ЧаПаНски, 
радио Пловдив

георги германов със съпругата си мария

стефка кушлева

недялко недялков

Петя Панева
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Äроб-сарма с булãур

Ñъвети за приãотвяне 
на аãнеøко месо

наШа радОстЗа  ПраЗниЧната траПеЗа

Äâàòà áðàêà íà Àíòîí ÑòðàøèìèðîâОт стр. 1
Хвалете и уважавай-

те жената, която тряб-
ва да бъде поставена 
на пиедестал", съвет-
ва Страшимиров мно-
гобройните си слуша-
тели. Именно на таки-
ва сказки той среща и 
първата, и втората си 
съпруга – и двете учи-
телки, които омайва 
със своето сладкоду-
мие и… опасен чар.

Той е строен, хубав, 
с остро изрязан про-
фил и нежен тревожен 
поглед – гневлива на-
тура и луда глава, ко-
ято плаши и едновре-
менно с това омайва 
околните. Него го ма-
мят по-необикновени-
те личности, свещени-
те безумци, които раз-
биват тъмнични зидо-
ве с главите си. Неслу-
чайно никъде не се за-
държа задълго. Нався-
къде, където учител-
ства, става център на 
недоволство и бунт и 
местните власти бър-
зат да се отърват от 
него. Учителската си 
кариера завършва са-
мо на 28 години, кога-
то се спречква с кме-
та на Казанлък и счуп-
ва бастуна си в глава-
та му. След което, раз-
бира се, следва забра-
на да бъде назначен за 
учител в нито едно учи-
лище в Царство Бълга-
рия. Но той сякаш то-

ва и чака. Отива в чета-
та на Яне Сандански, за 
да се бори за любимата 
си Македония, откъде-
то всъщност са корени-
те му. Такъв мъж естест-
вено винаги се харесва 
на жените и навсякъде, 
където се озовава, има 
безброй почитателки. 
Само че незнайно за-
що като учител в Бур-
гаско, едва 23-годишен, 
той избира от всичките 
си обожателки една да-
леч по-възрастна от не-
го колежка – учителката 
Киселова, и без много-
много да се замисля, 
се жени за нея. Завист-
ниците му след вре-
ме ще го упрекнат, че 
го е направил заради 
зестрата. И наистина, 
тази госпожа Кисело-
ва има много пари – 
родителите й са бога-
ти, пък и тя е доста пес-
телива. Затова, след ка-
то се венчават, младо-
женците заминават на 
сватбено пътешествие 
в Швейцария, след кое-
то решават Страшими-
ров да остане в Берн и 
на нейна издръжка да 
следва география, като 
едновременно с това да 
слуша и лекции по пси-
хология и литература.

Жена му естествено е 
при него – нямат никак-

ви притеснения да жи-
веят в чужбина. В един 
прекрасен ден обаче 
един състудент на Стра-
шимиров му подхвър-
ля, че срещнал на ули-
цата „майка” му. Стра-
шимиров избухва,  ис-
терично се нахвърля да 
бие приятеля си и още 
повече обезумява, ко-
гато онзи му 
казва, че 

всички техни състуден-
ти наричат жена му „ба-
бата”. На бегом се връ-
ща разярен вкъщи и 
още от вратата започ-
ва да крещи на жена 
си веднага да си съби-

ра багажа и да замина-
ва за България. Горка-
та жена е ужасена, пла-
че и се моли, но няма 
избор – заминава си с 
първия влак. Въпреки 
това запазва за цял жи-
вот благоговейното си 
отношение към Стра-
шимиров. Той обаче е 
жесток - не иска дори да 

разговаря с нея, 
а когато 

случай-
но я 

срещне на улицата, бя-
га на другия тротоар… 

След 2 години след-
ване в Берн Страшими-
ров се връща в Бълга-
рия, без да е завършил 
висшето си образова-

ние, и става гимназиа-
лен учител във Видин. 
Именно там пак по вре-
ме на сказка среща вто-
рата си съпруга Стефка 
Симова. Тя също като 
него е млада учител-
ка, а на всичко отгоре 
му признава, че богот-
вори хората, които пи-
шат. След два дни два-
мата са поканени на гос-
ти у техен колега и там 
от дума на дума се спри-
ятеляват и обикват. По-
сле Стефка показва на 
Антон свои стихове, той 
ги прочита внимателно, 
но вместо да я насърчи 
да продължи да пише, й 
казва крайно недипло-
матично: "Не искам да 
те обидя, но всеки може 
да пише така. Я по-до-
бре рисувай или свири 
на някакъв инструмент, 
а най-добре ще бъде да 
ме обичаш!" 

Стефка е дъщеря на 
един от видинските го-
лемци, а той, като науча-
ва за връзката им, й за-
бранява да дружи с „ня-
какъв си пришълец и бе-
ден драскач”. Страши-
миров обаче е упорит - 
той просто отвлича мо-
мичето, което, разбира 
се, няма нищо против. 
В писмо до поета Кирил 
Христов, който по онова 
време е негов приятел, 

Страшимиров призна-
ва, че ще си остане бъл-
гарин по сърце: "Про-
лет ще се пукне и аз ще 
прелетя през Балкана и 
ще открадна либето си, 
защото не ми го дават.” 
Наистина венчавката се 
извършва тайно в един 
манастир край Габро-
во, при "хилядо пречки 
и две хиляди приятел-
ски услуги".

     От този ден нататък 
Антон и Стефка са едно 
чудесно семейство, со-
чено за пример в писа-
телските среди, където 
скандалите и разводите 
са нещо обичайно. Са-
мо дето си нямат деца 
и това си остава най-го-
лямата болка до края на 
дните им. В най-тежки-
те за семейството годи-
ни, когато списанията, в 
които Страшимиров пи-
ше, не плащат никакви 
хонорари, Стефка спа-
сява домашния уют. Тя 
става актриса, основа-
ва трупа и играе негови-
те пиеси по села и гра-
дове и така припечел-
ва дребни пари за на-
същния. 

Когато Стефка си 
отива от този свят и 
той остава съвсем сам, 
споделя пред прияте-
ли, че тя е била най-
скъпото му същество. 
„Тя беше мъченица, за-
щото останахме бедни. 
Хубавото е, че се оби-
чахме." 

антон и стефка страшимирови

Продукти за 4 порции: 60 г сварени агнешки 
дреболии, 700-800 мл бульон от варенето на ка-
рантията, 150 г булгур, 1 ч. л. черен пипер, 1 малка 
глава лук или 5-6 стръка зелен, шепичка сушени 
листа джоджен/гьозум, 60-80 мл олио, сол на вкус

За заливката: 2 яйца, 200 г кисело мляко, 1 с. 
л. брашно, щипка сол

Приготвяне: Сварената карантия се нарязва 
на дребно, прибавят се измитият булгур, съвсем 
ситно нарязаният лук и стритите листа джоджен. 
Всичко се залива с горещия бульон и още гореща 
вода, така че да се получи съотношение булгур-
вода 1:3 части. Прибавят се солта и черният пи-
пер и се пече във фурната на 180о, докато булгу-
рът набъбне и водата се изпари - около 30 минути.

  Яйцата се разбиват с киселото мляко, браш-

ното и щипката сол. Когато е готова дроб-сарма-
та, заливката от яйцата се разпределя равномер-
но върху нея и се връща във фурната. Пече се на 
средна скара до зачервяване на заливката. 

За Гергьовден по традиция се готви агнешко. 
Ако и вие сте сред почитателите на това месо, 
със сигурност ще са ви полезни съветите и ре-
цептите, които ви предлагаме. 

На грил. Приготвя се бързо и лесно. Най-до-
бре е да му сложите от т. нар. суха саламура пре-
ди готвене. 40 минути до 1 час преди да започ-
нете да готвите агнешкото, го по-
ръсете със сол. След това овкусе-
те с други подправки и изпечете. 
Когато готвите агнешко на грил, 
трябва често да го обръщате, за 
да се изпече равномерно.

Задушено. При задушаването 
месото се готви в затворен съд с 
малко течност, бавно и на ниска 
температура - така става крехко 
и сочно. Най-добрият къс агнеш-
ко месо за задушаване е плеш-
ката. Агнешките ребра също са 
подходящи за приготвяне по то-
зи начин. 

Печено. Приготвя се на фур-
на в отворен съд (без похлупак). 
Най-добрите късове месо за печене са агнешки-
те котлети и филето, както и всички големи къ-
сове или тези със странна форма (неподходяща 
за грил тиган). Печеното агнешко трябва да има 

слънцето изприда златни нишки.
Пролет е. Усмихва се април.
греят ярко деветте свещички.
в чуден месец аз съм се родил!
листят се, събуждат се дърветата.
и не може никой да ги спре.
струните настройват пак щурчетата.
По е синьо Черното море.
ех, април, зелена си къделя!
не къделя, а божествен храм.
радва се сестричката ми Бела.
Батко й е станал по-голям.
новината своя флаг развява.
носи се далеч – открай докрай.
радва се и кучето ни графа.
джавка – варна се тресе от лай!
този ден за мен е светъл празник –
чувствам се по-силен, по юнак.
По е друго да си второкласник.
не е както да си първолак.
ритам по зелената морава,
гледам шутът ми да бъде ляв.
със стоичков лично се познавам.
имам книгата му с автограф.
гордостта във мен не се побира,
че бях редом с футболния ас.
даже татко ни фотографира -
тази снимка е сега пред вас.
как се радвам, как съм благодарен!
Птичка съм, направо окрилен.
Затова съм толкоз лъчезарен
на деветия си ден рожден.

При написването на стиховете помогна 
дядо генчо ЗлаТЕв от Добрич

Габриел навърши 9 години
Светъл празниккафява коричка и да е сочно отвътре. Това се по-

стига, като първоначално печете в силно загрята 
фурна за 10-ина минути, а след това оставите за 
по-дълго време на по-нисък градус.      След като 
прецените, че е изпечено, оставете го 10-20 ми-
нути, преди да го разрежете.
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 ако след велик-
денските празни-
ци са ви остана-
ли куп яйца, кои-
то се чудите как 
да употребите, 
опитайте с някоя 
от следните вкус-
ни рецепти:

10 Вкуснотии в чинии

Пълнени

Палачинкова торта

Добавка към супи

Ðаçядка със 
сирене и лук

Ìариновани

 В сос

П р о -
д у к т и : 
5-6 сва-
рени яй-
ца (с по-
т в ъ р д 
ж ъ л -
тък, но 
не и по-
синял) , 
150 г бя-
ло сала-
мурено 
сирене, 
зелената част на 7-8 стръка пресен лук, 1 рав-
на ч. л. червен пипер, 70-80 мл зехтин 

 Приготвяне: Лукът се нарязва на ситно, яй-
цата и сиренето се размачкват грубо с вили-
ца, прибавят се червеният пипер и зехтинът и 
всичко се разбърква добре. 

 Приготвят се филиите и се гарнират богато 
с по-пълна лъжица от сместа. За цвят може да 
се сложат и маслини. Тази разядка търпи вся-
какви импровизации. Разбира се, ако се махне 
червеният пипер, пак ще е вкусно, но пък ня-
ма да мирише на сушени червени чушки. Мо-
же да се прибави и черен пипер по желание.

Продукти: 2 твърдо сва-
рени яйца, 2 с. л. майонеза, 
1 кисела краставичка, мал-
ко настърган кашкавал

 Приготвяне: Твърдо 
сварените яйца се разряз-
ват на две половинки. Из-
важда се жълтъкът и се на-
мачква. Смесва се с майо-
незата, настъргания кашка-
вал и нарязаните на ситно 
кисели краставички. С полу-

Çакачливи ордüоври

Ñалата  „Диня”

Íеделна çакуска

 Продукти: 1 майонеза, 200 г ролца от ра-
ци, 5-6 кисели краставички, 100 г царевица, 50 
г кашкавал, 1 сварено яйце, 1 краставица, 2-3 
домата, 2-3 маслини, 1/2 връзка копър

 Приготвяне: Всички продукти се нарязват 
на дребни кубчета и се смесват с майонезата. 
Оформя се като парче диня. Доматите и крас-
тавицата се нарязват на ситно и се украсява 
салатата (домати за сърцевината, краставица 
за кората). Копърът се нарязва на ситно и се 
поръсва кората от краставица. Маслините слу-
жат за семки на динята. Оставете в хладилни-
ка, за да се охлади.

Солената палачинкова 
торта върши работа и като 
предястие, и като основ-
но. Добре е, че за 
нея може да 
се използ-
ват око-
ло 3 ос-
танали 
велик-
д е н -
ски яй-
ца, ко-
ито се 
настър-
гват на 
ренде или 
се нарязват 
на кръгчета и се 
нареждат между „па-
лачинковите“ блатове.

 Може да добавите още ки-

сели краставички и шунка. 
Някои използват и майо-

незен сос, с който по-
криват палачин-

ките.
И м а й -

те пред-
вид, че 
е д н о 
п а р -
че от 
с о -
л е -
н а т а 

т о р -
та е на-

п ъ л н о 
достатъчно, 

тъй като съз-
дава чувство за си-

тост (а и калориите се уве-
личават).

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

 Продукти за 2-3 порции: 6 сва-
рени яйца, 1 малка глава лук, 2-3 
листа салвия/градински чай, 
20 г масло, 200 мл готвар-
ска сметана, 200 г кисело 
мляко, 1-2 стръка ко-
пър, 2 с. л. настърган 
пармезан, сол, щип-
ка брашно 

 Приготвяне: 
Маслото се разто-
пява в тиган. Лукът 
се настъргва на сит-
но ренде и се слага в 
маслото, запържва се 
за минута-две и се при-
бавя сметаната. Котлонът 
се намалява - сосът трябва 
да къкри тихо. 

 Четирите яйца се срязват на две 
и се слагат в тигана. Подправките се 
нарязват на ситно и се прибавят в 

Те са отлично бирено мезе. Из-
глеждат странно, но пък имат ин-
тересен и специфичен вкус. При-
гответе марината от оцет, сол, 
лук, подправки (копър, кардамон, 
дафинов лист) и вода (може сок от 
цвекло, за да се оцветят яйцата). 

След като се залеят с марина-
тата, се оставят 1 вечер на тъмно 
и хладно и на другия ден специа-
литетът може да се опита. 

Патенца, пиленца, 
мишлета – подобни за-
качливи ордьоври от 
варени яйца лесно при-

 Варените яйца вършат работа и като финални 
съставки към вкусни зеленчукови супи. Подходя-
щи са за спаначена супа или супа от лапад, както 

и за картофена крем супа с аспержи и зелени под-
правки. Единственото, което трябва да направи-
те, е да ги настържете и да поръсите с тях супата.

предястие, и като основ-
но. Добре е, че за 
нея може да 
се използ-
ват око-
ло 3 ос-
танали 
велик-

незен сос, с който по-
криват палачин-

ките.
И м а й -

те пред-

гват на 
ренде или 
се нарязват 
на кръгчета и се 
нареждат между „па-

вид, че 
е д н о 
п а р -
че от 
с о -
л е -
н а т а 

т о р -
та е на-

п ъ л н о 
достатъчно, 

тъй като съз-
дава чувство за си-

рени яйца, 1 малка глава лук, 2-3 
листа салвия/градински чай, 
20 г масло, 200 мл готвар-
ска сметана, 200 г кисело 
мляко, 1-2 стръка ко-
пър, 2 с. л. настърган 
пармезан, сол, щип-

пява в тиган. Лукът 
се настъргва на сит-

маслото, запържва се 
за минута-две и се при-
бавя сметаната. Котлонът 
се намалява - сосът трябва 

 Използвайте останалите великден-
ски яйца за вкусна неделна закуска. 
Нарежете една франзела на филий-
ки, които леко намажете с масло или 
зехтин. Отгоре сложете резен домат, 
резен яйце и резен моцарела. Пече-
те в умерена фурна около 5 минути, 
колкото да се разтопи моцарелата.

Ðеöепти çа останали великденски яéöа
соса. Другите 2 яйца се настъргват 
и заедно с пармезана се разбъркват 
добре с киселото мляко. Прибавят 
се по малко към соса и се разбърк-

ва добре, за да не се пре-
сече сосът от мля-

кото. Бърка се 
в н и м а т е л -

но, да не 
се разкъ-

сат яй-
ц а т а , 
докато 
с о с ъ т 
з а п о ч -
не да се 

с г ъ с т я -
ва. Посо-

лява се на 
вкус, поръс-

ва се с брашно-
то и се разбърква, 

докато го поеме. Тиганът се 
маха от котлона и яйцата със соса 
се разпределят в 2 чинии. 

чения пастет се пълнят белтъците. 
Украсяват се по желание с репички, 
краставички и др.

Продукти: 10 яй-
ца, 150 г майонеза, 
50 г горчица, черен 
пипер. 

Приготвяне: Яй-
цата се обелват и се 
разделят на 2 части. 
Жълтъците се паси-
рат заедно с майо-

незата и горчицата. С готовия 
пастет се пълнят половинки-
те яйца.

мамват детския 
апетит. С малко въ-
ображение, някол-
ко маслини или че-
рен пипер на зър-
на варените яйца 
„оживяват”. Други-
ят вариант е да из-
ползвате белтъци-
те като подложка, а 
в тях да шприцова-
те цветя, приготве-
ни от жълтъци, си-

рене и майонеза. Ук-
расете със зелени под-
правки (копър, магда-
ноз, зелен лук).
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Български 11В градината сред цветята

Тoлкoвa чecтo в бъл-
гapcкитe двopoвe и 
цвeтни гpaдини ни по-
среща пищният люляк, 
чe cпoкoйнo мoжeм дa 
cи пoмиcлим, чe виpee 
cвoбoднo пo нaши-
тe гeoгpaфcки шиpи-
ни. Иcтинaтa oбaчe 
e paзличнa – poдинa 
нa люлякoвия xpacт 
e Пepcия, oткъдeтo 
пpeди 400 гoдини e 
пpeнeceн в Eвpoпa. 
Днec гoлям бpoй paз-
нoвиднocти ce oтглeж-
дaт в пoчти вcички 
cтpaни пo cвeтa.

Aкo paзпoлaгaте c 
двopнo мяcтo, a вce oщe 
нямaте xpacт, тo това e 
пoпpaвимо. Освен то-
ва пoлзитe oт нeгoвoтo 
пpиcъcтвиe ca тoлкoвa 
мнoгo! Ha пъpвo мяcтo 
е нeгoвaтa виcoкa 
дeкopaтивнa cтoйнocт. 
Дa, тoвa e лиcтoпaдeн 
xpacт, кoйтo пpeз зи-
мaтa нe пpeдлaгa 

xpacтoвидни цвe-
тя, кoитo ce изпoлз-
вaт кaтo cypoвинa зa 
пpoизвoдcтвoтo нa мe-
дикaмeнти и в нapoд-
нaтa мeдицинa. Лeчeб-
ни кaчecтвa имaт кaктo 
цвeтoвeтe, тaкa и лиcтaтa 
нa pacтeниeтo, a тe ce 
дължaт нa yникaлния 
им xимичeн cъcтaв. Kaтo 

б и л -
кa имa 
п o т o г o н -
нo и тeмпepaтypoпo-
нижaвaщo дeйcтвиe, нo 
чecтo ce изпoлзвa и пpи 
зaдyx, липca нa aпeтит и 
диapия. Hapoднaтa мe-
дицинa гo изпoлзвa пpи 
eпилeпcия и мaлapия, a 

cъщo и пpи cтaвни бoл-
ки и зaбoлявaния, но 
след съвет с лекар.

Tpyднo ли
 ce oтглeждa?

Кpacивият люляк e из-
ключитeлнo нeпpeтeн-
циoзнo pacтeниe. Пpeд-
пoчитa дoбpe дpe-
ниpaнa и бoгaтa пoч-

вa, нo мoжe 
дa виpee и 
в пo-бeдни 
и мoчypли-
ви. Oбичa 
cлънчeвaтa 
c в e т л и н a , 
нo и нa 
п o л y c я н -
кa ce cпpa-
вя oтлич-
нo, мaкap 
чe липcaтa 

нa cвeтлинa щe ce oтpa-
зи нa нeгoвoтo paз-
витиe и нa пищнocт-
тa нa цвeтoвeтe. Ус-
тойчив е нa вpeдитeли 
и бoлecти. Hyждae ce 

ocoбeнa aтpaктивнocт, 
нo в пъpвитe мeceци 
нa пpoлeттa щe кoм-
пeнcиpa мнoгoкpaт-
нo тoзи нeдocтaтък c 
пищeн цвят и нeпoв-
тopим apoмaт.

Eтo и ocтaнaлитe 
дoвoди в пoлзa нa лю-
лякa.

Paзнooбpaзнo
 пpилoжeниe

В Бългapия нaй-
чecтo ce oтглeждa ви-
дът Syringa vulgaris, кoй-
тo e oбикнoвeният лю-
ляк c чeтиpи- или пeт-
зъбecтa чaшкa. Бaгpитe 
нa цвeтoвeтe вapиpaт oт 
чиcтo бял дo cвeтлocин и 
тъмнoлилaв, a нeгoвaтa 
yпoтpeбa e paзнooбpaз-
нa. Ocвeн кaтo oтличнa 
дeкopaция нa двopни 
мecтa, oгpaди и фaca-
ди нaмиpa гoлямo пpи-
лoжeниe и в мeди-
цинaтa.

Toй e oт мaлкoтo 

Ïрúсêане с ïрèроäнè среäстâа
Продължение от бр. 16
Борбата с ларви-

те на плодовите чер-
веи, акарите, листог-
ризещите гъсеници 
и зелевия молец мо-
же да се извърши 
с обикновен пе-
лин. Той се бере 
по време на цъф-
тежа. Използва се 
около 2,5–3 кг рас-
тителна маса, ко-
ято се накисва в 
10 л вода за 24 
часа, след което 
се вари 30 мин. 
Разтворът се прецеж-
да, преди пръскане се 
разрежда с вода в съот-
ношение 1:1 и към него 
се прибавят 10–15 мл те-
чен сапун.

Тютюневият извлек е 
особено ефикасен срещу 
всички видове листни 
въшки, листните бълхи 
и оси, зелевия молец, 
трипсовете и др. 

Приготвя се, като се 
натрошат на ситно 100 г 
сухи тютюневи растения 
или отпадъците от тях и 
се залеят с 2,5 л топла 
вода. Оставят се да прес-
тоят 2 дни и се прецеждат. Полу-
ченият извлек се разрежда с още 
2,5 л вода и се прибавят 8 мл те-
чен сапун или друг прилепител. 
Пръска се 2–3 пъти през 
10 дни.

срещу листните 
въшки и акари по 
овощните и зелен-
чуковите култу-
ри може да се 
използват 0,5 
кг свежи рас-
тения от 
хвощ. 

Н а к и с -
ват се в 5 л топла во-
да за 2 де- нонощия, прецеж-

дат се и се разреждат с вода в съ-
отношение 1:5. Към 15 л от ра-
ботния разтвор се прибавят 20 
мл течен сапун.

Ефикасен срещу листните 
въшки, листните бълхи, дър-

веници и паяжинообразу-
ващите акари е из-
влекът от татул. 

Използват се 2 кг 
листа, цветове и пъп-

ки, които се заливат с 2 
l вода с температура око-

ло 30 градуса и се ва-
рят 2 часа на бавен 
огън. Прецеждат се 
и разтворът се до-

лива с вода до 5 л. При-
бавят се 5–6 мл 
прилепител.

Добър ефект 
срещу листните 
въшки, трипсо-
ве, млади лар-
ви на гъсеници 
по зеленчукови-
те и овощни кул-
тури се постига 
чрез използва-

нето на обикно-
вен повет. 

В 8 л хладка 
вода за 2 часа се 

накисват 1 кг не-
разпукани 

п ъ п к и 
и цве-
т о в е . 
С л е д 

п р е -
ц е ж -

д а н е -
то им 
в раз-
т в о р а 

се доба-
вя 10 мл 
приле-
п и т е л . 
П р ъ с -

к а се през 
7 дни – преди и след цъфтежа.

Следва в бр. 20

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

Качеството на поч-
вата е жизнено-
важно за богато-

то цъфтене и буйния 
растеж на посадените 
от нас растения. 

За да могат да цъфтят 
и покълват, те трябва да 
получават подходящо-
то количество минера-
ли, въздух, вода и орга-
нични вещества.

Песъчливата почва 
н а -
п р и -
мер е 
л е к а 
и по-
реста 
за по-
лива-
не, в 
н е я 
се ра-
б о т и 
л е с -
н о , 
но тя 
не за-
д ъ р -
ж а 
х р а -
нителни вещества. 

глинестата почва е 
тежка, на буци, сбита, 
бързо се наводнява и 
през сухите периоди 
става твърда като 
бетон. В такъв 
случай коя е 
най-подхо-
дящата за 
з д р а в о -
с л о в е н 
растеж? 

И д е -
а л н а -
та поч-
ва съче-
тава пре-
димства-
та на пе-
с ъ ч л и в и т е 
и глинестите 
почви, тъй ка-
то задържа вода-
та и хранителните ве-
щества с високо съдър-
жание на хумус, освен 
това е пореста и пълна 

с кислород и се натро-
шава лесно. 

Можете да прецени-
те качеството на почва-
та в градината си бързо 
и лесно, като направите 
тест с пръст: навлажне-
те почвата и я потъркай-
те между пръстите си. 
Ако се разпадне, значи 
е песъчлива. Ако може-
те да оформите почва-
та като ронлив пласти-

лин, значи е глинесто-
песъчлива. Глинестата 
почва прилича още по-

вече 

на 
п л а с т и -

лин. Най-добрият на-
чин да откриете дали 

почвата в гради-
ната ви е кисе-
линна, или алкал-
на, е да й направи-
те pH тест. 

в добрата почва 
има червеи 

Магическият лек за 
подобряване на качест-
вото на всички градин-
ски почви е хумусът. 
Ако например смесите 
хумус от кори или пясък 

в теж-
к а т а , 
г л и -
неста 
г р а -
д и н -
с к а 
п о ч -
ва, то-
ва ще 
подо-
б р и 
аера-
ц и -
я т а . 
Н а й -
н е у -
м о р -
н и т е 

и надеждни произво-
дители на хумус обаче 
са безбройните микро-
организми, които из-
обилстват в почвата и 
работят здраво в нея. 

Един грам богата на 
хумус почва е дом 

на повече от един 
милиард миниа-
тюрни почве-
ни организми. 
Те разрохкват 
почвата, като 
я кръстосват 
и превръщат 
органичната 
материя в це-

нен хумус. Най-
видният от тези 

микроорганизми е 
земният червей. Та-

ка че ако в почвата ви 
има червеи, това е чу-
десно. Големият брой 
земни червеи е сигурен 
показател за добро ка-
чество на почвата. 

oт peдoвнo нaтopя-
вaнe и cвoeвpeмeн-
нo пpeмaxвaнe нa 
пpeцъфтeлитe цвeтoвe. 
Изpязвaнeтo нa клoн-
китe ви гapaнтиpa пo-
бyeн и пpoдължитeлeн 
цъфтeж, a тopeнeтo 
ycкopявa paзвитиeтo нa 
cтeблoтo. Изпoлзвaй-
тe paзтвop нa oбopcки 
тop, кaтo тopитe вcякa 
ceдмицa дo cpeдaтa нa 
юни. Пpи нyждa мoжe 
дa дoбaвитe пeпeл, 
cyпepфocфaт или 

минepaлни тopoвe c 
виcoкo cъдъpжaниe нa 
мaгнeзий.

Пoливaнeтo, ocoбeнo 
пpeз лятoтo, тpябвa 
дa ce пpaви peдoвнo. 
Aкo peшитe дa гo paз-
мнoжaвaтe, изпoлзвaй-
тe фидaнки, cтpaнич-
ни cтeблa или филизи c 
кopeн, кoитo тpябвa дa 
зacaдитe в тoпъл пap-
ник или caндъчeтa и дa 
пpecaдитe нa пocтoян-
нoтo им мяcтo в кpaя нa 
aвгycт.

тежка, на буци, сбита, 
бързо се наводнява и 
през сухите периоди 
става твърда като 
бетон. В такъв 
случай коя е 
най-подхо-
дящата за 
з д р а в о -
с л о в е н 

ва съче-
тава пре-

почва прилича още по-
вече 

са безбройните микро-
организми, които из-
обилстват в почвата и 
работят здраво в нея. 

Един грам богата на 
хумус почва е дом 

на повече от един 

та на пе-
с ъ ч л и в и т е 
и глинестите 
почви, тъй ка-
то задържа вода-
та и хранителните ве- на 

милиард миниа-
тюрни почве-
ни организми. 
Те разрохкват 
почвата, като 
я кръстосват 
и превръщат 
органичната 
материя в це-

нен хумус. Най-
видният от тези 

микроорганизми е 
земният червей. Та-

ка че ако в почвата ви 
има червеи, това е чу-
десно. Големият брой 

Ëþëÿêúт óхае с боæестâен ароìат

Добра ëè е ïо÷âата?
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Да  престане  гаврата  с  българската  армия

Усмивки от старите снимки

До идването на ”демокрацията” 
България имаше една от най-мощни-
те и оборудвани армии на Балкани-
те. Постоянният състав беше около 
150 000 човека с мобилизационна го-
товност за 500 000 бойци. Оборудва-
нето беше последна дума на техника-
та. Имахме над 300 самолета, над 3000 
танка, четири подводници, ракетни 
поделения, отлично сложена комуни-
кационна техника и всичко необхо-
димо за съвременната отбрана. Гра-
ниците ни се охраняваха надеждно. 
Там, където трябваше, имаше заре-
дени „майбах”-ове с готовност да по-
срещнат врага. Имаше и необходи-
мите фортификационни съоръжения, 
които осигуряваха командния състав. 
Имаше и помощни стопанства към по-
деленията, които подпомагаха за раз-
нообразяване храната на войниците. 
За населението бяха подготвени укри-
тия и надеждна техника за оповестя-
ване. Гражданството се подготвяше за 
действия при необходимост. Имаше 
гражданска отбрана, учениците има-
ха и теоретично, и практическо обу-
чение. Имаше Доброволна организа-
ция за отбрана. Провеждаха се сани-
тарни и какви ли не курсове. 

Какво стана със славната ни армия 
след идването на „демокрацията”? По-
литиците и управляващите се изга-
вриха с нея. За министри на отбра-
ната бяха назначавани безотговорни 
хора, нямащи нищо общо с военното 
дело. То бяха адвокати, театрали, не-
добор запасняци и какви ли не. Само 

ренегатът Ангелов беше в час, но ни-
що не направи.

Като работех в Родопите, се явих в 
Районен съд – Чепеларе. Защитавах 
издадено от мен наказателно поста-
новление за бракониерство по лова. 
Защитник на жалбоподателя беше ад-
вокат Сталийски. Той оспорваше раз-
мера на глобата, като 
цитираше конкретния 
размер. Оспорих, като 
му казах: „Така е, колега, 
обаче по стария закон за 
лова, вече има нов закон 
за ловното стопанство. 
Размерът на глобата е 
съобразен с него.” От-
говорът беше: „Ама има 
ли и нов закон?” – и си 
излезе. Този безотгово-
рен човек, за нещастие 
на армията, беше на-
значен за министър на 
отбраната. Следващият 
министър беше люби-
мецът на Желю Желев - 
Митко Луджев. Говоре-
ше се, че на поздрави-
те му войниците отговарят: „Наздра-
ве, господин министър!” Той започ-
на активното рушене на армията. Ла-
фът му беше: „Старите ще чупя, мла-
дите ще купя!” Какво е купил, не знам. 
Знам обаче, че с покровителството на 
Желев предаде ракетите на америка-
нците, които българските воини та-
ка бяха укрили, че американците не 
са повярвали, че имаме такива. Със 

Стоян Ганев и разни други угодници 
предадоха разузнаването ни, което 
беше на световно ниво. Сега Луджев 
е станал професор, дава интервюта 
в пресата. Заключението му обаче е: 
„Ще залезем и ще се превърнем в глу-
ха провинциална кръпка в покрайни-
ните на Европа, от която никой няма 

да се интересува.” Ами кой е отгово-
рен за това, другарю Луджев?

По-нататък последва тотално раз-
грабване на армията. Закриха се и из-
оставиха поделенията, разграби се и 
се продаде техниката за скрап. Уни-
щожиха се комуникационните съоръ-
жения. Кабелите ги измъкват с тракто-
ри. Подариха част от танковете, уни-
щожиха ракетите, изчезнаха самоле-

тите и подводниците, разграбиха и 
„майбах”-овете. Закриха строителни-
те и транспортните войски, които при 
нужда осигуряваха тила. Премина се 
към наемна армия. Аз не знам някъ-
де наемната армия да е побеждавала. 
При тези бойци най-отпред стоят па-
рите, а не патриотизмът. Армията ни 
сега се храни от кетъринг. При една 
обстановка възможността за отравя-
нето на войниците е реална, контрол 
няма. Няма ги вече баките, с които ве-
кове е обслужвана. В някои поделения 
военнослужещите си носят храната 
от къщи в торбички като овчари. Ох-
раната на някои обекти се извършва 
от външни фирми. Унищожаването на 
боеприпаси – също.

С  трабанти и с  фанфари влязохме 
в НАТО. Не знам НАТО против кого е, 
след като няма Варшавски договор. У 
нас има американски и натовски бази 
и при конфликт дали ще ни прескочат 
враговете? Нищожната ни армия от 
около 30 000 човека едва ли ще ни за-
щити. Общественото мнение е да бъ-
де върната наборната служба, макар 
и в минимални срокове. Нека млади-
те хора имат елементарна подготовка 
за защитата на родината. Нека спрем 
гаврата с армията и със сигурността 
на българския народ. Армията е све-
щено нещо за сигурността на държа-
вата, нека й дадем дължимото!

Христо ХрисТОв – рЕФЕрЕНТа,  
Правец

1 МаЙ у нас все 
още се възприе-
ма като Ден на 

труда и трудовите 
хора. Всъщност като 
международен праз-
ник се отбелязва като 
Ден на работническа-
та солидарност. 

У нас за пръв път 
го честват през 1890-а 
работниците от Топо-
графското дружество, 
а като всеобщ официа-
лен празник на трудо-
вите хора в България се 
налага през 1939-а. 

По онова време в 
Третия райх празни-
кът се отбелязва като 
Имперски ден на труда.

В съвремието ни 
през май го отбеляз-
ват само някои страни 
в света, защото в Аме-
рика например се чест-
ва през септември.

На самия 1 май, как-
то е у нас, го отбелязват 
още в Kитaй, Гepмaния, 
Aвcтpия, Meĸcиĸo, Taй-
лaнд и Pycия.

Най-тържествените 
мигове от този празник 
в миналото у нас без-
спорно бяха соцмани-
фестациите пред мав-
золея, срутен безжа-

лостно с няколко взри-
ва от демократичното 
време.

С т а р и 
кадри са 
запечата-
ли тежка-
та му сна-
га, както 
и онези 
манифес-
т а ц и и , 
които де-
монстри-
раха ус-
п е х и т е 
на трудо-
вите хо-
ра, а за трудови хора 
минаваха почти всич-
ки "трудещи се". Дори 
и онези, които снизхо-
дително помахваха от... 
мавзолея.

Лозунгите, под кои-
то минаваха тези ма-
нифестации, днес ни 
изпълват с носталгич-
но умиление и усмив-
ка, защото нищо от оно-
ва, в което вярваха на-
шите родители и в ко-
ето възпитаваха и нас, 
не се сбъдна, но едно е 
безспорно - че това оп-
ределено беше време 
на идеали и... химери, 
или по-точно на химе-

ри, представяни за свет-
ли идеали, но като ця-
ло бъдещето не изгле-
ждаше страшно, а някак 
опряно на "другарско" 
рамо.

Днес няма манифес-
тации, макар политици-
те да "манифестират" 
постоянно грижата си 
за човека на труда. Има 
стачки. От време на вре-
ме и за кратко трудови-

те хора подават лице на 
улицата, за да покажат, 
че съществуват - с на-
деждата да ги забеле-
жат. И... дотам.

Днес да се трудиш, 
е привилегия, защото 
безработицата е факт. 
Работата за без пари, 
както и преди, не се въз-
приема като унижение, 
а като "пазарна иконо-
мика" в речите на аполо-
гетите на "капитализма с 
човешко лице". 

Днес никой не пише 
в автобиографията си, 
наричана СВ, че произ-
хожда от "бедно работ-
ническо семейство". 

Макар болшинството 
от народа да живее бе-
дно, никой не иска да 
го мислят за такъв. Яв-
но само-
чувстви-
ето на 
н а р о д а 
расте, а 
с а м о о -
ц е н к а -
та му се 
с н и ж а -

ва. И знаете ли 
защо? Защото 
ни липсват ус-
пехи. Ня-
маме ин-
дустрия, 
н я м а м е 
с е л с к о 
с т о п а н -

ство, здравеопаз-
ването ни куца, 
образованието ни 
е плачевно, а деца-
та ни искат да учат 
в... колеж, а родите-
лите ни - да си оти-
дат достойно.

И не че някога 
стремежите ни не 
бяха същите, а за-
платите - ниски, но 
имаше нещо, кое-
то ни караше да се 
усмихваме дори 
на онези насилени 
мероприятия, на-
ричани манифес-
тация и банкет. Бяхме 
свикнали с "идеалите" 

си и дори понякога ис-
крено се гордеехме, че 
"и ний сме дали нещо 
на света".

Ако не на света, то 
поне на държавата си. 
Защото килимите пре-

дяха нашенски тъкач-
ки, вълната идваше от 

стадата ни, ябълките не 
бяха от Аржентина, а ги 
селектираха цели шест 
български института... 

И да не изреж-
даме като в ре-
чите на Бай То-
шо как си има-
хме и провод-
ници, и полу-
проводници, 
а ако нямаме 
деца, и деца 
ще ни "напра-
вят"! Ние вяр-
вахме в химе-
рите си до та-
кава степен, че 
живеехме спо-
койно в нище-

тата си.
Сега продължава-

ме да си имаме 1 май, 
но, честно каза-
но, слава Богу, че 
не манифестира-
ме, защото с как-
ви успехи на тру-
да можем да се 
похвалим?!

