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Мобилни приемни 

на стр.  11

на стр. 2

Оôøîðêèòå

- г-жо йончева, дос-
татъчно популярна 
сте, за да се връщаме 
към детските ви годи-
ни, но не може да не 
ви попитаме изостре-
ното чувство за спра-
ведливост генетична 
наследственост ли 
е или впоследствие 
придобита черта на 
характера?

Бори се 
и търси!

татъчно популярна 
сте, за да се връщаме 
към детските ви годи-
ни, но не може да не 

- г-н Дончев, наближава празни-
кът на българската просвета, култу-
ра и писменост. какви емоции пре-
дизвиква 24 май у вас?

- Ако ние, българите, нямахме праз-
ник на духа, трябваше да го намерим, 

защото поне веднъж годишно е нужно да 
има такъв ден. на стр. 22

на стр. 14на стр. 14

академик антон 
дОнчев:

В Пространното жи-
тие на свети Кирил се 
разказва как морав-
ският княз Ростислав 
отишъл при византийския 
император Михаил III.

За да не пишем 
думите си
на  вода

ВърВи, 
народе... 

накъде?

реквием за 24 май

През 1911 г. в Стара Заго-
ра в печатница „Светлина“ е 
издадена малка книжка - „Ав-
тобиография (Животопис) на 
Анастасия М. Тошева, учреди-

Не забравяйте,  
че сте
българи

на стр. 4

Общо 1638 
хора с увреж-
дания са пода-
ли заявления за 
извършване на 
индивидуална 
оценка на тех-
ните потреб-
ности в пери-
ода 1-4 април. 
Заявленията се 
подават в ди-
рекция „Соци-
ално подпома-
гане“ по насто-
ящ адрес на чо-
века с уврежда-
не лично или 
чрез упълно-
мощен от него 
представител. 

на стр. 6

Да поискаме
справедливост 

с  №18 

телка на първата Бъл-
гарска Девическа V-то 
класна Гимназия в Ст. 
Загора“.  

Çаявления за õора
с óврежданияУважаеми читатели,

От 1 до 15 юни стартира абонаментната кампа-
ния за второто полугодие. От нея до голяма степен 
зависи и бъдещето на нашия-ваш вестник през 2020 
г. фактът, че сме сред малкото издания, служещи 
на истината, създава известни проблеми с разпрос-
транението в търговската мрежа. Затова разчи-
таме на коректния ни партньор „Български пощи”. 

ПриЗОваваме ви при възможност да подарите 
абонамент на свой роднина, съсед, близък, познат и 
т. н. може да го сторите във вашия пощенски клон 
за което и да е населено място в България. Знаем, 
че много от най-верните другари, с които рамо до 
рамо извървяхме по-голямата част от 28-годиш-
ния живот на „Пенсионери”, го правят. но сме убе-
дени, че има резерв. той е и в добрите контакти с 
председатели на кооперации, кметове, клубни ръ-
ководства. те разполагат със средства и могат да 
абонират социално слаби хора и инвалиди, на които 
е трудно да стигат, особено през зимата, до серги-
ите. Цената е само 15,60 лв. до края на годината.

Преди години на нашия призив „абонирай при-
ятел!” се отзоваха хиляди обичащи „Пенсионери” 
сподвижници. Помощта бе чувствителна. нека от-
ново покажем, че сме едно сплотено семейство и си-
лата на правдивото ни слово ще продължи да зву-
чи във все повече домове на родината.

аáîíèðàé 
ïðèÿòåë!

за бъдеùите пенсионери
на стр. 3

Íàïðåä, íàóêàòà å ñëúíöå!

В края на своя мандат след среща с президента 
главният прокурор реши да изпрати писмо до Дър-
жавната агенция за национална сигурност спешно 
да го уведомят за висши представители на власт-
та, недекларирали имоти, бизнес, банкови сметки 
у нас и в чужбина. Защо чак сега, и то след разго-
вор на четири очи с Румен Радев? Предполагаме, 
че генералът летец, свикнал да нарича нещата с 
истинските им имена и да действа, е подсказал на 
обвинителя, че знае много повече от онова, кое-
то пробива в изказвания, подобни на асеновград-
ското. Заради остротата му гербаджиите внесоха 
сигнал в ЦИК срещу него. 
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Български

Нашият дългогоди-
шен читател Т. Боянов 
от  софия ни пише: 
”Следя с голям инте-
рес юридическите пуб-
ликации във в-к "Пенси-
онери”. Въпросът ми е: 
може ли при написа-
но завещание от мои-
те живи родители те 
да дарят приживе един 
от имотите, влизащи 
в завещанието, на 
друг наследник? За 
останалите имо-
ти ще важи ли за-
вещанието?”