Ето защо ни е 
толкова мило, ка-
то гледаме тези 
някогашни ми-
ли родни картин-
ки от времето, в 
което в България 
не беше срамно 
да си трудов чо-
век, а наивност-
та ни ни правеше 
да сме донякъде 
щастливи... Има 
нещо привлека-
телно дори в из-
мамното щастие. 
Колко му трябва 

на трудовия човек?!
 Еми МариЯНска

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ
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БНТ 4 

БНТ 2

 

ПЕТък, 3 МаЙ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

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

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

оцеляване, заснето с 
камера

17:00 Бързо, лесно, вкусно

17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
  - 2 - петък /3.5./
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на „Vladigeroff 

bros“
0:35 Непознат
2:15 Култура.БГ
3:15 100% будни
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБОТа, 4 МаЙ 
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 с Горан 
Благоев          

15:00 По-голям от живота
16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
19:00 Папа Франциск чрез 

неговите слова
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Още една година
22:55 По света и у нас
23:10 Студио „Х“: Не убивай
0:55 Мононоке
1:45 По-голям от живота
3:30 Малки истории
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

НЕДЕлЯ, 5 МаЙ  
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 Папа Франциск в Бълга-

рия
13:30 Кръстът на Ореш
14:00 Библиотеката
15:00 Семейство Даръл 3
15:50 Възстановка
16:30 Папа Франциск в Бълга-

рия
19:00 Планетата Земя 2: Градо-

ве
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 България от край до 

край 8
21:30 Патерсън
23:30 По света и у нас
23:40 Кербала
1:40 Студио „Х“: Не убивай
3:40 Туризъм.бг
4:40 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
5:40 Ламята

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ
7:00 6 МАЙ
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:20 Фолклорна танцова па-

норама
14:20 Язовецът
15:25 Военен кореспондент
17:00 Разпятието на една пе-

сен
17:30 Папа Франциск в Бълга-

рия
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
21:00 История.bg
22:00 На границата
23:00 Джем сешън
0:20 Още една година
2:25 Непознат
4:15 Джинс

4:45 История.bg
5:45 Телепазарен прозорец 

вТОрНик, 7 МаЙ
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Мегаобири
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
14:55 Приключенията на гор-

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

оцеляване, заснето с 
камера

17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 На границата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Гвардия
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Патерсън

4:20 Гвардия
5:05 Още от деня

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

оцеляване, заснето с 
камера

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

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

оцеляване, заснето с 
камера

17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
21:00 Евроизбори 2019: Диспут  
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Гвардия
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни
2:20 Мегаобири
4:15 Гвардия
5:05 Още от деня

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Беър Грилс 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:25 Сид - дете на науката
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Беър Грилс
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 Пътуване до морето
21:30 Студио “Футбол”
22:00 Футбол: Среща от турни-

ра на УЕФА “Лига Европа”
0:10 Улови момента с Милен 

Атанасов
0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни
2:40 Кербала
4:45 Извън играта
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ПЕТък, 3 МаЙ 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Откакто свят светува    
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Златни ръце
9:55 Тайните на Варненското 

злато
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 №1 Туризмът
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:25 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 Пътят към Тива
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Романтичният доктор
23:00 По света и у нас
23:25 BG Music Festival 2018 
1:25 Музика, музика...
1:55 В близък план
2:25 Откакто свят светува    
2:55 Тайните на Варненското 

злато – култура или ци-
вилизация

3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

съБОТа, 4 МаЙ 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Песента на шевиците
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Точица
7:50 Сафарито на Скаут
8:15 Шифт
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата            
9:15 Олтарите на България
9:30 Световните градове на 

България
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 Поне за миг да полетя  

/85 години от рождение-
то на режисьора/

16:05 Вчера
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм  
20:00 Музика, музика...
20:30 Ти, глупако
22:00 Папа Франциск чрез 

неговите слова
22:55 По света и у нас
23:05 Добър ден с БНТ 2
0:05 Днес и утре
0:30 Балканска треска 
1:30 Време за губене
2:00 Ти, глупако
3:30 Световните градове на 

България
4:25 Рецепта за култура 
5:15 Домът на вярата            
5:30 Защо да стигнем по-да-

леч: Прекосяването на 
Вогезите

НЕДЕлЯ, 5 МаЙ 
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Точица
7:35 Сафарито на Скаут
8:00 Ватикана отблизо
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата            
11:00 Рецепта за култура 
12:00 Изкуството на 21 век
12:30 Йоханес Брамс
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред 
15:30 Черно-бяло кино: „Поне-

делник сутрин“ 
17:05 Олтарите на България
17:20 Златни ръце
17:30 На опера с БНТ 2: „Итали-

анката в Алжир“
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори       
19:30 Откакто свят светува     
20:00 Етнофокус
21:00 100 години Оперета
23:00 Туристически маршрути
23:30 По света и у нас
23:40 Добър ден с БНТ 2
0:40 Джинс
1:10 Пътешествия
1:40 Норма - опера от Вин-

ченцо Белини
2:50 Шифт
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, 6 МаЙ
6:00 Защо?
6:25 10 000 крачки
6:30 Култура.БГ
7:30 Рано рани Свети Георги
8:25 Родени да побеждават
8:45 Афиш
9:00 Олтарите на България
9:15 Златни искри
10:35 Католическите храмове 

във Варна
10:45 Папа Франциск в Бълга-

рия
13:00 105 минути София
14:40 Концерт на Гвардейския 

представителен духов 
оркестър

16:05 Защо?
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Музика, музика...
18:00 Защо да стигнем по-да-

леч: Прекосяването на 
Вогезите

18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Европейски маршрути
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция  
20:40 В близък план  
21:10 Бойните маршове на 

България
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред 
23:00 Етнофокус
0:00 Натисни F1
0:15 Знание.БГ 
0:45 60 минути за култура
1:45 Репетиция
2:15 Домът на вярата   
2:45 Младите иноватори

3:15 Часът на зрителите
3:45 Бойните маршове на 

България
4:35 Рано рани Свети Георги
5:30 Пътувай с БНТ 2

вТОрНик, 7 МаЙ 
6:00 Защо?
6:25 Поне за миг да полетя
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Блажени Босилков
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 Нашествията на варва-

рите
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, 8 МаЙ 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Да се завърнеш в Чи-

провци
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: “Итали-

анката в Алжир”
14:00 60 минути за култура
15:00 Днес и утре
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура  
19:10 10 000 крачки  
19:20 История.bg
20:20 Търсачи на реликви
21:10 Стани богат 
22:00 Романтичният доктор
23:00 По света и у нас
23:25 Четвъртата власт
1:20 Знание.БГ 
1:50 60 минути за култура
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2: ЕТНО
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ 
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Битката за върховете с 

Боян Петров
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 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 Трупата
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ
1:35 60 минути за култура
2:35 Многоликата Япония: 

Земята е само една
2:50 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви
5:00 Романтичният доктор

     

ПЕТък, 3 МаЙ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Знаци по пътя
13:00 Мъже от площад Маке-

дония
13:30 Бразди 
14:00 Ново 10 + 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 В близък план
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене 
2:10 Панорама с Бойко Васи-

лев

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

съБОТа, 4 МаЙ 
6:00 От мегдана
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 български-

те въстания: Между 
Еледжик и Панагюрище

14:05 Световна купа по ски - 
Банско 2019

14:35 Малко Търново с поглед 
към Ватикана

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 Б.Т.Р. от кота минус 4 
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Живот до поискване                   

/операторът Димитър 
Лисичаров на 70 години/

22:15 Балада за Гунди                                  
23:30 Часът на зрителите
0:00 По света и у нас
0:15 Рецепта за култура 
1:10 Музика, музика...
1:40 Репетиция                        
2:10 Вечната музика
2:40 180 години родолюбие - 

църквата „Света Троица“ 
в Банско

3:20 Знаете ли, че…
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 Мъже от площад Маке-

дония
НЕДЕлЯ, 5 МаЙ 

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

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Папа Франциск в Бълга-

рия
13:30 Извън играта
14:15 Записки по българските 

въстания: Пожари
15:20 Най-доброто от...   /100 

години от рождението 
на Руслан Райчев/

15:55 Пазители на традициите  
16:30 Папа Франциск в Бълга-

рия
19:00 Олтарите на България
19:15 Афиш
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Писмо до Америка
22:45 Нощни птици
23:45 Извън играта
0:30 По света и у нас
0:40 На опера с БНТ 2: „Итали-

анката в Алжир“
1:10 Зачеркнатият класик
2:00 Малки истории
3:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

4:00 №1 Туризмът: Образо-
ванието - традиции и 
бъдеще

4:30 Балада за Гунди                                  
5:45 Афиш

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ 
6:00 Шевицата
7:00 6 МАЙ
12:00 По света и у нас
12:30 Тримата от запаса
14:00 Овчарско /90 години от 

рождението на режисьо-
ра Христо Ковачев/

14:30 Афиш
14:45 Библиотеката
15:45 Корабче в сърцето
16:00 Българийо, майчице 

свята
17:30 Папа Франциск в Бълга-

рия
19:45 Европейски маршрути
19:50 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
21:00 История.bg
22:00 Младите иноватори
22:30 Концерт на група “Ахат”
0:00 Тримата от запаса
1:30 Овчарско
2:00 Откакто свят светува 
2:30 Добър ден с БНТ 2
3:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
4:30 Европейски маршрути
4:45 Библиотеката
5:45 Афиш

вТОрНик, 7 МаЙ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва
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 Златни ръце
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Знаци по пътя /Лиляна 

Михайлова/
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред 
22:30 Улови момента
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 Часът на зрителите
4:45 Култура.БГ

срЯДа, 8 МаЙ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 България от край до 

край 8 
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
20:00 По света и у нас
21:00 Евроизбори 2019: Диспут 
23:00 По света и у нас
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Арт стрийм
2:15 Нощни птици
3:15 Музика, музика...
3:45 Улови момента
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата   
14:00 Вяра и общество
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
20:00 По света и у нас
21:00 България от край до 

край 8 
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция  
22:30 Пътеки
23:00 Новото познание
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Мотоспорт Екстра
1:45 Бразди 
2:15 Рецепта за култура 
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Български14 Най-гледаните тв програми

bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 3 МаЙ
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.6
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Всичко може 

да се случи” еп.23
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.26
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, еп.2
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.12, еп.123
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.68
21.00 Премиера: „Столичани 

в повече“ - сериал, с.13 
еп.10

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.30

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” - сери-
ал, с.4, еп.5

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.127, 128

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

в България” - скеч шоу

съБОТа, 4 МаЙ
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.4 еп.25, 26 (последен)

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал, с.5, еп.15, 16

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

рия“
13.00 „Радостен шум“ 
15.30 „Аламинут: Добре дошли 

в България“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад” 
18.00 „Карбовски: Втори план“
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 Мегахит: „Годзила“ - фан-

тастика, екшън, трилър 
(САЩ, Япония, 2014), 
режисьор Гарет Едуардс, 
в ролите: Eрън Тейлър-
Джонсън, Елизабет 
Олсън, Брайън Кранстън, 
Кен Уатанабе, Жюлиет 
Бинош, Сали Хокинс, 
Дейвид Стратеърн и др.

23.00 Мегахит: „Батман в нача-
лото“ 

01.10 „Транс“ - криминален, 
психотрилър, драма 
(Великобритания, САЩ, 
Франция, 2013), режи-
сьор Дани Бойл, в ро-
лите: Джеймс Макавой, 
Росарио Доусън, Венсан 
Касел, Дани Сапани, Мат 
Крос, Уахаб Шейх и др.

03.10 „Кое е това момиче” /п./ - 
сериал, с.5, еп.16

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

НЕДЕлЯ, 5 МаЙ
06.00 „Барби: Страната на 

сънищата” - анимация, 
детски (САЩ, 2016), 
режисьор Сол Блинкоф, 
част 1

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал, с.5, еп.17, 18

08.00 „Тази събота и неделя” 
- посещение на папа 
Франциск в България

12.00 bTV Новините
12.30 Специално студио: 

посещението на папа 
Франциск в България

13.30 „Теорията на всичко“
16.00 „120 минути” - посеще-

ние на папа Франциск в 
България

17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20.00 „Гласът на България“ - 
музикално шоу, с.6

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

22.30 „17 години телевизия 
Планета“ - концерт в зала 
“Арена Армеец“ (запис от 
04.12.2018 г.)

00.30 „12 рунда: Презареж-
дане“ - екшън, трилър 
(САЩ, 2013), режисьор 
Рул Рейне, в ролите: Ран-
ди Ортън, Том Стивънс, 
Брайън Маркинсън, 
Винъс Тързо и др.

02.30 „Теорията на всичко“ /п./
04.50 „Лице в лице” /п./

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ
05.15 „Фантастичното пъте-

шествие до Оз” 
07.00 „Тази сутрин”: посещени-

ето на папа Франциск в 
България

13.00 bTV Новините
13.30 „Аз, моя милост и Ай-

рин“ - комедия (САЩ, 
2000), режисьори Боби 
Фарели и Питър Фърели, 
в ролите: Джим Кери, 
Рене Зелуегър, Антъни 
Андерсън, Крис Купър, 
Ричард Дженкинс, Ро-
бърт Форстър и др.

16.00 „Шофьорски курс” - ко-
медия, драма, романти-
чен (Великобритания, 
САЩ, 2014), режисьор 
Исабел Койшет, в ролите: 
Патриша Кларксън, Бен 
Кингсли, Грейс Гъмър, 
Джейк Уебър и др.

17.40 Спорт тото
18.00 Извънредни новини: 

посещението на папа 
Франциск в България

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Майка” - се-
риал, еп.69

21.00 „MasterChef“
22.30 „Шоуто на Слави” 
23.30 bTV Новините 
00.00 „Библиотекарите” - сери-

ал, с.4, еп.6
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.129, 130
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Шофьорски курс” /п./
04.10 „Опасни улици” 
05.30 „Аламинут: Ново поколе-

ние” - скеч шоу

вТОрНик, 7 МаЙ
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.7
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.1
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.27
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, еп.3
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”  
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.1
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.70
21.00 „MasterChef“ - кулинарно 

шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” - сери-
ал, с.4, еп.7

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.131, 132

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

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

срЯДа, 8 МаЙ
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.8
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.2
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.28
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, еп.4
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”  
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.2
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.71
21.00 „Смени жената“ - семей-

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

- комедийно шоу, с.13 
еп.31

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” - сери-
ал, с.4, еп.8

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.133, 134

02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” 
05.30 „Лице в лице” /п./

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.9
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.3
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.29
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, еп.5
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.3
19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Майка” - се-

риал, еп.72
21.00 „Бригада Нов дом “ - со-

циален проект с водещ 
Мария Силвестър, с.4

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.32

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Библиотекарите” - сери-
ал, с.4, еп.9

01.00 „Вечно твоя” еп.135, 136
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал

ПЕТък, 3 МаЙ
06.00 “Вътрешна сигурност”  

с.6 еп.5, 6
08.15 “Зората на планетата на 

маймуните”
11.00 “Вътрешна сигурност” 

еп.7, 8
13.15 Телепазар
13.30 “Овца или вълк” 
15.15 “Изповедта на един съ-

пруг” 
17.00 “Перфектната приятел-

ка”
19.00 “Барабанистка: Нов ри-

тъм” 
21.00 “Неудържим” - екшън, 

трилър (САЩ, 2010), 
режисьор Тони Скот, в 
ролите: Дензъл Уошинг-
тън, Крис Пайн, Росарио 
Доусън, Итън Суплий, 
Кевин Дън, Дейвид Уор-
шовски, Елизабет Матис 
и др.

23.00 “Американски пай: От-
ново заедно” - комедия 
(САЩ, 2012), режисьори 
Джон Хъруиц и Хейдън 
Шлосбърг, в ролите: 
Джейсън Бигс, Алисън 
Ханигън, Шон Уилям 
Скот, Нийл Харис, Тара 
Рийд, Юджийн Леви, 
Крис Оуен и др. [14+]

01.15 “Непростимо” - екшън, 
криминален, драма 
(Япония, 2013), режисьор 
Санг-ил Лий, в ролите: 
Кен Уатанабе, Шиоли 
Куцуна, Юя Ягира, Юн 
Кунимура, Юкийоши 
Одзава и др. [16+]

03.45 “Нощта на ужасите 2: Но-
ва кръв” - хорър, трилър 
(САЩ, 2013), режисьор 
Едуардо Родригес, в ро-
лите: Уил Пейн, Джейми 
Мъри, Шон Пауър, Саша 
Паркинсън и др. [16+]

съБОТа, 4 МаЙ
06.00 “Кутията” - фентъзи, хо-

рър, психотрилър 
08.15 “Изповедта на един съ-

пруг”
10.15 “Аз: Началото” - фантас-

тика, романтичен, драма 
(САЩ, 2014), режисьор 
Майк Кейхил, в ролите: 
Майкъл Пит, Стивън Ян, 
Астрид Берже-Фрисби, 
Брит Марлинг и др.

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

14.00 “Зората на планетата на 
маймуните”

16.30 “Неудържим”
18.30 “Шпиони”
21.00 “Скорост” - екшън, кри-

минален, трилър (САЩ, 
1994), режисьор Ян де 
Бонт, в ролите: Киану 
Рийвс, Денис Хопър, Сан-
дра Бълок, Джо Мортън, 
Джеф Даниълс

23.00 Cinema X, премиера: 
“Клетка” - хорър, екшън 
(САЩ, 2016), режисьор 
Тод Уилямс, в ролите: 
Джон Кюсак, Самюъл 
Джаксън, Изабел Фър-
ман, Кларк Саруло, Стей-
си Кийч и др. [14+]

01.00 “Като на кино” /п./
02.00 “Затворена мрежа” - 

криминален, мистъри 
(Великобритания, САЩ, 
2013), режисьор Джон 
Кроули, в ролите: Ерик 
Бана, Ребека Хол, Джим 
Бродбент, Кирън Хайндс, 
Риз Ахмед, Джулия 
Стайлс, Диляна Буклиева 
и др.

04.00 “Сватбена мистерия” - 
криминален (тв филм, 
САЩ, 2014), режисьор 
Рон Оливър, в ролите: 
Ерика Дюранс, Андрю 
Уокър, Брандън Биймър, 
Рик Раванело и др.

НЕДЕлЯ, 5 МаЙ
06.00 “Фатално обсебване” 
07.45 “Барабанистка: Нов ри-

тъм” 
10.15 “Овца или вълк” 
12.15 “Сватбена мистерия”
14.00 “Как да бъдеш латино 

любовник”
16.15 “Скорост”
18.30 “Върколакът” - фентъзи, 

екшън, приключенски 
(САЩ, 2013), режисьор 
Джеймс Манголд, в ро-
лите: Хю Джакман, Уил 
Юн Лий, Тао Окамото, 
Хироюки Санада, Фамке 
Янсен, Светлана Ходчен-
кова и др.

21.00 “Отбранителна линия” 
- екшън, криминален, 
трилър (САЩ, 2013), 
режисьор Гари Флейдър, 
в ролите: Джейсън Стей-
тъм, Джеймс Франко, 
Уинона Райдър, Изабела 
Видович, Кейт Бозуърт, 
Кланси Браун, Рашел 
Лефевр и др.

23.00 “Малки бъркотии” - 
романтичен, драма 
(Великобритания, 2014), 
режисьор Алън Рикман, 
в ролите: Кейт Уинслет, 
Алън Рикман, Стенли 
Тучи, Матиас Схунартс, 
Ейдриън Скарбъръ, Дже-
нифър Ийли и др.

01.30 “Клетка” - хорър, екшън 
(САЩ, 2016), режисьор 
Тод Уилямс, в ролите: 
Джон Кюсак, Самюъл 
Джаксън, Изабел Фър-
ман, Кларк Саруло, Стей-
си Кийч и др. [14+]

03.30 “Непростимо” - екшън, 
криминален, драма 
(Япония, 2013), режисьор 
Санг-ил Лий, в ролите: 
Кен Уатанабе, Шиоли 
Куцуна, Юя Ягира, Юн 
Кунимура 

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ
06.00 “Вътрешна сигурност”  

с.6 еп.7, 8
08.15 “Кутията”
10.45 “Вътрешна сигурност” 

еп.9, 10
13.00 “Малки бъркотии”
15.15 “Тайната на Джейкъб”
17.00 “Отбранителна линия” 

- екшън, криминален, 
трилър (САЩ, 2013), 
режисьор Гари Флейдър, 
в ролите: Джейсън Стей-
тъм, Джеймс Франко, 
Уинона Райдър, Изабела 
Видович, Кейт Бозуърт, 
Кланси Браун, Рашел 
Лефевр и др.

19.15 “Под един покрив” - ко-
медия (Франция, 2017), 
режисьор Доминик 
Фаруджа, в ролите: Жил 
Лелуш, Луиз Бургоан, 
Маню Пайе, Марилу Бе-
ри, Жюлиан Боаселие и 
др.

21.00 Европейско кино, 
премиера: “Музика на 
тишината” - биографичен 
(Италия, 2017), режисьор 
Майкъл Радфорд, в ро-
лите: Антонио Бандерас, 
Жорди Мойя, Тоби Себа-
счън, Алесандро Сперду-
ти, Луиза Раниери и др.

23.15 “Даяна” - биографичен, 
драма (Великобрита-
ния, Франция, Швеция, 
Белгия, 2013), режисьор 
Оливер Хиршбигел, в ро-
лите: Наоми Уотс, Навийн 
Андрюз, Кас Анвар, Дже-
ралдин Джеймс, Майкъл 
Бърн, Дъглас Ходж и др.

01.30 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал

03.30 “Край морето” - драма, 
романтичен (САЩ, 2015), 
режисьор Анджелина 
Джоли, в ролите: Андже-
лина Джоли, Брад Пит

вТОрНик, 7 МаЙ
06.00 “Вътрешна сигурност”  

с.6 еп.9, 10
08.00 “Неудържим”
10.15 “Вътрешна сигурност” 

еп.11, 12
12.45 “Бел” - биографичен
14.45 “Бездомници” - драма 

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

16.45 “Музика на тишината” 
- биографичен (Италия, 
2017), режисьор Майкъл 
Радфорд, в ролите: Ан-
тонио Бандерас, Жорди 
Мойя, Тоби Себасчън, 
Алесандро Спердути, 
Луиза Раниери и др.

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

21.00 Европейско кино, преми-
ера: “Колектор” - трилър 
(Русия, 2016), режисьор 
Алексей Красовский, в 
ролите: Константин Ха-
бенский, Евгений Стич-
кин, Ксения Буравская, 
Полина Агуреева, Кирил 
Плетньов, Валентина 
Лукашчук, Александр 
Тютин и др.

22.45 “Трябва ти единствено 
любов”

01.15 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал

03.30 “Коко Шанел и Игор 
Стравински” - романти-
чен, драма, музикален 
(Франция, Япония, Швей-
цария, 2009), режисьор 
Ян Кунен, в ролите: Мадс 
Микелсен, Анна Муглали

срЯДа, 8 МаЙ
06.00 “Вътрешна сигурност”  

с.6 еп.11, 12
08.15 “Отбранителна линия”
10.30 Премиера: “Вътрешна 

сигурност” еп.1, 2
13.15 “Тайната на Джейкъб” 

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

15.00 “Барабанистка: Нов ри-
тъм” 

17.00 “Бел” - биографичен
19.15 “Alibi.com” - комедия 

(Франция, 2017), режи-
сьор Филип Лашо, в ро-
лите: Филим Лашо, Елоди 
Фонтан, Жюлиан Арути, 
Тарек Будали, Натали Бай 
и др.

21.00 Европейско кино: “Газ до 
дупка” - екшън, трилър 
(Франция, САЩ, Белгия, 
2017), режисьор Антонио 
Негре, в ролите: Скот Ис-
тууд, Фреди Торп, Симон 
Абкариан, Клеменс Шик, 
Ана де Армас, Гая Вайс и 
др.

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

01.45 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал

03.45 “Колектор” - трилър 
(Русия, 2016), режисьор 
Алексей Красовский, в 
ролите: Константин Ха-
бенский, Евгений Стич-
кин, Ксения Буравская, 
Полина Агуреева

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ
06.00 “Вътрешна сигурност”  

с.7 еп.1, 2
08.15 “Скорост” 
10.45 Премиера: “Вътрешна 

сигурност”  еп.3, 4
13.30 “Мордекай”
15.45 “Върколакът” - фентъзи, 

екшън, приключенски 
(САЩ, 2013), режисьор 
Джеймс Манголд, в ро-
лите: Хю Джакман, Уил 
Юн Лий, Тао Окамото, 
Хироюки Санада, Фамке 
Янсен, Светлана Ходчен-
кова и др.

18.15 Телепазар
18.30 “Коко Шанел и Игор 

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

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

23.00 “В бялата пустош” - исто-
рически, биографичен, 
военен, драма (Норве-
гия, Швеция, Франция), 
режисьор Петер Нес, в 
ролите: Флориан Лукас, 
Давид Крос, Локлан 
Нибор, Стиг Хенрик Хоф, 
Рупърт Гринт и др.

01.00 “Вътрешна сигурност” 
/п./ - сериал

03.30 “Малки бъркотии” - 
романтичен, драма 
(Великобритания, 2014), 
режисьор Алън Рикман, 
в ролите: Кейт Уинслет, 
Алън Рикман

ПЕТък, 3 МаЙ
06.00 “Мутра по заместване”  

с.4 еп.5, 6
07.00 “Слънчева Филаделфия”
08.00 “Майк и Моли”  с.6 еп.13
09.00 “Шоуто на Слави” (2017)
10.00 “БСП - Бесни Страшни 

Пенсии 2” - комедия, 
екшън, криминален 
(САЩ, Франция, Канада, 
2013), режисьор Дийн 
Парисот, в ролите: Брус 
Уилис, Хелън Мирън, 
Джон Малкович, Мери-
Луис Паркър, Антъни 
Хопкинс, Катрин Зита-
Джоунс, Нийл Макдона 

12.00 “Проби и грешки”
13.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара”
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Столичани в повече”  

с.13 еп.9
18.00 “Проби и грешки”  еп.4, 5
19.00 “Слънчева Филаделфия”  

с.11 еп.7, 8
20.00 “Новите съседи”  с.10 

еп.9 
22.00 “Без пукната пара”  с.6 

еп.9, 10
23.00 “Теория за големия 

взрив”  с.7 еп.19, 20
00.00 “БСП - Бесни Страшни 

Пенсии 2” /п./
02.00 “Мутра по заместване” 

/п./ - сериал
03.00 “Майк и Моли”
03.30 “Двама бащи, двама си-

нове” /п./ - сериал
04.00 “Теория за големия 

взрив” /п./ - сериал
05.00 “Мутра по заместване” 

/п./ - сериал

съБОТа, 4 МаЙ
06.00 “Мутра по заместване”  

с.4 еп.7, 8
07.00 “Стъпка по стъпка”  с.7 

еп.12, 13 
08.00 “Без пукната пара” 
10.00 Комеди уикенд: “Рево-

люция Х” - музикален, 
комедия, екшън, крими-
нален (България, 2018), 
режисьор Димитър 
Гочев, в ролите: Гери-Ни-
кол, Иван Иванoв, Мона 
Гочева, Диана Костова, 
Иван Тишев

12.00 “Лапички”
14.00 “Столичани в повече”  

с.13 еп.9
15.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
15.30 “Стъпка по стъпка” - се-

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

вкъщи” - комедия, семе-
ен (САЩ, 1990), режисьор 
Крис Кълъмбъс, в роли-
те: Маколи Кълкин, Джо 
Пеши, Даниел Стърн, 
Джон Хърд, Робъртс Бло-
съм, Катрин О`Хара и др.

22.30 “Столичани в повече” /п./  
с.13 еп.9

23.30 “Теория за големия 
взрив” /п./ - сериал

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

01.00 “Слънчева Филаделфия” 
/п./ - сериал 

02.00 “Мутра по заместване” 
/п./ - сериал

03.00 “Слънчева Филаделфия” 
/п./ - сериал

04.00 “Столичани в повече” /п./  
с.13 еп.9

05.00 “Мутра по заместване” 

НЕДЕлЯ, 5 МаЙ
06.00 “Мутра по заместване”  

с.4 еп.9, 10
07.00 “Стъпка по стъпка”  с.7 

еп.14, 15
08.00 “Без пукната пара” - се-

риал
10.00 “Сам вкъщи” - комедия
12.00 Комеди уикенд: “БСП - 

Бесни Страшни Пенсии 
2” - комедия, екшън, кри-
минален (САЩ, Франция, 
Канада, 2013), режисьор 
Дийн Парисот

14.00 “Столичани в повече”  
с.13 еп.10

15.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

15.30 “Стъпка по стъпка”
17.00 “Новите съседи” - сериал
20.30 “Революция Х” - музи-

кален, комедия, екшън, 
криминален (България, 
2018), режисьор Дими-
тър Гочев, в ролите: Ге-
ри-Никол, Иван Иванoв, 
Мона Гочева, Диана Ко-
стова, Иван Тишев, Дани-
ел Ангелов, Александър 
Сано, Георги Кадурин, 
Диляна Попова и др.

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

23.30 “Теория за големия 
взрив” /п./ - сериал

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

01.00 “Слънчева Филаделфия” 
/п./ - сериал

02.00 “Мутра по заместване” 
/п./ - сериал

03.00 “Слънчева Филаделфия” 
/п./ - сериал

04.00 “Столичани в повече” /п./  
с.13 еп.10

05.00 “Мутра по заместване” 

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ
06.00 “Мутра по заместване” - 

сериал, с.4 еп.11, 12
07.00 “Слънчева Филаделфия”
08.00 Анимация в 8: “Барби: 

Страната на сънищата” - 
сериал, еп.1 - 3

09.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.9

10.00 “Случай с теб” - роман-
тичен, комедия (САЩ, 
2013), режисьор Кат 
Койро, в ролите: Джъс-
тин Лонг, Киър О`Донъл, 
Евън Рейчъл Ууд, Гидиън 
Глик, Сиена Милър, Пи-
тър Динклидж, Сам Ро-
куел, Винс Вон, Брендън 
Фрейзър и др.

12.00 “Проби и грешки” - сери-
ал

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 “Проби и грешки” - сери-

ал, еп.6, 7
19.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.11 еп.9, 10
20.00 “Новите съседи” - сери-

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

риал, с.6 еп.11, 12
23.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7 еп.21, 
22

00.00 “Случай с теб” /п./
02.00 “Мутра по заместване” 

/п./ - сериал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” /п./ - сериал
04.00 “Теория за големия 

взрив” /п./ - сериал

05.00 “Мутра по заместване” 
/п./ - сериал
вТОрНик, 7 МаЙ

06.00 “Мутра по заместване” - 
сериал, с.4 еп.13, 14

07.00 “Слънчева Филаделфия” 
- сериал

08.00 Анимация в 8: “Барби: 
Страната на сънищата” - 
сериал, еп.4 - 6 

09.00 “Домашен арест”
10.00 “12 кучета до Коледа” 

- семеен (САЩ, 2014), 
режисьор Чарли Вон, 
в ролите: Реджиналд 
ВелДжонсън, Винсънт 
Джованоли, Лекси Джо-
ваноли, Граня Макдър-
мът и др.

12.00 “Проби и грешки”
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 “Проби и грешки” - сери-

ал, еп.8, 9
19.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.12 еп.1, 2
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, с.10 еп.11
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.6 еп.13, 14
23.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7 еп.23, 
24 (финал на сезона)

00.00 “12 кучета до Коледа” /п./
02.00 “Мутра по заместване” 

/п./ - сериал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” /п./ - сериал
04.00 “Теория за големия 

взрив” /п./ - сериал
05.00 “Мутра по заместване” 

/п./ - сериал

срЯДа, 8 МаЙ
06.00 “Мутра по заместване” - 

сериал, с.4 еп.15, 16
07.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал
08.00 Анимация в 8: “Барби: 

Страната на сънищата” - 
сериал, еп.7 - 9

09.00 “Шоуто на Слави” (2017)
10.00 “Информаторът” - коме-

дия, драма, криминален 
(САЩ, 2009), режисьор 
Стивън Содърбърг, в 
ролите: Мат Деймън, 
Тони Хейл, Патън Осуалт, 
Лукас Каръл, Мелани 
Лински, Скот Бакула и др.

12.00 “Проби и грешки” - сери-
ал

13.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

14.00 “Без пукната пара” - се-
риал

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

(2017)
18.00 “Проби и грешки” - сери-

ал, еп.10, 11
19.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.12 еп.3, 4
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, с.10 еп.12 
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.6 еп.15, 16
23.00 “Кухня” - сериал, еп.1, 2
00.00 “Информаторът” /п./
02.00 “Мутра по заместване” 

/п./ - сериал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” /п./ - сериал
04.00 “Кухня” /п./ - сериал
05.00 “Мутра по заместване” 

/п./ - сериал

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ
06.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.5 еп.1, 2
07.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал
08.00 Анимация в 8: “Барби: 

Страната на сънищата” - 
сериал, еп.10 - 12

09.00 “Комиците и приятели” 
(2018)

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

12.00 “Проби и грешки” - сери-
ал

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

риал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” (2016)
18.00 “Проби и грешки” - сери-

ал, еп.12, 13
19.00 “Слънчева Филаделфия” 

- сериал, с.12 еп.5, 6
20.00 “Новите съседи” - сери-

ал, с.10 еп.13 
22.00 “Без пукната пара” - се-

риал, с.6 еп.17, 18
23.00 “Кухня” - сериал, еп.3, 4
00.00 “Гамбит” /п./
02.00 “Без пукната пара” /п./ - 

сериал
03.00 “Барби: Страната на съ-

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

сериал
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срЯДа, 1 МаЙ
05:50 „Касъл“
06:50 „Инспектор Джордж 

Джентли“ – сериен филм
08:50 „Детектив”
11:00 „Касъл“ – сериал, сезон 7
12:00 „Размяна на телата” 
14:20 „Александър и безкрай-

но лошият ден”
16:00 „Армагедон” 
19:00 „София – Ден и Нощ“ – 

риалити сериал
20:00 „От местопрестъпление-

то” – сериал, сезон 5
21:00 „Капан за родители”– 

комедия с уч. на Линдзи 
Лоън, Денис Куейд, На-
таша Ричардсън, Илейн 
Хендрикс и др.

23:40 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5  

00:40 „Инспектор Джордж 
Джентли“ – сериен филм  

ЧЕТвърТък, 2 МаЙ
06:00 „Касъл“
07:00 „Инспектор Джордж 

Джентли” – сериен филм
09:00 „Детектив” 
11:00 „Касъл“ – сериал, сезон 7
12:00 „Когато си в Рим” 
14:20 „Капан за родители”
17:00 „Сейф” 
19:00 „София – Ден и Нощ“ 
20:00 „От местопрестъпление-

то” – сериал, сезон 5
21:00 „Мики Синьото око” – 

криминална комедия с 
уч. на Хю Грант, Джийн 
Трипълхорн, Джейми 
Фокс, Джеймс Каан, Бърт 
Янг, Джо Витерели и др.

23:00 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5  

00:00 „Инспектор Джордж 
Джентли“ – сериен филм  

ПЕТък, 3 МаЙ
06:00 „Касъл“
06:50 „Инспектор Джордж 

Джентли“ – сериен филм
08:45 „Стена между две сърца” 
11:00 „Касъл“ – сериал, сезон 7
12:00 „Животът е прекрасен” 
14:50 „Мики Синьото око”
17:00 „Агент Солт” 
19:00 „София – Ден и Нощ“
20:00 „От местопрестъпление-

то” – сериал, сезон 5
21:00  „Невероятният Спай-

дърмен 2”
00:00 „От местопрестъпление-

то” – сериал, сезон 5  
01:00 „Инспектор Джордж 

Джентли“ – сериен филм  
съБОТа, 4 МаЙ

06:10 „Размяна на телата”
08:20 „Детектив” 
10:10 „101 далматинци” – прик-

люченски филм с уч. на 
Глен Клоуз, Джеф Дани-
ълс, Джоли Ричардсън и 
др.

12:15 „Легенда за езерото” – 
приключенски  филм с 
уч. на Емили Уотсън, Дей-
вид Мориси, Крейг Хол , 
Браян Кокс и др.

14:30 „Невероятният Спайдър-
мен 2” – приключенски 
екшън с уч. на  Андрю 
Гарфийлд, Ема Стоун, 
Джейми Фокс, Дейн 
Дехаан, Сали Фийлд, 
Фелисити Джоунс и др. 

17:30 „Как да разбера” – ро-
мантична комедия с уч. 
Рийз Уидърспун, Пол 
Руд, Оуен Уилсън, Джак 
Никълсън, Катрин Хан

20:00 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5

21:00 „На живот и смърт” 
– екшън с уч. на Пол 
Уокър, Лорънс Фишбърн, 

Оливия Уайлд, Джейсън 
Флеминг, Кейт Карадин, 
Майкъл Боуен, Джейсън 
Левис и др.

23:00 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5  

00:00 „Четвъртият вид” – 
трилър с уч. на Мила 
Йовович,Елиас Котеас, 
Уил Патън, Хаким Кае 
Казим, Кори Джонсън, 
Дафни Александър, Енцо 
Чиленти, Алиша Сийтън, 
Юлиан Вергов и др. 
НЕДЕлЯ, 5 МаЙ

06:00 „В кадър”
06:30 „Стена между две сърца” 

– комедия с уч. на Катя 
Бренер, Щефан      Фау-
пел, Ханес Янике, Наима 
Ференбахер, Юлия-Ма-
рия Кьолер и др.  

08:50 „Детектив” – криминален 
филм с уч. на Том Берин-
джър, Анабет Гиш, Рик 
Гомес, Сибил Шпепард, 
Дейвид Аткинсон, Франк 
Уоли и др., II част 

10:40 „102 далматинци“ – прик-
люченски филм с уч. на 
Жерар Депардийо, Глен 
Клоуз, Ерик Айдъл, Йън 
Ричардсън, Алис Евънс, 
Адриан Бидъл, Йоан 
Гръфъд, Рон Кук, Тим 
Маканърни и др.

12:45 „Игра по план” – комедия 
с уч. на Дуейн Джонсън, 
Кира Седжуик, Мадисън 
Петис, Розелин Санчес, 
Морис Честнът, Браян 
Уайт и др. 

15:00 „На живот и смърт” 
– екшън с уч. на Пол 
Уокър, Лорънс Фишбърн, 
Оливия Уайлд, Джейсън 
Флеминг, Кейт Карадин, 
Майкъл Боуен, Джейсън 

Левис и др. 
17:00 „Изгубеният град Z”– 

приключенски филм с уч. 
на Чарли Хънам, Робърт 
Патинсън, Сиена Милър, 
Том Холанд, Едуард Аш-
ли, Ангъс Макфейдън и 
др. 

20:00 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5

21:00 „Бурлеска” – мюзикъл 
с уч. на Шер, Кристина 
Агилера, Стенли Тучи, 
Кристен Бел, Алън Къ-
минг, Питър Галахър, Кам 
Жиганде и др.

23:30 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5  

00:30 „Фрийдъмленд” – кри-
минален филм  с уч. на 
Джулиан Мур, Самюел 
Джаксън, Антъни Маки, 
Уилям Форсайт, Еди Фал-
ко, Рон Елдард и др. 

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ
06:00 „Касъл“
07:00 „Инспектор Джордж 

Джентли” – сериен филм
08:50 „Шпиoни” – семеен филм 

с уч. на Ема Робъртс, 
Крис Потър, Ричард 
Кайнд, Пат Морита, 
Дебра Джо Ръп, Джей 
Бразо, Мусета Вандер, 
Бари Бостуик и др.

11:00 „Касъл“ – сериал, сезон 7
12:00 „101 далматинци” – прик-

люченски филм с уч. на 
Глен Клоуз, Джеф Дани-
ълс, Джоли Ричардсън и 
др. 

14:00 „В кадър”
14:40 „Легенда за езерото” 

–  приключенски  филм с 
уч. на Емили Уотсън, Дей-
вид Мориси, Крейг Хол , 
Браян Кокс и др. 

17:00 „Планината на вещи-

ците” – приключенски 
екшън с уч. на Дуейн 
Джонсън, Карла Гуджино, 
Ана-София Роб, Алек-
сандър Лудвиг,  Киъран 
Хайндс, Том Еверет Скот, 
Крис Маркет и др. 

19:00 „София – Ден и Нощ“ – 
риалити сериал

20:00 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5

21:00 „Първичен инстинкт” – 
трилър с уч. на Майкъл 
Дъглас, Шарън Стоун, 
Джордж Дзъндза, Джийн 
Трипълхорн, Денис 
Арднт и др.

23:40 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5 

00:40 „Инспектор Джордж 
Джентли” – сериен филм  
вТОрНик, 7 МаЙ

05:50 „Касъл“
06:45 „Инспектор Джордж 

Джентли“ – сериен филм
08:45 „МВП: Маймунски Върхо-

ви Постижения”
11:00 „Касъл“ – сериал, сезон 8
12:00 „102 далматинци” 
14:00 „Под небето на Тоскана” 

– романтична драма с уч. 
на Даян Лейн, Сандра Оу, 
Раул Бова, Линдзи Дън-
кан, Винсънт Риота и др. 

16:30 „Как да разбера” 
19:00 „София – Ден и Нощ“ – 

риалити сериал
20:00 „От местопрестъпление-

то” – сериал, сезон 5
21:00 „Ченгета в резерв” – ек-

шън-комедия с уч. на Уил 
Феръл, Марк Уолбърг, 
Дуейн Джонсън, Самюел 
Джаксън, Ева Мендес, 
Майкъл Кийтън и др.

23:10 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5  

00:15 „Първичен инстинкт” – 

трилър с уч. на Майкъл 
Дъглас, Шарън Стоун, 
Джордж Дзъндза, Джийн 
Трипълхорн, Денис 
Арднт и др. 

02:50 „Инспектор Джордж 
Джентли“ – сериен филм  

срЯДа, 8 МаЙ
05:50 „Касъл“ – сериал, сезон 8 
06:45 „Инспектор Джордж 

Джентли“ – сериен филм
08:45 „МВП 2: Маймунски Вер-

тикални Постижения” – 
семейна комедия с уч. на 
Дейвид Кей, Тони Алкан-
тар, Камерън Банкрофт, 
Рей Галети, Трой Рупташ 
и др.

11:00 „Касъл“ – сериал, сезон 8
12:00 „Пътешествие до края на 

света” – приключенски 
филм с уч. на Бенедикт 
Къмбърбач, Джаред Ха-
рис, Сам Нийл, Джейми 
Сайвс, Ричард Маккейб, 
Виктория Хамилтън и 
др., I част

14:10 „Фрийдъмленд” – кри-
минален филм  с уч. на 
Джулиан Мур, Самюел 
Джаксън, Антъни Маки, 
Уилям Форсайт, Еди Фал-
ко, Рон Елдард и др. 

16:30 „Бурлеска” – мюзикъл 
с уч. на Шер, Кристина 
Агилера, Стенли Тучи, 
Кристен Бел, Алън Къ-
минг, Питър Галахър, Кам 
Жиганде и др. 

19:00 „София – Ден и Нощ“ – 
риалити сериал

20:00 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5

21:00 „Кучешки живот” – прик-
люченски филм с уч. на 
Денис Куейд, Брадли 
Купър, Брит Робъртсън, 
Джош Гад, Логън Милър, 

Джон Ортиз, Пеги Лип-
тън и др.

23:00 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5  

00:00 „Инспектор Джордж 
Джентли“ – сериен филм  

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ
05:50 „Касъл“ – сериал, сезон 8 
06:45 „Инспектор Джордж 

Джентли” – сериен филм
08:45 „Коледен списък” – ро-

мантична комедия с уч. 
на Бет Бродерик, Арън 
Хил, Ричард Кърн, Елън 
Холман и др.

11:00 „Касъл“ – сериал, сезон 8 
12:00 „Пътешествие до края на 

света” –  приключенски 
филм с уч. на Бенедикт 
Къмбърбач, Джаред Ха-
рис, Сам Нийл, Джейми 
Сайвс, Ричард Маккейб, 
Виктория Хамилтън и 
др., II част

14:00 „Избран” – драма с уч. на 
Кейтлин Кармайкъл, Чад 
Майкъл Мъри, Ники Уел-
ън, Сара Роумър, Майло 
Вентимиля и др., I част

16:50 „Ченгета в резерв” – ек-
шън-комедия с уч. на Уил 
Феръл, Марк Уолбърг, 
Дуейн Джонсън, Самюел 
Джаксън, Ева Мендес, 
Майкъл Кийтън и др. 

19:00 „София – Ден и Нощ“ – 
риалити сериал

20:00 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5

21:00 „Наръчник на оптими-
ста” – комедия  с уч. на 
Брадли Купър, Джени-
фър Лорънс, Робърт Де 
Ниро, Крис Тъкър, Джу-
лия Стайлс, Джон Ортиз 
и др.

23:30 „От местопрестъпление-
то” – сериал, сезон 5  
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кино нова

ПЕТък, 3 МаЙ
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Планината на вещици-
те” – с уч. на Дуейн Джон-
сън, Карла Гуджино

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

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

– сериен филм, 20 се-
зон 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, 13 сезон

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът

съБОТа, 4 МаЙ
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 „Въздушният Бъд: Шам-

пионска лига” – с уч. на 
Кевин Зегърс

14.30 „Под небето на Тоскана” 
– с уч. на Даян Лейн, Раул 
Бова, Сандра О

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 „Игра по план”– с уч. на 

Дуейн Джонсън, Кира Се-
джуик, Мадисън Петис, 
Розелин Санчес, Морис 
Честнът, Браян Уайт и др.

22.20 „Гореща гонка” – с уч. на 
Рийз Уидърспуун, София 
Вергара

00.15 „Кралството” –  с уч. на 
Джейми Фокс, Крис Ку-
пър, Дженифър Гарнър, 
Джейсън Бейтман, Ри-
чард Дженкинс, Джеръ-
ми Пивън, Кайл Чандлър 
и др.

02.30 „Мистерии на Аурора 
Тийгардън: Уликите” – с 
уч. на Кандис Камерън 
Бър, Лекса Дойг, Марилу 
Хенър, Брус Доусън и др. 
/п/

04.40 „Въздушният Бъд: Шам-
пионска лига” – с уч. на 
Кевин Зегърс

НЕДЕлЯ, 5 МаЙ
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се: ДА ВИДИШ 

ПАПАТА по NOVA” – ди-
ректно 

12.00 Новините на NOVA 
12.30 „ДА ВИДИШ ПАПАТА по 

NOVA” – директно
13.30 „Съдби на кръстопът” – 

предаване на NOVA
14.30 „Пръстен до пролетта” 

–  с уч. на Рейчъл Бостън, 
Кърби Мороу

16.30 „ДА ВИДИШ ПАПАТА по 
NOVA” – директно

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Трансформърс: Послед-

ният рицар” (премиера) 
– с уч. на Марк Уолбърг, 
Антъни Хопкинс, Джон 
Гудман, Стенли Тучи, 
Лиам Гариган, Джон Тур-
туро, Сантяго Кабрера, 
Изабела Монър и др.

23.10 „Завръщане в бъдещето 
II” – с уч. на Майкъл 
Джей Фокс, Кристофър 
Лойд, Леа Томпсън, Били 
Зейн, Елизабет Шу, Томас 
Ф.Уилсън и др.

01.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.50 „Пръстен до пролетта” 
–  с уч. на Рейчъл Бостън, 
Кърби Мороу

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, 20 сезон 
/п/

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Хук “ – с уч. на Дъстин 

Хофман, Джулия Ро-
бъртс, Робин Уилямс, Боб 
Хоскинс, Маги Смит и др.

15.30 „Домашен арест” - с уч. 
на Джейми Лий Къртис, 
Кевин Полак, Дженифър 
Лав Хюит, Кристофър 
МакДоналд, Хърбърт 
Ръсел, Рей Уолстън и др.

17.45 „ДА ВИДИШ ПАПАТА по 
NOVA” – директно

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

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

– сериен филм, сезон 
20 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 13

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

03.30  „Домашен арест” - с уч. 
на Джейми Лий Къртис, 
Кевин Полак, Дженифър 
Лав Хюит, Кристофър 
МакДоналд, Хърбърт 
Ръсел, Рей Уолстън и др. 
/п/

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

вТОрНик, 7 МаЙ
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

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

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

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

– сериен филм, сезон 
20 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 13

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

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

срЯДа, 8 МаЙ
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

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

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

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

– сериен филм, сезон 
20 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, сезон 13

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

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

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

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 13

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

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

срЯДа, 1 МаЙ
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 Празнична програма по 

случай 1 май
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, бра-

зилски сериал, 110 
епизода, 1 еп.

16.30 “Живот до поискване” 
(1987 г), , Любимите бъл-
гарски филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Матю Маконъхи

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня
20.30 “Време разделно”, първа 

част “Заплахата” (1988г.), 
Любимите български 
филми

22.40 Новини
23.00 “Боргман” (2013г.), Хо-

ландия/Белгия, Киноса-
лон БСТВ

00.50 Новини - късна емисия 

01.10 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев 

04.10 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов 

05.10 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова 

07.00 Актуално от деня с во-
дещ Александър Симов 

ЧЕТвърТък, 2 МаЙ
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 TВ пазар
10.30 Новини
10.50 “Безценната перла” 1 еп. 
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Матю Маконъхи 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла” 2 еп.
16.20 “Време разделно”, първа 

част “Заплахата” (1988г.),  
Любимите български 
филми

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

20.00 Актуално от деня
20.30 “Време разделно”, втора 

част “Насилието” (1988г.), 

Любимите български 
филми

22.50 Новини
23.10 “Мандарини” (2013г.), 

Естония/Грузия, Киноса-
лон БСТВ

00.30 Новини - късна емисия 
00.50 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
04.10 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
05.10 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова 
07.00 Актуално от деня 

ПЕТък, 3 МаЙ
07.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 “Безценната перла” 2 еп. 
12.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Бен Стилър 
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.45 ТВ пазар
15.00 Новини
15.15 “Безценната перла” 3 еп.
16.05 “Време разделно”, втора 

част “Насилието” (1988г.), 
, Любимите български 
филми

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 “Селянинът с колелото” 

(1974г.), Любимите бъл-
гарски филми

22.10 Новини
22.30 “Черен въглен, тънък 

лед” (2014г.), Китай/Хон-
конг, Киносалон БСТВ

00.20 Новини - късна емисия 
00.35 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.10 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

04.10 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян 

05.10 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова 

07.00 Актуално от деня 

съБОТа, 4 МаЙ
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Холи Бери 
08.00 “Миа и аз” - детски ани-

мационен сериал
08.20 “Общество и култура” 
09.20 ТВ пазар
09.35 “Селянинът с колелото” 

(1974г.), , Любимите бъл-
гарски филми

11.15 ТВ пазар
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
12.30 Новини

13.00 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов 

14.00 ТВ пазар
14.30 “Професия Турист”
15.00 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

16.30 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян 

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

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Кийфър Съдърленд

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Тази седмица” с Вели-
зар Енчев

20.00 “А бяхме млади” (1960г.), 
Любимите български 
филми

22.00 “Монахинята” (2012г.), 
Франция, Киносалон 
БСТВ

23.50 Новини - централна еми-
сия 

00.20 “Цветен следобед”- из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ 

02.00 “Тази седмица” с Вели-
зар Енчев 

03.00 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова 

04.00 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков 

05.30 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов 

06.30 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян 

НЕДЕлЯ, 5 МаЙ
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Кийфър Съдърленд 
08.00 “Миа и аз” - детски ани-

мационен сериал
08.20 “Тази седмица” с Вели-

зар Енчев 
09.20 ТВ пазар
09.35 “Професия Турист” 
10.00 “Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
12.00 Документален филм
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “А бяхме млади” (1960г.),  

Любимите български 
филми

15.00 ТВ пазар
15.15 Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

16.30 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов 

17.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев
20.00 “Спомен за близначката” 

(1976г.), Любимите бъл-
гарски филми

22.15 “Възмездие” (2015г.), Ис-
пания, Киносалон БСТВ

23.55 Новини - централна еми-
сия 

00.25 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков 

01.25 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев

02.25 “Цветен следобед” - из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ 

03.30 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян 

04.30 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов 

05.30 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов 

06.30 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски
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ПЕТък, 3 МаЙ
10:30 Истинска любов - 13 еп. 
11:15 Сладка тайна - 147 еп. 
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 - 13 еп. 
02:45 Сладка тайна - 147 еп. 
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, 4 МаЙ
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 

10:00 Ключът към успеха 
10:30 България, която съгра-

дихме - 1 еп.- Документа-
лен филм 

11:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Дискусионен клуб Сед-
миците - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 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 България, която съгра-

дихме - 1 еп.
06:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 

НЕДЕлЯ, 5 МаЙ
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

18:00 Новини 
18:30 България, която съгра-

дихме - 1 еп.-
19:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Делници - с Николай 

Колев

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ
10:30 Истинска любов - 14 еп. - 

Сериал 
11:15 Сладка тайна - 146 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Андре Рийо: “Добре 

дошли в моя свят”. - 6 еп.- 
Документален филм

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 - 14 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 146 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, 7 МаЙ

09:20 Андре Рийо: “Добре 
дошли в моя свят”. - 6 еп.- 
Документален филм 

10:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

13:00 Новини 
13:10 Дискусионен клуб Сед-

миците - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
21:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

22:00 Интересно със Славчо 
Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

04:00 Заедно за промяната - с 
Елеонора Василева 

05:00 Интересно със Славчо 
Тошев - със Славчо То-
шев 

05:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
06:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

 срЯДа, 8 МаЙ
10:30 Истинска любов - 15 еп. - 

Сериал 
11:15 Сладка тайна - 147 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

14:15 Ключът към успеха 
14:45 Новини 
15:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
19:30 Новини 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 15 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 147 еп. - 

Сериал 
03:30 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
04:30 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

 ЧЕТвърТък, 9 МаЙ
10:30 Истинска любов - 16 еп. - 

Сериал 
11:15 Сладка тайна - 148 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
14:15 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

22:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 16 еп. - 

Сериал 
02:45 Сладка тайна - 148 еп. - 

Сериал 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Бареков и Байрактаров - 

без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

05:30 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

06:30 Делници - с Николай 

срЯДа, 1 МаЙ
06:40 Преводачката
08:45 Елизабет
10:45 Двуличие
12:50 Хълк
16:55 Моят замък
18:45 Любимците на Америка, 

САЩ, комедия/романти-
чен, 2001

20:25 Девет ярда, Канада, САЩ, 
комедия/криминален, 
2000

22:00 Изпозагубеният свят, 
САЩ, екшън/приключен-
ски/комедия, 2009

23:40 40-годишният девстве-
ник, САЩ, комедия/
романтичен, 2005

01:35 Криминале, САЩ, крими-
нален/драма, 1994

04:10 Дневникът на Бриджит 
Джоунс, Франция, Вели-
кобритания, САЩ, коме-
дия/драма/романтичен, 
2001

05:55 Прозорец към двора, 
САЩ, мистерии/трилър, 
1954

ЧЕТвърТък, 2 МаЙ
07:45 Дами в лилаво, Велико-

британия, драма/музика-
лен/романтичен, 2004

09:25 Ла Бамба, САЩ, биогра-
фичен/драма/музикален, 
1987

11:15 Дивата река, САЩ, ек-
шън/криминален/драма, 
1994

13:05 Маркъс, Франция, Гер-
мания, Великобритания, 
САЩ, 2002

14:45 Не е лесно, САЩ, Япония, 
комедия/драма/роман-
тичен, 2009

16:40 Майка под наем, САЩ, 
комедия/романтичен, 
2008

18:20 Завръщане в бъдещето 
II, САЩ, приключенски/
комедия/фентъзи, 1989

20:05 Завръщане в бъдещето 
I, САЩ, приключенски/
комедия/научно-фантас-
тичен, 1985

22:00 Хелбой ІІ: Златната ар-
мия, Германия, екшън/
фентъзи, 2008

23:55 Гадни копилета, Герма-
ния, САЩ, драма/три-
лър/за войната, 2009

02:25 Милк, САЩ, биографи-
чен/драма, 2008

04:30 Ваканция по двойки, 
САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2017

ПЕТък, 3 МаЙ
06:15 Къщата на бъдещето, 

САЩ, комедия/драма, 
2017

07:40 Търкс и Кайкос, Велико-
британия, екшън/драма/
мистерии, 2014

09:15 Ваканцията, САЩ, коме-
дия/романтичен, 2006

11:30 Усещане за жена, САЩ, 
драма, 1992

14:00 Елизабет, САЩ, биогра-
фичен/драма/историче-
ски, 1998

16:00 Последно пътуване, 
САЩ, екшън/драма/три-
лър, 2004

17:25 Всичко ни е наред, САЩ, 
приключенски/драма, 

2009
19:00 Животното, САЩ, коме-

дия/фантастика, 2001
20:20 Изпозагубеният свят, 

САЩ, екшън/приключен-
ски/комедия, 2009

22:00 Хрониките на Ридик, 
САЩ, екшън/фантастика/
трилър, 2004

00:10 Живот назаем, Канада, 
САЩ, Фентъзи/трилър, 
2009

02:00 40-годишният девстве-
ник, САЩ, комедия/
романтичен, 2005

03:55 Момче, наречено лодка, 
Австралия, САЩ, коме-
дия/драма/семеен, 2018
съБОТа, 4 МаЙ

06:00 Таткова градина, САЩ, 
комедия/семеен, 2003

07:30 Пътят към Невърленд, 
Великобритания, САЩ, 
биографичен/драма/
семеен, 2004

09:10 Наем, САЩ, драма/музи-
кален, 2005

11:25 Звезден човек, САЩ, 
романтичен/фантастика, 
1984

13:15 Челюсти 2, САЩ, екшън/
трилър, 1978

15:10 Хана, Германия, Велико-
британия, САЩ, екшън/
драма/трилър, 2011

17:00 Чарли Сейнт Клауд, Кана-
да, САЩ, 2010

18:40 Мики Синьото око, 
Великобритания, САЩ, 
комедия/криминален/
романтичен, 1999

20:20 Раждането на лъжата, 
САЩ, комедия/фентъзи/

романтичен, 2009
22:00 Шон от мъртвите, Фран-

ция, Великобритания, 
комедия/ужаси, 2004

23:40 Щуротии в лунапарка, 
САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2009

01:25 Бриджит Джоунс: На 
ръба на разума, САЩ, 
комедия/драма/роман-
тичен, 2004

03:10 В Брюж, САЩ, драма/
криминален/комедия, 
2008

04:55 Да оженим Бари, САЩ, 
комедия, 2014
НЕДЕлЯ, 5 МаЙ

06:25 Ла Бамба, САЩ, биогра-
фичен/драма/музикален, 
1987

08:10 Близки срещи от третия 
вид, САЩ, драма/фантас-
тика, 1977

10:25 Късо съединение, САЩ, 
комедия/семеен/фантас-
тика, 1986

12:00 Късо съединение 2, САЩ, 
комедия/драма/семеен, 
1988

13:50 Ваканцията, САЩ, коме-
дия/романтичен, 2006

16:00 Животът на сестрите 
Бронте, Великобритания, 
биографичен/драма/
исторически, 2016

18:05 Горили в мъглата, САЩ, 
биографичен/драма, 
1988

20:10 Хана, Германия, Велико-
британия, САЩ, екшън/
драма/трилър, 2011

22:00 Хълк, САЩ, екшън/дра-
ма/фантастика, 2003

00:15 Хрониките на Ридик, 
САЩ, екшън/фантастика/
трилър, 2004

02:30 Гадни копилета, Герма-
ния, САЩ, драма/три-
лър/за войната, 2009

05:00 Пътуването, България, 
комедия/драма, 2018

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ
06:35 Последно пътуване, 

САЩ, екшън/драма/три-
лър, 2004

07:55 Туистър, САЩ, екшън/
драма, 1996

09:50 Литературният клуб 
на Джейн Остин, САЩ, 
комедия/драма/роман-
тичен, 2007

11:35 Звезден човек, САЩ, 
романтичен/фантастика, 
1984

13:30 Наем, САЩ, драма/музи-
кален, 2005

15:40 Правилата на Джорджия, 
САЩ, комедия/драма, 
2007

17:30 Ваканцията, САЩ, коме-
дия/романтичен, 2006

19:50 Продуцентите, САЩ, ко-
медия/музикален, 2005

22:00 Дракула, САЩ, Ужаси, 
1992

00:05 В Брюж, САЩ, драма/
криминален/комедия, 
2008

01:50 Живот назаем, Канада, 
САЩ, Фентъзи/трилър, 
2009

03:40 Шон от мъртвите, Фран-
ция, Великобритания, 
комедия/ужаси, 2004

05:30 Близки срещи от третия 
вид, САЩ, драма/фантас-

тика, 1977
вТОрНик, 7 МаЙ

07:45 Животното, САЩ, коме-
дия/фантастика, 2001

09:05 Челюсти 2, САЩ, екшън/
трилър, 1978

11:00 Усещане за жена, САЩ, 
драма, 1992

13:35 Усмивката на Мона Лиза, 
САЩ, драма, 2003

15:30 Раждането на лъжата, 
САЩ, комедия/фентъзи/
романтичен, 2009

17:10 Мики Синьото око
18:50 Чарли Сейнт Клауд, Кана-

да, САЩ, 2010
20:30 Споразумението
22:00 Кралят на скорпионите
23:30 Гадни копилета
02:00 Опасно привличане
03:40 Щуротии в лунапарка, 

САЩ, комедия/драма/
романтичен, 2009

05:30 Звезден човек
срЯДа, 8 МаЙ

07:20 Всичко ни е наред, САЩ, 
приключенски/драма, 
2009

09:00 Ла Бамба, САЩ, биогра-
фичен/драма/музикален, 
1987

10:45 Животът на сестрите 
Бронте, Великобритания, 
биографичен/драма/
исторически, 2016

12:50 Остатъкът от деня, 
Великобритания, САЩ, 
драма/романтичен, 1993

15:00 Таткова градина, САЩ, 
комедия/семеен, 2003

16:30 Горещо кънтри, САЩ, 
драма/музикален, 2010

18:25 Бъди до мен, САЩ, прик-
люченски/драма, 1986

19:55 Горили в мъглата
22:00 Легион, САЩ, екшън/

фентъзи/трилър, 2010
23:40 Дракула, САЩ, Ужаси, 

1992
01:45 Писък, САЩ, ужаси/мис-

терии, 1996
03:35 Живот назаем

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ
06:00 Пътят към Невърленд, 

Великобритания, САЩ, 
биографичен/драма/
семеен, 2004

07:40 Якоб лъжеца, Франция, 
Унгария, САЩ, драма/
военен, 1999

09:35 Продуцентите, САЩ, ко-
медия/музикален, 2005

11:45 Литературният клуб 
на Джейн Остин, САЩ, 
комедия/драма/роман-
тичен, 2007

13:30 Усещане за жена, САЩ, 
драма, 1992

16:05 Хана, Германия, Велико-
британия, САЩ, екшън/
драма/трилър, 2011

17:50 Туистър, САЩ, екшън/
драма, 1996

19:45 Хълк, САЩ, екшън/дра-
ма/фантастика, 2003

22:00 Невероятният Хълк, 
САЩ, трилър, 2008

23:50 Криминале, САЩ, крими-
нален/драма, 1994

02:20 Шон от мъртвите, Фран-
ция, Великобритания, 
комедия/ужаси, 2004

03:55 Хрониките на Ридик, 
САЩ, екшън/фантастика/
трилър, 2004

срЯДа, 1 МаЙ
06:00 „Прости ми” 
07:00 „Лъжовно сърце“
08:10 „Дива земя”  /п/
09:30 „Назови ме по име“ 
11:00 „Завинаги свързани“ 
12:00 „Мистична любов“ 
13:00 „Семейни войни” 
14:00 „Вкусотиите на Оливър“ 

– кулинарно предаване
14:30 „Печивата на Марта 

Стюарт” – кулинарно 
предаване

15:00  „Дива земя” (премиера) 
16:00 „Стая 309” – сериал
17:00 „Завинаги свързани” 

(премиера) – сериен 
филм

18:00 „Слънчеви момичета“ – 
сериал  /п/

19:00 „Вкусотиите на Оливър“
19:30 „Печивата на Марта 

Стюарт” – кулинарно 
предаване /п/

20:00 „Мистична любов” (пре-
миера) – сериал

21:00 „Назови ме по име” (пре-
миера)  – сериен филм 

22:30 „Слънчеви момичета” 
(премиера) – сериал

23:30 „Прости ми” – сериен 
филм

00:30 „Стая 309” – сериал  /п/
01:30 „Лъжовно сърце“  /п/
02:30 Еротичен телепазар

ЧЕТвърТък, 2 МаЙ
06:00 „Прости ми” 
07:00 „Лъжовно сърце“
08:10 „Дива земя”  /п/
09:30 „Назови ме по име“ 
11:00 „Завинаги свързани“ 
12:00 „Мистична любов“ – се-

риал  /п/
13:00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра  /п/
14:00 „Вкусотиите на Оливър“ 

– кулинарно предаване
14:30 „Печивата на Марта 

Стюарт” – кулинарно 
предаване

15:00  „Дива земя” (премиера) 
16:00 „Стая 309” – сериал

17:00 „Завинаги свързани” 
(премиера) – сериен 
филм

18:00 „Слънчеви момичета“ – 
сериал  /п/

19:00 „Вкусотиите на Оливър“ 
– кулинарно предаване  
/п/

19:30 „Печивата на Марта 
Стюарт” – кулинарно 
предаване  /п/

20:00 „Мистична любов” (пре-
миера) – сериал

21:00 „Назови ме по име” (пре-
миера)  – сериен филм 

22:30 „Слънчеви момичета” 
(премиера) – сериал

23:30 „Прости ми” – сериен 
филм

00:30 „Стая 309” – сериал  /п/
01:30 „Лъжовно сърце“  /п/
02:30 Еротичен телепазар

ПЕТък, 3 МаЙ
06:00 „Прости ми” 
07:00 „Лъжовно сърце“
08:10 „Дива земя”  /п/
09:30 „Назови ме по име“ 
11:00 „Завинаги свързани“ 
12:00 „Мистична любов“ – се-

риал  /п/
13:00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра  /п/
14:00 „Вкусотиите на Оливър“ 

– кулинарно предаване
14:30 „Печивата на Марта 

Стюарт” – кулинарно 
предаване

15:00  „Дива земя” (премиера) 
16:00 „Стая 309” – сериал
17:00 „Завинаги свързани” 

(премиера) – сериен 
филм

18:00 „Слънчеви момичета“ – 
сериал  /п/

19:00 „Вкусотиите на Оливър“ 
– кулинарно предаване  
/п/

19:30 „Печивата на Марта 
Стюарт” – кулинарно 
предаване  /п/

20:00 „Мистична любов” (пре-
миера) – сериал

21:00 „Назови ме по име” (пре-
миера)  – сериен филм 

22:30 „Слънчеви момичета” 

(премиера) – сериал
23:30 „Прости ми” – сериен 

филм
00:30 „Стая 309” – сериал  /п/
01:30 „Лъжовно сърце“  /п/
02:30 Еротичен телепазар

съБОТа, 4 МаЙ
06:30 „Малката булка” – сериен 

филм
10:00 „Пепел от рози” – сериен 

филм, 2 епизода
12:00 „Напът с Елза” – роман-

тична драма с уч. на Ми-
хаела Мей, Алисиа фон 
Ритенберг, Улрике Чаре 
и др.

14:00 „Инга Линдстрьом: Обра-
тно към живота” (преми-
ера) – романтичен филм 
с уч. на Никe Фурман, 
Пиер Кивит, Рудигер 
Йосвиг, Юлиан Вайгенд и 
др.

16:00 „Доня Сандовал” (преми-
ера)

17:00 „Любовта не разбира от 
думи” (премиера) – сери-
ен филм, 2 епизода 

19:00 „Животът на Кардашиян” 
(премиера) – риалити

20:00 „Отмъщението на Еви-
та” – романтична драма 
с уч. на Елизабет Ланц, 
Франсис Фултън-Смит, 
Даниела Циглер, Томас 
Лимпинзел, Ясмин Лорд 
и др.

22:00 „Инга Линдстрьом: 
Обратно към живота” – 
романтичен филм с уч. 
на Никe Фурман, Пиер 
Кивит, Рудигер Йосвиг, 
Юлиан Вайгенд и др./п/

00:00 „Напът с Елза” – роман-
тична драма с уч. на Ми-
хаела Мей, Алисиа фон 
Ритенберг, Улрике Чаре 
и др. /п/

02:00  Еротичен телепазар
04:00 „Отмъщението на Еви-

та” – романтична драма 
с уч. на Елизабет Ланц, 
Франсис Фултън-Смит, 
Даниела Циглер, Томас 
Лимпинзел, Ясмин Лорд 

НЕДЕлЯ, 5 МаЙ
06:30 „Малката булка” – сериен 

филм
10:00 „Пепел от рози” – сериен 

филм, 2 епизода
12:00 „След толкова години” –  

романтична драма с уч. 
на Симон Томала, Свен 
Мартинек, Юта Уачовяк, 
Лукас Шуст и др.

14:00 „Инга Линдстрьом: Зо-
рата на нашето бъдеще” 
(премиера) – романти-
чен филм с уч. на Клара 
Дойхман, Хайко Дойх-
ман, Фредерик Гьотц, 
Тина Руланд, Дейвид 
Кристофър Рот и др.

16:00 „Доня Сандовал” (преми-
ера),

17:00 „Любовта не разбира от 
думи” (премиера) – сери-
ен филм, 2 епизода 

19:00 „Животът на Кардашиян” 
(премиера) – риалити

20:00 „Любовен хаос” – ро-
мантичен филм с уч. на 
Хенриете Рихтер-Рьол, 
Габи Дом, Фридрих фон 
Тюн, Кристоф Арнолд и 
др.

22:00 „Инга Линдстрьом: Зо-
рата на нашето бъдеще” 
– романтичен филм с уч. 
на Клара Дойхман, Хайко 
Дойхман, Фредерик 
Гьотц, Тина Руланд, Дей-
вид Кристофър Рот и др. 
/п/

00:00 „След толкова години” –  
романтична драма с уч. 
на Симон Томала, Свен 
Мартинек, Юта Уачовяк, 
Лукас Шуст и др. /п/

02:00  Еротичен телепазар
04:00 „Любовен хаос” – ро-

мантичен филм с уч. на 
Хенриете Рихтер-Рьол, 
Габи Дом, Фридрих фон 
Тюн, Кристоф Арнолд и 
др. /п/

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ
06:00 „Прости ми” – сериен 

филм /п/
07:00 „Лъжовно сърце“
08:10 „Дива земя” /п/
09:30 „Назови ме по име“ – се-

риен филм /п/
11:00  „Завинаги свързани“ – 

сериен филм /п/
12:00 „Мистична любов“ – се-

риал /п/
13:00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра /п/ 
14:00 „Вкусотиите на Оливър“ 

– кулинарно предаване
14:30 „Печивата на Марта 

Стюарт” – кулинарно 
предаване

15:00  „Дива земя” (премиера)
16:00 „Стая 309” – сериал
17:00 „Завинаги свързани” 

(премиера) – сериен 
филм

18:00 „Слънчеви момичета“ 
19:00 „Вкусотиите на Оливър“
19:30 „Печивата на Марта 

Стюарт” – кулинарно 
предаване /п/

20:00 „Мистична любов” (пре-
миера) – сериал

21:00 „Назови ме по име” (пре-
миера) – сериен филм 

22:30 „Слънчеви момичета” 
(премиера) – сериен 
филм

23:30 „Прости ми” – сериен 
филм

00:30 „Стая 309” – сериал,  /п/
01:30 „Лъжовно сърце“ /п/
02:30 Еротичен телепазар

вТОрНик, 7 МаЙ
06:00 „Прости ми” – сериен 

филм /п/
07:00 „Лъжовно сърце“
08:10 „Дива земя” /п/
09:30 „Назови ме по име“ – се-

риен филм /п/
11:00  „Завинаги свързани“ – 

сериен филм /п/
12:00 „Мистична любов“ – се-

риал /п/
13:00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра /п/ 
14:00 „Вкусотиите на Оливър“ 

– кулинарно предаване

14:30 „Печивата на Марта 
Стюарт” – кулинарно 
предаване

15:00  „Дива земя” (премиера)
16:00 „Стая 309” – сериал
17:00 „Завинаги свързани” 

(премиера) – сериен 
филм

18:00 „Слънчеви момичета“ 
19:00 „Вкусотиите на Оливър“ 

– кулинарно предаване 
/п/

19:30 „Печивата на Марта 
Стюарт” – кулинарно 
предаване /п/

20:00 „Мистична любов” (пре-
миера) – сериал

21:00 „Назови ме по име” (пре-
миера) – сериен филм 

22:30 „Слънчеви момичета” 
(премиера) – сериен 
филм

23:30 „Прости ми” – сериен 
филм

00:30 „Стая 309” – сериал,  /п/
01:30 „Лъжовно сърце“ /п/
02:30 Еротичен телепазар

срЯДа, 8 МаЙ
06:00 „Прости ми” – сериен 

филм /п/
07:00 „Лъжовно сърце“
08:10 „Дива земя” /п/
09:30 „Назови ме по име“ – се-

риен филм /п/
11:00  „Завинаги свързани“ – 

сериен филм /п/
12:00 „Мистична любов“ – се-

риал /п/
13:00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра /п/ 
14:00 „Вкусотиите на Оливър“ 

– кулинарно предаване
14:30 „Печивата на Марта 

Стюарт” – кулинарно 
предаване

15:00  „Дива земя” (премиера)
16:00 „Стая 309” – сериал
17:00 „Завинаги свързани” 

(премиера) – сериен 
филм

18:00 „Слънчеви момичета“ 
19:00 „Вкусотиите на Оливър“ 

– кулинарно предаване 
/п/

19:30 „Печивата на Марта 

Стюарт” – кулинарно 
предаване /п/

20:00 „Мистична любов” (пре-
миера) – сериал

21:00 „Назови ме по име” (пре-
миера) – сериен филм 

22:30 „Слънчеви момичета” 
(премиера) – сериен 
филм

23:30 „Прости ми” – сериен 
филм

00:30 „Стая 309” – сериал,  /п/
01:30 „Лъжовно сърце“ /п/
02:30 Еротичен телепазар

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ
06:00 „Прости ми” – сериен 

филм /п/
07:00 „Лъжовно сърце“
08:10 „Дива земя” /п/
09:30 „Назови ме по име“ – се-

риен филм /п/
11:00  „Завинаги свързани“ – 

сериен филм /п/
12:00 „Мистична любов“ 
13:00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра /п/ 
14:00 „Вкусотиите на Оливър“ 

– кулинарно предаване
14:30 „Печивата на Марта 

Стюарт” – кулинарно 
предаване

15:00  „Дива земя” (премиера)
16:00 „Стая 309” – сериал
17:00 „Завинаги свързани” 

(премиера) – сериен 
филм

18:00 „Слънчеви момичета“ 
19:00 „Вкусотиите на Оливър“ 

– кулинарно предаване 
/п/

19:30 „Печивата на Марта 
Стюарт” – кулинарно 
предаване /п/

20:00 „Мистична любов” (пре-
миера) – сериал

21:00 „Назови ме по име” (пре-
миера) – сериен филм 

22:30 „Слънчеви момичета” 
(премиера) – сериен 
филм

23:30 „Прости ми” – сериен 
филм

00:30 „Стая 309” – сериал,  /п/
01:30 „Лъжовно сърце“ /п/
02:30 Еротичен телепазар
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî туморните образувания 
се повлияват от билков 
екстракт, създаден по 
канадска рецепта

Продукта „триактал“ можете да поръчате директно 
на телефон 0877 72 10 40.

както и на интернет страницата:  https://biotica.bg/  
или в повечето аптеки в страната.

ЦЕНа: 
1бр. х 69 лв. + безплатна доставка /обща сума 69 лв./
2 бр. х 65 лв. + безплатна доставка /обща сума 130 лв./
3 бр. х 59 лв. + безплатна доставка /обща сума 177 лв./

За наша изненада ос-
новната причина за поя-
вата на ракови заболява-
ния е открита още през 
1923 г., но  тази истина не 
се популяризира, защото 
не е в интерес на светов-
ните фармацевтични  ин-
дустрии. През 1931 г. нем-
ският учен Ото Хайнрих 
Варбург получил Нобело-
ва награда за откриване 
на основната причина за 
появата на рак и някои 
от другите болести на тя-
лото.

След него канадската 
изследователка д-р Хул-
да Кларк създава форму-
ла с три активни 
състави (бял пе-
лин, карамфил, 
зелен орех), ко-
ято и до днес ня-
ма аналог в бор-
бата с ракови-
те клетки. Ока-
за се, че билка-
та бял пелин, 
цветето карам-
фил и плодът на 
дървото  орех 
повлияват из-
ключително до-
бре на преван-
тивната борба с 
рака. Използва-
нето им заедно е най-ре-
зултатно. Тази комбина-
ция многократно доказ-
ва ефективността си при 
различни туморни обра-
зувания, които медици-
ната заклеймява като „не-
лечими“.

Днес тройната фор-
мула се произвежда под 
името „Триактал“. Може 
да бъде закупена от по-
вечето аптеки в страната, 
както и да бъде директно 
поръчана от производи-
телите на телефон 0877 
72 10 40 или на https://
biotica.bg/

Триактал има след-
ните свойства:
Стимулира секреци-

ята на храносмилателни-
те жлези, отделянето на 
жлъчка и урина.
Възстановява – ра-

ботата на стомаха, жлъч-
ния мехур, черния дроб, 
засегнатите участъци на 
чревната лигавица.
Потиска процеси-

те на гниене и фермен-
тация в червата, ускоря-
ва неутрализирането на 
токсините в черния дроб.

Освобождава орга-
низма от червеите и дру-
гите вредни организми, 
както и от продуктите на 
тяхната жизнена дейност.
Убива болестотвор-

ните вируси, гъбички и 
бактерии.
Притежава проти-

вовъзпалително дейст-
вие.
Повишава имуните-

та, включително антипа-
разитния.
Премахва алергич-

ните прояви.
Подпомага органи-

зма по време на онкоте-
рапия.

Препоръчва се про-
филактично и преван-
тивно тримесечен при-
ем два пъти годишно за 
укрепване на организма 
и поддържане на здра-
вето, особено при хора 
в ремисия.

състав: 
Екстракт Зелен орех 

8 mg - Има мощно про-
тивовъзпалително, тони-
зиращо нервната и хра-
носмилателната систе-
ма действие. Понижава 
кръвната захар и артери-
алното налягане. Прила-
га се при множество про-
блеми като екземи, рахит, 
възпаления на кожата, 
стомаха и червата, хемо-
роиди, кървене и др. Пре-
красен стимулант за за-
силване на метаболизма.

Екстракт карамфил 
200 mg - Отличен анти-
оксидант, богат на оме-
га-3 мастни киселини, ви-
тамин K, фибри и ватамин 
C. Успешно снижава ни-
вата на лошия холесте-
рол. Притежава болко-
успокояващо действие и 
лекува инфекциите. При-

лага се при артрит и рев-
матизъм, подагра, лошо 
храносмилане, гъбични 
и бактериални инфек-
ции, гангрени, сърдечно-
съдови заболявания и др.

Екстракт  сладък пе-
лин 200 mg - Съдържа 
така ценната съставка 
артемизинин, която уче-
ните твърдят, че успеш-
но унищожава ракови-
те клетки. Още в древен 
Китай са ползвали бил-
ката за борба с малари-
ята, а през 2015 г. китай-
ският учен Ту Юю печели 
Нобелова награда за из-
следванията на артеми-

зинина и ползите му 
в борбата с малари-
ята и рака. Артеми-
зининът унищожава 
селективно ракови-
те клетки, без да за-
сяга нормалните. То-
ва е така, защото ар-
темизининът засяга 
само клетки с голямо 
съдържание на желя-
зо, каквито са рако-
вите. Чрез специфич-
ни рецептори рако-
вите клетки депози-
рат голямо количе-
ство желязо, тъй ка-
то се нуждаят от не-

го при клетъчното деле-
не. Контактът на артими-
зинина с желязото води 
до освобождаването на 
свободни радикали, ко-
ито разрушават клетки-
те. Може да бъде поле-
зен по време на лъче- и 
химиотерапия.

  Триактал има проти-
вогъбични и антивирус-
ни свойства. В резултат на 
това може да се прилага 
при различни състояния 
като хепатит В и С, хер-
пес, грип, други вирусни 
инфекции.

Има противовъзпа-
лителни свойства, които 
биха могли да бъдат по-
лезни, когато се прилага 
лечение на възпалител-
ни и автоимунни заболя-
вания.

Препоръчително е 
Триактал да бъде при-
еман между 3 и 6 месе-
ца, за да се натрупа в ор-
ганизма и да даде макси-
мални резултати.

При поръчка на три 
продукта получавате 
подарък книжка „Лечеб-
ните билки на България“.
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„Нормалното функциониране на зри-
телната система е от изключително зна-
чение за всеки индивид. Но с възрастта 
в окото настъпват различни промени и 

За контакти: вита Херб, тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

заболявания. От очната патология таки-
ва са макулната дегенерация, свързана с 
възрастта (МСВД), катарактата (вътреш-
но перде), някои от периферните деге-
нерации на ретината, глаукомата и др.