Въпросът е ин-
тересен и за да 
разберат читате-
лите казуса, ще 
припомня какво 
представлява за-
вещанието.   А то 
е строго личен акт, 
с който едно ли-
це се разпореж-
да с наличното си 
имущество за след 
смъртта си. И като 
личен акт не мо-
же да се извършва от 
друго лице или дру-
го лице да го проме-
ня, изменя и така на-
татък. Това може да 
стори само завещате-
лят. Самият наследо-
дател (завещател) мо-
же да променя завеща-
нието си, образно ка-
зано, всеки ден. Днес 
завещава на вас, утре 
на мен. Той също така 
има право да се разпо-
режда с имотите, кои-
то фигурират в заве-
щанието, както наме-
ри за добре. Това оз-
начава, че може да ги 
продаде, да ги дари 

изцяло или частично 
на друго лице. Това 
може да прави до по-
следния си миг, в кой-
то смъртта го споходи. 
Затова законът казва, 
че „завещанието е раз-
пореждане с налично-
то имущество за след 
смърт та”. Завещателят 
не губи правото си на 
собственост. Като пъл-

ноправен собственик 
той може да прави на 
практика каквото си 
иска с имота. Днес го 
завещава на теб. Ут-
ре го дарява на мен. 
С тези си последващи 
действия на практика 
променя, отменя цяло-
то завещание или част 
от него. Примерно вие 
сте изгубили доверие-
то му и той не иска вие, 
„неблагодарникът”, да  
ползвате или да при-
добиете имота му след 
неговата смърт и той 
го завещава, дарява, 
продава на друго лице. 

Оттук се извежда и 

отговорът на въпроса 
на нашия читател мо-
же ли при написано 
завещание от  живите 
му родители те да да-
рят приживе един от 
имотите, влизащи в за-
вещанието, на друг на-
следник. За останалите 
имоти ще важи ли за-
вещанието? Отговорът 
е положителен. Ако в 

завещанието фигури-
рат два и повече имо-
та, завещателят може 
да дари някой от тях 
на друго лице или на 
друг наследник. Други-
ят имот, който е оста-
нал в завещанието, ще 
остане в него и ако ня-
ма след това последва-
що разпореждане с не-
го, след смъртта на на-
следодателя (завеща-
теля) заветникът ще 
го придобие. Трябва 
да посоча, че дарени-
ето, за разлика от за-
вещанието, е по-сигу-
рен способ за придо-
биване на имоти. Това 

е така, защото при да-
рението собствеността 
на имота се прехвърля 
в момента на сделка-
та, докато, както посо-
чих по-горе, със заве-
щанието собственост-
та се прехвърля едва 
след смъртта на заве-
щателя. И ако вие сте 
получили някакво за-
вещание от родители-

те си и по една 
или друга при-
чина сте влезли в 
конфликт с тях и 
те решат да про-
менят завещани-
ето си, като за-
вещаят имотите 
на друг наслед-
ник или ги да-
рят или прода-
дат, ще се ока-
жете на практика 
лишени изцяло 
или отчасти от 
наследство. Ако 
примерно един 
завещател е на-
правил няколко 

завещания за едни и 
същи имоти, но на раз-
лични лица, важи по-
следното завещание, 
направено непосред-
ствено преди смъртта 
на завещателя.

Затова ще препоръ-
чам на читателите, ко-
гато се пристъпва към 
такива важни разпо-
реждания с недвижи-
ми имоти, да се кон-
султират с адвокат, за 
да се избегнат в бъ-
деще недоразумения, 
които ще струват на 
страните средства и 
разправии до края на 
дните им.

2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Промяна в завещанието

Мобилни приемни за 
бъдещите пенсионери

Националният осигурите-
лен институт ще бъде длъ-
жен да изчислява пенсиите 
на бъдещите пенсионери и 
по старата, и по новата ме-
тодика и да отпуска по-бла-
гоприятния размер. За цел-
та хората трябва да осигурят 

всички документи за дохо-
дите си преди 2000 г. 

При подаване на докумен-
тите бъдещите пенсионери 
трябва да отбележат в заяв-
лението, което подават за 
пенсиониране, кой вариант 
предпочитат и да предста-

Продължение от бр. 20
5. ред за представяне на необходимите 

документи в териториалното поделение 
на Националния осигурителен институт.