При МДСВ се наблюдават дегенера-
тивни изменения в зоната на макулата. 
Еволюцията е бавна. Пациентите се оп-
лакват от намаляване на централното 
зрение, като това става бавно и не им 
прави впечатление, докато зрителна-
та острота не спадне значително. Ри-
скови фактори за развитието на МДСВ: 
възраст над 65 г, женски пол, артериал-
на хипертония и други заболявания на 
сърдечносъдовата система, тютюнопу-
шене. Катарактата е заболяване, харак-
теризиращо се с нарушаване на про-
зрачността на лещата, което води до 
намаляване на зрението. Катарактата е 
водеща причина за слепота в световен 
мащаб. Честотата й е най-висока след 
50-55 г. възраст.“

Съдържанието на лутеин, зеаксан-
тин и черна боровинка допринася за 
нормална зрителна функция и остро-
та, намалява риска от катаракта и 
защитава от оксидативен стрес. Са-
мо 1 капсула на ден в прожължение на 
три месеца.

Препоръчвам „лутеин комплекс 
плюс“ както на млади, така и на въз-

„Лутеин 
Комплекс Плюс“ 
е висококачествен 
френски продукт 

за очно здраве!

растни пациенти, за да запазят 
здравето на очите си и да подо-
брят качеството на зрението си.

Проф. д-р Б. ангелов, 
мвр болница, софия, завеждащ 

Офталмологично отделение

вЗемете ПОдарък към всяка ОПакОвка лУтеин кОмПлекс — мОкри кърПиЧки За ОЧила.

мария Пандева, маг.-фармацевт, 
аптека "ProLife", Петрич 
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Хранителните добавки 
ТракЕиЯ са взаимвствани от храните 
на древните траки, съчетани с българ-
ските космически хранителни техно-
логии. Те са създадени от Българска-
та академия на науките, съвместно с 
Института по криобиология и храни-
телни добавки.

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

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

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

видове
 Тракеия:
1.сърце и 

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

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

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

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

5.Нервна система – намалява 
психическото напрежение и безпо-

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

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

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

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

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

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

ламирани про-
дукти за сър-
це и стави, от 
скъпи по-скъ-
пи и нямаше 
ефект. Ползвах 
Тракеия почти 
без пари и вед-

нага започнах да се подобрявам. След 
няколко месеца, правейки редовните 
изследвания, лекарите не повярваха 
какво се е случило с мен. Тичам, ра-
ботя, живея нов живот. Използвай-
те го и сами се уверете в силата на 
този продукт.“ 

Мария иванова, Благоевград, 
0896 781 313

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

тРаКЕИя - здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  Христов, 0898 573 092

„ИНОВАТИВЕН БИОАКТИВЕН МЕТОД ЗА ОТПУШВАНЕ 
НА КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ СПАСИ ЖИВОТА НИ” !!!

Георги и Наталия Маринови от София разказват как 
бяха на крачка от смъртта.Те не ползваха статини, 
а прочистиха артериите и вените с биоактивните 

капсули VENIMO.

Георги разказва:
    „От 30 години съм кардиолог с 15 годишен  
професионален стаж в Англия. Приемах 
много хора на, които изписвах десетки видове 
лекарства за намаляване на холестерола, 
кръвното налягане и за  разреждане на кръвта. 
Силно бях уверен в себе си, че лекарствата 
ще ги предпазят от запушване на артериите 
и остра сърдечна недостатъчност. От моите 
наблюдения  и практика се оказа че това 
дава само краткотраен ефект, а пациента 
е обречен да пие до живот тази химия, 
която оказва негативно влияние на голяма 
част от органите и здравето на пациента.  
   Обрата в живота ми и кариера ми дойде 
в началото на 2018 г. Жена ми оживя след 
неочакван инфаркт и разбрахме, че има 
прогресиращо запушване на артериите.  
Една от главните артерии беше стеснена 
на 70% и трябваше бързо да решим какво 
лечение да предприеме. Знаейки опита ми 
с лекарствата и техния незначителен ефект 
решихме да опитаме нещо коренно различно, 
с което ми костваше критиките от колегите и 
край на професионалната ми кариера като 
лекар специалист. Исках силно да помогна на 
съпругата ми, с която имаме вече 50 годишен 
брачен живот.
    Във  времето когато бях в Англия дочух 
за една разработка на натурална формула, 
базирана на  биомолекулярна нанотехнология, 
която трябва да помага на хора с атеросклероза 
и разширени вени.  За наше щастие успях да 
извлеча информация за този метод и се оказа, 
че тази формула вече съществува. Невероятно 
е, че не се говори за нея в България, а вече е 
помогнала на толкова много хора да възвърнат 
желанието си за живот. Започнахме терапията 
с препарата и още в първите 2-3 седмици 
се почувства по-доброто оросяване на 
крайниците и по добрия тонус на организма. 

В продължение на 4 месеца съпругата ми 
приемаше капсулите и в крайна сметка нашето 
решение да пие препарата бе правилно. След 
повторно направената коронарография се 
установи положителния и значителен ефект за 
изчистване на артерията и потока на кръвта се 
възстанови. 
  Сега  вече  и много други хора имат  
възможността по един натурален и 
здравословен начин да възстановят 
правилната работа и функция на кръвонотната 
система и да възвърната своето здраве. 
Препарата е достъпен и в България и 
снабдяването става лесно”

АТЕРОСКЛЕРОЗА - ТИХИЯ УБИЕЦ
Атеросклерозата се явява промяна в 
структурата на стените на артериите и 
кръвоностните съдове, което ги прави 
неспособни ефективно да протича през тях 
кръвта. Това е бавен процес, който продължава 
с години и най-често е незабелижим докато 
не се стигне до около 50% стесняване на 
засегнатата артерия или вена.  Признаците 
по които се разбира, че имате прогресираща 
атеросклероза са лесно изморяване, 
виене на свят,  периодически настъпващи 
болки в гърдите (ангина пекторис- още го 
наричат „гръдна жаба”), болезнени спазми в 
краката, периодическа поява на главоболие, 
изтръпване на крайници, студени крака и ръце, 
периодоческа загуба на памет, трудност при 
вдишване и разширени вени.
 Според Световната Здравна Организация 
атеросклерозата е тихият убиец. Последните 
световни статистики, които са направени 
потвърждават, че България е сред страните 
с най-висока смъртност в Европа от 
атеросклеротични увреждания на сърдечните 
и мозъчните съдове. За съжаление в Европа 
мъжете в България имат най-висока сърдечно-

-съдовата смъртност, което от своя страна 
кара редица професори и учени да правят 
изследвания и разработки у нас на нови 
иновативни методи за борба с тихият убиец.
Съдовите хирурзи и кардиолози  бяха 
шокирани показвайки резултатите от 
терапията. “Не можахме да повярваме, 
че без приема на статини, бета-блокери,  
медикаменти или оперативна намеса, 
може да се постигне подобен ефект.” - 
споделят наши кардиолози  от България.  

 
“Благодарение 
на съвременната 
нанотехнология на 
молекулярно ниво, 
също и следвайки 
биопроцесите 
в природата, 
помогна да се 

създаде уникалният продукт VENIMO. 
Формулата на този продукт е поместена 
в капсула съдържаща 15 активни съставки, 
които бързо и ефективно въздействат за 
размекването на тромбите и плаките и ги 
отмиват, успокояват възпалените места  

и дават възможност да се възстанови 
гладкостта на вътрешните стени на 
кръвоносните съдове. Това дава възможност 
на кръвта да започне нормално да циркулира 
и да достигне до най-отдалечените 
капиляри и ефективно да се оросят 
органите и целия организъм. В следствие 
на това се подобрява работата на сърцето 
и се намалява се вредния холестерол.” - 
споделя професор Лари Томпсън.
Според направените проучвания и 
наблюдения на действието на съставките, 
и за да се постигне желания резултат 
за отпушване на кръвоностните съдове 
препоръчително е да ползвате препарата 2 
месеца” - уверено съветва професора.

ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА 
САМО ЗА ПЪРВИТЕ ОБАДИЛИ СЕ 120 ДУШИ ДО 15.05.2019Г. ЩЕ ПОЛУЧАТ ОТСТЪПКА ЗА 

ПРЕПАРАТА „VENIMO” НА ПРОФ. ЛАРИ ТОМПСЪН И ЩЕ МОГАТ ДА СЕ СНАБДЯТ ВМЕСТО 189 ЛВ. 

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

тел. 02 4738722

   САМО ЗА 47 ЛВ.
(1 опаковка с 30 капсули за едномесечно ползване)

ОСИГУРЕНА  БЕЗПЛАТНА  ДОСТАВКА  ДО  ВАШ  АДРЕС
РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА ОТ 08:00 ДО 20:00

ОНЛАЙН ПОРЪЧКА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ НА WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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Алтория и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (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.

Немски учен разкрива метод, който елиминира болката 
в ставите и връща здравето при множество заболявания

мо че премахват възпалени-
ето, но също така подхран-
ват клетките и начеват про-
цес на самовъзстановява-
не. Въпросните активни със-
тавки са в състояние да:
 стимулират хрущялни-

те клетки към пълно възста-
новяване – благодарение на 
това ставите се възстановя-
ват независимо от възрастта;
 увеличават синовиал-

ната течност с 40% – бла-
годарение на това ставите 
укрепват и стават „по-елас-
тични“;
 елиминират възпалени-

ето 9 пъти по-бързо – благо-
дарение на това болката на-
малява с всеки изминал ден.

Но това не е всичко. Със-
тавките забавят загубата на 
колаген и ставна течност, 
както и тласкат клетките към 
регенерация. За да бъде тази 
формула достъпна за всеки, 
аз я въведох във формата на 
капсули под наименование-
то Мултитоник.

Мултитоник поддържа 
всички органи и системи в 
тялото в нужното здраво-
словно състояние и предо-
твратява появата на теж-
ки заболявания. Доказано 
укрепва имунната система, 
подпомага организма при 
възстановяване от прека-
рани вирусни заболявания, 
прочиства тялото от токси-
ни, преборва упоритите псо-
риазис и екземи. Особено 

1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./

ЦЕНа: 

 При себореен дерматит

Даже да сте над 80-го-
дишна възраст, още след 
4 седмици ще имате 
здрави и гъвкави стави 
като на 20-годишен. Бол-
ките изцяло ще изчез-
нат, а вие ще си върне-
те здравето. всичко това 
е възможно благодаре-
ние на научния пробив 
на проф. волф от 2018 
година.

Това бе истински шок. 
872-та участници в първи-
те в историята тестове на 
новото откритие на проф. 
Волф не можеха да повяр-
ват. След 30-дневни тесто-
ве си върнаха пълната под-
вижност, както не само на-
пълно премахнаха болките 
в ставите, но и подобриха 
драстично здравословно-
то си състояние.

За обикновения 
човек това изглежда 

невъзможно
Все пак от научна глед-

на точка това са нормални 
способности за възстано-
вяване, които всеки ор-
ганизъм притежава. Не е 
чудо, а просто най-новото 
научно откритие. Подроб-
ностите изяснява проф. 
Волф: „Открихме някои 
активни съставки, извест-
ни като адаптогени, кои-
то проникват в нанострук-
турата на ставата и стиму-
лират хрущялните клетки 
към регенерация. Не са-

ефективен е при:
 Заболявания на опорно-
двигателната система
 Ревматизъм, подагра, ар-
трит
 Сърдечно-съдови заболя-
вания
 Високо кръвно налягане
 Атеросклероза
 Белодробни заболявания
 Камъни в бъбреците и 
жлъчката
 Хепатит
 Диабет
 Цистит
 Чревни заболявания
 Кожни заболявания
 Ракови заболявания

Мултитоник има 3 ЕТА-
ПА на действие:
ЕТАП 1: СПОМАГА ОРГАНИ-
ЗМА ДА ПРОИЗВЕЖДА ВА-
ЖНИ МИКРОЕЛЕМЕНТИ И 

ХОРМОНИ
По време на първата сед-

мица на ползване на МУл-
ТиТОНик под въздействие 
на мощните адаптогени тя-
лото е стимулирано да про-
извежда ценни вещества, 
необходими за нормалното 
функциониране на централ-
ната и периферната нерв-
на система. С всеки изми-
нал ден организмът възста-
новява нарушения баланс и 
се връща към нормалното си 
състояние.
ЕТАП 2: СТИМУЛИРАНЕ НА 

КЛЕТКИТЕ
Формулата въздейства на 

наноклетъчно ниво. Спира 

    При себореен дерматит може да опитате  ком-
преси със свеж живовляк и бял равнец. Равни 
количества и от двете билки сложете в пасатора. 
Получената кашичка увийте в марля и прикрепе-
те към лезиите. Правете до пълното им изчезва-
не. Същият метод е приложим и с билката жен-
ско биле.

Ето и една тинктура за вътрешен прием, коя-
то се приготвя от следните съставки:  листа и цве-
тове черен бъз – 10 грама, корен блатен аир – 15 
гр, кора от бряст – 10 гр, жълт кантарион – 10 гр, 
корен от оман – 10 гр, водка и дестилирана вода 
– по 100 мл

Водата се оставя да заври и с нея се заливат 
посочените билки. Течността се кисне един ден 
и след това се прецежда. Разрежда се с количе-
ството водка. 

От приготвената тинктура пийте по две лъжич-
ки два пъти на ден за период от две седмици. Вку-
сът й не е особено приятен, но за сметка на това 
резултатът си заслужава. Може да приемате дози-
те разредени с вода.

Масло от чаено дърво (20 капки), смесено с 
масло от жожоба (60 мл) е прекрасно средство 
за справяне с пърхота. Тази маска нанесете в скал-
па. Масажирайте. Останете така час, след което 
измийте косата.

Използването на хума вместо шампоан за из-
миване на косата е още един алтернативен начин 
за овладяване кошмарната себорея. Смесете две 
лъжици от прахообразното вещество с един раз-
бит жълтък. Нанесете сместа върху мръсна коса 
(маже се само скалпа с нея). Останете така 20 ми-
нути и изплакнете. Не е необходимо да използ-
вате шампоан.

лечение с оцет. За три месеца може да се изба-
вите от себорея по главата, прилагайки лечение с 
ябълков оцет. Смесете половин чаша от киселата 
течност със същото количество вода. За по-лесно 
нанасяне на тоника в скалпа използвайте шишен-
це с пулверизатор.

Един-два пъти седмично впръсквайте част от 
този лосион в скалпа. След това масажирайте в 
продължение на няколко минутки. Останете та-
ка половин час и отмийте по обичайния начин.

дегенеративните процеси, 
засягащи клетките, и ини-
циира процеса за автома-
тичното им възстановява-
не. Вместо само да поту-
шава проблема, стимулира 
клетките към работа. Орга-
низмът започва сам да въз-
становява естественото си 
състояние.

ЕТАП 3:  
ПЪЛНА АКТИВАЦИЯ

По време на третия ста-
дий настъпва отблокира-
не и пълно възвръщане на 
функционалността на клет-
ките. Хората забелязват ряз-
ко увеличаване на енергия-
та, добиват бързи мисловни 
способности, чувство за ле-
кота и възможност да вър-
шат няколко неща едновре-
менно без чувство на умора.

Продължителността на 
всеки от етапите варира в 
зависимост от възрастта, ин-
дивидуалните характеристи-
ки на организма и степен-
та на развитие на заболя-
ването. 

МУлТиТОНик е храни-
телна добавка от най-ново 
поколение. Съдържа веще-

ства, наречени адаптогени. 
Това са растения, чийто фи-
тохимичен състав подпома-
га човешкия организъм да 
запази вътрешния си ба-
ланс и бързо да възстано-
ви баланса с околната сре-
да. Те са безвредни и оказ-
ват активиране на физиоло-
гичните процеси. Въздейст-
ват на клетъчно ниво.

Състав: Сибирски жен-
шен екстракт от корен, Па-
накс женшен екстракт от 
корен, Мака екстракт от ко-
рен, Зелен чай екстракт от 
листа, Гроздови семки екс-
тракт, Витамин С.

Новата формула под 
формата на капсули вече 
прави кариера по целия 
свят. Отвсякъде се чуват 
отзиви на доволни потре-
бители. Препоръчително е 
Мултитоник да бъде при-
еман между 3 и 6 месеца, 
за да се натрупа в органи-
зма и да даде максимални 
резултати.

Само сега Мултитоник е 
на промоционална цена до 
изчерпане на количествата.

При поръчка на три про-
дукта получавате подарък 
книжка „Лечебните билки 
на България“.

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

https://biotica.bg/ или в повечето аптеки в страната.
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При стомашни проблеми

СЪЗДАВАТ ЛИ  
Ш И П О В Е Т Е  
ПРОБЛЕМИ?
Г л а в о б о л и е т о , 

болките във вра-
та, раменете, гър-
ба и ставите често 
се дължат на за-
боляване на кост-
но-ставната систе-
ма. Костният израс-
тък (шип) предиз-
виква притискане 
на нервите, които 
излизат в тази об-
ласт на гръбнач-
ния стълб. Поняко-
га, вследствие на 
травма, тежка физическа дейност и др., 
гръбначният стълб се натоварва допъл-
нително, което е причина за стеснява-
не на дисковите междупрешленни прос-

транства и притискане на нервните ко-
ренчета. По този начин болките се за-
силват, ограничава се подвижността на 
целия гръбначен стълб.  

Няма закономерност за появата на това 
заболяване. Шиповете могат да се обра-
зуват при обездвижване, при неправилна 
обмяна на веществата, след травма, след 
неизлекувани инфекции и др. Влияние 
оказва и наследственият фактор.

Естествено е да си зададем въпроса мо-
же ли да се запази костната система здра-
ва и работоспособна за по-дълго време 
и има ли начин да се намалят болките и 
да се раздвижат ставите при ошипяване.

При подобни оплаквания много добър 
ефект имат мануалните и кинезитерапевтич-
ните методи, прилагани в ЦЕНТър За Маса-
жи “БиО ЕНЕргО сПЕкТър” – София.

Чрез прилагането на над 100 вида 
манипулативни техники на специалния 
японски масаж на проф. М. Сайонджи се 
постига постепенно отпускане на пре-
напрегнатите и заякчаване на отслабени-
те мускули в шийно-раменния и гръбнач-
ния отдел, след което се пристъпва към 
отблокиращи тракции. В комплекса вли-
зат още зонотерапия, аурикулотерапия, 
физиотерапия и възстановителна япон-
ска гимнастика. Тези безлекарствени ме-
тоди в комбинация ефикасно повлияват 
на болките при ошипяване, възстановя-
ват нормалната двигателна дейност, мус-
кулната трофика, засилват кръвообраще-
нието и лимфотока в организма, като па-
ралелно нормализират променената му 
реактивност. Процедурите се извършват 
от опитни рефлексо- и кинезитерапевти, 
лично обучени от автора на терапията. 
Във въЗсТаНОвиТЕлНиЯ сПа ЦЕНТър 
на фирмата можете да получите и до-
пълнителни водни и топлинни процеду-
ри, релаксиращи терапии за гръб, както 
и специални дрениращи терапии за оте-
кли, уморени и подути крака.

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

ЗДРАВИ И ЕНЕРГИЧНИ  
С МУЛТИВИТАМИНИ АЛАЙВ 

Мултивитамини Алайв подпомагат 
костите, дебелото черво, храносмила-
телната и сърдечносъдовата системи, 
зрението и имунитета.

Всяка таблетка гарантирано се усвоя-
ва до 20 минути!

Съдържа над 100  
натурални съставки. 

ПОДАРИ СИ ЗДРАВЕ И ЕНЕРГИЯ! 

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ! Повече информация може  
да получите на тел. 02 953 05 83 – Ревита ЕООД

 При диария
 Залейте с половин 

чаена чаша преварена и 
охладена вода една ча-
ена лъжичка нишесте-
без аромат. 

Разбъркайте така, че 
да не останат бучки, и 
изпийте на екс. Глът-
нете, без да дъвчете, 
две зърна черен пипер. 
Плодовете на черница-

та помагат много при 
диария. 

Отварата от чер-
ници, както и желето, 
приготвено с желатин, 
но без захар, са добро 
средство при този не-
приятен проблем.

  Залейте с чаена ча-
ша вряла вода 1 супена 
лъжица кора от нар. Ос-
тавете да престои, дока-

то се оцвети, и изпийте 
чашата на екс, когато се 
охлади достатъчно.

 Счукайте 200 г 
орехи и извадете вни-
мателно преградите. За-
лейте ги с половин ли-
тър спирт и оставете да 
престоят три дни.  

Пийте по 6 капки в 
100 мл топла вода 4 пъ-
ти дневно. 

 При лошо
 храносмилане

 и подуване
 Смесете една супе-

на лъжица пресен сок от 
джинджифил със ½ лъ-
жица Гхи (пречистено 
масло). Изпийте сместа, 
която мигновено ще об-
лекчи болките в стомаха.

 Дъвчете листа от 
бетел, заедно с няколко 
кристалчета сол. Този ме-
тод също дава незабавни 
резултати.

 Няколко капки сок 
от ментови листа, доба-
вени към купа с вода, съ-
що има добър ефект. Теч-
ността се изпива на 3 – 4 
пъти.

 Пийте вода, към коя-
то сте добавили нар.
Накиснете карда-

мон в чаша вода за 10 ми-
нути. Изпийте течността. 
Правете това 3 пъти на 
ден за предпочитане пре-
ди ядене.

 Пиенето на розова 
вода облекчава гаденето 
и болките в стомаха.

 - Дъвчете семена от це-
лина. Достатъчни са ½ ча-
ена лъжичка целина заед-
но с щипка сол. 

След това изпийте ча-
ша топла вода.
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  Увеличете приема на естествени диуретици: ди-
ня, пъпеш, целина, грозде. Тези храни възстановяват 
функцията на бъбреците и способстват за изхвърляне 
на излишните течности извън тялото. Консумирайте 
много зелени зеленчуци, плодове, бобови храни, 
риба и пилешко месо. Включете в менюто си хра-
ни, които имат високо съдържание на магнезий: ка-
фе, ориз, банани, овес, ечемик, соя, ленено семе. 

Най-важното! Пийте минимум 2-3 л вода на ден.
Умереният прием на банани намалява риска от 

рак на бъбреците. Те са богати на антиоксиданти, ко-
ито премахват свободните радикали. Яжте 4-6 бана-
на седмично.

краставиците са естествено средство за „почист-
ване” на бъбреците. Консумацията на сок или прес-
ни краставици премахва токсините от организма и в 
комбинация със сок от моркови е прекрасен лек за 
бъбреците.

Вземете една супена лъжица ябълков оцет, сме-
сете я с чаша вода и пийте преди всяко хранене. Та-
зи смес омекотява и разтваря камъните.

Наберете 25 смокинови листа. Всеки ден в 500 мл 
вода варете по едно листо, докато остане 250 мл от 
водата. Тази течност пиете през целия ден на малки 
глътки в продължение на 25 дни. След това почивате 
отново 25 дни и повтаряте и така до пълно излекуване.

Сварете две смокини в чаша. Пийте от сместа вся-
ка сутрин в рамките на 30-40 дни.

сок от ряпа. Една чаша  на гладно всяка сутрин раз-
тваря камъните и ги отвежда чрез урината.

 сок от цвекло. Подобрява кръвообращението и 
спомага за образуването на червените кръвни клет-
ки, които поддържат функциите на бъбреците. Препо-
ръчително е  да се смесва със сок от моркови (кон-
центрация 1:4).  За максимален ефект пийте  1-2 ча-
ши дневно.

 Босилек. 1 супена лъжица  сок от свежи листа сме-
сете с 1 супена лъжица мед.  Пийте от сока в рамки-
те на 5-6 месеца. През това време консумирайте по 
2-3 ябълки на ден.

 сода за хляб. Половин супена лъжица сода за 
хляб се разрежда в чаша вода. Пийте 3 пъти дневно. 
Можете да добавите и сок от лимон за по-бърз ефект.

 аспержи (стара английска рецепта за разбиване 
на камъни):

 Еднодневна рецепта: консумирайте 2 килограма 
сурови аспержи, пиейки около литър и половина ко-
ка кока-кола. Не яжте нищо друго през целия ден. Ако 
не се получи от първия път, повторете. Камъните се 
раздробяват и излизат безболезнено.

 Ябълков оцет. В чаша вода смесете 2 супени лъ-
жици ябълков оцет и 2 супени лъжици лимонов сок. 
Ще получите облекчение след около 4 часа.

 Oвес и ечемик. Сипвате една шепа ечемик и ед-
на шепа овес в 2 л вода и варите, докато водата ос-
тане наполовина. Прецеждате и пиете по една чаша 
30 минути преди хранене 3 пъти дневно.

Нищо не улеснява така бързо и 
ефикасно храносмилателния процес, 
както някои подправки, които лес-
но можем да включим в многоброй-
ни рецепти. 

Най-честите симптоми, които мо-
гат да бъдат облекчени с ароматни-
те билки, са подуване на стомаха, чув-
ство за тежест, киселини, стомашни 
болки, синдром на раздразненото 
черво, разстройство.

Пет подправки имат най-силен 
ефект върху храносмилането – се-
ме от копър, кориандър, кимион, 
кардамон и пресен джинджифил. 
Те укротяват „огъня“ в стомаха, сти-
мулират храносмилателните ензими 
и метаболизма на мазнините и заха-
рите, намаляват подуването и газооб-
разуването. Могат да се използват за 
готвене, да се консумират като отва-
ри или да се прилагат под формата 
на ароматни масла.

кориандърът облекчава храно-
смилането, има противовъзпалител-
ни свойства и прочиства от токсини-
те. В прясно състояние е много богат 
на желязо, каротиноиди и витамини 
С и К. Семената му са ефикасни при 
стомашни колики.

Запарка от кориандър  след хране-
не. Нужни са 3 ч. л. семена. Залейте 
ги с чаша вряла вода, след 10 минути 
прецедете и консумирайте.

кардамонът е от семейството на 
джинджифила. В Индия се смята за 
цар на билките. Той прави храната 
по-лесно смилаема и подобрява вку-

са. Използва се и за сладки, и за со-
лени ястия. Ограничава газообразу-
ването и облекчава гаденето, ефика-
сен е при стомашни колики. Отвара 
от кардамон помага при трудно хра-
носмилане и болки в стомаха. Залей-
те 1 ч.л. семена с чаша вода, загрей-
те до кипване и оставете да ври 3 ми-

нути. След това оставете извън огъ-
ня още 10 минути, прецедете и пий-
те отварата.

     Кимионът е един от най-мощни-
те стимулатори на храносмилателна-
та система. Той охлажда храносмила-
нето, като в същото време увеличава 
активността му и усилва размножа-

ването на полезни-
те чревни бактерии. 
Семената му съдър-
жат желязо, калций, 
калий и витамин С, 
което ги прави по-
лезни при предмен-
струален синдром.  
Лапи от зърна кими-
он помагат при сил-
но газообразува-
не и стомашно раз-
стройство. Залейте 
с гореща вода 3 ч.л. 

зърна, стрийте ги и добавете зелена 
хума, за да се получи каша. Нанесете 
сместа върху корема и я оставете да 
действа около 20 минути.

копърът е известен отдавна и в 
нашата народна медицина като об-
лекчаващо средство при колики и ки-
селини. Неговите зърна помагат до-

ри на бебетата. Те имат отводняващ 
ефект, поради което са оръжие сре-
щу задържането на вода в тъканите 
и при бъбречни камъни. Запарка от 
семената на копъра е отлично сред-
ство при подуване на стомаха. Пийте 
я преди и след хранене. 1 ч.л. семе-
на е достатъчна за чаша вряла вода 

кимът е от семейството на магда-
ноза. За облекчаване на храносмила-
нето се използват главно зърната му. 
Техните съставки имат мощно дейст-
вие срещу спазмите и чревните пара-
зити. Могат да се използват и за кър-
мачета. Отвара от зърна ким се при-
готвя с 1 ч.л. зърна за чаша вода. След 
като поври, оставете извън котлона 
за още 20 минути, прецедете и пий-
те. Можете да използвате отварата 
и като тонизиращ лосион за кожата.

Някои подправки дразнят стомаха 
– черен и лютив червен пипер не се 
препоръчват при язва и гастрит. Бре-
менните жени трябва да избягват сал-
вията, а сладникът не е подходящ за 
хипертоници. 

Билките и ароматните треви са 
много богати на активни съставки, за-
това трябва да се употребяват с мяр-
ка и познание. 

Как да премахнем 
камъни в бъбреците

Подобрете храносмилането с подправки
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Празник на златоãрадското чеверме 
Традиционният празник "Зла-

тоградското чеверме - тради-
ции и гостоприемство" започва 
на 4 май, съобщиха от Община 
Златоград. Стотици чевермета 
и 4-дневна музикална програ-
ма подготвя родопският град 
за празниците. Фестивалът ще 
се открие с изпълнение на 111 
каба гайди, а на 5 май търже-
ствата ще продължат с гайдар-
ско надсвирване и танцово шоу 
"Надиграй ме в Златоград".

Празничната програма започ-
ва с обредно приготвяне на "жи-
вата вода" за Гергьовден и ри-
туално запалване на жив огън. 
Приготвянето на чеверметата 
ще бъде част от атрактивното 
представяне на традиционната 
златоградска кухня. В централ-
ния градски парк ще бъде пре-
създадена фолклорната и ет-
нографска традиция на града. 
Организаторите очакват гости-
те да се впишат в празничната 

Äóõîâ îðêеñтúð â Äîáðич îтáелÿçа þáилеé

Георги и Виктория 
са най-предпочитани-
те имена за новороде-
ните българчета през 
изминалата 2018 г., со-
чат данни на НСИ.

976 бебета, пропла-
кали през годината, но-
сят името на светеца.

От националната ста-
тистика отчитат, че от 
началото на XXI век на-

ред с традиционните за 
България все по-често 
се избират имена, ко-
ито са популярни в це-
лия свят - Александър, 
Мартин, Виктор, Викто-
рия, Никол, София.

От 2007 г. до 2015 
г. Георги е било съ-
що най-предпочитано-
то мъжко име за но-
вородените момчета в 
България. През 2016 г. 
и 2017 г. най-често сре-
щаното име сред бебе-
тата бе Александър, но 
през 2018 г. Георги от-
ново застава начело.

То е българско мъж-

ко име. Идва от гръц-
кото гео (земя) и „ер-
го“ (работя), и означа-
ва земеделец. 

Женският му вариант 
е Гергана.

Към края на 2009 г. 
името на светеца е но-
сено от около 176 000 
души (4,79% от мъжете). 
То е и най-често използ-
ваното мъжко име и 
за родените през 2007-
2009 г. (3,48%). Към края 
на 2012 г. името про-
дължава да е най-раз-
пространеното в Бълга-
рия (179 000 души, 4,9% 
от мъжкото население). 

Наградиха 
лекари ветерани 

Шестима лека-
ри от Многопро-
филната болни-
ца за активно ле-
чение "Д-р стамен 
илиев" в Монтана, 
които продължа-
ват да работят сво-
ята професия, ма-
кар да са премина-
ли 70-годишна въз-

раст, бяха награде-
ни от ръководство-
то на здравното за-
ведение.

Почетен плакет от 
директора д-р То-
ни Тодоров получи-
ха кардиологът д-р 
Миланка станева, 
нефрологът д-р Ми-
хаил горанов и ор-
топедите д-р Петко 
Петков и д-р георги 
Николов. всички те 
имат над 40 годи-

ни трудов път, като 
през голяма част от 
него са били завеж-
дащи на отделения 
в болницата. Днес 
те продължават не-
уморно да работят 
като специалисти в 
областното лечеб-
но заведение, ма-
кар че прехвърлят 

достолепната 70-го-
дишна възраст. с 
почетен плакет бе 
награден и доайе-
нът на лекарите д-р 
Цветан Петров, кой-
то вече 50 години се 
бори с туберкулоза-
та. Награда получи 
и д-р Първан симе-
онов, който е на 75 
години и още про-
дължава да работи 
като лекар в бол-
ницата.

атмосфера, облечени в автен-
тични народни носии.

В програмата са включе-
ни концерти и изпълнения на 
Николина Чакардъкова, Нико-
лай Славеев, оркестър "Плов-
див", Росица Пейчева, ансам-

бъл "Загоре" и др. От 20 часа 
на 4 май е предвиден музи-
кално-танцов спектакъл с по-

пулярни гръцки песни и танци.
Гайдарското надсвирване е 

с начало 11 ч. на 5 май на цен-
тралния площад в Златоград. 
От 13 ч.площадът ще бъде сце-
на за хороводно надиграване с 
участието на любителски тан-

цови състави. Празникът ще 
продължи с тържествата за 
Гергьовден на 6 май.

В Габрово 
Музеят на ху-
мора и сати-
рата отбеляза 
своя 47-и рож-
ден ден. Осно-
ван през 70-те 
години на 20 
век, музеят съ-
бира и пред-
ставя хумор от 
цял свят, а ко-
лекциите му 
съдържат над 
50 000 произ-
ведения на из-
куството и ет-
нографски ар-
тефакти от над 
170 държави. 
Днес той цело-
годишно предлага на посетителите си богата про-
грама от изложби и събития. 

Както всяка година, екипът на музея показа ис-
тинска габровска щедрост и обяви ден на отво-
рените врати, като специалните празнични про-
яви бяха безплатни за всички габровци и гости 
на града. 

Посетителите  видяха най-популярните габров-
ски шеги в нова светлина в „Шеговити театрални 
етюди” - специален поздрав от Драматичен теа-
тър "Рачо Стоянов". За малчуганите бяха предви-
дени две творчески ателиета. Беше сформирана 
работилница за рисуване върху балони "Повече 
усмивки". А в "Малкият Чарли Чаплин" изработва-
ха бомбета и мустачки, посветени на 130 години 
от рождението на великия комик.

Посетителите имаха възможност да се снимат 
в специални рамки по случай 47-ия рожден ден 
на музея и да споделят в социалните мрежи праз-
ника. 

47 г. музей на 
хумора и сатирата

лили аплодисментите на 
публиката и на мно-

гобройни фести-
вали в Чехия, 

Германия, Хо-
ландия, Пол-
ша, Украй-
на, Турция, 
Русия, Ру-
мъния, Ун-
гария. Фор-

мацията е но-
сител на орде-

на "Кирил и Ме-
тодий" - първа сте-

пен, и на отличието на 
Съюза на българските музи-

кални и танцови дейци "Злат-
на лира". 

Äóõîâ îðêеñтúð â Äîáðич îтáелÿçа þáилеé
лили аплодисментите на 

публиката и на мно-
гобройни фести-

вали в Чехия, 
Германия, Хо-

ландия, Пол-
ша, Украй-
на, Турция, 
Русия, Ру-
мъния, Ун-
гария. Фор-

мацията е но-
сител на орде-

на "Кирил и Ме-
тодий" - първа сте-

пен, и на отличието на 
Съюза на българските музи-

селници - монах и два-
ма послушници. Рекон-
струкцията е направена 
по проект, финансиран 
от програмата за разви-
тие на селските райони.

Проектът е на стой-
ност 644 482 лв. и 
включва още основен 
ремонт, възстановява-
не, обзавеждане на ма-
настира и благоустро-
яване на терена около 
светата обител.

Водосвет отслужи Бе-
лоградчишкият епис-
коп Поликарп.

Духовият оркестър в До-
брич, който е наследник на 
оркестъра на 46-и артилерий-
ски полк, отбеляза 55-годиш-
нината от своето създаване с 
нова концертна програма. В 
зала "Добрич" за първи път 
прозвуча в изпълнение на 
оркестрантите пиесата "Пе-
сен и танц" на композитора 
и почетен гражданин на До-
брич Петър Крумов. 

Оркестърът под диригент-
ската палка на Стоян Монов 
всяка година има повече от 100 
срещи с публиката - на концер-
ти, образователни лектории, 
благотворителни вечери, па-
триотични чествания и други, 

посоч-
ват от об-
щината. През дългия си твор-
чески път музикантите са пече-

Нова сграда на манастира
 "Св. Четиридесет мъченици" 

Наскоро бе открита и 
осветена новата сграда 
на манастира "Св. Че-
тиридесет мъченици" в 
трънското село Лева ре-
ка, съобщиха от светата 
обител. Тя е съградена 
като точно копие на раз-
рушените преди години 
манастирски конаци. 

В него вече има и на-
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Пролет белоцветна

Страницата подготви  Кристина ДОБРЕВА

Ïðè ìàëêàòà Çäðàâêà

Наказаният Присмехулко

Игра на рими

Цветна леха двете с баба засяхме,
леко с вода всяко стръкче поляхме.
В права редица по две наредени
жълти иглики, лалета червени,
ирис, зюмбюли, кокичета нежни,
нарциси кичести и белоснежни.
Чакаме гости и тази година
в нашата хубава цветна градина.
Южният вятър и ранната Пролет
скоро пристигат със птичия полет.
Знаят адреса - При малката Здравка,
номер четвърти, площад „Незабравка“.

Христина ПЕТрОва

Под стръмен гол планински връх
стои в гората като дух
сред мъх зелен, от тъмен камък
със кула черна странен замък.
Покрито с лунно одеяло,
спи езерцето-огледало.
Нещастна, грозничка и слаба
живяла тук принцеса Жаба.
И принца чакала горката
да я целуне по устата.
С прегръдки той да я обгърне,
в красавица да я превърне.
Но все не идвал с коня свой
при нея чудният герой.
Капризна тя била обаче…
За всичко почвала да плаче,
и тропала с крачета яко
и не преставала да кряка!
Явила се старица мила
и жабката тя променила:
Научила я да чете,
да не потропва със краче,
да готви, да плете, да шие
и да се реши, да се мие!
Добра да бъде и любезна,
на всички истински полезна!
И главно – песнички да пее
и да се радва, да се смее!
(А тази бабка интересна
била магьосница известна.

Под стръмен гол планински връх

Âúëøебна ïрèêаçêа

Тя малко страшничка била,
но вършела добри дела.
Била със самоличност чужда,
а името било й - Нужда.)
И ето го – на коня бял,
обгърнат със мъглив воал,
пристигнал в неизвестен ден
млад принц – от обич окрилен.
Девойката красива взел

и полетял като орел.
И се понесли смело те
и над гора, и над поле.
Защото само обичта 
ни дава истински крила!
А замъка го няма там –
превърнал се е в дъб голям…

Уляна иваНОва

Някъде във планината,
недалече от гората
имало на три чукари
три кошари.
Но от първата 
кошара
в село слязъл си 
овчарят
и оставил сам-самин
своя глезен син.
През нощта във 
тъмнината
и напук на тишината
на шега със глас 
престорен
викнал той в 
простора:
- Вълк в кошарата, 
търчете!
Бързо, братя, 
помогнете!
Куче джафнало лениво,
спало стадо 
мълчаливо.

През тъмата 
непрогледна
от кошарите съседни
двама души се явили
с остри вили.
А овчарчето се смяло –
хубаво се подиграло

на задъханите бледи
свои съседи.
Минал ден-два. Нощ 
мъглива
в сън кошарите обвива

и овчарчето решило
да извика силно:
- Вълк в кошарата, 
търчете!
Бързо, братя, 
помогнете!
Пак овчари се явили

с остри вили…
Минал ден-два. Нощ 
чудесна –
на небето месец 
блеснал.

Изведнъж сред 
тишината
чул се вой в гората.
Кучетата заръмжали,
а овцете онемяли.
Бял вълк втурнал се 
през плета

връз стадото клето.
- Вълк в кошарата, 
търчете!
Бързо, братя, 
помогнете!
Тъй овчарчето 
крещяло
с гърло цяло.
Вдигнало голяма 
врява –
никой вече му не 
вярвал

и вълкът натръшкал 
всички
негови овчички…

Богоя 
саПУНДжиЕв

идвам от далечен юг,
с птичките пристигнах тук!
аз съм Пролет белоцветна,
слънцето от радост блесна!

Ще окича дървесата,
ще приличат на цветята!
срамежливото кокиче
вред градинки ще закичи!
теменужките надничат,
малките деца обичат!

каня славей сладкогласен
да ни буди с нежна песен!
а пчеличките жужат,
над цветята те кръжат.

сечко хвърли ямурлука,
весело капчукът чука!
с моята вълшебна пръчка
пак се чува смях и глъчка!

- Пролетта е вече тука,
гургулица пак ни гука!
радваме се, Пролет мила,
волна птица лекокрила!

кари МариНОва

- да играем днес на рими! –
рече внучката на мими.
Бабо, имаш първи ход!
аз: илик шия фестон бод.
мими: въведи парола с код!
аз: Брей, че сладък тоз компот!
мими: Ще си включа ем пе тройката!
аз: леща готвя за девойката…
мими: ето пращам ти имейл!
аз: … гъста като бешамел.
мими: натисни маймунско @!
аз: с тебе май си взех беля!
мими: скайпът ми защо се бави?
аз: три по осем колко прави?
мими: флашката ми не записва!
аз: май започна да ми писва.
мими: купих две безжични мишки!
аз: мислех, че ще купиш книжки.
мими: това наше забавление
стана май стихотворение!
аз: вярно, хубава игра,
но… лещата ми загоря!

витка 
виТаНОва

съединете точките от 1 до 20, 
за да разберете кой пристига с пролетта.

рис. Димитър ДОНЕв
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Видинският бунтар Първите пощенски марки

Възкачването на Иван Асен III

Цар Иван Асен III 
е известен в бъл-
гарската история 

като византийско про-
теже, чрез което импе-
ратор Михаил VІІІ Пале-
олог  се опитва да нало-
жи влиянието и власт-
та си в България. Той е 
първороден син на цар 
Мицо Асен и Мария, дъ-
щеря на цар Иван Асен 
ІІ. Роден е около 1260 г. 
в България, но прекар-
ва детството и юноше-
ството си в Мала Азия 
край р. Скамандър, къ-
дето баща му получава 
имение след бягството 
си във Византия.

Когато през 1277 г. 

византийският импера-
тор Михаил VІІІ Палео-
лог научава за въстани-
ето на Ивайло и за него-
вите победи, той изчак-
ва удобен момент да се 
намеси в междуособи-
ците. Скоро му известя-
ват, че цар Константин 
Тих-Асен е убит от Ивай-
ло и търновският трон е 
свободен. Това се оказ-
ва звезден миг за си-
на на емигранта Мицо 
– потомък на Асеневци 
по майчина линия. Из-
викват този неизвестен 
младеж и тържествено 
го обявяват за българ-
ски цар под името Иван 
Асен ІІІ.  През пролетта 

на 1278 г. императорът 
го оженва за дъщеря си 
Ирина с шумна и тър-
жествена церемония. 
Иван Асен ІІІ дава обет 
на василевса да му слу-
жи вярно и предано.

През това време оба-
че събитията в Търново 
изпреварват византий-
ските намерения – ов-
довялата царица Мария 
предлага ръката си на 
селския вожд, той вли-
за с войските си в столи-
цата и заема престола.

В Константинопол 
 осъждат жестоко по-
стъпката на царицата 
и решават да действат 
с военна сила. Подтик-
ват съюзниците татари 
да нападнат отново от 
север, а от юг към Бъл-
гария тръгва голяма ви-
зантийска армия с цел 
да наложи император-
ския зет Иван Асен ІІІ. Но 

войната се затяга и про-
дължава близо година.

Ивайло обаче е при-
нуден да воюва на два 
фронта, далеч от Търно-
во. След като претърпя-
ва поражение от татари-
те, търновските боляри 
отварят вратите пред 
византийските войски 
и Иван Асен ІІІ е обя-
вен за владетел на Бъл-
гария през пролетта на 
1279 г. Скоро в Търново 
пристига и съпругата му 
Ирина, посрещната тър-
жествено като  царица.

Част от българска-
та аристокрация наче-
ло със стратега Геор-
ги Тертер е настроена 
враждебно срещу Иван 
Асен ІІІ. За да смири  не-
доволството, императо-
рът предлага на Георги 
Тертер титлата деспот.

Войските на Ивайло 
все още имат надмо-

щие в Северна Бълга-
рия. През лятото на 1279 
г. те отново се насочват 
към Търново, за да въз-
становят властта му. По-
ложението на Иван Асен 
ІІІ става критично. Той 
се оплаква от измен-
чивостта на българите 
и моли императора за 
помощ. Изпратените от 
Цариград войски оба-
че претърпяват пора-
жение още при преми-
наването през Балкана.

При това положение 
царската двойка реша-
ва да се спаси с бягство, 
като задига и царското 
съкровище. Това става 
под благовидната фор-
ма на разходка в окол-
ностите на Търново. Ца-
рят и царицата бързо се 
отправят с конски впря-
гове към Месемврия, от-
където наемат кораб за 
Константинопол.

Императорът Миха-
ил VІІІ Палеолог е раз-
гневен от жалката по-
стъпка на Иван Асен ІІІ 
и няколко дни не иска да 
го приеме. Не след дъл-
го, когато става извест-
но, че Ивайло е отишъл 
при съюзника на Визан-
тия хан Ногай да търси 
помощта му, със същата 
цел там бива изпратен и 
Иван Асен ІІІ.

При татарите той ста-
ва свидетел на смъртта 
на Ивайло, но не полу-
чава желаната подкре-
па, а едва се спасява от 
смърт благодарение на 
жената на хана – ромей-
ката Ефросина.

До края на живота си 
Иван Асен ІІІ остава в 
бащиното си имение в 
Мала Азия и умира през 
1303 г. далеч от Бълга-
рия и далеч от уважени-
ето на българите.

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

Осман Пазвантоглу (Пасман 
заде) е роден през 1758 г. във 
Видин. Негов баща е бей Орхан 
Пазвантоглу, а майка му е бъл-
гарка. На 23-годишна възраст е 
назначен за началник на кава-
лерията на видинския гарнизон, 
което предизвиква недовол-
ство сред по-старшите от него 
по служба. 

По време на рамадана през 
1781 г. Осман организира конни 
игри, в които печели състезани-
ята по надбягване и поразяване 
на цели с пушка, пистолет и са-
бя в движение. 

Едва тогава признават вода-
чеството му. 

В турската държа-
ва цари хаос. Султан-
ската войска е слаба 
и по българските зе-
ми вилнеят кърджа-
лии - нападат села 
и градове, плячкос-
ват и убиват. Те дос-
тигат и до Видинско, 
но на няколко пъти 
ордите им са разби-
ти от конницата на 
Осман Пазвантоглу, 
поради което се уве-
личават неговата по-
пулярност и автори-
тет сред население-
то. Постепенно оба-
че Пазвантоглу сти-
га до мисълта, че е 
по-добре да се сдру-
жи с главатарите на 
разбойниците и да ги 
използва за свои це-
ли. Събира около 1400 души, с 
които плячкосва села и градо-
ве, но извън Видинския вилает. 
Когато се завръща от набезите 
си, раздава дрехи, храна и па-
ри на местните жители, незави-
симо дали те са мюсюлмани или 
християни. 

Когато навършва 36 години, 
ролята на разбойнически гла-
ватар му омръзва. Затова се са-
моназначава за паша на Видин и 
се провъзгласява за независим 
господар на областта. Намалява 
наполовина данъците на раята, 
отменя ангарията и обявява, че 

се гарантират животът, честта 
и имуществото на хората, кои-
то живеят в контролираните от 
него райони. 

В Истанбул са разтревожени 
от действията на бунтаря. Ус-
пяват да организират 8-хиляд-
на войска, която достига до Ви-
дин. Пазвантоглу допълнително 
е укрепил крепостта и  дава се-
риозен отпор, въпреки че раз-
полага само с 2500 въоръжени 
мъже. И не само успешно се от-
бранява, но прави и кавалерий-
ски набези, чрез които нанася 
сериозни загуби на султанска-
та войска, която в края на краи-

щата е принудена  да се оттегли. 
Тогава султан Селим ІІІ му изпра-
ща послание, че официално ще 
го провъзгласи за паша и упра-
вител на Видинския вилает, ако 
признае върховната му власт. 

Пазвантоглу изобщо не отго-
варя на султана, но знае, че няма 
да бъде оставен на мира, затова 
трябва да се готви за нови бит-
ки. Тогава обявява, че ще прие-
ме на военна служба и българи. 
Така се формира конният отряд 
на Драгой и пешият на Милу-
тин. През 1796 г. султанът изпра-
ща нова войска, този път 10-хи-

М н о з и н а 
са чували за 
най-известна-
та родна по-
щенска марка 
- "Обърнатата 
конница", но 
малко известен 
факт е, че пър-
вите пет бъл-
гарски марки 
са били отпе-
чатани в Санкт 
Петербург в да-
лечната 1879 г. 
На 1 май тази 
година се на-
вършват 140 
г. от пускането в об-
ръщение на "сантими-
те", както са известни 
те тогава. Били са по-
ръчани от руския княз 
Владимир Александро-
вич Черкаски, който е 
управлявал граждан-
ските дела в България 
при главнокомандва-
щия действащата ру-
ска армия. 

По това време Русия 
имала утвърдени тра-
диции в изграждане-
то на своите пощенски 
съобщения и идеята с 
пускането на българ-
ските марки била да 
се подпомогнат току-
що създадените "Бъл-
гарски пощи". До то-
зи момент те ползва-
ли руски марки. Така 
сантимите били отпе-
чатани в Държавна-
та руска печатница в 
Санкт Петербург. На 
тях е изобразен гордо 
изправен лъв с коро-
на, който символизи-
ра храбростта и бор-
бите на българите за 
национално освобож-
дение.

Изображението на 

царя на животните е 
обградено от двойна 
елипса, в горната част 
на която е изписано 
“Българска поща”, а в 
долната - стойността.  
По това време Княже-
ство България още не 
е имало своя парична 
единица.

Затова стойността 
на марките била из-
разена в приетата от 
Всемирната пощенска 
конвенция разплаща-
телна парична едини-
ца – франк, и съответ-
но на сантими. Оттам 
идва и наименование-
то, с което са извест-
ни и до днес. Първи-
ят тираж на български-
те сантими от 250 000 
броя се изчерпал мно-
го бързо. Затова през 
1881 г., отново в печат-
ницата на Санкт Петер-
бург, била направена 
допълнителна поръч-
ка. Сюжетът на санти-
мите бил запазен, но 
на новия тираж вече 
била означена въве-
дената на 4 юни 1880 
г. нова българска па-
рична единица – лев.

камен кОлЕв

Преди 140 години

лядна, срещу видинския бунтар. 
Пазвантоглу успява да я прес-
рещне и да я разбие преди тя 
да достигне до Видин. 

По инициатива на великия 
везир Джемед паша на турските 
феодали в Северозападна Бъл-
гария се изпращат торби със 
злато и скъпоценности, с кое-
то ги склоняват да съдействат 
на султана за покоряването на 
видинския бунтар. 

Към Видин се отправя 20-хи-
ляден башибозук, на който е 
обещана богата плячка. Орда-
та опустошава българските по-
селища в каазите Кутловица (се-

га Монтана) и Враца, но не 
успява да превземе Видин. 
Там Пазвантоглу се е барика-
дирал в крепостта и успешно 
отбива всички атаки в про-
дължение на почти две годи-
ни (от 1805 до 1807 г.). По то-
ва време Драгой и Милутин 
са преобразували отрядите 
си в чети и извършват набе-
зи срещу башибозука. 

Водачът на кърджалий-
ските отряди Хасан бег оба-
че се е поддал на везирски-
те обещания за почести и бо-
гаство. Драгой е въмутен от 
предателството му, напада 
го, пленява го, но му пред-
лага да водят честен дуел, в 
който го убива. Край на бунта 
на видинския отцепник сла-
га неговата смърт през 1807 
г. Освен история видински-
ят бунтар е оставил и бога-
то културно наследство. Най-

значимо от него е библиотека-
та, в която е имало 3500 книги 
на арабски, персийски (фарси) 
и турски език. Негово дело е 
Кръстатата казарма. 

На джамията, построена по 
негово време, на върха на ми-
нарето вместо обичайния по-
лумесец има обърнато сърце, 
затова е наречена Сърцатата 
джамия. Според преданието то 
е поставено като знак на неспо-
делената му любов с красива 
българка.

Доц. Йордан василЕв,  
д-р по история

Царевец
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диема

срЯДа, 1 МаЙ
06:40 Страхотни изобретения
07:30 Загадки в музея, сезон 5, 

еп. 13
08:15 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 1
09:05 Конспирация, сезон 1, еп. 1
10:00 Историята на Европа
14:35 Николай и Александра
16:25 Прокълнати династии, 

сезон 1, еп. 1
16:50 Прокълнати династии
18:30 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 1
19:20 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 1
20:10 Проект “Нацизъм”
22:00 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, сезон 1, еп. 2
22:50 Мистериите на кралските 

убийства, сезон 1, еп. 1
23:40 Проект “Нацизъм”
00:45 Ева Браун: Живот и смърт с 

фюрера, сезон 1, еп. 2
01:35 Забранена история
02:25 Загадки в музея
03:10 Конспирация, сезон 1, еп. 1
04:00 Историята на Европа
05:50 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 24
ЧЕТвърТък, 2 МаЙ

06:20 Страхотни изобретения
07:30 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 1
08:15 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 2
09:05 Конспирация, сезон 1, еп. 2
09:55 Наполеон, сезон 1, еп. 2
11:00 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 2
12:00 Мистериите на кралските 

убийства, сезон 1, еп. 1
12:55 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 2
13:45 Конспирация, сезон 1, еп. 2
14:40 Вулканични одисеи, сезон 

2, еп. 2
15:30 Страхотни изобретения
16:30 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 2
17:25 Наполеон, сезон 1, еп. 2
18:25 Мистериите на кралските 

убийства, сезон 1, еп. 1
19:20 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 2
20:10 Проект “Нацизъм”
21:10 Египетски загадки
22:00 Забранена история
22:50 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 1
23:50 Проект “Нацизъм”
00:45 Забранена история
02:25 Загадки в музея
03:10 Конспирация, сезон 1, еп. 2
04:00 Страхотни изобретения
05:00 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 2
ПЕТък, 3 МаЙ

06:00 Наполеон, сезон 1, еп. 2
07:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 2
07:30 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 2
08:15 Хинденбург и Хитлер
09:10 Конспирация, сезон 1, еп. 3
09:55 Наполеон, сезон 1, еп. 3
10:55 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 3

11:55 Първите цивилизации, 
сезон 1, еп. 1

12:55 Хинденбург и Хитлер
14:40 Вулканични одисеи, сезон 

2, еп. 3
15:30 Страхотни изобретения
16:30 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 3
17:25 Наполеон, сезон 1, еп. 3
18:20 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 1
19:20 Хинденбург и Хитлер
20:10 Проект “Нацизъм”, сезон 1, 

еп. 5
21:10 Египетски загадки, сезон 1, 

еп. 8
22:00 Мистериите на нацистките 

убийства, сезон 1, еп. 1
22:50 Помпей: В очакване на 

бедствието, сезон 1, еп. 1
23:50 Проект “Нацизъм”, сезон 1, 

еп. 5
00:45 Мистериите на нацистките 

убийства, сезон 1, еп. 1
01:35 Забранена история, сезон 

4, еп. 3
02:25 Загадки в музея, сезон 4, 

еп. 8
03:10 Конспирация, сезон 1, еп. 3
04:00 Страхотни изобретения
05:00 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 3
съБОТа, 4 МаЙ

06:00 Наполеон, сезон 1, еп. 3
07:00 Тайната война
09:45 Разбойници, пирати и из-

мамници, сезон 1, еп. 1
10:50 Разбойници, пирати и из-

мамници, сезон 1, еп. 2
11:55 Разбойници, пирати и из-

мамници, сезон 1, еп. 3
13:00 Краят на империята
16:20 Последното пътуване на 

Романови
17:15 Тайната война
20:15 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 1
21:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, сезон 1, еп. 1
22:00 Краят на империята, сезон 

1, еп. 2
22:45 История на оръжията, 

сезон 1, еп. 4
23:40 Бойни кораби
00:30 Втората световна война в 

цветове, сезон 1, еп. 7
01:25 Забранена история, сезон 

2, еп. 3
02:15 Загадки в музея
04:00 Страхотни изобретения
05:00 Вулканични одисеи, сезон 

2, еп. 1
05:50 Забранена история, сезон 

2, еп. 3
НЕДЕлЯ, 5 МаЙ

06:40 Страхотни изобретения, 
сезон 1, еп. 14

07:00 Вътрешен поглед към 
кралския двор

10:05 Смъртносно разузнаване
13:20 Наполеон
16:30 Келтите: кръв, желязо и 

жертвоприношения, сезон 
1, еп. 1

17:30 Осем дни, които създадоха 
Рим, сезон 1, еп. 3

18:20 Осем дни, които създадоха 
Рим, сезон 1, еп. 4

19:10 Тайната война, сезон 1, еп. 
11

20:05 Първите цивилизации, 
сезон 1, еп. 2

21:00 Тайните на египетските 
пирамиди, сезон 1, еп. 2

21:55 Египетски загадки, сезон 1, 
еп. 1

22:45 Смъртносно разузнаване, 
сезон 1, еп. 6

23:40 Смъртносно разузнаване, 
сезон 1, еп. 7

00:30 Втората световна война в 
цветове, сезон 1, еп. 8

01:25 Забранена история, сезон 
2, еп. 4

02:15 Загадки в музея
04:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 3
05:00 Вулканични одисеи, сезон 

2, еп. 2
05:50 Забранена история, сезон 

2, еп. 4
ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ

06:40 Страхотни изобретения
07:30 Загадки в музея
08:15 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 1
09:05 Конспирация, сезон 1, еп. 3
10:00 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
11:00 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 4
12:00 Помпей: В очакване на 

бедствието, сезон 1, еп. 1
12:55 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 1
13:45 Конспирация, сезон 1, еп. 3
14:40 Вулканични одисеи, сезон 

2, еп. 4
15:30 Страхотни изобретения
16:30 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 4
17:25 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
18:25 Помпей: В очакване на 

бедствието, сезон 1, еп. 1
19:20 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 1
20:10 Проект “Нацизъм”
21:05 Митични зверове, сезон 1, 

еп. 1
22:00 Островът на Адолф
22:55 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 1
23:40 Проект “Нацизъм”, сезон 1, 

еп. 6
00:35 Островът на Адолф
01:30 Забранена история
02:20 Загадки в музея
03:05 Конспирация, сезон 1, еп. 3
03:55 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 4
04:25 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 4
04:55 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 4
05:55 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера, сезон 1, 
еп. 1

вТОрНик, 7 МаЙ
07:00 Страхотни изобретения
07:30 Загадки в музея
08:15 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 2
09:10 Конспирация, сезон 1, еп. 4
10:00 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
11:00 Първите хора
12:05 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 1
12:55 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 2
13:45 Конспирация, сезон 1, еп. 4
14:40 Вулканични одисеи, сезон 

2, еп. 5
15:30 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 5
16:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 5
16:30 Първите хора
17:30 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
18:30 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 1
19:20 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 2
20:10 Нашата световна война, 

сезон 1, еп. 1
21:05 Митични зверове
22:00 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 1
22:55 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 2
23:50 Нашата световна война, 

сезон 1, еп. 1
00:45 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 1
01:35 Забранена история
02:25 Загадки в музея
03:10 Конспирация, сезон 1, еп. 4
04:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 5
04:30 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 5
05:00 Първите хора

срЯДа, 8 МаЙ
06:00 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
07:00 Страхотни изобретения
07:30 Загадки в музея
08:15 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 3
09:05 Конспирация, сезон 1, еп. 5
09:55 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера, сезон 1, 
еп. 3

10:55 Първите хора
11:55 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 2
12:55 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 3
13:45 Конспирация, сезон 1, еп. 5
14:40 Опасна Земя, сезон 1, еп. 1
15:30 Страхотни изобретения
16:30 Първите хора
17:25 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
18:20 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 2
19:20 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 3
20:10 Нашата световна война, 

сезон 1, еп. 2
21:05 Митични зверове
22:00 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 2
22:55 Невидимите градове на 

Италия, сезон 1, еп. 1
23:50 Нашата световна война, 

сезон 1, еп. 2
00:45 Моят живот в хитлеристка 

Германия, сезон 1, еп. 2
01:35 Забранена история, сезон 

4, еп. 6
02:25 Загадки в музея, сезон 5, 

еп. 6
03:10 Конспирация, сезон 1, еп. 5
04:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 6
04:30 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 6
05:00 Първите хора

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ
06:00 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
07:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 6
07:30 Загадки в музея
08:15 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 4
09:05 Конспирация, сезон 1, еп. 6
09:55 Как Пътят на коприната 

създаде света
10:50 Как Пътят на коприната 

създаде света
12:40 Наполеон
15:55 Египетски загадки
16:25 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 1
17:20 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 2
18:20 Невидимите градове на 

Италия, сезон 1, еп. 1
19:20 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 4
20:10 Нашата световна война, 

сезон 1, еп. 3
21:05 Митични зверове
22:00 Николай и Александра: 

Последните кралски особи 
на Русия, сезон 1, еп. 1

22:55 Изгубеният град на глади-
аторите

23:50 Нашата световна война, 
сезон 1, еп. 3

00:45 Николай и Александра: 
Последните кралски особи 
на Русия, сезон 1, еп. 1

01:35 Забранена история, сезон 
5, еп. 1

02:25 Загадки в музея
03:10 Конспирация, сезон 1, еп. 6
04:00 Как Пътят на коприната 

създаде света
05:00 Как Пътят на коприната 

създаде света
ПЕТък, 10 МаЙ

06:00 Как Пътят на коприната 
създаде света

07:00 Страхотни изобретения, 
сезон 1, еп. 7

07:30 Загадки в музея
08:15 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 5
09:05 Конспирация, сезон 1, еп. 7
09:55 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
10:55 Първите хора
12:00 Руската революция
12:55 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 5
13:45 Конспирация, сезон 1, еп. 7
14:40 Опасна Земя, сезон 1, еп. 3
15:30 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 8
16:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 8
16:30 Първите хора
17:25 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
18:25 Руската революция
19:25 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 5
20:15 Първата световна война в 

числа, сезон 1, еп. 1
21:05 Митични зверове
22:00 Николай и Александра: 

Последните кралски особи 
на Русия, сезон 1, еп. 2

22:55 Тридесетгодишната война 
- Желязната ера

23:50 Първата световна война в 
числа, сезон 1, еп. 1

00:45 Николай и Александра: 
Последните кралски особи 
на Русия, сезон 1, еп. 2

01:35 Забранена история, сезон 
5, еп. 2

02:25 Загадки в музея
03:10 Конспирация, сезон 1, еп. 7
04:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 8
04:30 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 8
05:00 Първите хора

съБОТа, 11 МаЙ
06:00 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера, сезон 1, 
еп. 5

07:00 Страхотни изобретения, 
сезон 1, еп. 1

07:30 Първата световна война в 
числа

09:55 Елизабет и нейните враго-
ве

12:30 В търсене на съкровището 
на нацистите, сезон 1, еп. 1

13:20 Моят живот в хитлеристка 
Германия, сезон 1, еп. 1

14:20 Първите хора
15:20 Господари на тихоокеан-

ския бряг, сезон 1, еп. 1
16:25 Втората световна война
19:15 Тайната война
20:15 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 2
21:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, сезон 1, еп. 2
22:00 Краят на империята, сезон 

1, еп. 3
22:50 История на оръжията, 

сезон 1, еп. 5
23:45 Бойни кораби
00:30 Втората световна война в 

цветове, сезон 1, еп. 9
01:25 Забранена история
02:15 Загадки в музея
03:55 Страхотни изобретения
04:50 Вулканични одисеи, сезон 

2, еп. 3
05:40 Забранена история

НЕДЕлЯ, 12 МаЙ
06:30 Страхотни изобретения
07:25 Първите цивилизации
11:10 Личният живот на крал-

ските особи
15:20 Последното пътуване на 

Романови
16:20 Келтите: кръв, желязо и 

жертвоприношения
17:30 Осем дни, които създадоха 

Рим, сезон 1, еп. 5
18:20 Осем дни, които създадоха 

Рим, сезон 1, еп. 6
19:10 Тайната война
20:10 Първите цивилизации, 

сезон 1, еп. 3
21:10 Повратна точка
22:00 Египетски загадки
23:00 Конспирация, сезон 1, еп. 1
23:50 Конспирация, сезон 1, еп. 2
00:40 Втората световна война в 

цветове, сезон 1, еп. 10
01:40 Забранена история
02:30 Загадки в музея
04:05 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 7
04:35 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 8
05:05 Вулканични одисеи, сезон 

2, еп. 4
05:55 Забранена история, сезон 

2, еп. 6

ПОНЕДЕлНик, 13 МаЙ
07:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 8
07:30 Загадки в музея
08:15 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 6
09:05 Конспирация, сезон 1, еп. 8
10:00 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
10:55 Първите хора
12:00 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера, сезон 1, 
еп. 1

13:00 Смъртносно разузнаване, 
сезон 1, еп. 6

13:50 Конспирация, сезон 1, еп. 8
14:40 Свирепа Земя
15:30 Страхотни изобретения
16:30 Първите хора
17:25 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
18:20 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
19:20 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 6
20:10 Първата световна война в 

числа, сезон 1, еп. 2
21:05 Митични зверове
22:55 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 2
23:50 Първата световна война в 

числа, сезон 1, еп. 2
01:35 Забранена история
02:25 Загадки в музея
03:10 Конспирация, сезон 1, еп. 8
04:00 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 9
04:30 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 9
05:00 Първите хора

вТОрНик, 14 МаЙ
06:00 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера
07:20 Страхотни изобретения, 

сезон 1, еп. 9
07:55 Загадки в музея
08:40 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 7
09:30 Конспирация, сезон 1, еп. 9
10:20 Елизабет и нейните враго-

ве, сезон 1, еп. 1
11:10 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 1
12:10 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 2
13:00 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 7
13:55 Конспирация, сезон 1, еп. 9
14:50 Свирепа Земя
15:40 Страхотни изобретения
16:40 Тайните на египетските 

пирамиди, сезон 1, еп. 1
17:35 Елизабет и нейните враго-

ве, сезон 1, еп. 1
18:30 Истинската война на тро-

нове, сезон 1, еп. 2
19:20 Смъртносно разузнаване, 

сезон 1, еп. 7
20:10 Първата световна война в 

числа, сезон 1, еп. 3
21:05 Митични зверове
22:00 Жените на Третия райх
22:55 Повратна точка
00:05 Първата световна война в 

числа, сезон 1, еп. 3
00:55 Жените на Третия райх
01:50 Забранена история
02:40 Загадки в музея, сезон 5, 

еп. 10
03:30 Конспирация, сезон 1, еп. 9
04:20 Страхотни изобретения, 

виасат Хистори

срЯДа, 1 МаЙ
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд”  
10:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“ 
11:00 „Досиетата „Грим“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд”
17:00 „Отряд на честта” – вое-

нен филм с уч. Люк Глос, 
Долф Лундгрен, Мики 
Рурк, Стивън Люк, Чък 
Лидъл, Ноа Сеган, Райън 
Кел

19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Готов да убива” (пре-

миера) – екшън с уч. 
на Стивън Сегал, Кори 
Джонсън, Том Ву, Мишел 
Гоу, Ката Добо  

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

ЧЕТвърТък, 2 МаЙ
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд” 
10:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“ 
11:00 „Досиетата „Грим“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“
15:50 „Всички обичат Рей-

мънд”
16:50 „Роки 5“ 
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”

21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Съкровището” – прик-

люченски екшън с уч. на 
Никълъс Кейдж, Даян 
Крюгер, Джъстин Барта, 
Шон Бийн, Джон Войт, 
Харви Кайтел, Кристо-
фър Плъмър

00:40 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:40 Еротичен телепазар
ПЕТък, 3 МаЙ

05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд” 
10:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“ 
11:00 „Досиетата „Грим“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“
15:50 „Всички обичат Рей-

мънд”
16:50 „Тежка кавалерия” – ек-

шън с уч. на  Жан-Клод 
Ван Дам, Вивика А. Фокс, 
Раз Адоти, Вив Лийкок 

19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Шест куршума” – кри-

минален екшън с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Джо 
Фланиган, Анна-Луис 
Плоуман, Шарлот Бо-
монт, Бианка Брий, Крис-
тофър Ван Варенберг, 
Стив Николсън, Луис 
Демпси

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:30 „Фрактура” – предаване 
за рок музика  

03:50 Еротичен телепазар

съБОТа, 4 МаЙ
06:20 „Камиони по леда” – ри-

алити, сезон 8
07:20 „Топ Гиър: Идеалното 

пътуване”
08:45 „Топ Гиър”, сезон 24
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Отряд на честта” – вое-

нен с уч. Люк Глос, Долф 
Лундгрен, Мики Рурк, 

Стивън Люк, Чък Лидъл, 
Ноа Сеган, Райън Кел 

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи”
17:20 „Съкровището” – прик-

люченски екшън с уч. на 
Никълъс Кейдж, Даян 
Крюгер, Джъстин Барта, 
Шон Бийн, Джон Войт, 
Харви Кайтел, Кристо-
фър Плъмър 

20:00 „Щрак” – комедия с уч. 
на Адам Сандлър, Кейт 
Бекинсейл, Кристофър 
Уокън, Дейвид Хаселхоф, 
Хенри Уинклър, Шон Ос-
тин, Дженифър Кулиджи 
др.

22:10 „Под прицел” – екшън 
с уч. на Клинт Истууд, 
Джон Малкович, Рене 
Русо, Дилън Макдермът, 
Гари Коул, Фред Долтън 
Томпсън, Джон Махони

01:00 Еротичен телепазар
НЕДЕлЯ, 5 МаЙ

05:45 „Камиони по леда” – ри-
алити, сезон 8

07:30 „Топ Гиър: Идеалното 
пътуване”

09:00 „Полицаите от Чикаго”
10:20 „Под прицел” – екшън 

с уч. на Клинт Истууд, 
Джон Малкович, Рене 
Русо, Дилън Макдермът, 
Гари Коул, Фред Долтън 
Томпсън, Джон Махони 

13:00 „Без багаж”
13:30 „Щурите съседи”
15:20    „Теория за големия 

взрив” - сериал
15:50 „Щрак“ – комедия с уч. 

на Адам Сандлър, Кейт 
Бекинсейл, Кристофър 
Уокън, Дейвид Хаселхоф, 
Хенри Уинклър, Шон Ос-
тин, Дженифър Кулиджи 
др. 

17:30 „Орденът” – екшън с уч. 
на Жан-Клод Ван Дам, 
Чарлтън Хестън, София 
Милош, Брайън Томпсън, 
Бен Крос, Алон Абутбул

20:00 „Лош къcмет” – кримина-
лен трилър с уч. на Уесли 
Снайпс, Сибил Шепърд, 
Обри Долар, Жаклин 
Морган

22:00 „Принуден да се бие” 
–  екшън с уч. на Питър 
Уелър, Гари Даниелс, 
Арки Рийс, Александра 

Уийвър
00:10 „Фрактура” – предаване 

за рок музика 
02:30 Еротичен телепазар

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ
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 „Пожарникарите от Чи-

каго“
15:50 „Трансформърс: Послед-

ният рицар” – с уч. на 
Марк Уолбърг, Антъни 
Хопкинс, Джон Гудман, 
Стенли Тучи, Лиам Гари-
ган, Джон Туртуро, Сан-
тяго Кабрера, Изабела 
Монър 

19:00 „Тринайсет“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Двойници” – екшън-

трилър с уч. на на Брус 
Уилис, Рада Мичъл, 
Розамунд Пайк, Джеймс 
Кромуел, Винг Реймс

23:50 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

вТОрНик, 7 МаЙ
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
07:50 „В.И.П.”  
09:10 „Да се посмеем”
10:00 „Полицаите от Чикаго” 
11:00 „Тринайсет“  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд”
17:00 „Лош къcмет” – кримина-

лен трилър с уч. на Уесли 
Снайпс, Сибил Шепърд, 
Обри Долар, Жаклин 
Морган 

19:00 „Тринайсет“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Заместникът”
23:50 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
00:50 Еротичен телепазар

срЯДа, 8 МаЙ
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 „Тринайсет“  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” 
17:00 „Орденът” – екшън с уч. 

на Жан-Клод Ван Дам, 
Чарлтън Хестън, София 
Милош, Брайън Томпсън, 
Бен Крос, Алон Абутбул 

19:00 „Тринайсет“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Под инвазия” (преми-

ера) – екшън с уч. на 
Уесли Снайпс, Лаура 
Билджери, Нико Пепадж, 
Хана Роуз Мей, Шон Ми-
лингтън  

23:50 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ
05:30 „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 „Тринайсет“  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд”

17:00 „Двойници” – екшън-
трилър с уч. на на Брус 
Уилис, Рада Мичъл, 
Розамунд Пайк, Джеймс 
Кромуел, Винг Реймс 

19:00 „Тринайсет“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Съкровището: Книгата 

на тайните” – екшън с 
уч. на Никълъс Кейдж, 
Даян Крюгер, Джъстин 
Барта, Джон Войт, Хелън 
Мирън, Ед Харис, Харви 
Кайтел, Брус Грийнуд

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:30 Еротичен телепазар
ПЕТък, 10 МаЙ

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 „Тринайсет“  
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“
14:00 „В.И.П.” 
15:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд”
17:00 „Заместникът” 
19:00 „Тринайсет“ 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0” 
22:00 „Игрите на глада” – прик-

люченска фантастика с 
уч. на Дженифър Лоу-
рънс, Джош Хътчерсън, 
Лиам Хемсуърт, Уди Ха-
релсън, Елизабет Банкс, 
Стенли Тучи, Уес Бентли, 
Доналд Съдърланд, Тоби 
Джоунс,Лени Кравиц, 
Уилоу Шийлдс

01:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика  

03:30 Еротичен телепазар
съБОТа, 11 МаЙ

06:20 „Камиони по леда” – ри-
алити, сезон 8

07:20 „Топ Гиър: Ботсвана”
08:45 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Икона” – трилър с уч. на 

Патрик Суейзи, Майкъл 

Йорк, Джеф Фейхи, 
Патрик Бергин, Аника 
Петърсън, Бен Крос, 
Джос Акланд, I част

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи” – сери-

ал, сезон 6
15:20 „Ритникът на трите нин-

джи”  
17:30 „Съкровището: Книгата 

на тайните”
20:00 „Годзила” 
22:50 „Беззаконие” – крими-

нален филм с уч. на Шая 
Лебьоф, Том Харди, Гай 
Пиърс, Джейсън Кларк, 
Джесика Частейн, Гари 
Олдман

01:15 Еротичен телепазар
НЕДЕлЯ, 12 МаЙ

06:00 „Мускетарите” 
08:45 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Икона” – трилър с уч. на 

Патрик Суейзи, Майкъл 
Йорк, Джеф Фейхи, 
Патрик Бергин, Аника 
Петърсън, Бен Крос, 
Джос Акланд, II част

13:00 „Без багаж”
13:30 „Щурите съседи”
15:10  „Юмрукът на трите нин-

джи” –   приключенски 
екшън с уч. на Виктор 
Уонг, Чарлз Непиър, 
Майкъл Тренър, Макс 
Елиът Слейд, Патрик 
Килпатрик

17:00 „Игрите на глада” – прик-
люченска фантастика с 
уч. на Дженифър Лоу-
рънс, Джош Хътчерсън, 
Лиам Хемсуърт, Уди Ха-
релсън, Елизабет Банкс, 
Стенли Тучи, Уес Бентли, 
Доналд Съдърланд, Тоби 
Джоунс,Лени Кравиц, 
Уилоу Шийлдс 

20:00 „Спасителен отряд” – 
екшън с уч. на Майкъл 
Дудикоф, Кери Хироюки 
Тагава, Тарин Търнър, 
Джаклин Обрадорс, Дей-
вид Бари Грей, Чанън Ро

21:50 „Операция Делта форс“ 
– екшън с уч. на Джеф 
Фахи, Ърни Хъдсън, Роб 
Стюарт, Франк Загарино, 
Джо Лара, Тод Йенсен, 
Наташа Съдерланд, Хал 
Холбрук

23:50 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 
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1 МаЙ, срЯДа
07:00 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 – криминален 

сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Операция “Тежка вода” – 

сериал, исторически
23:15 Жоакина, доня Революция – 

сериал
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова 
2 МаЙ, 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 – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова 

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 – криминален 

сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Операция “Тежка вода” – 

сериал, исторически
23:15 Жоакина, доня Революция – 

сериал
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Видимо и невидимо 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

3 МаЙ, 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 Вътрешно разследване - 

сериал
23:15 Жоакина, доня Революция – 

сериал
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Q&A 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:30 Денят ON AIR    
05:30 Новините ON AIR 

4 МаЙ, съБОТа
06:00 Опорни хора  
07:00 Видимо и невидимо 
08:00 Операция: История  
09:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев
10:30 Скритата Италия - филм 
11:00 Светът отгоре – филм 
11:30 Истината за информацион-

ното претоварване – филм 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, историче-

ска драма 
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър Бого-

явленски
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена 

Георгиева
19:30 Опорни хора 
20:30 Полдарк – сериал, историче-

ска драма
21:30 Одисей - исторически сери-

ал
22:30 Нашествията на варварите 

– комедия, криминален, 
Франция, Канада, 2003 г.; 
режисьор: Денис Аркан; в 
ролите: Реми Жирар, Стефан 
Росо

00:10 DW Кино - филм

00:30 Новините ON AIR 
01:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Операция: История -  преда-

ване с Росен Петров 
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Видимо и невидимо 
05:30 Новините ON AIR 

5 МаЙ, НЕДЕлЯ
06:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева 

06:30 Характери – неизвестните 
изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева 

07:00 Q&A 
08:00 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

09:00 Папа Франциск в България – 
на живо

12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, историче-

ска драма 
14:15 Историите ON AIR с Миглена 

Георгиева 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
16:30 Папа Франциск в България – 

на живо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове
19:30 Йерихон – сериал, истори-

ческа драма
20:30 Полдарк – сериал, историче-

ска драма
21:30 Одисей - исторически сери-

ал
22:30 Бирария „Романтика” – ко-

медия, драма, Белгия, 2012 
г.; режисьор: Джоел Ванхо-
броук; в ролите: Коен Де Боу, 
Филип Пийтърс, Рут Бекарт

00:10 DW Кино - филм
00:30 Новините ON AIR 
01:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Видимо и невидимо 
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Колела 
05:00 Историите ON AIR с Миглена 

Георгиева 
05:30 Новините ON AIR 
06:00 Операция: История -  преда-

ване с Росен Петров 

6 МаЙ, ПОНЕДЕлНик
07:00 Папа Франциск в България и 

Гергьовден – на живо
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Папа Франциск в България – 

на живо
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъжич-

ка – криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Вътрешно разследване – 

криминален сериал
23:15 Жоакина, доня Революция – 

сериал
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Опорни хора  
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо 

7 МаЙ, 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 – криминален 

сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Операция “Тежка вода” – 

сериал, исторически
23:15 Жоакина, доня Революция – 

сериал
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR  
05:30 Опорни хора  

8 МаЙ, 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 – криминален 

сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Операция “Тежка вода” – 

сериал, исторически
23:15 Жоакина, доня Революция – 

сериал
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Операция: История  
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A 

9 МаЙ, 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 – криминален 

сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Белият тигър – военен, 

драма, Русия, 2012 г, режи-
сьор: Карен Шахназаров; в 
ролите: Алексей Вертков, 
Виталий Кищенко, Валерий 
Гришко, Дмитрий Биковски-
Ромашов, Герасим Архипов, 
Кристиан Редъл и др.