Документите за изплащане на парична по-
мощ при смърт на осигуреното лице се пред-
ставят в териториалното поделение на Наци-
оналния осигурителен институт по постоянен 
или по настоящ адрес на правоимащите лица 
на хартиен носител, лично или чрез упълно-
мощено лице, като не е необходимо пълно-
мощното да е нотариално заверено. Когато 
децата на починалия са малолетни или не-
пълнолетни, документите се представят от 
законния им представител.

Териториалното поделение, което е при-
ело документите, служебно ги изпраща на 
съответното на осигурителя/самоосигурява-
щото се лице териториално поделение, ком-
петентно да преценява правото и изплаща 
помощта. (чл. 26, ал. 1 от НПОПДОО).

6. ред за уведомяване на правоимащи-
те лица за приети нередовни документи 
и за отстраняване на пропуски, грешки и 
непълноти.

При липсващи или нередовни документи, 
както и за изясняване на факти и обстоятел-
ства, свързани с изчисляване и изплащане на 
паричните помощи, териториалното поделе-
ние на Националния осигурителен институт 
уведомява лицата, които са ги представили, 
в срок до 7 работни дни от представянето на 
документите, като им дава необходимите ука-
зания за отстраняване на нередностите или 
за изясняване на фактите и обстоятелствата.

При невъзможност за уведомяване по оп-
ределените начини уведомяването се из-
вършва с поставяне на съобщение на опре-
делено за целта място в териториалното по-
деление, интернет страницата на Национал-
ния осигурителен институт, в общината или 
в кметството.

Липсващите и коригираните документи се 
представят в териториалното поделение на 
Националния осигурителен институт в срок 
до 7 работни дни от уведомяването.

Ако в срок до 7 работни дни от датата на 
уведомяването нередностите не бъдат от-
странени и/или не бъдат представени в тери-
ториалното поделение на Националния оси-
гурителен институт липсващите документи, 
преценката на правото и определянето на 
размера на помощта се прави въз основа на 
наличните редовни документи и на данните, 
свързани с осигуряването на лицата, които 
осигурителите представят в териториалните 
поделения на Националната агенция за при-
ходите за всеки месец с декларация образец 
№ 1 и данните от регистрите на НОИ. (чл. 29 
от НПОПДОО)

7. изплащане на помощта. срокове за 
изплащане на помощта.

Съответната част от паричната помощ при 
смърт на осигуреното лице се изплаща на 
всяко правоимащо лице по декларирана от 
него лична разплащателна или безсрочна 
спестовна банкова сметка в срок до 10 ра-
ботни дни от представяне на документите в 
териториалното поделение на Националния 
осигурителен институт. Когато децата на по-
чиналия са малолетни или непълнолетни, по-
лагащата им се част от помощта се изплаща 
на законния им представител.

Ако се установи, че лицето няма право на 
помощ при смърт на осигуреното лице, съот-
ветното длъжностно лице от териториално-
то поделение на Националния осигурителен 
институт издава разпореждане за отказ. Раз-
пореждането може да се обжалва в 14-дне-
вен срок от получаването му.

Еднократна помощ 
при смърт на 

осигурено лице

вят всички документи, 
тъй като до 1997 г. На-
ционалният осигурите-
лен институт не разпо-
лага с документи, да си 
изберат най-добрите 3 
години, след което авто-
матично Националният 
осигурителен институт 
ще изчисли на тези ли-
ца пенсиите и по двете 
методики - тази, която е 
действала от 31 декем-
ври 2018 г., и тази, ко-
ято действа от 1 януа-
ри 2019 г. 

На лицето ще се из-
плаща по-благоприят-
ният вариант, тоест по-

високият размер на пенси-
ята.

Предвижда се НОИ да оси-
гури мобилни приемни, ко-
ито да консултират бъдещи-
те пенсионери в градовете, 
в които няма териториални 
поделения на НОИ.
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кРАТкИ 
ВЕСТИ

б и с е р

Пари за култура

В навечерието на 
24 май правителство-
то развърза бюджет-
ната кесия и отпусна 
близо 30 млн. за про-
светни институции. 