00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Видимо и невидимо 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR    
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

10 МаЙ, 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 – криминален 

сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Вътрешно разследване – 

криминален сериал
23:15 Жоакина, доня Революция – 

сериал
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно 
01:30 Q&A 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:30 Денят ON AIR    
05:30 Новините ON AIR 

11 МаЙ, съБОТа
06:00 Опорни хора  
07:00 Видимо и невидимо 
08:00 Операция: История  
09:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев
10:30 Скритата Италия - филм 
11:00 Светът отгоре – филм 
11:30 Истината за мозъчните ув-

реждания – филм 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, историче-

ска драма 
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър Бого-

явленски 
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миглена 

Георгиева
19:30 Опорни хора 
20:30 Полдарк – сериал, историче-

ска драма
21:30 Одисей - исторически сери-

ал
22:30 Чудният Бокачо  - историче-

ски, комедия, драма, Италия, 
2015 г.; режисьор: Паоло 
Тавиани и Виторио Тавиани; 
в ролите: Рикардо Скамарчо, 
Кася Смутняк, Жасмин Трин-
ка, Ким Роси Стюарт

00:30 Новините ON AIR 
01:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Операция: История -  преда-

ване с Росен Петров 

04:00 Новините ON AIR 
04:30 Видимо и невидимо 
05:30 Новините ON AIR 

12 МаЙ, НЕДЕлЯ
06:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева 

06:30 Характери – неизвестните 
изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева 

07:00 Q&A 
08:00 Брюксел 1 – предаване за 

Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

09:00 Мултимедия – лайфстайл 
предаване с Даниел Ненчев

10:30 Скритата Италия - филм 
11:00 Светът отгоре – филм 
11:30 Истината за витамините – 

филм
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, историче-

ска драма 
14:15 Историите ON AIR с Миглена 

Георгиева 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
16:30 Операция: История 
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свободата с 
Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 
19:00 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове
19:30 Йерихон – сериал, истори-

ческа драма
20:30 Полдарк – сериал, историче-

ска драма
21:30 Одисей - исторически сери-

ал
22:30 Левиатан – драма, Русия, 

2015 г.; режисьор: Андрей 
Звягинцев; в ролите: 
Алексей Серебряков, Елена 
Людова, Роман Мадианов 

00:50 DW Кино - филм
01:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Ненчев 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Видимо и невидимо 
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Историите ON AIR с Миглена 

Георгиева 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Операция: История -  преда-

ване с Росен Петров 

он еър

Фокс

срЯДа, 1 МаЙ
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
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 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
03:25 Живите мъртви
04:10 Ловец на мисли
04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение

ЧЕТвърТък, 2 МаЙ
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
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 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
03:25 Живите мъртви
04:10 Агент Картър

04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение

ПЕТък, 3 МаЙ
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
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 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
03:25 Живите мъртви
04:10 Агент Картър
04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение

съБОТа, 4 МаЙ
06:00 Касъл
06:45 Касъл
07:35 Касъл
08:30 Кости
09:25 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 2 &
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Дълбоката държава
19:40 Гатака
21:35 Семейство Симпсън
22:00 Врагът сред нас
23:00 Орвил
23:55 Необикновените
00:45 Дълбоката държава
01:50 Високо напрежение
02:35 Агентите на ЩИТ
03:20 Агентите на ЩИТ
04:05 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

НЕДЕлЯ, 5 МаЙ
06:00 Касъл
06:45 Касъл
07:35 Касъл
08:30 Кости
09:25 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
14:30 Гатака
16:45 Кости
17:40 Кости
18:40 Кости
19:40 Голо оръжие 33 и 1/3: 

последната обида
21:30 Семейство Симпсън
22:00 911
23:00 Необикновените
23:55 Империя
00:50 Мъж търси жена
01:20 Мъж търси жена
01:50 Високо напрежение
02:35 Агентите на ЩИТ
03:20 Агентите на ЩИТ
04:05 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПОНЕДЕлНик, 6 МаЙ
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
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Да спиш с врага
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:25 Живите мъртви
04:10 Агент Картър
04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение

вТОрНик, 7 МаЙ
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 Да спиш с врага
14:40 Семейство Симпсън
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 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
03:25 Живите мъртви
04:10 Агент Картър
04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение

срЯДа, 8 МаЙ
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
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 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
03:25 Живите мъртви
04:10 Агент Картър
04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение

ЧЕТвърТък, 9 МаЙ
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
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 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
03:25 Живите мъртви
04:10 Агент Картър
04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение

ПЕТък, 10 МаЙ
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 Врагът сред нас
13:25 Хавай 5-0
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 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
03:25 Живите мъртви
04:10 Агент Картър
04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение

съБОТа, 11 МаЙ
06:00 Касъл
06:45 Касъл
07:35 Касъл
08:30 Кости
09:25 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 33 и 1/3: 

последната обида
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Кости
19:30 Върхът на Данте
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Врагът сред нас
23:00 Орвил
23:55 Необикновените
00:50 Мъж търси жена
01:20 Мъж търси жена
01:50 Високо напрежение
02:35 Агентите на ЩИТ
03:20 Агентите на ЩИТ
04:05 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

НЕДЕлЯ, 12 МаЙ
06:00 Касъл
06:45 Касъл
07:35 Касъл
08:30 Кости
09:25 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 Върхът на Данте
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:40 Кости
19:40 Момчето с балона
21:30 Семейство Симпсън
22:00 911
23:00 Необикновените
23:55 Империя
00:50 Мъж търси жена
01:20 Мъж търси жена
01:50 Високо напрежение
02:35 Агентите на ЩИТ
03:20 Агентите на ЩИТ
04:05 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПОНЕДЕлНик, 13 МаЙ
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 Империя
13:25 Хавай 5-0
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Дълбоката държава
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:25 Живите мъртви
04:10 Агент Картър
04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение

вТОрНик, 14 МаЙ
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 Дълбоката държава
13:25 Хавай 5-0
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Психаротерапия
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Малкълм
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:25 Живите мъртви
04:10 Агент Картър
04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение
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вОДОравНО: Христос  воскресе,  Окова,   Ека-
рисаж,  Юнона,  Инари,   Ем,   Нарев,  Ратан,  Кран,  
Мера,   Ирида, Стока,  Аконит,  Ока,  Ено,  Адам,  Ни,  
Атина,  Оро,  Акар, Авари,  Аманита,  Масаж,  Бик, 
Лик, Акан, Тунис,  Кино, Ан, Барак, Вон, Ос, Арл, Ра-
дикал, Пони, На, Рос, Ав, Пита, Ло, Тол,  Честит Ве-
ликден, Мало (Ектор), Сиам, Нокът, Нонет, Таран, Ро.

ОТвЕсНО: Арон,  Ръкав,  Каспичан,  Икона,  Ата-
ман,  Отело,  Асонанс,  Иран,  Анасон,  Твар,  Те-
нис, Бри, Боа, Емона,  Атал,  Лист (Ференц),  Ивеко,  
Ажур, Ноти, Овен, Ра, Ом (Георг), Нара, Ват, Ока-
ра, Арабика, Тема, Асара, Адонис, Дрол, Критика, 
Ик, Виолина, Ери, Аромат, Кокс, Кон, Есенин (Сер-
гей), Калина, НДК, Асам, Дина, Ин, Ла, Еър, Еж, Са-
тирикон, Венто.

вОДОравНО: Ватикана, Ага-
мет, Пир, Беладона, Варел, Се-
гет, Лер, Ренети, Амилоза, До, 
Ано, Ика, Ин, Алтар, Ата, Спор, 
Инки, Ибис,  Милион, Ар, Азот, 
Рана, Риали, Аташе, Отит, Пас. 

ОТвЕсНО: Капаро,  Пиза, Ти-
ре, Робот, Сирена, Рита, Лена, 
Раб,Тола, Ре, Неси, Ма, Кале, Ка-
зино, Ага, Лат, Бадеми, Ни, Го-
тика, Орт, Кан,  Латини, Мало /
Ектор/,  Ан,  АП, Пе, Ези, Кала, 
Таран, Ирис.

 1. Апач - Пача.  2. Ле-
по - Опел.  3. Лаос - Ла-
со.  4. Тока - Кота.  5. Ро-
би - Обир.  6. Атон - Но-
та.  7. Авал - Лава.  8. Се-
на - Асен.  9. Влас - Валс.  
10. Миро - Омир.  11. Ку-
ба - Баку.  12. Арад - Ар-
да.  13. Месо - Осем.  14. 
Амин - Мина. 
Празничното поздрав-
ление е: ЧЕСТИТ ВЕЛИК-
ДЕН

 1. Кукла – Лавка – Калай. 2. Взвод – Одъри - Рикша. 
3. Буная – Аязмо – Мозък. 4. Лимфа – Факла – Лам-
па. 5. Китай – Айран – Аншоа. 6. Тимок – Океан – 
Анонс. 7. Микре – Ресто – Тотем. 8. Бином – Оме-
га – Габон. 9. Верди – Динго – Годеч. 10. Живак – 
Акита – Тарар. 11. Бухал – Алеко – Колие. 12. Ко-
мар – Архив – Ивеко. 13. Бълха – Харем – Емине. 
14. Торос – Осика – Катар. 15. Тесте – Тесто – То-
рий. 16. Калай – Айтос – Особа. 17. Калем – Емо-
на – Наука. 18. Прасе – Север – Еркер. 19. Изток 
– Окото – Тоска. 
Едно от названията на християнският празник Ве-
ликден е: ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 

игрОслОвиЦааНаграМакръсТОслОвиЦа
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Златен връх за Нефтохимик

Григор преодоля Вердаско, 
но се препъна в Джари

В зрелищен мач „канарчетата” 
елиминираха армейците

Успех за нашите 
хокеисти 

Тежки наказания за ЦСКА и Левски

За купата на България

Отборът на Ботев 
Пловдив е финалист. 
"Канарчетата" стигнаха 
до 3:3 при гостуването 
си на ЦСКА на "Българ-
ска армия" и след побе-
да с 3:2 
на "Ко-
матево" 
си под-
печата-
ха биле-
тите за 
ф и н а -
ла на 15 
май сре-
щу дру-
гия пло-
вдивски отбор Локомо-
тив, който на полуфина-
ла отстрани Септември 
с общ резултат 4:0.

През първата част 
момчетата на Николай 
Киров напълно контро-
лираха случващото се 
на терена в Борисовата 
градина. Тодор Неделев 

даде аванс на гостите с 
уникално воле от над 25 
метра, а след това и ка-
питанът Лъчезар Балта-
нов се разписа, за да уд-
вои аванса на своя тим.

Втората част започ-
на отлично за домаки-
ните. Али Соу намали за 
1:2 преди Филип Фили-
пов да бъде изгонен за 
втори жълт картон. Чрез 
Евандро момчетата на 
Любослав Пенев израв-
ниха, а заключителните 
10 минути бяха истин-

ско шоу за неутрални-
те фенове. Първо Ан-
тонио Вутов пресилено 
бе изгонен с директен 
червен картон, а след 
това последва и доста 

спорна дузпа 
за ЦСКА, коя-
то Сол вкара 
за 3:2. 

Само някол-
ко минути по-
късно обаче 
Димитров за-
сече центри-
ране от кор-
нер във вра-
тата на Чер-

ниаускас и класира пло-
вдивския тим на финал.

Халфът на Ботев 
(Пловдив) Антонио Ву-
тов, който изблъска 
главния съдия по вре-
ме на мача, получи три 
мача наказание от дис-
циплинарната комисия 
към БФС. 

Настоящото, 77-о по-
редно издание от пър-
венството по волей-
бол в първата група на 
България за мъже - Су-
перлигата, приключи с  
шампионската титла за 
Нефтохимик 2010 (Бур-
гас). Така волейболи-
стите от Бургас защити-
ха титлата си, като три-
умфът дойде пред род-
на публика в изпълнена-
та до краен предел зала 
“Младост“. 

С това „нефтохими-
ците” отбелязват доми-
нация в последните го-
дини, като записват тре-
ти пореден златен връх 
след титлите през 2017 
и 2018 година.

По пътя към участие 
на финал в първенство-
то шампионите отстра-
ниха първо Левски с 2:0 
победи на четвъртфина-

лите. След това Нефто-
химик се справи с вто-
рия от редовния сезон 
– ЦСКА, като спечели 
серията с 3:0 победи на 
полуфиналния плейоф. 
На финала в Суперли-
гата волейболистите от 
Бургас отстраниха пър-
венеца в редовния се-
зон и носител на Купа-
та на България – Хебър 

(Пазарджик), отново ка-
тегорично с 3:0 победи.

Общо досега бургаз-
лии печелят четвър-
та титла в Суперлигата, 
след като триумфираха 
за първи път със злато-
то през 2007 г. под име-
то Лукойл Нефтохимик, 
а след това през 2017, 
2018 и настоящата 2019 
година.

Националният отбор на България постигна вто-
ра победа на световното първенство по хокей на 
лед за мъже в дивизия III, което се провежда в Зим-
ния дворец в столицата. В среща от втория кръг 
българите се наложиха с 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) над ти-
ма на Турция. 

България победи Pепублика Южна Африка с 12:2 
(7:1, 1:1, 4:0) на старта.

"Трикольорите", които са водени от словашкия 
специалист Роберт Калабер, разгромиха Туркме-

нистан с 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) и оглавяват временното 
класиране с пълен актив от 9 точки. 

Победителят в групата печели промоция за гру-
па "Б" на дивизия 2.

Най-добри-
ят български 
играч Григор 
Димитров изи-
гра изключи-
телно солиден 
двубой и под-
чини майсто-
ра на червени 
кортове Фер-
нандо Верда-
ско с 6:4, 6:7(4), 
6:3 в 142-ми-
нутна битка по пътя си 
към осминафиналите.

Срещу Вердаско Гри-
гор не бе перфектен и 
имаше някои моменти, 
в които се пропука и не 
бе пределно концен-
триран, но основно се 

държеше 
по пре-
к р а с е н 
начин на 
корта и 
д е м о н -
с т р и р а 
в с и ч к и 
к а ч е с т -
ва на ус-
пешните 
и г р а ч и 
на клей. 

Търпение, страхотни 
блок ретури от бекхенд, 
постепенно изградени 
атаки и солиден сервис 
позволиха на Димитров 
да надделее и да раз-
колебае Вердаско. Не-
вероятната му защита 

УТОЧНЕНиЕ
Уважаеми чита-

тели, не помест-
ваме информация 
за спортните съ-
бития от празнич-
ните дни, както и 
изтеглените чис-
ла от тираж 34 на 
спортния тотали-
затор поради по-
ранното приключ-
ване на броя зара-
ди великденските 
празници.  

Селекционерът 
на България по 
футбол Петър Хуб-
чев подаде оставка. 
Бившият защитник е 
подал своите доку-
менти за напуска-
не в централата от 
първи май, като не 
искал да води мачо-
вете с Чехия и Косо-
во през юни. 

От футболната ни 
централа тази нови-
на не беше потвър-
дена.

Много тежки на-
казания от БФС 
отнесоха тре-

ньорът на ЦСКА-Со-
фия Любослав Пенев 
и изпълнителният ди-
ректор на Левски Па-
вел Колев. Двамата са 
глобени общо с 13 000 
лева, като легендар-
ният нападател тряб-
ва да плати 8000 ле-
ва, а пет бона е на-
казанието на бившия 
служител на футбол-
ната централа. Наказа-
нията и на двамата са 
по доклад, по сезира-

фът на ЦСКА-София 
Кристиян Малинов  е 
глобен с 3000 лева по-
ради същата причина.

Наказанията на "чер-
вените" след дербито 
възлизат на 14 700 лева.

"Сините" трябва да 
платят общо 9300 ле-
ва, тъй като глобите на 
феновете възлизат на 
4300 лева, като цяло 
двата отбора ще тряб-
ва да внесат 24 хиляди 
лева в касата на БФС.

не на Съдийската ко-
мисия към БФС и ко-
мисия „Етика и феър-
плей“, след като се из-

казаха лошо за рефера 
на дербито между "че-
ревени" и "сини" - Ста-
нислав Тодоров. Хал-

Хубчев 
подаде 

оставка

Бившият национален селекцио-
нер и старши треньор на Левски 
Станимир Стоилов ще поеме в най-
скоро време отбора на Гуанджоу в 
Китай. Заедно с Мъри към Далеч-
ния Изток най-вероятно ще поеме 
и настоящият наставник на Арда 
Стамен Белчев, който ще му бъде 
помощник.

Последно Стоилов бе начело на 
националния отбор на Казахстан, 
след като направи сериозно име в 

страната като наставник на Аста-
на, с който стана четири пъти шам-
пион и участва в груповата фаза 
на Шампионската лига през сезон 
2015/2016.

Стамен Белчев пък пое Арда пре-
ди месец и половина, след като 
Стойчо Стоев застана за втори път 
начело на Лудогорец. Преди това 
пък Белчев изкара година и полови-
на на "Българска армия" като стар-
ши треньор на ЦСКА-София.

от основната линия в 
първия сет пък тотал-
но изчерпа опциите на 
испанеца за противо-
действие, като в тре-
тия сет логиката въз-
тържествува, след като 
във втория Григор из-
пусна момента да взе-
ме предимство.

Григор Димитров 
загуби с 6:2, 4:6, 6:7 
(2) от "щастливия гу-
бещ" от квалифика-
циите Николас Джари 
(Чили) в мач от третия 
кръг на турнира. Джа-
ри шокира и поставе-
ния под №2 Алексан-
дър Зверев (Германия) 
във втория кръг. 

Мъри поема отбор от Китай

любослав Пенев  Павел колев
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Съюзен живот Читалища

Харесахме се от първа сгледа

страницата подготви Маргарита лОЗаНОва

Читалищни традиции в с. Пасарел

Тя има дългогодиш-
на и богата културна 
история. Нейното на-
чало започва още със 
създаването на пър-
вия пенсионерски клуб 
в града през 70-те го-
дини на миналия век. 
Още тогава се оформят 
две вокални групи – за 
народни песни с худо-
жествен ръководител 
Стойка Любенова и за 
стари градски песни с 
ръководител Йордан-
ка Гутева. Групите бър-
зо заемат своето място 
в културния живот на 
града. Тогава пенсио-
нерските клубове но-
сеха названието „Кул-
турен клуб на пенсио-
нера” и техните изяви 
бяха основата на кул-
турно-масовата дей-
ност.

Днес културното 
пространство на Ду-
лово се изпълва от са-
модейните изяви на 6 
пенсионерски клуба с 
повече от 10 групи за 
самодейно творчество 
с богато жанрово раз-
нообразие. Художест-
вената самодейност 
се е сраснала с живо-
та на пенсионерски-
те клубове и е най-съ-
ществената част на тех-
ните празнични проя-
ви – лични и битови по-
води и честване на ка-

лендарни празници. 
Дори и обикнове-

ните седенки, които 
имат повече характер 
на раздумки, не мина-
ват без песни, без ху-
мор или друг вид само-
дейно изкуство. А сре-
щите между клубовете 
– утвърдена традиция 
за приятелство с пен-
сионери от други села 
и градове, се превръ-
щат в задушевен праз-
ник с много младеж-
ко настроение. Те за-
реждат участниците 
с бодра, оптимистич-
на енергия и младеж-
ки дух до следващата 
среща.

П е н с и о н е р с к и т е 
клубове на Дулово ус-
пешно представят сво-
ята самодейност и из-
вън границите на об-
щината. Всички участ-
ват в областни, реги-
онални и национални 
прегледи и събори, къ-
дето в много случаи за-
емат почетни места. То-
ва води до утвържда-
ването на Дулово като 
град с богата пенсио-
нерска художествена 
самодейност. Това е и 
една от причините тук 
да възникне и да се оф-
орми съборът „Върби-
но” като най-голямото 
чисто пенсионерско 
културно събитие в на-

Пенсионерската художествена 
самодейност в гр. Дулово

тите получиха картина, 
която да краси клуба 
им в Мартен. Като от-
говор на благородния 

жест члено-
вете на „Мла-
ди сърца“ ста-
наха собстве-
ници на кра-
сив сервиз за 
кафе, който 
веднага вле-
зе в употре-
ба. Така заед-
но възраст-
ните хора се 
отправиха на 
обиколка, за 
да се запозна-
ят със забеле-
жителности-
те на Ценово. 
Сред гостите на среща-
та беше и председате-
лят на общинската пен-
сионерска организация 
в Ценово Любен Атана-
сов. Секретарят на об-
щинската администра-
ция Мария Найденова 

запозна гостите не са-
мо с историята, но и с 
визията и приоритетите 
за развитие на община-

та през 
следва-
щите го-
дини. 

Пред-
ставите-
лите на 
„ З д р а -
в е ц “ 
и м а х а 
възмож-
ност да 
се до-
к о с н а т 

до дейностите на Днев-
ния център за пълно-
летни лица с уврежда-
ния и на Центъра за 
обществена подкрепа. 
Интерес предизвика-

ха спечелените много-
бройни отличия и на-
гради от фестивали и 
събори, както и бога-
тата програма от из-
яви на самодейните 
състави от НЧ „Хрис-
то Ботев“. Макар и да 
са навъртели солиден 
житейски стаж, но из-
цяло запазвайки мла-
дежкия си дух, немалко 
от присъстващите из-
явиха самородните си 
таланти на певци, тан-
цьори и свирачи.

„Поддържаме прия-
телски контакти с пен-

с и о н е р -
ски клу-
бове не 
само от 
Русенска 
област, но 
и от цяла 
България. 
П о д а д е -
ната ръка 
за прия-
телство с 
п р е д с т а -
вителите 
на „Здра-
вец“ от 
М а р т е н 
беше при-

ета доброжелателно. И 
както се казва, хареса-
хме се от първа сгле-
да“, не скри Румяна 
Иванова.  

Марий ПEЙЧЕв

130 г. Народен
университет  и 

150 г. от първото 
театрално 

представление
По решение на настоятелството 

читалище „Искра”  стартира подго-
товката за честване на 130 г. Народен 
университет  и 150-годишнината  от 
първото театрално представление, 
изнесено на казанлъшка сцена. През 
зимата на  1869 г. пред казанлъшка 
публика е представена театралната 
постановка „Зла жена” на Йован Ст. 
Попович.  Спектакълът спечелва ова-
циите на казанлъшкото гражданство, 
което 20 години  по-късно  се радва  
и на създадения Народен универси-
тет в читалище „Искра” – един от пър-
вите в България, за едно от  най-буд-
ните и образовани общества по това 
време – казанлъшкото.

В п е н с и о н е р с к и я 
клуб „Млади сърца“ 
в Ценово записаха 

нови членове. За да от-
бележат поредицата от 
пролетни празници, те 
проведоха дружеска сре-
ща с 
връст-
н и -
ц и т е 
си от 
к л у б 
„Здра-
вец“ в 
М а р -
т е н . 
Ж е -
н и т е 
с пос-
р е б -
рели коси от Ценово 
предварително се бя-
ха подготвили, за да по-
срещнат скъпи гости.

 В клубната база ги по-
срещнаха изпълненията 
на певческата група. Тук 
се проведе и първото 
опознаване между двете 
пенсионерски организа-
ции на по парче от харак-
терната за региона бани-
ца макарина. След крат-
кото представяне на клу-
бовете започнаха оживе-
ни разговори. 

Възрастните хора еди-
нодушно се обедини-
ха  около идеята, че чо-
век е на толкова години, 
на колкото се чувства. 
Председателят на „Мла-
ди сърца“ Румяна Ива-
нова емоционално спо-
дели моменти от богата-
та дейност на клуба. Гос-

Основано е на 23 март 1929 
г. Това се установява от запа-
зената и досега членска книж-
ка на Иван Петров Гургов. Ако 
не беше тя, сведенията за то-
ва родолюбиво дело щяха да 
бъдат неточни, защото учре-
дителният протокол и след-
ващата документация са из-
губени. А членската книжка 
– тя е в моя архив, съдържа 
Устав на народните читали-
ща, права и задължения на 
членовете, права и задълже-
ния на читалищното настоя-
телство, на библиотеката и 
читалнята. Членският внос е 
15 лв. месечно. За председа-
тел е избран Димитър Геор-
гиев Михов, член на Работ-
ническата партия, зам.-пред-
седател е Кръстьо Илиев Бе-
тов от БЗНС, касиер е Рангел 
Божилов Вучков, библиоте-
кар – Крум Радивонов Ганев, 
и секретар – учителят Михал 
Николов. Всички те са млади 
мъже – занаятчии, шивачи, 

шия регион. Значителна 
част от песните в скоро 
излезлия сборник с из-
брани добруджански 
народни песни „Добру-
джа пее” са песни от ре-

пертоара на дуловски-
те пенсионерски худо-
жествени състави.

Художествената са-
модейност на дуловски-
те пенсионери е неде-
лима част от културно-
то богатство на Дулово 
и общината.

андрей ХрисТОв   
снимка  

Димитър кОлЕв

НЧ "искра - 1860" - казанлък 

се управлява.
За читалищна сграда 

през 1929 г. е можело 
само да се мечтае. Пър-
вата обществена изява 
на учреденото читали-
ще е библиотеката. Тя 
се помещава в кожухар-
ницата на Паун Атанасов 
Шумков. От събрания 
членски внос са купени 
50 книги, появили се и 
първите читатели. Ско-
ро след това по иници-
атива на читалището се 
създават първите курсо-
ве за ограмотяване, кои-
то се водят от тогавашни-
те учители. Обучението 
било безплатно. Лека-по-
лека интересът към кни-
гите нараства. Читалищ-
ната дейност живна око-
ло 1945 г. Аз станах ре-
довен читател в библи-
отеката на десет години.

За тази библиотека 
селсъветът отпуска дър-
ва за огрев, плаща освет-
ленията и 25 лв. на биб-

лиотекар. През 1947-
1949 г. бе създаден фол-
клорен танцов състав с 
кавалджия Денчо Гулев 
и танцов ръководител 
Кръстьо Владов Зарев. С 
танците „Зизай, нане!” и 
„Дръж се, земьо, шоп те 
гази!” младежкият със-
тав печели надиграва-
нията и надпяванията в 
Самоковска и Софийска 
околия. 

През 1967 г. бе откри-
то ново триетажно учи-
лище, а сградата на на-
чалното училище, стро-
ена през 1891-1892 г., бе 
ремонтирана и предос-
тавена за читалище. Се-
га тя разполага с киноса-
лон със сто места, сцена, 
гримьорна, библиотека 
и игротека. Библиотекар 
и секретар на читалище-
то е Росица Младенова 
Филева, която е продъл-
жител на стародавните 
читалищни традиции.

Никола ЯНЕв

кожухари, дърводелци, и имат 
завършено начално образова-
ние (IV клас). Само секретарят – 
учителят Михал Николов, е за-
вършил гимназия в София и е 
бил в един и същи клас с прес-
толонаследника Негово вели-
чество Борис III. 

Някогашните пасарелци са 
създали свое училище през 
1872 г., а прогимназия - V, VI, 
VII клас – едва в 1938 г. Тога-
вашните селски първенци са 
се ръководели от постулата, че 
необразован народ по-лесно 
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 георги Христов е роден на 28 януари 1964 г. в софия. От малък 
мечтае да бъде певец. Професионално пред публика пее за първи път 
6-годишен на сцената на читалище „раковски” на празника на учи-
лището си. Песента е хитът на емил димитров „моя страна, моя 
България”. През 1981 г.е приет в националната музикална академия 
„Проф. Панчо владигеров”. вече известен в музикалните среди, той 
става солист на група „такт”. Още студент гастролира в монго-
лия и бившия съветски съюз с Биг-бенда на Бнр с диригент вили ка-
засян. Зорница Попова и мария нейкова написват първите му песни, 
с които прави впечатление на широката публика. сред тях са „вся-
ка нежност е за двама” и „накажи ме с любов”. Участва в „Златни-
ят Орфей”, „мелодия на годината” и „Бургас и морето”. Печели пър-
вите си награди. не закъсняват и поканите за концерти в чужбина 
- европа, азия, саЩ. Четири пъти взима гран При. смята обаче, че 
най-голямата му награда е вярната любов на публиката.  

От стр. 1
- Бог да я прости!
- Не, няма какво да 

й прощава, тя беше съ-
вършена! Аз обаче съм 
далеч от съвършенство-
то, аз съм човек, който 
прави грешки, но когато 
сбърка или обиди няко-
го, имам достойнството 
и силата да кажа „Изви-
нете!” или „Извинявай, 
сбърках!”.

- На кого сте кръстен 
и защо?

- Защо ли, не бих мо-
гъл да кажа, но съм 
кръстен на чичо, брата 
на моя баща. Явно тра-
диция.

- свети георги е по-
кровител на овчари-
те, 6 май е ден на бъл-
гарската армия, ден на 
храбростта. вие колко 
храбър бихте могли да 
бъдете и в кои момен-
ти?

- Смятам, че най-геро-
ичната постъпка на це-
лия български народ е, 
че е тук и че продължава 
въпреки всичко да вър-
ви напред.

- Да поговорим и за 
удивителната ви ка-
риера. ко-
га разбра-
хте, че пе-
енето е ва-
шето приз-
вание и ни-
що няма да 
е в състоя-
ние да ви 
отклони от 
този път?

- Още ка-
то малък, 
когато стъ-
пих за пър-
ви път на 
с ц е н а т а . 
Усетих свет-
лините на 
прожекто-
рите и сам 
на себе си 
казах, че именно това 
ще бъде моята профе-
сия. Никой не ми вярва-
ше, в семейството ми ня-
ма други музиканти. Аз 

пък им доказах, че не-
що, когато човек го же-
лае и от сърце, и от ду-
ша, е постижимо.

- изпели сте десетки 
хитове. има ли обаче 
песен, която продъл-
жавате да мечтаете да 
изпълните?

- Да, има и това е не-
изпятата песен. Всяка 
следваща неизпята пе-
сен е мечтана.

- Не ви ли се е иска-
ло някога да сте прос-
то част от множество-
то, да не ви разпозна-
ват, да не ви одумват?

- Иска ми се на мо-
менти да бъда обгър-
нат в анонимност, но 
за съжаление това тук 
е невъзможно. Затова 
често пътувам и там, 
зад граница, се чувст-
вам неразпознаваем и 
си почивам.

- Продължавате да 
пълните големи зали 
на концертите си. как 
го постигате, каква е 
тайната?

- Ох, ако знаех само 
каква е, щеше да ми бъ-
де още по-лесно. Нико-
га през кариерата си не 

съм предавал публика-
та. Винаги съм давал ця-
лото си сърце на сцена-
та, раздавал съм се мак-
симално. А това тя ви-

наги го усеща и разби-
ра. Ако един артист не 
е истински и искрен, то 
неминуемо се усеща от 
сърцето на публиката и 
тя никога не му проща-
ва това. 

Допирът с публика-
та ми дава всичко. Каз-
вал съм, казвам го и ще 
продължа да го правя, 
че истинските момен-
ти на щастие за мен са 
именно на сцената.

- струва ми се, че 
има граница, до коя-
то допускате хората 
до себе си. инстинкт 
за самосъхранение ли 
е това, ако е така, или 

е част от характера на 
водолея?

- Не 
ви се 
с т р у в а , 
но и не 
робувам 
на хо-
р о с к о -
пи. Това 
е начи-
нът на 
моя жи-
вот, така 
съм из-
брал за 
себе си, 
така се 
ч у в с т -
вам до-
бре и 
така ре-
л а к с и -
рам. Не 
м о ж е ш 

да допускаш всички бли-
зо до себе си. Всеки чо-
век има право на лично 
пространство, аз полз-
вам максимално своето. 

Иначе съм човек, който 
е взискателен към са-
мия себе си, след това 
съм такъв и към хората 
около мен. Когато ра-
ботя, съм взискателен 
естествено, към други-
те съм просто добро-
намерен и обичащ ед-
на малка част. Съхра-
них се, като не позво-
лих да ме главозамае 
звездният блясък. Аз 
съм нормален човек, 
със своите плюсове и 
минуси. Професията 
ми е такава, че в очи-
те на хората съм нещо 
по-различно.

Зад блясъка на сце-
ната се крие много ра-
бота. Славата сигурно е 
коварно нещо за онзи, 
който не може да ми-
сли и я възприема ка-
то даденост. Славата 
освен да се печели, за 
нея трябва и да се во-
юва, всеки ден. Днес я 

има, утре не. Има мно-
го такива образци.

- каква е вашата 
мисия в живота на 
България и на света?

- Далеч съм от ми-
сълта на мисионер за 
такива важни мисии за 
цялата държава, още 
по-малко и за света. Аз 
съм на мястото, на кое-
то съм, давам това, кое-
то мога, искам да правя 
хората щастливи и ни-
що повече.

Хората ме правят 
щастлив - когато видя 
пълната зала, сълзите 
в очите на моята пуб-
лика и чуя аплодисмен-
тите им, това са моите 
най-съкровени мигове 
на щастие.

- кои са думите, ко-
ито все още копнеете 

да чуете?
- Нямам такива коп-

нежи. Много хубави ду-
ми съм чул и те ми дават 
заряд и сила да продъл-
жавам напред. Бих ис-
кал да чуя думите: „Как 
си, сине?”, но това вече 
е невъзможно...

- кой жест от друг 
човек ви е трогнал 

на сцената с йорданка Христова

най-много?
- Много дребни не-

ща биха ми направили 
впечатление като от-
ношение. Не съм вещо-
ман, нито пък ценител 
на огромни подаръци. 
Една добра дума, един 
малък жест могат мно-
го да ми кажат за човека 
срещу мен. Могат да го 
направят много близък 
на сърцето ми, но могат 
и да го отдалечат зави-
наги. Аз не обичам да се 
карам с хората, просто 
се дистанцирам.

- кое е най-стойност-
ното нещо в живота и 
в общуването между 
хората?

- Много абстрактно 
ще е, ако се каже са-
мо едно нещо за живо-
та. Много неща са стой-
ностни. Стойностна е 
една ръка, която прави 
хляб, стойностен е ле-
карят, който лекува бо-
лния си пациент, стой-
ностна е и една хубава 
песен, изпята от добър 
изпълнител, стойност-
на е и жената с мотика-
та, която копае градин-
ката си или доматите, 
които ние ядем с удо-
волствие. В живота има 
много стойностни неща, 
трябва да ги разбереш 
и оцениш. Иначе меж-
ду хората е важна ис-
креността. Ненавиждам 
обаче фалша и лицеме-
рието. Лицемерието ме 
съпътства непрекъсна-
то за съжаление. Добре 
че съм доста силен ха-
рактер. Който го е страх 
от мечки, да не ходи в 
гората... Нищо в живота 
не получих даром и не 
получавам. Всичко съм 
извоювал с работа и пот. 
И продължавам да отво-
ювам всеки свой успех.

- как се чувства един 
смъртен, обречен на 
безсмъртие?

- Дори и малка части-
ца не съм се приемал ка-
то безсмъртна, никога. 
Нещото, което може би 
ще остане след тленно-
то, това са моите песни, 

но дали ще са безсмърт-
ни, никой не би могъл 
да каже.

- За какво мечтаете?
- Мечтая само за хуба-

ва музика и песни. Нека 
сме здрави, нека Господ 
Бог бъде винаги с нас!

интервюто взе  
иво аНгЕлОв

През годините наградите, отличията и грамо-
тите за георги Христов са много и престижни

Давам сърцето си на сцената
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Великите комици
георги калоянчев

Любимецът
Съпругата на Калата - Валя, твърди, че се 

оженили на инат. Щото тя хубавица, а той пък 
един никакъв. То и като ученик пак такъв – 
никакъв. Отгоре на всичко вместо на матура 
трябва да се яви на поправителен по немски. 
В комисията са учител по музика, физическо и 
преподавателят по немски. Двамата се разсей-
ват, а Калата се поти, защото не знае бъкел от 
езика. Първи въпрос – нула, втори – Шилер? И 
изведнъж немският руква като водопад: 

– Айне клайне зиге зайне Шилер... Дайне 
майне цайне нах Шилер... 

 След като идва на себе си учителят извиква:
– Генуг (достатъчно)! 
– Аз нямам за Генуг, имам за Шилер.                                                 
Как да не му пишеш тройка? И как да не 

разбере, че е роден за артист? Завършва през 
1952 г., назначен е в Народния театър, пет го-
дини не го забелязват. След откриването на Са-
тиричния постъпва в него. И се започва... Те-
атрални роли, кино, телевизионни постанов-
ки, скечове... Роля след роля, все по-ярки, все 
по-плътни – Присипкин, Иванчо Йотата, Копи-
лов, Хлестаков, Големанов, Телериг, Швейк, Чи-
новникът в „Сако от велур“, Лило... В киното – 
Спиро Щерев, Гугутката, Салията, Парушев от 
„Кит“, Зъбчето, Езоп, Инспектора, хаджи Сми-
он, поп Исай и разбира се, Бай Ганьо... Могат 
ли да се изброят всичките роли, всичките на-
гради на големия артист! 

Той беше любимец на публиката, лю-
бимец на властта, любимец на народа.                                                              
Телевизията прави запис преди премиерата 
на „Тартюф“ (с блестящото изпълнение на К. 
Коцев). След 3-4 часа снимки обявявиха край 
и всички се строполиха на сцената, за да пое-
мат въздух, след час е премиерата. През това 
време излизат 4 жени в носии и репетират ръ-
ченица. Калата скача, застава до тях и започ-
ва да играе.Той беше тайфун, виелица, перпе-
тум мобиле. 

„Той беше чудовище“, търси думата, която да 
обхване мащаба на артиста режисьорът Мла-
ден Киселов. „Георги Калоянчев бе великоле-
пен актьор. Калата бе трагикомичен актьор и 
най му прилягаха такива роли. Точно такъв бе 
и образът на Бай Ганьо, в който той се превъ-
плъти незабравимо", споделя режисьорът на 
филма Иван Ничев. По думите на сценариста 
Юрий Дачев Калоянчев през смях, по българ-
ски, успявал да подтиква хората да продължат 
напред. „Това бе част от неговата човешка и 
актьорска магия. Той си остана човек, будещ 
възхита, като в същото време бе здраво стъпил 
на земята. Затова хората го обичаха", допълва 
той. За Стефан Данаилов той беше Патриарха.

И ако обобщим думите на неговите колеги, 
приятели и почитатели, може да кажем – Ка-
лоянчев беше епоха.

георги Парцалев
Тъжният 

клоун

Парцалев е връстник на Калоянчев, роден е през 
1925 г. в гр. Левски. Мечтае да стане лекар, и то не 
какъв да е, а психиатър. Майка му е скептична: „Са-
мо луд може да се лекува при него!” Но той е упо-
рит, записва медицина в Софийския университет 
и учи пет години. 

Но съдбата си знае работата, лудите са спасени, 
а талантът повежда Георги по пътя към славата. 
Започва да играе в самодейни състави, през 1954 
г. влиза в състава на Театъра на трудова повин-
ност, от следващата година е в Театъра на строи-
телни войски. 

С откриването на Сатиричния театър през 1956 
г. е включен в трупата на вече проблясващите звез-
ди, които скоро ще се превърнат в титаните на бъл-
гарския театър и кино – Стоянка Мутафова, Григор 
Вачков, Нейчо Попов, Георги Калоянчев, Енчо Ба-
гаров, Никола Анастасов... Незабравими ще оста-
нат бляскавите му изпълнения в „Ревизор”, „Михал 
Мишкоед”, „Големанов”, „Смъртта на Тарелкин”. 
Но славата и народната любов идват през 1958 г. 
с филма „Любимец 13” в партньорство с Апостол 
Карамитев. Следват знаменитият „Кит”, недолюб-
ван от властта, та трябваше да ходим в Пловдив 
да го гледаме, „Петимата от Моби Дик” и непов-
торимия и заразяващ „С деца на море”. Тук избух-
ва огромният комедиен талант на Големия Пацо, 
както го наричаха колегите му (Малкият Пацо бе-
ше Константин Коцев). Чичо Манчо и днес, десе-
тилетия по-късно се гледа с възторг и провокира 
талази от смях. После идват „Сиромашко лято”, 
„Тримата от запаса” и „Тринайсетата годеница на 
принца”. И нещата се обръщат – в лиричния „Си-
ромашко лято” в партньорство с Татяна Лолова се 
вижда, че популярният комик притежава невероя-
тен драматичен талант. Най-ярко той се изявява в 
„Тримата от запаса” в ролята на Иван Стайков, съ-
ботянина, отказващ да хване пушка, който от ка-
рикатурен образ се превръща в мъдрец, уважа-
ван от другите бойци, до герой, който с голи ръ-
це удушава врага. За съжаление този драматичен 
заряд в значителна степен остава нереализиран. 
Мечтата на Парцалев е да изиграе Дон Кихот. Ос-
тава мечта. През 70-те години неколкократно на 
актьора е предлагано да стане член на партията, 
но той отказва. Безспорно това му създава про-
блеми в творческата реализация.

 И все пак – участието в естрадно-сатиричните 
концерти из страната, ролите в киното и театъра, 
яркото му присъствие в бляскавите новогодишни 
постановки на Хачо Бояджиев и Нено Цонзаров го 
превръщат в един от най-обичаните български ак-
тьори и една от най-видните фигури на българско-
то сценично изкуство. 

 Георги Парцалев умира на 64-годишна възраст 
от левкемия. Днес в родния му град има музей, чи-
талище и улица на неговото име, а от 2005 г. се про-
вежда фестивал „Парцалеви дни”.

георги русев
Царят на 

малките роли
Забелязали ли сте, че понякога излизате от ки-

носалона или театъра и след малко не си спомня-
те името на главния герой. При Гочето, както при-
ятелите наричаха великия Георги Русев нещата не 
стоят така. Няколко минути присъствие на екрана 
и... “Гошеее, спри за малко бе, момче! Абе, мани 
мене, ама кокошките престанаха да снасят. При 20 
кокошки – яйца от пазара купувам. Аз и на война 
съм бил, ама такова чудо... бомбардират, бомбар-
дират, па спрат. А при тебе спиране няма, от су-
трин до вечер.Какво е това чудо, какво беше това 
изкуство, бе? Оглушахме бе, Гоше!”- чичо Петър от 
знаменития  „Оркестър без име”. Ами „Куче-касич-
ка, къща-касичка, заек-касичка, куче-касичка...”, Се-
дларов от „Опасен чар”. Ами „Когато говориш с мен, 
ще мълчиш!” – адвокат Балтиев от „Дами канят”.                                                                                             
И още колко култови реплики! Изразително лице, 
а погледът...!  Въпреки брилянтната игра, успехи-
те и отличията дълги години прожекторът на об-
щественото внимание беше далеч от Гочето. Пък и 
за какво да се закачиш – скромен, талантлив, тру-
долюбив актьор, личен живот – пълна скука! Няма 
скандал, нищо жълто.

  За Георги Русев има доста какво да се каже. 
Родителите са бежанци от Леринско, бащата е об-
разован, участник в революционната борба. Прис-
тигат в София, оттам го изпращат като свещеник в 
село край гара Костенец. За Георги гарата е светът. 
В 4-то отделение рецитацията му „На прощаване” 
от Ботев е последвана от бурни аплодисменти. Ре-
шението е взето – артист! През 1949 г. във ново-
открития ВИТИЗ кандидатстват 2000 души, места-
та са 30. Класира се седми! Но неотстъпчивостта и 

самочувствието  му, конфликтът с преподавателя 
Ф. Филипов стават причина вместо в Народния да 
започне работа в Пловдивския театър.  В театъра 
под тепетата негови партньори са Наум Шопов, Лю-
бомир Димитров, Емилия Радева, Васил Спасов. Ру-
сев работи всеотдайно, публиката вече следи не-
говата работа. След две години се жени, след още 
година се ражда първата му дъщера. През 1957 г. 
е избран за председател на Съюза на артистите в 
Плодвивския театър. За девет години прави над 30 
роли. В ролята на Езоп от едноимената пиеса пуб-
ликата го аплодира горещо.   Като Шарл в „Чучули-
гата” на Жан Ануи е блестящ. На представлението 
присъстват представители на Младежкия театър. 
Следва поканата – ела при нас! Колегите му са раз-
очаровани, но той приема предизвикателството и 
таванската квартира. Години по-късно ще признае, 
че жилищните несгоди винаги са го съпътствали.

Скоро в Младежкия пак е избран за съюзен 
председател. И пак – упорит труд и нови роли.                                                                
Група артисти от Младежкия са изпратени в Пер-
нишкия театър, включително и Георги Русев. По 
традиция скоро е съюзен председател. А от 1977 г. 
е и директор на театъра. Поставя си амбициозната 
цел този театър да бъде най-добрият в страната. 
През 1979 г. успява, като печели битката с Народ-
ния. Американският представител на 7-ия заклю-
чителен преглед на театралното творчество заявя-
ва: „Ако поканя някой спектакъл на Бродуей в Ню 
Йорк, това ще бъде „Рейс” на Пернишкия театър”. 
Русев печели награда и за актьорско майсторство.

През 1990 г. напуска Пернишкия театър за ста-
не един от съоснователите на Малък градски те-
атър „Зад канала”. В киното влиза на 38-годишна 
възраст, но малцина могат да се похвалят с тако-
ва участие – над 80 филма. В театъра са повече от 
170 ролите. Някак тихо и неусетно Георги Русев 
достигна върховете и остави незаличима следа в 
българското изкуство.
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Нашествие на бели мечки Знаете 
ли, че

Защо наклонената 
кула в Пиза не пада

Знаем много за тех-
ния професионален ус-
пех, но няма шанс да от-
гатнем защо име-
ната на някои из-
вестни личности са 
в Книгата за рекор-
дите на Гинес. 

самюел л. 
Джаксън. Той е 
един от най-добри-
те актьори в Холи-
вуд. Участва в око-
ло четири филмо-
ви проекта за една 
година. Така че не е 
изненадващо, че е 
включен в книгата 
като актьора, чиито фил-
ми са най-печеливши. 
Но Джаксън внимател-
но подбира проектите, 
в които да вземе учас-
тие, и изглежда, че има 
нюх какви продукти ще 
се харесат на зрителите. 
Много изтъкнати режи-
сьори мечтаят да рабо-
тят с Джаксън, пише бри-
танското издание "ОК".                                                           
робърт Дауни-млад-
ши. Името му също е 
включено в Книгата за 
рекордите на Гинес. 
Там актьорът фигури-
ра заради негови ки-
тайски фенове, които 
са измайсторили огро-

Рекорди на знаменитости в "Гинес" 
на кариерата си, докато 
един по един издателите 
отказвали да публикуват 

книгите й, може би 
писателката не мо-
жела и да си пред-
стави, че един ден 
книгите й ще над-
минат популяр-
ността на творби-
те на Уилям Ше-
кспир. Но това се 
случва. "Хари По-
тър и прокълна-
тото дете" надми-
нава Ромео и Жу-
лиета и става най-
продаваната кни-

га във Великобритания.                                                                        
Дуейн Джонсън. Извес-
тен като Скалата, холи-
вудският актьор поста-
ви рекорд не само зара-
ди физическата си сила. 
Той е успял да направи 
най-голям брой селфи-
та за най-кратко време. 
Мачото се е снимал 105 
пъти за три минути. За-
що Скалата се е решил 
на тази стъпка, това не 
е ясно. Но ако внима-
телно следите профи-
ла му в Instagram, мо-
же да стигнете до изво-
да, че той практически 
не се отделя от смарт-
фона си.

Природозащитни-
те органи в Ру-
сия са изпрати-

ли екип от специалисти 
в затънтен арктически 
район, за да успоко-
ят и преместят десет-
ки гладни бели мечки, 
които обсадили хора-
та, живеещи там. Това 
е било направено, след 
като местните власти в 
архипелага Нова Земя 
с население от около 
3000 души са помоли-
ли за помощ.

 "Никога не е имало 
такова масово нашест-
вие на полярни меч-
ки", коментира Жиган-
ша Мусин, ръководи-
тел на местната адми-
нистрация, допълвай-
ки: "Те буквално пре-
следват хората." Алек-
сандър Минаев, кой-

вено извънредно по-
ложение.

Други кадри показ-
ват, че полярните меч-
ки се хранят с бок-
лук на местно смети-
ще. Опитите да изпла-
шат белите мечки с по-
мощта на автомобилни 
клаксони и кучета са 
се провалили, уточня-
ва ТАСС.  Русия катего-
ризира полярните меч-
ки като застрашен вид 
и отстрелването им е 
забранено от закона. 
Властите обаче преду-
преждават, че отстрел-
ване може да се ока-
же необходимо, за да 
се гарантира безопас-
ността на местното на-

селение, ако  опитите 
за отстраняване на жи-
вотните се провалят. 
През 2016 г. петима 
руски учени бяха обса-
дени от полярни меч-
ки в продължение на 
почти две седмици в 
затънтена метеороло-
гична станция на ос-
тров Тройной, източ-
но от Нова Земя. Най-
вероятно това необи-
чайно поведение на 
белите мечки е зара-
ди климатичните про-
мени, които водят до 
загуба на местообита-
ния и дефицит на храна 
за най-големия сухо-
земен хищник на пла-
нетата. 

Кулата в Пиза е една от най-известните за-
бележителности в света. От около 800 години 
насам тя е наклонена, но не пада. Защо това 
е така? Инженери и учени са провели редица 
изследвания и са стигнали до извода, че при-
чината, която кара кулата да се накланя, е съ-
щата, поради която тя не пада. 

През 1173 г. започва строителството на но-
вата камбанария на катедралата в Пиза. До 
втората година на строителните работи тя ве-
че започва да се накланя. След завършване-
то й през 1370 г. кулата е с наклон от около 
две градуса. През XX век тя вече се измества 
с около 0,12 см годишно. До 1990 г. кулата е 

наклонена под ъгъл от 5,5 градуса (около 4,5 
м). Между 1999 и 2001 г. експертите се опитват 
да намалят наклона й с 0,5 градуса. Въпреки 
накланянето, корекциите и няколкото силни 
земетресения кулата продължава да не пада. 

Ново проучване на италиански учени твър-
ди, че причината е т. нар. динамично взаимо-
действие между почвата и конструкцията на 
кулата. Тъй като кулата е неогъваема и висо-
ка (58 метра), а земята под нея - мека, всеки 
път, когато има земетресение, "вибрационни-
те характеристики на конструкцията" се про-
менят, така че кулата да не резонира със зем-
ното движение.

   Най-високата 
температура на тя-
лото била измере-
на през 1980 година 
на Уили Джонсън от 
Атланта, щата Джор-
джия. При постъпва-
не в болницата се ока-
зало, че температура-
та му се покачила до... 
46,5 градуса. От бол-
ницата го изписали 
след 24 дни - жив и 
здрав.
   Най-ниската 

документално по-
твърдена темпера-
тура на човешко тя-
ло била регистрирана 
на 23 февруари 1994 
година в Реджайн, Ка-
нада, при двегодиш-
ната Карли Козолоф-
ска. След като вратата 
на дома на момичето 
се оказала заключена, 
то останало на минус 
22-градусов студ цели 
6 часа, температура-
та му спаднала на 14,2 
градуса.
  в стомаха на 

42-годишна жена, 
страдаща от натрап-
чиво състояние да 
гълта различни пред-
мети, били откри-
ти 2533 чужди тела, 
включително 947 ан-
глийски топлийки. 
При това жената се 
оплаквала за “несил-
ни болки в корема”.
 Най-тежкият 

предмет, който ня-
кога бил изкарван от 
корема на човек, би-
ло кълбо от косми с 
тегло 2,35 кг. Същест-
вува такава болест, 
при която страдащи-
те ядат... косми.
   Най-голямото 

количество таблет-
ки изпил някой си К. 
Килнър от Зимбабве. 
За 21 г. лечение той 
приел 565 939 хап-
чета.
  Най-много ин-

жекции били поста-
вени на Самюъл Дей-
видсън от Великобри-
тания. За целия му жи-
вот му били поставе-
ни 78 900 инжекции 
инсулин.
  Най-много опе-

рации понесъл Чарлз 
Йенсън от САЩ. В пе-
риода от 1954 до 1994 
година му били на-
правени 970 опера-
ции за отстраняване 
на различни новоо-
бразувания.
   Най-продъл-

жителна в истори-
ята на медицината 
била операция за от-
страняване киста на 
яйчника. Тя продъл-
жила 96 часа. След 
операцията теглото 
на пациентката спад-
нало от 280 до 140 кг.

индийският йога Прахлад Джа-
ни, на 85 години, от 73 години не 
яде и не пие нищо. Той е монах, от-
крекъл се от видимия свят и про-
повядващ пълен отказ от матери-
алните наслади. както се полага на 
един аскет, мъжът живее в пещера. 
Екзотичният дядо е отшелник, но 
не пропуска да общува с учени хо-
ра и никога не отказва да му правят 
прегледи и медицински тестове.

През 2003 г. в продължение на 
десет дни отшелникът бил преглеж-
дан и изследван в една от големи-
те индийски болници. световната 
наука имала големи очаквания от 
планираните тестове, но загадката 
така и не била разкрита. На меди-
ците не им се удало да разберат на 
какво се дължат свръхестествени-
те способности на необикновения 
пациент и как изобщо е жив при 

това поло-
жение.

Неверо-
ятно е и в 
д е й с т в и -
телност ед-
ва ли ня-
кой вярва, 
че той на-
истина ни-
що не яде 
и не пие 
цели 72 го-
дини! Този 
факт е свързан с още едно чудо, 
което все пак е обяснимо. За де-
сет дни в болницата Джани не по-
сетил тоалетната нито веднъж. и 
за какво да го прави, нали нищо 
не яде и не пие! 

За последен път Прахлад Джани 
я посетил, когато бил на 11 години.

Живот без храна

мна пощенска картичка 
от желязо, подписана от 
5339 души. Робърт оп-

ределено не е очаквал 
такава изненада и каз-
ва, че е много поласкан.                                                                                     
Ози Озбърн. На него 
принадлежи друг нео-
бичаен рекорд. Той ор-
ганизирал най-голямо-
то и силно крещене, ка-
то накарал над 52 000 
души да викат. Всички 
те се събрали на стади-
она по време на бей-
зболен мач и рекорд-
ните приходи от билети 
са предоставени за из-
следвания върху рака.                                                                                         
Джоан роулинг. Автор-
ката на книгите за Хари 
Потър също е с необи-
чаен рекорд. В началото 

то е заместник-ръко-
водител на региона, 
добавя: "Хората са уп-
лашени и се страхуват 
да напуснат домовете 

си. Родителите не же-
лаят да пуснат децата 
си на училище или на 
ясла и детска градина." 
В района е било обя-
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НАЙБОГАТИТЕ ДЪРЖАВИ  
Катар – $ 127 523 

Катар се нарежда на I място в 
списъка на десетте най-богати. 
Емирството има добре развита пе-
тролна индустрия, а продуктите на 
нефтената промишленост предста-
вляват 70% от държавните прихо-
ди, 60% от своя БВП и 85% от при-
ходите от износ. Поради богатство-
то и икономическия си успех Катар 
е избран за домакин на Световна-
та купа на ФИФА през 2022 г., пър-
вата арабска нация, която някога 
е заемала тази роля. Катар обаче 
е и най-спорната страна в списъ-
ка за използването на принудите-
лен труд в Азия и части от Африка.

Люксембург – $ 105 882
Символ на богатството в Евро-

па е Великото херцогство Люксем-
бург. Неговите поданици са средно 
9 пъти по-богати спрямо средни-
те жители на планетата. Гръбнакът 
на тази силна икономика е нейни-
ят финансов сектор, предпазлива 
финансова политика и динамичен 
индустриален и стоманен сектор. 
Банковото дело в Люксембург е 
най-големият сектор на стопан-

ството, чиято база активи е само 
над $ 1,24 трлн.

Сингапур - $ 87 876
Този малък град-държава про-

дължава да учудва света. Основа-
та на богатството на Сингапур са 
неговият сектор на финансовите 
услуги, химическата експортна ин-
дустрия и либералните икономи-
чески политики, които насърча-
ват растежа и иновациите. Синга-

пур има второто най-натоварено 
пристанище в света.

Кувейт -  $ 73 817 
Кувейт е малка, относително от-

ворена икономика и гражданите 
й се радват на просперитет. Най-

високо ценената валутна единица 
в света в момента е кувейтският 
динар. Близо 10% от световните 
петролни запаси са притежания 
на страната и така се формират 
95% от приходите от износ. През 
последните години Кувейт разно-
образява постепенно стопанство-
то си.

Обединени арабски 
емирства - $72 419

Тази близкоизточна федерация на 
емирства има площ от 83 600 кв. км, 
което означава, че е по-малка от Бъл-
гария (111 000 кв. м), но е с населе-
ние от 9,2 млн. души. Около 1/3 от 
икономиката идва от приходите от 
петрол, като секторът на услугите и 
телекомуникациите също доприна-
ся значително.

Ирландия - $ 68 883

Ирландия с население от 4,8 млн. 
души е с основни производства тек-
стил и хранителни продукти - основ-

ни продукти във всяка ико-
номика. В страната се разви-
ва минната промишленост, но 
най-значим е ръстът в сфера-
та на услугите.

Норвегия - $ 59 302 
Тази северна нация с на-

селение от близо 5 млн. ду-
ши има малка, но стабилна 
икономика. Норвегия е ос-
мият по големина износи-
тел на суров петрол, деве-
тият по големина износител 

на рафиниран петрол и третият по 
големина износител на природен 

газ в света. Страната е водеща в 
риболова, а почти цялото електри-
чество се добива чрез ВЕЦ.

Швейцария – $ 62 882

Швейцарските банкови и финан-
сови институции поддържат 
страната и икономиката й. 
Важно е да се отбележи, че 
някои от най-богатите хо-
ра и компании в света имат 
собствени швейцарски бан-
кови сметки и затова Швей-
цария разполага с излишък 
от капитал за инвестиционни 
цели. Цюрих и Женева, най-
известните в Швейцария гра-
дове, постоянно се нареж-
дат сред първите 10 по све-
та по отношение на стандар-
та на живот.

САЩ - $ 57 467

Докато повечето държави в спи-
съка имат относително малко насе-
ление, впечатляващо е, че най-
голямата в света икономика мо-
же да поддържа висок БВП на 
глава от населението, като се 
има предвид, че то е над 310 
млн. души. 

Причините за успеха й включ-
ват голямата вътрешна автомо-
билна индустрия, технологич-
ния сектор, който насърчава 
иновациите, както и демокра-
тичната система, която защи-
тава правата на предприемаче-
ството и интелектуалната соб-
ственост.

Саудитска Арабия -  $ 54 431
Саудитска Арабия е една от мно-

гото петролни икономики със силен 
държавен контрол върху основни-
те икономически дейности, които се 
радват на висок БВП. Притежава 18% 

от доказаните световни нефтени за-
паси и е най-големият износител на 
петрол. Тя играе водеща роля в ОПЕК 

в продължение на много години. 
От нефтопреработвателния сек-
тор идват почти всички приходи 
на саудитското правителство, как-
то и приходите от износ. Въпреки 
че притежава най-големите неф-
тени запаси в света, доходът на 
глава от населението е много по-
малък от този на по-малките съ-
седи в Персийския залив.

Нидерландия – $ 50 898
С 16,8 млн. души и БВП на глава 

от населението от $ 50 898 нидер-
ландците са щастливи сред своя-
та страна на лалетата. Успехът им 

идва от три ключови сектора: добив 

на полезни изкопаеми, земеделие и 
промишленост. Много хора не зна-

ят, че Нидерландия всъщност е 
съставно кралство от четири със-
тавни единици: Аруба, Кюрасао, 
Синт Мартен и Нидерландия, но 
Нидерландия съставлява 98% от 
общата земя в кралството.

Австрия – $ 50 070
Алпийската нация има населе-

ние около 8,7 млн. души с доход 
на глава от населението в раз-
мер на $ 50,078, което е около 4 
пъти по-висок от дохода на гла-

ва от населението за средния човек 
в световен мащаб. 

 Силният обслужващ сектор и бли-
зостта до Германия осигуряват готов 
пазар за стоманата, желязото и земе-
делските продукти. Столицата Виена 
е голям стопански и културен център 
с общоевропейско значение.

По брутен вътрешен продукт на глава от населението

страницата подготви Цветан илиЕв
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Когато  Никола С. навър-
ши 60 години, вече беше 
напреднал с компютъра. 

Можеше на него да прочете но-
вините, да влезе в интернет, 
да си чати с децата, които бяха 
забягнали по света. Синът му се 
обаждаше рядко от Испания, но 
дъщеря му от Москва през вечер 
се явяваше на екрана и си гово-
реха. Тя беше дете от голямата 
кубинска любов, развихрила се 
на острова между Вария Алексан-
дровна и негова милост инж. Ни-
кола С.  Без колебание прие ба-
щинството на детето и чинно пла-
щаше издръжката. Въпреки скан-
далите от страна на съпругата си 
успяха някак  да съхранят брака. 
Тя не забрави авантюрата на съ-
пруга си и забрани  вкъщи да се 
говори за Съветския съюз, като 
ненавиждаше и презираше всич-
ко руско.  

През това време Никола С. се 
издигаше по стълбицата на стро-
ителите на социализма и стигна 
до генерален директор. Кога-
то настъпиха демократичните 
промени, той беше петдесе-
тгодишен. Отначало не прие 
на сериозно промените. Смя-
таше ги за партийна маневра, 
с която се целеше запазване 
на ръководната роля на пар-
тията. Но в началото на 91-ва 
нещата „загрубяха“, както се 
изразяваше. След като видя, че 
страната се плъзга по нанадолни-
щето на някакво общо говорене 
за свобода, за демокрация, той се 
стъписа. Новата власт го уволни и 
разпродаде обединението, което 
оглавяваше. Нещото, което беше  
създал  и което носеше на държа-
вата печалба, изчезна пред очите 
му. Тръгна по митинги. Слушаше, 
гледаше и с мъка разбра, че пар-
тията вече не е тази, която го бе-
ше изградила като човек, специ-
алист и ръководител… 

Между него и съпругата му на-
стъпи окончателен разрив. Тази 
същата, която  през целия им съв-
местен живот се ползваше от об-
лагите на  служебното му положе-
ние, сега стана ентусиазиран ак-
тивист на СДС. По същото време 
неговият приятел от  студентски-
те години Бончо Драгнев прегър-

на демокрацията и тичаше неу-
морно по митингите на демокра-
тичните сили. Забрави за парти-
ята и правеше всичко възможно 
да заличи партийното си мина-
ло. Съпругата му пък заяви, че не 
споделя новите му политически 
увлечения и не иска с нищо да за-
личава досегашния си живот. „Не 
мога да понасям хамелеоните!” -  
отсече тя с известно презрение.  
Това го  амбицираше да работи 
всеотдайно за новите идеи, които 
беше открил и прегърнал. Завър-
на се в родния град. Новите де-
мократи му отредиха място далеч 
по-ниско от това, което е бил при 
социализма. Едва когато настъ-
пи разцеплението на демокра-
тичните сили, беше предложен 
и избран като „неза-

в и -

с и м “  
за кмет на родното си 
градче. В него се съживи надеж-
дата за нова реализация в демо-
кратична България. 

През това време двамата прия-
тели въпреки създалите се разли-
чия правеха опити да се виждат, 
да си гостуват. Тези срещи бяха 
бурни, с взаимни обиди и упреци. 
Двамата разбраха, че  искреното 
и дългогодишно приятелство е 
останало някъде назад в години-
те. Бончо Драгнев като кмет  по-
съживи малкото градче, оказало 
се през годините арена на люти 
политически битки, и спря грабе-
жите. С това засегна големи инте-
реси на много хора от прехода, 
които грабеха от общото. След-
ващите избори не успя да спече-
ли и отново изпадна в разочаро-

вание. Съмнение  и огорчение 
от състоянието на държавата 
разяждаха мислите му. 

Градчето затихваше в свои-
те функции и мизерията про-

гонваше хората към големите 
градове и чужбина. Тази мрачна 
действителност го гнетеше и чер-
ни мисли не му даваха покой. Та-
зи нощ сънува странен сън: Вър-
вят със стария си приятел  по сте-
ната на големия язовир, постро-
ен от тях – младите инженери на 
социалистическа България. Утро 
е. От изток слънцето бавно огря-
ва стената. Лъчите му се плъзгат 
по водната шир и светлите чисти 
отблясъци танцуват по околни-
те хълмове и свежата пролетна 
зеленина. Никола тихо му казва:

- Боне, с теб съградихме това 
море... То е следата, която оста-
вихме на тази земя...

- Бяхме млади и си повярва-
хме, а и държавата ни повярва 
тогава  – добави Бончо и продъл-
жи:  -  Опитах да потърся нова „вя-
ра”, да предам опита, знанията на 
следващите след нас. Но се ока-
зах ненужен и чужд за държава-
та и обществото…

 - Аз не смених убеждения-
та си за справедливо, социал-
но общество. Бяхме изоставе-
ни от партията, от близките и 

обществото като стари, протри-
ти дрехи. Оказахме се социални 
аутсайдери, които стискат в ръ-
цете си илюзии за справедливост, 
честност и почтеност... В тази де-
мократична суматоха с теб, дра-
ги ми Боне, дори посегнахме на 
приятелството си, градено тол-
коз години - Като каза това, очи-
те на Никола се изпълниха със 
сълзи и той промълви: - Проща-
вай, приятелю... 

 80-годишният Боне се събуди 
и скочи сънен от леглото. Цели-
ят в пот и с разтреперан глас из-
крещя: „Прощавай и ти, прияте-
лю, аз ти прощавам, нека и Гос-
под да ни прости.” 

До сутринта не заспа. В седем 
часа звънна на Никола. В телефо-
на чу тревожния глас на съпруга-
та му, която едва промълви: „Та-
зи нощ към 5 часа Никола ни на-
пусна...”   Боне изпусна апарата 
и заплака...

кръстан влаДиМирОв
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Свети Георги е при нас
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Ïосреùане в Çвеçдния гарадок
Продължение от бр. 17

Слово произнесе 
два пъти героят на со-
циалистическия труд 
(име не казаха, а само 
Главния): „Екипажът 
работи изключително 
правилно и се държа 
геройски. Но това не 
е случайно. Рукавиш-
ников лети трети път, 
а Иванов е подготвен 
отлично и работи от-
лично. Нямаме никак-
ви забележки към кос-
монавтите. Забележки-
те ни са към техника-
та. Тук сработи статис-
тиката. На този екипаж 
му се падна достатъч-
но. Това е голям принос 
за развитието на кос-
монавтиката. Дава ни 
възможност да пред-
приемем допълнител-
ни мерки… А за мъ-
жеството, справедли-
ви високи оценки.” То-
ва беше изключително 

висока оценка, дадена 
от реалността, а не за-
ради етикецията. 

Слово произнесе и 
председателят на съве-
та на Интеркосмос Бо-
рис Николаевич: „На-
лице е крупен принос 
на българските учени в 
усвояването на космо-
са. Подготвена е про-
грама. Сега не можа да 
се изпълни, но ще бъ-
де напълно изпълне-
на в близко бъдеще. А 
екипажът блестящо се 
справи в изключител-
но трудната ситуация и 
по достойнство са на-
градени.”

Генерал Захариев 
поднесе приветствие 
от името на делегаци-
ята и българския на-
род. (А едно монголче 
се разрева по време на 
словото му.)

Генерал-лейтенант 
Береговой – начални-
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ка не се получи – тя бе 
тринадесета (смях в за-
лата). Но космосът не е 
домашно куче, а хапе, 
и то доста сериозно – 
тук не е до смях. А най-
главното, нужна е мно-
го работа.” Изказа бла-
годарност към всички, 
които са участвали в 
подготовката на поле-
та - инструктори и ме-
тодисти. Благодари за 
високите награди.

Георги Иванов под-
черта, че високата под-
готовка е помогнала в 
критичната ситуация. 
Уверен е, че всеки от 
отряда би се справил. 

Закриване на митин-
га. Космонавтите оста-
наха за пресконферен-
ция с журналистите. На 
нас ни предложиха два 
варианта: присъствие 
на пресконференци-
ята или разглеждане 
тренажора на „Союз-
Салют”. Избрахме тре-
нажора. На път за тре-
нажора минахме през 
музея. За нас всичко 
бе интересно. На таб-

лото на космонавти-
те вече бе и снимка-
та на Г. Иванов. Някой 
от делегацията запита 
вкусна ли е храната на 
космонавтите, която е 
в тубички, по-малки от 
паста за зъби. Водеща-
та се засмя и каза, че ще 
отговори с думите на 
Биковски на същия въ-
прос. Отговорът е бил: 
„Лекарите казват, че е 
хубава”.

В тренажорния ком-
плекс са поставени 
действащите копия на 
„Союз” и „Салют”. В „Со-
юз” не е много прос-
торно. Седалките една 
до друга с малко отс-
тъп назад и по висо-
чина.

Всички бързаха да 
влязат в станцията. Из-
чаках да се освободи 
и влязохме с Губарев. 
В станцията вече е по-
просторно. Имаш чув-
ство, че за всичко е по-
мислено. И баня, и то-
алетна. Следва

4

кът на центъра, гово-
ри за подготовката на 
космонавтите. Даде им 
висока оценка. „Усвоя-
ването на космоса не е 
проста работа. Незави-
симо от всичко ще про-
дължи изпълнението 
на програмата Интер-
космос.” Връчи на два-

мата космонавти па-
метните значки „Летец-
космонавт“. „И нека тези 
трудни денонощия, ко-
ито преживя нашият га-
радок и космонавтите, 
повече да не се случват.” 

Н. Рукавишников: 
„Програмата беше дос-
та интересна, но стиков-

семействата на космонавт и инструктор

Цветан сТОЙНОвски

И плисва гергьовският дъжд 
над нивята –
разпръсква жълтици 
по земната твърд.
След него ще дойде 
любовният 

пролетен вятър,
ще гали Балкана, 
заспал по 

косматата гръд.

Гърми се! – търкаля 
Бог бъчви в простора,
за четвърт час мит 
и измит е светът,
а слънцето облака 
сив е проболо там горе
и кротко поема по своя 
космически път.

В гергьовския дъжд този
 свят е окъпан,

цветята – дечица с очички 
добри,

пречист свети Георги на стремето здраво е
 стъпил,

а змеят от страх се е скрил в Тилилейски гори…

Сам Господ гергьовския дъжд ни е пратил
и гледа от Божия иконостас:
„Дано се пречистите, бедни сестрици и братя,
от грях и невяра, стаявани дълго у вас!

георги ДраМБОЗОв

Златен дъжд полята ръси.
Всяка капка – сочен плод!
Свети Георги с кон чевръсти
пази нашия народ!
Всички чакахме го мило,
че донесе радостта...
Вред камбани подранили
са запели с пролетта!
Здравец ни вратите кичи –
люлки в небеса летят...
С теб, храбрецо, хора тичат -
в мирен труд да се сплотят!

стоян МиХаЙлОв, Търговище
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Тази година през 
май се очаква средна-
та месечна температу-
ра да бъде около и над 
нормата, която в по-го-
лямата част от страна-
та е между 16 и 19 гра-
дуса, по Черноморие-
то и във високите по-
лета - 15 - 16 градуса, в 
планините - от 2-5 гра-
дуса по високите час-
ти над 2000 метра, а до 
12-14 градуса - в по-ни-
ските части на плани-
ните. Месечната 
сума на ва-
л е ж и т е 
ще бъ-
де око-
ло и над 
нормата 
в запад-
ната поло-
вина от страната и 
около и под нормата 
- в източната. Месеч-
ната норма на валежи-
те е между 50 и 70 ли-
тра на квадратен ме-
тър, по Черноморие-
то и долината на река 
Струма - между 30 и 
50 литра на квадратен 
метър, в планинските 
и припланинските ра-
йони - от 70 до 140 ли-
тра на квадратен ме-
тър. В началото на май 
ще преобладава слън-
чево време, в следо-
бедните часове над 
Западната България с 
купеста облачност, но 
само на отделни места 
ще превали и прегър-
ми. Преобладаващите 
максимални темпера-

тури ще бъдат предим-
но между 25 и 30 граду-
са. През периода 4-10 
май въздушната маса 
ще е неустойчива. Ще 
се развива купесто-
дъждовна облачност 
и на много места ще 
има краткотрайни ва-
лежи, придружени от 
гръмотевици. Очакват 
се и градушки. Темпе-
ратурите слабо ще се 
понижат. В климатич-
ната справка на НИМХ-

БАН се посочва, че 
май е послед-

ният про-
летен ме-
сец, през 
к о й т о 

с л ъ н ч е -
вото гре-

ене се увели-
чава и температури-

те се повишават чувст-
вително. Климатично 
слънцето огрява стра-
ната ни 230-260 часа, 
в планините - 160-200 
часа. В края на месеца 
температурата на мор-
ската вода обикновено 
достига 17-18 градуса. 
Зачестяват нахлувани-
ята на влажен океан-
ски въздух от северо-
запад и валежите се 
увеличават значител-
но, съпроводени чес-
то с гръмотевични бу-
ри и градушки. Средно 
веднъж на десет годи-
ни се регистрират ин-
тензивни застудява-
ния. Във високите по-
лета падат последните 
пролетни слани.

Времето през май

имОти

важНО!
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Съобщение

Тъжен помен

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.

0889/993415 - продава 
вътрешни врати от етаж, 
правени по поръчка - 50 лв., 
и 20-литрова газова бутилка 
пропан бутан - 20 лв.

0 8 9 6 / 6 3 1 1 4 3 , 
02/9878503 - продава рин-
гова количка за инвалид, 
инвалиден стол, комбини-
ран за тоалет и баня - поч-
ти нови

0885/335852 – продава 
мотофреза с гумени коле-
ла и почти нов четиритак-
тов двигател 6,5 кв.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/824129 – продава ра-
диокасетофон, спортен ве-
лосипед, часовник с кукуви-
ца, китеник, микроскоп, ап-
текарска везна, грамофон, 
старинни часовник, теле-
фон, фотоапарат

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/927167 – домашен май-
стор поправя мебели, до-
грама и др. Продава три-
операционна дърводел-
ска машина, фреза, купе за 
мерцедес 114-115, бял, рет-
ро волан, стъкло за фар, та-
сове и др.

0888/606053 – купува 
запазени стари книги на 
руски език, печатани пре-
ди 1940 г.

032/249675 – продава 
по съгласие нафтова печка 
„Балкан”, годна, радиоапа-
рат „Селена”, филмов про-
жектор с 6 цветни диапо-
зитива от Ермитажа, Петер-
бург. Продава голям серви-

0889/613432 - частно 
лице купува апартамент 
60 кв. в кв. "Дружба" - об-
заведен

0893/236220 - прода-
ва спешно апартамент 64 
кв. м, среден, в с. Круше-
во, Бургаско. Цена по спо-
разумение

0879/100320 – продава 
3,7 дка нива с над 400 шест-
годишни канадски тополи 
– в нея, на пет км източно 
от Пазарджик

0876/212235 – прода-
вам къща с 4 стаи, баня, то-
алетна във вилната зона на 
с. Побит камък, Разградско, 
с чист въздух и тишина

0895/126075 – купува 
къща на изплащане в об-
ластите Ловеч, Габрово и 
Търново

0889/613432 – дава под 
наем апартамент – 200 лв., 
в Ст. Загора

0899/164904 – продава 
имот в София с разрешена 
виза за проектиране на къ-
ща – 8800 лв.

08133/2567 – продава 
къща гредоред, 4 стаи, ба-
ня с тоалетна, двор, гараж 
– в с. Ряхово, Русенско

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор,  лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0893/852626 – продава 
къща на два етажа – 8000 
лв., има ток, вода, баня, 900 
кв. м стопански сгради

0884912727 – купувам 
апартамент от собственик  
в София

0988/233207 – прода-
ва в с. Телиш къща, двор 1 
дка и кухня, гараж, 120 ас-
ми около къщата. Тя е с 6 
стаи, 4 мазета плюс навес 
– помещение ½ от двора 
с овощна градина. Набли-
зо има хранителен магазин

0878/181538 – продава 
къща с 5 стаи, декар двор, 
сгради за животни, с. Ста-

През 2019 година Безсмъртният полк отново 
ще проведе своя марш по улиците на България.

В полка участват наследниците на героите – 
българи и руснаци, дейци от Съпротивата в Бъл-
гария, СССР, Европа и света, които дадоха своя 
принос в десетилетната борба за разгрома на 
фашизма и националсоциализма през 20-ти век.

Фондация "Безсмъртният полк" и нейният 
председател Павел Иванов призовават всички 
българи, които пазят спомена за своите родни-
ни - жертви и участници в борбата срещу фаши-
зма и националсоциализма, да се присъединят 
към шествията на Безсмъртния полк в България.

За организиране на похода на Безсмъртния 
полк са заявили шествия в над 50 града в страната.

В София маршът започва с поднасяне на цветя 
на Паметника на незнайния воин в 9 ч.  

Колоната на полка тръгва към Паметника на 
Съветската армия в 9,30 ч. 

Павел иванов
председател на фондация  

„Безсмъртният полк“
За контакти: 359 888 26 99 86, 

bezsmartniatpolk@gmail.com
www.bezsmartniatpolk.com

На 24 април 2019 г.  
се навършиха
13 гОДиНи

от смъртта на скъпата ми 
приятелка

ПЕНКа ПЕтРОВа КИтИНСКа
от София. Да си спомним с 
обич за нея, която остави 
слънчева следа след себе 

си със своята всеотдайност 
и доброта към хората!

Поклон, мила приятелко! 
Елена

Редакцията на в. „Пенсионери” пази спомена и се 
прекланя пред паметта на всеотдайната и изпъл-
нена с любов към хората Пенка Китинска, активна 
деятелка на пенсионерското движение в София.

зен комплект, малък сервиз 
от лъжички, табла за игра, 
мъжка кожена чанта

0893/542277 – продава 
мерцедес А160, на бензин, 
2001 г., сив, металик, кли-
матик, алуминиеви джанти 
– 2000 лв.

02/8508784 – „Селско 
декамеронче” – забавна и 
познавателна книга за се-
ло Гълъбник, Радомирско – 
1941-1944 г.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 – домашен 
майстор поправя мебели, 
дограма и др. Продава три-
операционна дърводелска 
машина, фреза за мерце-
дес купе 114-115, бял рет-
ро волан, стъкло за фар, та-
кове и др. Продава часов-
ник с кукувица, китеник, 
спортен велосипед, радио-
касетофон, микроскоп, ап-
текарска везна, грамофон, 
старинни часовник, теле-
фон, фотоапарат

0886/373501 – подаря-
ва тибетска гъба, цигулка, 
лък, кутия

02/8693067 – прода-
ва изгодно салонен бюфет 
– масивен, от дърво, остъ-
клен; продава/заменя кош-

ница за носене 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, социоло-
гическа литература

0889/613432 – продава 
пчелни семейства без коше-
ри – 16 лв. на пита телефон, 
фотоапарат

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - продава 
дърводелски машини, цир-
куляр за професионални 
цели, малко фургонче, ново 

0886/729130 – продава  
акумулираща печка, маслен 
електрически радиатор,  
ретромагнетофон „Мамбо“, 
килим тип персийски

0877/882177 - предме-
ти на ловна тема, полилей 
3-лампов - 100 лв., пепел-
ник европейски - 30 лв., кар-
тини - мечки в тайгата - 50 
лв., глутница вълци - 20 лв., 
книгите "Рилският светец", 
издадена през 1947 г. - 100 
лв., "Очни болести" - 100 лв.,  
яке шушляково, комплект с 
панталон, нови, европейски 
- 80 лв., облекло за туристи 
и скиори европейско - х 10 
лв., проводник венелитов 6 
кв. мм - 180 м - 200 лв., елек-
тр. апартаментно табло но-
во, фабрично, с 9 автома-
тични предпазителя - 70 лв.

0879/858148 – прода-
ва: 10 чугунени радиатора, 
4 талпи – 210/26/6 см, по-
жарогасител – 10 лв., такла-
мит за гресиране, полилей – 
шестица, 2 нощни шкафче-
та, багажник за кола – руски, 
2 туби за бензин – железни, 
20-литрови, хиляда бурка-
на, дървена пепел – тор, за 
градина, два сгъваеми сто-
ла, 5 единични пружини за 
легло, шведска стена за бо-
лни и здрави

0888/176303 – продава 
3 реотана за акумулираща 
печка, пералня „Роса” – мал-
ка, легло двойно, матрак, 2 
чекмеджета. Цена по спора-
зумение

0888286743 – купува со-
коизстисквачка „Ротел” или 
само горния капак

верци. Цена по договаряне
0988/339388 – прода-

ва/заменя двор с къща, га-
раж, кладенец – с. Пъдар-
ско, Плодивско – 6000 лв.

0894/297967 – продава 
вила 3 ет. – Момин проход, 
на 60 км от София. Цена 50-
60 хил. евро, напълно об-
заведена

0897/507266 – купу-
ва гарсониера в комплекс 
„Аврен” – Ямбол. Без по-
средник! Спешно!