корупционни 
скандали

Тепърва ще преглъ-
щаме последиците от 
корупционния скан-
дал. Бившият служе-
бен премиер Ренета 
Инджова е категорич-
на, че "Апартамент-
гейт" не е приклю-
чил. "След "Къщагейт" 
ще се заредят "Мана-
стиргейт", "Магистра-
лагейт", "Офшоргейт", 
след това друг гейт".
къде работим

По данни на НСИ у 
нас работят около 3,2 
млн. души. Най-много 
се трудят в преработ-
ващата промишленост 
- около 700 хил. Втора 
по численост е група-
та на хората, занима-
ващи се с търговия - 
около 390 хил. души. 
В сферата на образо-
ванието са работи-
ли около 167 хил. ду-
ши, в здравеопазване-
то - 142 хил., в стро-
ителството - 122 хил., 
в администрацията - 
117 хил., в държавно-
то управление - около 
111 хил.
Вдигат таксите за 
студенти в Лондон

Българите, които 
планират да учат след 
2 години в англий-
ски университети, ще 
трябва да плащат че-
творно повече от се-
гашните наши студен-
ти на Острова.  В мо-
мента тарифата за ев-
ропейците е еднаква 
с тази на британските 
им колеги.

България е мал-
ка, защото Борисов 
е малък в Европа.

радан къНЕв

Живот  под прага на бедност

От стр. 1
Към заявлението се прилагат лична карта за 

справка, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, ме-
дицински протокол от лекарска консултативна 
комисия, формуляр за самооценка.

Индивидуалната оценка се изготвя до края 
на месеца, следващ месеца на подаване на до-
кументите. Въз основа на заключенията в нея 
директорът на дирекция „Социално подпома-
гане“ или оправомощено от него длъжностно 
лице издава направление за предоставяне на 
определен брой часове лична помощ, социал-
ни услуги или друг вид подкрепа. 

Въз основа на изготвената индивидуална 
оцен-
ка и 
и з д а -
дено-
то на-
п р а в -
ление 
х о р а -
та с ув-
р е ж -
дания, 
които 
имат право и искат да им бъде предоставена 
лична помощ, е необходимо да подадат заяв-
ление в съответната община по настоящ адрес. 
В него те трябва да декларират, че не получа-
ват друга подкрепа за задоволяване на същите 
потребности. До 31 декември 2020 г. право за 
включване в механизма за лична помощ имат: 

1. Хората с право на чужда помощ с опреде-
лени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреж-
дане или степен на трайно намалена работос-
пособност; 

2. Децата с право на чужда помощ с опреде-
лени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреж-
дане или степен на трайно намалена работос-
пособност;

3. Д ецата без право на чужда помощ с опре-
делени 90 и над 90 на сто вид и степен на ув-
реждане или степен на трайно намалена рабо-
тоспособност.

Реалното предоставяне на лична помощ за 
хората с увреждания ще започне от септември 
2019 г. Заявления за изготвяне на индивидуал-
на оценка могат да се подават и след тази дата. 
Хората с трайни увреждания, получаващи ме-
сечна финансова подкрепа по Закона за хората 
с увреждания, не е необходимо да подават за-
явление за изготвяне на индивидуална оценка 
на потребностите, ако нямат други потребности.

Заявления за хора 
с увреждания

През 2018 г. линията на бед-
ност общо за страната e 351,11 
лв. средномесечно на човек от 
домакинство. При този размер 
под прага на бедност са били 
1,55 млн. души, или 22 на сто 
от населението на страната, съ-
общи Националният статисти-
чески институт. В сравнение с 
предходната година размерът 
на линията на бедност се за-
пазва, а относителният дял на 
бедното население намалява с 
1,4 процентни пункта.

Системата за социална защи-
та има съществено значение за 
редуциране на бедността, по-
сочват от НСИ. Данните за 2018 
г. показват, че ако в доходите на 
домакинствата се включат до-
ходите от пенсии, но се изклю-
чат останалите социални транс-
фери (обезщетения, социални 
и семейни помощи и добавки), 
равнището на бедност се пови-
шава от 22 до 29,5 на сто, или 
със 7,5 процентни пункта. Съот-
ветно при изключване на пен-
сиите и останалите социални 
трансфери равнището на бед-

Отпада имотен данък
Депутатите приеха 

промените в Закона за 
местните данъци и так-
си. 106 общини с нацио-
нални курорти ще тряб-
ва да намалят данъка за 
имоти, които не са ос-
новно жилище или ко-
ито не са регистрира-
ни като туристически 
обекти, тъй като Кон-
ституционният съд от-
мени това изискване с 
дата до 20 април.

На всички жители на 
общините, в които има 
национални курорти и 
които са платили аван-
сово данъка за 2019 г. 
и са ползвали отстъп-
ка от 5%, с промени-
те в Закона за местни-
те данъци и такси об-
щините ще трябва да 
върнат разликата или 

да уведомят граждани-
те дали са съгласни тя 
да бъде използвана за 
други вземания. Пред-
седателят на Бюджетна-
та комисия в НС Менда 
Стоянова разясни как-
во са длъжни да правят 
общините и граждани-
те, за да бъде коректно 
върната сумата:

"Тази отмяна на Кон-
ституционния съд ва-
жи от 1 януари 2019 г. 
и общините следва слу-
жебно да преизчислят 
данъка на всички тези 
хора, които са засегна-
ти от отменената раз-
поредба, да им го съоб-
щят и ако тези хора са 
си платили данъка, да 
им го възстановят или 
прихванат за други те-
хни задължения, ако те 

желаят това".
Промените в спе-

шен порядък в Закона 
за местните данъци и 
такси идват след реше-
нието на Конституцион-
ния съд, съгласно кое-
то по-високите налози 
в курортите водят до 
неравно третиране на 
различните собствени-
ци, а имущественият да-
нък се определя непра-
вомерно от начина на 
ползване на жилищата. 
Досегашните текстове 
предвиждаха имотите 
в курортни населени 
места, които не са ос-
новно жилище, не се от-
дават под наем или не 
са регистрирани като 
туристически обекти, 
да се облагат с по-ви-
сок местен данък.

ност нараства до 45,2 на сто, 
или с 23,2 процентни пункта. 
Основният фактор, увелича-
ващ риска за попадане в гру-
пата на бедните за преоблада-
ващата част от населението, са 
тяхната икономическа актив-
ност и участието им на пазара 
на труда.

За целия период на наблю-
дение относителният дял на бе-
дните е най-висок сред безра-
ботните (56,1 на сто за 2018 г.). 
През 2018 г. делът на бедните 

сред заети-
те във въз-
р а с т о в а т а 
група 18 - 64 
години се за-
пазва на ни-
вото от пре-
дходната го-
дина – 10,1 
на сто, като 
при работе-
щите на не-
пълно ра-
ботно вре-
ме рискът 
за изпадане 

в бедност е повече от 4 пъти 
по-висок от този при работе-
щите на пълно работно време.

През 2018 г. 26,6 на сто от де-
цата на възраст 0 - 17 години в 
България са изложени на риск 
от бедност, или с 2,6 процентни 
пункта по-малко спрямо 2017 г. 
Социалните трансфери към до-
макинствата намаляват риска 
от бедност сред децата с 14,9 
процентни пункта. През 2018 
г. всяко седмо от десет деца, 
чиито родители са с начално 

или без образование, живее в 
бедност. 

Приблизително 15 пъти по-
малко, или 4,6 на сто, са деца-
та, чиито родители са с висше 
образование и живеят в риск 
от бедност. Рискът от бедност 
при децата в домакинства с ро-
дители със средно образование 
е пет пъти по-висок от този при 
децата с родители с висше об-
разование.

През 2018 г. най-ниската ли-
ния на бедност се наблюдава в 
областите Пазарджик и Монта-
на - съответно 239 и 240 лв., а 
най-високата - в област София 
(столицата) (513 лв.), следвана 
от областите Стара Загора (403 
лв.) и Варна (383 лв.). Най-висок 
е относителният дял на бедни-
те в областите Монтана и Ве-
лико Търново - по 26,2 на сто, 
Ловеч – 25,8 на сто, и Сливен – 
25,5 на сто. 

Най-нисък е относителният 
дял на бедните в областите Пер-
ник – 11,2 на сто, Кюстендил и 
Разград - по 14,7 на сто, и Русе 
– 14,9 на сто.

КЕВР: Топлоенергията няма да поскъпне двойно
Председателят на енер-

гийния регулатор Иван Ива-
нов заяви, че от юли топлое-
нергията няма да поскъпне 
двойно, както поискаха ня-
кои от топлофикациите. 

"Има сериозна динамика 
в международните цени на 
суровия петрол. Квотите не 
влияят пряко върху тези це-
ни, те влияят в значително 
по-ниска степен, отколкото 
при термичните централи, 
но безспорно квотите, които 
трябва да платят всички топлофик-
ационни дружества, повишават тех-
ните разходи и ние тепърва ще ви-
дим как те ще бъдат отчетени. Нито 
108, нито 88 процента ще има скок".