0877/882177 - прода-
ва имот 880 кв. м близо до 
язовир "Искър".  Двустай-
на дървена къща 18 кв. м, 
много строителен матери-
ал. Облагороден, електри-
фикация, инфраструктура 
много добра. Отлична па-
норама, тишина, чист въз-
дух, на 40 км от София. Под-
ходящ за туризъм, ски, ри-

болов, за лов на водопла-
ващ дивеч, зайци, сърни, 
диви прасета. 60 хил. лв.

0882/488551 – продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив

0884/411758 – продава 
двуетажна къща в с. Нова 
Върбовка, общ. Стражица 
– 5000 лв.

0898/550760 - прода-
ва студио - 32 кв. м, хотел 
„Бор“ - Велинград

02/4690408, вечер - да-
ва самостоятелна стая под 
наем, обзаведена; дава и 
гараж под наем, оборуд-
ван, ток и вода, санитарен 
възел. Изгодно!

0988/772744 – купува 
къща в Стрелча, централ-
на част. Може и срещу гле-
дане на възрастни хора

0988/845735 - млад ин-
женер търси жилище
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1 МаЙ, 26 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯваЩа лУНа, лУНа в 

ОвЕН 
Не разчитайте на благоприят-

но стечение на обстоятелствата, 
а се осланяйте изключително на 
собствeните сили. Животът ще бъ-
де интересен, а ще имате възмож-
ност и да си отпочинете.

2 МаЙ, 27 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯваЩа лУНа, лУНа в 

ОвЕН 
Крайно време да обърнете по-

глед към дела, които сте позагър-
били – сега е дошъл техният мо-
мент. Въпреки някои затруднения 
ще почувствате, че животът ви се 
връща в привичното русло и всич-
ко идва на мястото си.

3 МаЙ, 28 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯваЩа лУНа, лУНа в 

ТЕлЕЦ 
Ще имате увлекателни и по-

лезни пътувания. Внимавайте 
обаче и се пазете от прекалено 
големи рискове, за да не се про-
валят първоначалните ви наме-
рения.

4 МаЙ, 29 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯваЩа лУНа, лУНа в 

ТЕлЕЦ 
Не са изключени и сериозни 

неприятности, виновници за кои-
то ще се окажат вашите недобро-
желатели, които без умора сплет-
ничат по ваш адрес. В това сложно 
време ще ви зарадва романтична 
среща и сбирка с приятели.

5 МаЙ, 1/2 лУНЕН ДЕН, 
НОвОлУНиЕ, лУНа в ТЕлЕЦ 

Жизненият ви потенциал е ви-
сок, това дава своето отражение 
не само върху  самочувствието ви, 
но и на настроението. Но помне-
те, че вашите физически възмож-
ности не са безгранични.

6 МаЙ, 3 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, лУНа в 

БлиЗНаЦи 
Забравете по-бързо за обиди-

те, за да можете да се хвърлите 
презглава в новите дела, които ви 
очакват. Ако на пътя ви възникнат 
препятствия, ще успеете да се ор-
ганизирате и да ги преодолеете.

7 МаЙ, 4 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, лУНа в 

БлиЗНаЦи 
Проявете сдържаност, за да 

можете да избегнете сериозни 
неприятности и проблеми. В от-
ношенията ще се запази  извест-
на неопределеност, но тя няма да 
се отрази като цяло  на чувствата.

ЛУНЕН 
КАЛЕНДАР

ЗаПОЗнайте се

5 май 2019 01:46:32 ч. 
- новолуние.  За да смък-
нете 1-2 кг, трябва да за-
почнете диетата от то-
зи час и да продължи-
те на сокове и течности 
до същия час на следва-
щия ден.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

Д-р иван сТОЯНОв

времетО

магнитни бури - 4, 5.V. 

в сряда, в празничния ден се очаква предимно слън-
чево време, но на някои места ще има превалявания, 
някъде придружени с гръмотевици и градушки. тем-
пературите ще бъдат от 8 до 18 градуса. в четвър-
тък слънчевото греене ще е по-обилно, но ще има и 
кратки заоблачавания, а температурите ще тръг-
нат леко нагоре – от 7 до 20 градуса. Без съществе-
на промяна ще остане времето в петъчния ден. в 
събота обаче се очакват по-съществени валежи, но 
те няма да са повсеместни. температурите ще бъ-
дат в диапазона от 9 до 21 градуса. в неделя ще се 
задържи предимно облачно, като температурите 
ще спаднат с градус-два, има и вероятност от пре-
валявания. Без съществени промени ще остане вре-
мето и в понеделник и вторник, с леки колебания на 
температурите.

в началото на периода е възможно да зачестят 
пристъпите от главоболие при страдащи от миг-
рена. От полза при мигренозна атака може да бъде 
носенето на главата на стегната платнена лента, 
обхващаща плътно слепоочията и/или налагането 
на последните с кубчета лед. като цяло периодът 
остава сравнително неблагоприятен за здравето 
на хората с хроничен колит. Освен спазването на 
подходяща диета ще помогне и пиенето на чайове 
от цветове от лайка, от листа от мента и живо-
вляк, от стръкове от мащерка, риган, жълт канта-
рион и босилек и др.

БиОПрОгнОЗа

ЧЕСТИТ 
РОЖДЕН 

ДЕН

ДЖЕСИКА

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (1.V.- 7.V.2019 г.)
ОвЕН - Още в началото на 
периода се насочете към 
реализация, която ще ук-
репи още повече позици-

ята ви и в същото време ще ви 
позволи да разширите същест-
вуващите шансове. Погрижете 
се за здравето си. 

ТЕлЕЦ - Постарайте 
се да запълните про-
грамата си, така че да 

успеете да се справите с някои 
свои лични ангажименти от ма-
териален характер. До средата 
на периода не се ограничавайте 
от страх, че няма да се справите. 

БлиЗНаЦи - Може да 
се провалите в делови 
план. Не проявявайте 
екстравагантност, която 

би ви нанесла поражения във 
финансовата сфера. Използвай-
те пролетните дни за укрепване 
на здравето си.

рак - Насочете усили-
ята си в една конкрет-
на посока. Действай-

те според правилата. Намерете 
удачен вариант за справяне с те-
кущите затруднения в материал-
ната сфера. Не се доверявайте на 
непознати.

лъв - Не позволявайте 
на никой да взима от-
ношение в делата и ини-

циативите, по които работите 
отскоро. Концентрирайте уси-
лията си върху разрешаването 
и на някои въпроси от личен 
характер.

ДЕва - Около средата 
на периода много от вас 
ще трябва да заложат на 

вродената си силна воля. Взе-
мете ли веднъж конкретно ре-
шение, го следвайте безотказ-
но, независимо какви усилия ще 
ви струва. 

вЕЗНи - Заложете на ис-
креността в отношения-
та си с партньора в лю-

бовта, дори и да имате разли-
чия във възгледите. В края на 
седмицата ще разполагате с от-
лични условия за така нужната 
ви почивка.

скОрПиОН - Начинани-
ята ви ще се увенчаят с 
успех, ако не се страху-

вате да предприемете конкрет-
ни рискове, но без да изпадате 
в крайности. Заложете на си-
гурността и съвместното раз-
бирателство.

сТрЕлЕЦ – Искате да 
спечелите сърцето на 
обичан човек. През по-

чивните дни се отдайте на за-
служен отдих. В случай че има-
те възможност, не се колебайте 
да осъществите пътуване за удо-

волствие. 
кОЗирОг - Не се коле-
байте да отделите част 

от времето само за себе си, така 
ще можете да направите цялос-
тен анализ на изминалите съби-
тия в живота ви. Обърнете вни-
мание на здравето си.

вОДОлЕЙ - Помислете 
по какъв начин да укре-
пите физическото и пси-
хическото си здраве. Мо-

ментът е изключително важен да 
се отдадете на пълноценен от-
дих, тъй като стресът има нега-
тивен ефект върху вас. 

риБи - Малко вероятно 
е да се сблъскате със си-
туация, която да не мо-

жете да овладеете. Постарайте 
се да бъдете максимално ефек-
тивни при предприемането на 
конкретни действия. Късметът 
ще ви съпътства.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН ГЕРГЬОВДЕН

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

0876/108124 - вдо-
вица на 66 г./158 см/73 
кг, добра, интелигентна, 
скромна, с благ характер, 
отлична домакиня, търси 
добър, честен и морален 
човек от Варна и региона, 
Добрич, Шумен и Силист-
ра. Само сериозни обаж-
дания! 

0887/979530 – 72 
г./165 см/70 кг, неженен, 
търси пенсионерка за се-
риозна връзка и да желае 
да живее при него

0896/847907 – 
69/170/78 кг, желая за-
познанство с жена с до-
бри намерения

0876/212235 – 71 г. 
мъж търси жена за съжи-
телство и споделяне на 
добрите и трудните мо-
менти, за да няма самота

0877430258 след 19 
ч. – 40-годишен работещ 
варненец 182/96, не пуша, 
не пия, търся жена до 37 
години от североизточна 
България за създаване на 

Поздравяваме 
дОНКа ПЕтКОВа ВУЧКОВа

 с 80-гОДиШНиЯ Й ЮБилЕЙ 
С пожелания за здраве, бодрост, 

жизнерадост и дълголетие! 
От клуб "женски свят" при НЧ "съзнание 

1938 г.", с. руманя, обл. ст. Загора

На 1 май 2019 г. 
ЙОРдаН ЧЕРВЕНКОВ 

от село Дълбоки, 
Старозагорско, 

навършва 85 гОДиНи 
С много обич му пожела-

ваме здраве, дълголетие и 
щастливи дни! 

От семейството 
на гиНка аТаНасОва ОТ варНа, 

гЕОрги НикОлОв иваНОв ОТ варНа, 
гЕОрги ДиМОв ОТ сОФиЯ, 

гЕОрги ЦиНгалЕвиЧ ОТ сОФиЯ,
гЕОрги иваНОв гЕОргиЕв ОТ БалЧик!

На всички пожелавам именият ден да им но-
си успех в личния и професионалния живот, в 
професиите, които работят.  Това се постига са-
мо със здраве, щастие и късмет и много години 

занапред. Същото се отнася и за всич-
ки именици от София, област Варна и 
област Добрич.

Марин андреев колев, 
с. гурково, обл. Добрич

семейство и деца. 
0899/930488 – мъж на 

54 г./187 см/95 кг, търси 
жена от 45 до 65 г., с дом 
и да ме приеме при себе 
си за сериозна връзка

0890/137007 – вдови-
ца на 69 г./160 см/65 кг, с 
добро сърце, къщовница 
търси другар за спокойни 
старини при него. От Пло-
вдивския 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 
Сливенския регион!

59/170/60 - разве-
ден без деца от Козло-
дуй търси съжителство с 
жена от малките и голе-
мите градове на Бълга-
рия. Да е на възраст от 
47 до 65 години. Един-
ственото условие е при 
разбиране да има близ-
ки с кола – да ме вземе, 
нямам средства за пъту-
ване и време за срещи. 
Опознаването става, ко-
гато заживееш с даден 
човек под един покрив. 
Живея в собствен дом. 
Имал съм семейство и 
работа, но след развода 
съм в един пропаднал 
Северозападен край, къ-

дето не можеш да си на-
мериш постоянна работа 
и кибичиш на борсата. Не 
пия алкохол, самотата ме 
убива. Добър човек съм. 
Телефон 0988799492.
Емил Петров.

02/4445711 - г-н ви-
сок 180/80 кг/78 г., инте-
лигентен, осигурен, с до-
бър външен вид, от Со-
фия, желае запознанство 
с подобна приятна г-жа за 
приятелство и уважение

0889/204146 – търся 
жена за сериозна връзка 
– пенсионерка от 62 до 66 
г., която да живее при мен 
в гр. Априлци. Имам семе-
ен хотел и Йога център – 
база, не пуша

0882/974252 – 60 г., же-
лае запознанство с мъж на 
подходяща възраст – фи-
нансово стабилен. Пред-
почитам областите Ст. За-
гора и Пловдив. Само се-
риозни обаждания!

0889/580680 – 62 г. ле-
карка, работеща и гледа-
ща възрастната си майка, 
очаква обаждане за общу-
ване с мъж на подходяща 
възраст с SMS и електрон-
на поща, кратки съвмест-
ни пътувания

0896/702155 - 76 г./170 
см/70 кг, желае запознан-
ство с дама на подходяща 
възраст от град или село - 
само от Великотърновска 
и Старозагорска област

0882/558386 – на 42 г., 
180 см, 95 кг, търси же-
на за сериозна връзка с 
цел брак

0894/768863 – приема 

без ангажименти бездом-
на, здрава дама – от 65 до 
75 г., за доглеждане. Все 
още съм на крака, добър 
човек, 86 г./160 см/70 кг

0882/541874 – скро-
мен мъж на 61 г., 174 см, 65 
кг, въздържател и с добър 
външен вид, добро здра-
ве, търси скромна и до-
бра жена от Северна Бъл-
гария

0882/510044 – 66 
г./176 см/96 кг, разведен, 
пенсионер, от Пловдив, 
със собствен апартамент, 
работи като шофьор-ме-
ханик. Търси добра жена 
от 63 до 65 г. и да е до 75 
кг. Да изживеем живота 
само в доброта и любов 
един към друг

0897/735261 – 67 
г./170 см/70 кг, търси се-
риозна жена за съжи-
телство и взаимопомощ 
– при нея, от Брацигово, 
Стамболийски, Пловдив

0876/212235 – 70-го-
дишен мъж, неангажиран 
и самотен, мислещ, че с 
богатство не се живее. С 
жена желае обвързване

Емил Тончев, „слив-
ница” 21, русе – Не пия, 
не пуша, с жилище съм. 
Желая запознанство с же-
на от 52 до 56 г.

0876/848708 – непу-
шачка. Моля обаждане 
след 17 ч.

0896/810578 - мъж на 
65 г./177 см/90 кг, сърде-
чен, с чувство за хумор, 
търси своята половинка 
- от Пловдивския регион

0896/255929 - 60 г., 

осигурен, с добър харак-
тер, търси своята поло-
винка. Желае сериозно 
запознанство със скром-
на и добра жена

0876/283955 - учи-
тел пенсионер, от Со-
фия, свободен, без ан-
гажименти, самостояте-
лен, търси себеподобна 
дама - от 70 г. нагоре, в 
свободен режим, за се-
риозно приятелство от 
страната и Европа. Жи-
веене по споразумение. 
Да се спазват изисквани-
ята! След 16 ч.

на нашия мил внук 
СИМЕОН СПаСОВ 

ИгНатОВ
 на 

24 гОДиНи
 Желаем му 

крепко здра-
ве и успех в 

института! 
Баба стоянка, 

дядо симеон 
от село Овчеполци
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

ПиЯНа с НаД 
3 ПрОМила 

каТасТрОФира 
Пияна шофьорка 

заби автомобила си 
в стълб на пешеходна 
пътека на голям сто-
личен булевард. За 
щастие пострадали 
няма. катастрофата е 
станала  на булевард  
„Цар Борис” III, на пе-
шеходния светофар с 
улица „Нишава”.

По първоначална 
информация тестът 
за алкохол е отчел над 
3,4 промила алкохол 
на водачката на ле-
кия автомобил. 

МлаДЕж БУЙсТва  
в авТОБУс

Задържан е 20-го-
дишен мъж, буйствал 
в автобус на градския 
транспорт в столица-
та.

инцидентът е ста-
нал по линия 45, на 
улица "Монтевидео". 
агресивният пътник 
се е държал неадек-
ватно в превозното 
средство, като е счу-
пил две стъкла на тре-
тата врата и панорам-
ните стъкла на друг 
автобус. 

Той е налетял на бой 
и на водача от рейса. 
Мъжът е задържан от 
6-то рПУ. 
ПОжар в УЧилиЩЕ 

в ПлОвДив
голям пожар е из-

бухнал в училище 
„климент Охридски” 
в Пловдив.

За щастие при инци-
дента няма пострада-
ли. Огънят е овладян.

Напълно изгорели 
са учителската стая и 
тоалетните. Пожарът 
е пламнал в момент, в 
който не е имало учеб-
ни занятия. 

ПОДПалиХа 
авТОМОБил  
На кМЕТиЦа

Подпалиха личния 
автомобил на кмета 
на община козлодуй. 

автомобилът е бил 
спрян на паркинга 
пред блока на кмета 
и поради бързата на-
меса на пожарникари-
те не са пострадали и 
други моторни пре-
возни средства. спо-
ред разследващи ав-
томобилът е умишле-
но запален.

семейният автомо-
бил от години се полз-
ва от кмета на общи-
ната Маринела Нико-
лова.

Съвети за стопаните 
на домашни любимци

Син погуби майка си

Продавачка 
прогони 

обирджия

30 години затвор за убиец

Полицията разби организи-
рана престъпна група във ви-
динското село Дреновец, зани-
мавала се с трафик на хора с 
цел просия.

Задържаните организатори 
са живеели в луксозни къщи, 
демонстрирали са висок соци-
ален статус, без да имат и един 

работен ден, на гърба на хора, 
които са в неравностойно по-
ложение, поясни директорът 
на ГДБОП гл. комисар Ивай-
ло Спиридонов. Операцията 
е осъществена в района на с. 
Дреновец  под ръководство-
то на Специализираната про-
куратура.   Установени са се-

По повод зачестилите 
нападения на домашни 
кучета над хора, предим-
но деца и пенсионери, спе-
циалистът Николай васи-
лев, един от най-опитни-
те треньори на кучета у 
нас, дава безплатни съве-
ти. Всяка събота и неделя 
той провежда трениров-
ка с четириноги и техните 
стопани в парка зад музея 
"Земята и хората" в София. 
Там винаги е и неговият 
най-добър приятел - 5-годишната белгийска овчар-
ка Бест, специално обучена да бъде дружелюбна и 
със себеподобните си, и с хората.

Според него да имаш куче е огромна отговорност 
както към него, така и към околните. Идеята на те-
зи тренировки е да се усвоят основните неща - да 
могат стопаните да си извикат кучето; ако трябва 
да се забрани нещо, да могат да го забранят, кое-
то означава, че кучето трябва да прекрати нежела-
ното действие; да тегли стопаните си на повода; да 
го научат да ходи до тях по команда; ако се наложи 
да го оставят някъде - да седне, да легне, да изча-
ка. „Аз лично много държа на правилните отноше-
ния между човек и куче, както и на социализацията 
и доброто поведение на животното - да не е агре-
сивно, да не създава проблеми и с хора, и с други 
животни, да не е прекалено щуро и емоционално“, 
твърди експертът

Куче 
отхапа 

пръстите 
на мъж
53-годишен мъж е нападнат от 

куче в стопанския двор на лоз-
нишкото село Студенец. Преми-
навайки през портала, животно-
то започнало да го лае. Скъсал 
се обезопасителният синджир и 
кучето се хвърлило върху чове-
ка и го нахапало по крайниците 
и тялото. 27-годишният собстве-
ник на животното, който е пле-
менник на потърпевшия, се по-
явил и успял да го укроти, а по-
страдалият е откаран в Центъра 

за спешна медицинска помощ 
- Разград. Установено било, че 
липсват две фаланги от пръсти-
те на ръцете му. 

Продавачка е предотврати-
ла въоръжен грабеж в Хаско-
во, съобщиха от Областната 
дирекция на МВР.

На спешния телефон е по-
лучено съобщение от 46-го-
дишна продавачка в обект 
„Лафка“, намиращ се на буле-
вард „България“. Жената съ-
общила, че непознат маски-
ран мъж я заплашил с писто-
лет през страничната входна 
врата и извикал „Обир“.

Хасковлийката обаче запа-
зила самообладание, избутала 
с ръце маскирания и затвори-
ла вратата. Тогава мъжът избя-
гал в неизвестна посока.

21-годишният Йор-
дан Иванов е задър-
жан за убийството на 
43-годишната си май-
ка Стефка Младенова, 
извършено в апарта-
мент в столичния жк 
"Младост". 

Тялото на жената 
бе открито от родни-
на на собственичката, 
който отишъл на ад-
реса, защото Младе-
нова не отговаряла 
на телефона си. Той открил 
Стефка мъртва в хола, лежа-
ща в локва кръв.

Майката и синът са прис-
тигнали в София от Варна. По 
думите на градския прокурор 
на София целта е била Йор-
дан да бъде настанен в кли-
ника за лечение на наркома-
нии. Апартаментът, в който 

се настанили, е 
бил на жена, ко-
ято се запознала 
с майката в рам-
ките на програ-
ма за лечение на 
деца със зависи-
мости.

Синът е кри-
минално проя-
вен за хулиган-
ство, грабежи и 
други провине-
ния. Лекуван е 

в психиатрия. Живущи във 
входа чули скандал между 
майката и сина и викове, че 
младежът няма пари. Момче-
то е задържано от жандарме-
ристи във влака София-Варна 
на гара Горна Оряховица, ко-
гато се опитвало да избяга. 
Обясненията му били изклю-
чително объркани. 

30 години затвор за убийство-
то на тв водещата Виктория Ма-
ринова в Русе получи Северин 
Красимиров. Съдът го призна 
за виновен и по трите обвине-
ние - в блудство, изнасилване и 
убийство по особено жесток и 
мъчителен на-
чин. Красими-
ров избегна 
н а й - т е ж к о т о 
наказание - до-
животен затвор 
без право на 
замяна, защото 
призна вината 
си и поиска съ-
кратен съдебен 
процес. „Бру-
талност” и „са-
дизъм” бяха ду-
мите, които из-
ползваха прокурорите, докато 
описваха случая от 6 октомври 
миналата година.

Пред съда Северин Красими-
ров заяви, че съжалява за случи-
лото се. Той се извини на семей-
ството на жертвата.

В средата на октомври  мина-
лата година в съдебна зала Севе-
рин призна, че е убил Виктория 

Маринова. По вре-
ме на досъдебно-
то производство – 
също. Водещата в 
русенския телеви-
зионен канал бе-
ше открита в хра-
сти край пътеката, 
на която правела 
традиционния си 
съботен крос. Че-
тири дни по-късно 
полицията откри и 
с помощта на гер-
манските служби 

арестува Северин Красимиров. 
Той опита да се укрие в Герма-
ния при майка си. 

23-годишен моторист помете 35-го-
дишна жена на пешеходна пътека във 
Варна. Пострадалата е настанена в 
МБАЛ "Света Анна", където лекарите 
се борят за живота й.

Инцидентът е станал на бул. „Тре-
ти март” до автобусна спирка „Осъм”.

Водачът на мотоциклета "Сузуки", 
който е неправоспособен, блъска же-
ната, която пресича на пешеходна пъ-
тека и при наличието на светофарна 
уредба. Пострадалата е със съчетана 
травма и опасност за живота.

При инцидента е пострадала 27-го-
дишна жена, която се е возила зад мо-
ториста. 23-годишният младеж, който е 
с контузни рани, е задържан за 24 часа. 
При извършената проверка е устано-
вено, че моторът е с прекратена регис-
трация, а поставените на него регис-
трационни табели са издадени за дру-
го превозно средство и се издирват.

Моторист помете 
жена на зебра

Погнаха тарторите на 
„просяците” от дреновец

дем участници в престъпна-
та схема, които са задържани.

Според данните органи-
зираната престъпна група е 
работила по две линии. При 
първата бивали набирани хо-
ра от социално слабите слое-
ве. Обещавано им било, че ще 
получат половината от изка-
раните пари. Жертвите живе-
ели в скотски условия, спали 
са в автобуси, превозвани са 
били от град на град.

Изкарваните пари те преда-
вали на членовете на групата 
с уверението, че ще им ги па-
зят и ще ги дадат, като се вър-
нат в България. В крайна смет-
ка получавали нищожна сума 
от изкараното заради удържа-
ни пари за транспорт и спане.

Другата линия била за 
вербуване на т. нар. прося-
ци от хора, които са взели от 
организаторите пари наза-
ем и не са успели да ги вър-
нат след натрупаните непо-
силни лихви.
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Тъстът на зетя:
- Харесва ли ти тъ-

щата?
- Харесва ми.
- С тебе ще се разбе-

рем. Харесват ми хора с 
чувство за хумор.


- Татко, нали вещи-

ците не съществуват?
Бащата, гледайки 

към тъщата, въздъхнал:
- Когато бях малък, и 

аз така мислех...


жена кори мъжа си:
- Какъв си невъзпи-

тан! Мама дойде, а ти - 
нула внимание. Да я бе-
ше отвел 
някъде.

- Има 
ли сми-
съл? Все 
едно, тя 
ще наме-
ри пътя 
обратно!

На га-

рата зет 
и тъщата. 
Тя го пита:

- Кажи, 
колко ос-
тава до 
моя влак?

З е т я т 
поглежда 
часовни-
ка си:

- Един 
час двадесет и две ми-
нути и тридесет и две 
секунди.


рейс, пълен със све-

кърви, катастрофира.
Всички снахи се рад-

ват, че свекървите им са 
катастрофирали, а една 
плаче. Другите я питат:

- Толкова ли ти беше 
мила?

- Не, но изпусна рей-
са!


жена подава в поли-

цията заявление, че мъ-
жът й е изчезнал.

Полицаят пита:
- Какво да му кажем, 

ако го намерим?
- Предайте му, че 

майка ми се обади и ка-
за, че няма да ни идва 
на гости.


Баща и син на покри-

ва на къщата:
- Тате, защо баба се 

щура насам-натам из 
двора като луда?

- За теб може да е ба-
ба, за мен е тъща, по-
дай ми следващия пъл-
нител!


Един човек си върви, 

негов приятел го вижда 
и го пита:

- Накъде така бе, при-
ятел?

- На рожден ден на 
тъщата.

- Е, какво ще й пода-
риш ?

- Обици.
- А тая пушка защо я 

носиш?
- За да й пробия уши-

те...


- Змия ухапа тъщата!
- И какво стана?
- Умря.
- Моите съболезно-

вания!
- Не, бе... Змията умря.


Една тъща тръгнала 

на рожден ден на зет си. 
Звъни на вратата. Зетят 
отваря и гледа - тъща-
та носи подарък палма.

- Аха, влизай - казал 
той. - Преди две годи-
ни ми даде маймуната, 
а сега й носиш и дър-
вото...


Няколко момче-

та отиват на гости при 
свой приятел, който 
скоро се бил оженил. 
Той ги посреща, а тъща-
та тича и им носи чехли. 
След това тича, налива 
им ракия и веднага пра-
ви салата... Всичко на 6. 
Питат го: 

- Как направи така, че 
тъщата те носи на ръце? 

- Ами като влязох в 

на добра.
Зетят:
- Виждам, че си жива 

и здрава, кажи сега ху-
бавата новина.


- Тате, извънземните 

приятели ли са ни?
- Защо питаш?
- Дойде един извън-

земен кораб и взе баба.

- Е, в такъв случай са 
ни приятели.


- кажи ми, зетко, ако 

случайно падна в река-
та, какво ще направиш?

- Ще хукна към съсед-
ното село за помощ...

- Но то е на повече от 
20 километра!

- За вас, скъпа тъщо, 
бих бягал и повече...


Мъж води кучето си 

на ветеринар и иска 
да му отрежат опашка-
та. Ветеринарят го пи-
та защо.

- Защото утре прис-
тига тъща ми и не ис-
кам нищо да я кара да 
си мисли, че е добре 
дошла.


жена пита мъжа си: 
- Къде е книгата ни 

"Как да доживеем до сто 
години"? 

- Изхвърлих я, защо-
то видях, че майка ти я 
чете...


- срещате се с моя-

та дъщеря вече година. 
Защо все още 
не сте й пред-
ложили? 

- Страхувам 
се. 

- Но защо? 
- Ами ако се 

съгласи?


- Днес из-
пратих тъща-
та на юг. 

- Къде? 
- В Багдад!


жена към 
мъжа си:

- Край, ом-
ръзна ми! На-
пускам те! И 
куфар си взех 
да си събера 
багажа, оти-
вам си обра-
тно при ма-
ма! 

- Късно е, 
тя преди мал-
ко дойде тук. 

Напуснала баща ти...


- има ли душа без тя-
ло? 

- Да, ангел. 
- А тяло без душа? 
- Да, тъща.


Един човек отива на 

психиатър и му казва:
- Докторе, сънувах 

ужасен кошмар. Съну-
вах, че тъща ми води 
един крокодил. 

Ах, тези жълти очи! 
Ах, тези големи зъби! 
Ах, тази сбръчкана зе-
лена кожа!

- Наистина звучи 
страшно!

- Чакайте, сега ще ви 
опиша и крокодила.

двора първия път, 
и кучето почна да 
ме лае. Погледнах 
го. Втория път пак 
ме лае. Погледнах 
го и му показах 
жълт картон. След-
ващия път му по-
казах втори жълт 
картон. На следва-
щия ден пак ме лае 
и му показах чер-
вен картон. Изва-
дих писолета и го 
застрелях. Е тъща-
та вече има два 
жълти картона...


Зет завел болна-

та си тъща на ле-
кар. След като тъ-
щата излязла от 

кабинета, зетят влязъл 
да се поинтересува за 
здравето й. 

- Докторе, има ли на-
дежда? 

- Няма, синко, няма - 
въздъхнал лекарят, - то-
ва е само настинка!


стоят си трима при-

ятели и си говорят. Еди-
ният казал:

- Абе да знаете, моя-
та тъща като почина, и 
ние й взехме най-хуба-
вото място на гробища-
та, точно под един веко-
вен дъб.

Тогава и вторият ка-
зал:

- Абе и моята тъща ка-
то почина, й взехме мно-
го хубаво място на гро-
бищата, точно под един 
орех.

Третият мислил, ми-
слил, извадил мобифо-
на си и звъннал на тъ-
ща си: 

- Ало, майко, какво 
правиш?

- Ами какво да правя, 
нищо, ослушвам се тук 
за някоя клюка.

- Ослушвай се, ослуш-
вай се, ама ти, докато 
се ослушваш, те, хора-
та, взеха хубавите места!


Тъст се разминава 

със зетя си по стълбите 
на блока и го пита:

- Змията горе ли е?
- И двете са вкъщи.


Мъж и жена гледат 

филм на ужасите. На ек-
рана се появява ужасно 
създание. Жената упла-

шено:
- Ой, мамо...
Мъжът:
- Тъщата? Прилича...


Двама си говорят: 
- Тъщата ми вече не 

иска да ходи в зоопарка! 
- Защо? 
- Последния път май-

муните започнаха да й 
х в ъ р л я т 
банани и 
орехи...

М ъ ж 

се обаж-
да в ре-
анимаци-
ята: 

- Как 
е тъщата 
ми? 

- При-
г о т в е т е 
се за най-
лошото...

- Как-
во? Жива 
ли е?

- Защо 

с л а г а ш 
бомба в 
Б М В - т о 
си? Кого 
ще взри-
вяваш?

- Тъща-
та.

- За нея ли пла-
чеш?

- Ти за толко-
ва безчувствен 
ли ме имаш? За 
колата!!!


ранна утрин. 

Дъщерята е за 
мляко, тъщата 
плете, зетят че-
те вестник.

- Извинявай, 
зетко - казва тъ-
щата, - мога ли 
да те питам една 
работа? Ако сега 
дойдат тука едни 
турци чалмалии, 
с ятагани и кажат 
- момче, опъвай 
бабата или ти ре-
жем главата, ти 

к'во ша прайш?
- Ами, бабо, к'во да 

правя, мил ми е жи-
вотът.

- Че к'во чакаш то-
гава, турци ли да дой-
дат?


съдят боксьор за 

бой на тъщата:
- Подсъдими, раз-

кажете как стана 
всичко.

- Ами прибирам се 
вкъщи... Гледам, вра-
тата се отваря от тъ-
щата... "Здравей, ма-
мо! Кога пристигна?", 
казвам, но в тоя мо-
мент усещам, че ми 
се е открила вляво...


Обява: 
"Изгубена е тъща. 

Отиде за бира и не се 
върна. Молба - да се 
върне бирата."


Тъщата към зет:
- Скъпи зетко, 

имам две новини за 
теб: една лоша и ед-
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Български

 Полезни съвети

Размяна на любезности

40 Хумор Хумор

Известно е, че по 
пътя на наука-
та са катастро-

фирали не една и две 
човешки съдби. Тръг-
ваш да откриваш топ-
лата вода, а вместо то-
ва откриваш кислород-
ната, да речем. Или 
обратното, все едно. 
Много често това не 
ти доставя очаквано-
то удовлетворение, не 
ти носи нито слава, ни-
то пари. 

Ето, мой познат ка-
то малък мечтаеше да 
стане ватман. Тази меч-
та просто не го напус-
каше с годините. Чес-
то го виждахме да се-
ди вторачен в някакви 
въображаеми релси и 
плавно да върти неви-
димата ръчка на реос-
тата. Понякога се вжи-
вяваше дотам, че съоб-
щаваше спирките. В час 
по математика го чува-
хме неочаквано да се 
обади от някакъв заден 
чин: „Лъвов мост. След-
ваща спирка Халите. 
Внимание, вратите се 
затварят. Дзън-дзън... 
Къде се пъхаш на рел-
сите бе, простак!” Роди-
телите на моя познат му 
забраняваха да мечтае 
за ватманската профе-
сия и непрекъснато му 
втълпяваха: ти ще ста-
неш доктор на науките. 
Ако трябваше да стане 
доктор, той се съглася-
ваше да стане доктор на 

някакви трамвайни нау-
ки, да изучава, да попра-
вя тези превозни сред-
ства и после да ги кара. 
Но не – това, както ве-
че казах, му беше заб-
ранено. И той нямаше 
как, подчини се и стана 

доктор на науките. Тъй 
се случи, че в институ-
та, където работеше, му 
оставаше много свобод-
но време и той го пре-
карваше в обиколки по 
трамвайните маршру-
ти. Попита дали може 
да работи по съвмести-
телство на половин щат 
като ватман, но и това му 
забраниха. Като профе-
сор може, като ватман – 
не, отговориха му. Тога-
ва той спря обиколките 
и се пропи. Свободното 

мите забраниха да се 
пуши. А и той вече ня-
маше пари – нито за 
пушене, нито за пиене. 
Впрочем за пиене ви-
наги се намираха, това 
е известно, че за пиене 
пари винаги се нами-
рат някакси. Моят по-
знат сутрин рано за-
ставаше пред депото 
и ватманите, като ид-
ваха на работа, пуска-
ха по някоя стотинка в 
шапката му. Наричаха 
го „колегата” и това то-
плеше сърцето му.

В съня си караше 
по най-дългия трам-
ваен маршрут, прока-
ран в историята на чо-
вечеството. От депото, 
където просеше, до 
Луната. Очакваше да 
пуснат и нова линия – 
до Слънцето, и той да 
бъде удостоен с честта 
да кара първия трам-
вай дотам и обратно.

А пък ако искате да 
знаете, на нас, негови-
те познати, жените ни 
забраняват да дружим 
с такива откачалки. Но 
ние се срещаме с него 
тайно, черпим го поня-
кога, защото няма ни-
що по-сладко от това 
да преодолееш една 
забрана, независимо 
откъде идва тя. 

Божидар ТОМОв

Етикети за идиоти

страницата подготви иван васЕв

Трамвайни мечти
време, за което споме-
нах преди малко и ко-
ето бе толкова много,  
моят познат прекарва-
ше по кръчмите. Пие-
ше, пушеше и говоре-
ше мръсни думи, а то-
ва не беше забранено. 

Приятелите се отдръп-
наха от него, жена му го 
напусна, а когато закри-
ха института му, той да-
же не забеляза в първия 
момент, докато не изпи 
всичките си спестява-
ния. И тогава отиде и 
поиска да стане ватман. 
Отново му забраниха, 
този път транспортни-
те и медицинските вла-
сти: страдал бил от хро-
ничен алкохолизъм и не 
можел да премине пси-
хотеста. После по кръч-

Родна песен

Защо телевизорът е за предпочитане пред мъжа

Корупция
България за миг ще я пребори,
ако се спазва държавната инструкция –
народецът сто пъти да повтори:
- в нас няма, няма и няма корупция!

Моят дом е моя крепост
недосегаем съм във моя дом, недосегаем – 
напразно ме вините, мили хора!
аз други развлечения  не зная –
от гаража хлътвам в асансьора.

георги ДраМБОЗОв 

 "Не позволявайте 
на децата да си игра-
ят в съдомиялната ма-
шина!"
  Върху дърво-

делски електрически 
трион: "Този продукт 
не е предназначен за 
използване като сто-
матологична борма-
шина."
 В обществена тоа-

летна: "Рециклираната 
вода от тоалетните не е 
полезна за пиене!"
  На бебешка ко-

личка: "Извадете дете-
то, преди да я сгънете!"
 Върху ръчен ма-

сажьор: "Да не се из-
ползва по време на сън 
или при загуба на съз-
нание."
 Върху кутията на 

лазерен принтер: „Не 
яжте тонера!"
  Върху домашна 

ютия: "Никога не гладе-
те дрехите, докато са на 
тялото ви!"
 Върху слънчевата 

козирка в колата: "Не 
шофирайте, докато ко-
зирката е на мястото 
си!"

 На кутия спрей за 
самоотбрана с черен 
пипер: "Причинява 
сърбеж на очите!"
 На чифт защитни 

наколенки за велосипе-
дисти: "Тези наколенки 
не могат да защитят ча-
стите от тялото, които 
не покриват!"
 Върху цепеница за 

огрев: "Внимание, огне-
опасно!"

- Щади сърцето, на ръба си! –
гневи се моето джипи. –
Следи си кръвното изкъсо,
разделно хапвай и не пий!

- Благодаря, док, че те имам! 
Да, бих поел ангажимент,
но как да те лиша, кажи ми,
от твой редовен пациент?   

виктор саМУилОв

БираТа ви няма да се стопли и в най-горе-
щия летен ден, ако я изпиете бързо.

свиНскОТО месо ще се запази прясно дъл-
го време, ако оставите прасето живо.

сУТрЕШНиЯТ махмурлук може да се избег-
не, ако се събудите по обяд. Тогава ще се рад-
вате на обеден махмурлук.

Димитър БЕжаНски

На съвсем умерена цена мо-
жете да си поръчате 18,22,25,27 и 
дори 36-инчов, вместо да се огра-
ничавате с някакви си 6-7 инча.
На телевизора не е нужно 

да обяснявате, че точно сега ви 
боли глава.
Винаги можете да извикате 

на екрана някой симпатичен тип.
Винаги можете да го изклю-

чите. И отново да го включите. 
Да го изключите. Да го включи-
те. Изключите..... И никой нищо 

няма да ви каже.
Можете да имате един те-

левизор в спалнята, един в хола, 
един в кухнята и всичко това - 
без никакви опасни последствия.
При желание може да има-

те два телевизора в спалнията.
Телевизорът никога няма да 

покани други телевизори на гос-
ти, които да се настанят на дива-
на в хола и да започнат да се на-
ливат с бира, когато вас наисти-
на ви боли глава.

Телевизорът не разхвър-
ля своите програми и ръковод-
ството за потребителя из цяла-
та къща.
Можете спокойно да пока-

ните най-добрата си приятелка 
да погледате заедно, без да се 
притеснявате, че телевизорът ще 
я хареса.
Ако видите у най-добрата си 

приятелка хубав телевизор, ви-
наги можете да си купите същия, 
та дори и по-хубав.

В сън притихна вечерта,
хлопна сетната врата.
Аз си лягам уморен
със транзистора до мен.
И нахлуват в мойта стая
звуци чудни от безкрая,
слушам Лондон, Рим, Париж…
Ето Монте Карло, виж
в късния среднощен час
изпълнения на джаз…
Уж приятно, а унило
моето сърце се свило,
сякаш влязъл съм със взлом
в чуждия далечен дом.
Изведнъж сред тази врява
роден припев аз долавям.
Наша песен шеговита,
реч позната, лековита,
с дъх на здравец и пшеница,
бързонога ръченица
право във сърцето влиза,
цял до кости ме пронизва!
Родна песен, сладък хлеб,
най-добре ми е със теб!
Сън събаря ме сега
и транзистора гася.

Младен кОТиН