"Ако "Еврохолд" и ЧЕЗ стигнат до 
сделка за продажбата на българ-
ските активи на чешката компания, 
енергийният регулатор ще трябва да 
се произнесе, но все още няма кри-
терии, по които това да стане", ко-
ментира още Иван Иванов.

Десетки граждани се събраха от-
ново пред сградата на Комисията за 

енергийно и водно регулиране в Со-
фия, за да протестират срещу увели-
чаването на цените на енергоноси-
телите у нас.  "Топлофикация" бави 
дела в Софийския районен съд, съ-
диите са смазани от диктата на Цве-
танов и Борисов". 

"Ние имаме една от най-скъпи-
те електроенергии в Европа, а бе-
ше най-евтината. Всичко се прави в 
ущърб на българския данъкоплатец". 

Протестиращите заплашиха, че от-
ново ще излязат на улицата при гла-
суване на нови цени на тока. 

Протест пред кевр
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За вашата трапеза
Пролетна тортиля

 със спанак и 
Пресен чесън
Продукти: спанак 

- 200 г, пресен чесън - 
3-4 стръка, пресен лук 
- 2 стръка, сол - 2 щип-
ки или на вкус, яйца - 4 
бр. L/XL, олио - 30-40 мл.

 Приготвяне: Измий-
те, почистете и нареже-
те спанака, пресния че-
сън и лука. Запържете ги 
до омекване в олиото и 
отцедете от мазнината, 
запазвайки я. Разбийте 
яйцата леко, не трябва 
да стават на пяна. Щом 
спаначената смес ле-
ко поизстине, сипете я 
при яйцата, посолете и 
разбъркайте. Загрейте 
тиган на умерен огън с 
малко от мазнината (1-
2 с. л.). Сипете сместа 
за тортилята и заравне-
те. Печете до побелява-
не на краищата (около 
5 минути) и обърнете с 
бързо движение върху 
плосък капак или чиния 
с по-голям диаметър от 
този на тигана. Прип-
лъзнете обратно торти-
лята в него и върнете на 
огъня за 2-3 минути, за 
да се запече и от другата 
страна.  Готовата торти-
ля е еднакво вкусна то-
пла или студена.

свинско с грах
 Продукти: 500 г 

свинско месо със сла-
нина, 1 малка консерва 
грах, 3-4 картофа, 1 гла-
ва лук, 1 супена лъжица 
вегета, 1 супена лъжица 
смлян червен пипер, 1 с. 
л. чубрица, 1 с. л. браш-
но, 1 ч. л. черен пипер.

 Приготвяне: Месото 
се нарязва на кубчета и 
се запържва в малко ол-
ио до зачервяване. След 
това се прибавя 1 чаша 
вода и месото се заду-
шава, докато изври во-
дата. Изважда се и в съ-
щия тиган се запържва 
ситно нарязаният лук. 

 В тигана с вече запър-
жения лук се поставят 
картофите, нарязани на 
кубчета. Запържват се 
около минута, след ко-
ето се наливат 2 чаши 
вода и ястието се оста-
вя да къкри на тих огън. 
В края на готвенето, ко-
гато картофите почти са 
сварени, се добавят ме-
сото и грахът и се заду-
шават до готовност на 
картофите. Прибавят 
се подправките, браш-
ното (хубаво разтворе-
но в малко вода), ако е 
необходимо, се добавя 
още малко вода и се ос-
тавя да къкри до жела-
ната гъстота.

печени картофи 
с бекон 

 Продукти: картофи 
7 - 8 бр. средна голе-
мина, бекон - 200 г су-
рово пушен, пресен че-
сън - 2 стръка, заквасе-
на сметана - 200 г, ко-
пър - 1/2 връзка пресен, 
черен пипер - 2 щипки, 
смлян, сол.

 Приготвяне: Карто-
фите се поставят в тен-
джера с подсолена вода 
и се варят до готовност. 
В никакъв случай обаче 
не трябва да се преваря-
ват.  През това време в 
купа се нарязва и счуква 
пресният чесън. Наряз-
ва се на ситно копър и 
се прибавя заквасената 
сметана. Сместа се раз-
бърква и овкусява със 
сол на вкус и смлян че-
рен пипер. Всеки сварен 
картоф се обелва и на-
мазва от всички страни 
хубаво със сметанова-
та паста. След това око-
ло картофите се увиват 
тънки лентички бекон. 
За да не се развие бе-
конът при печенето, мо-
же да се забоде с клеч-
ки за зъби.  Картофите 
се подреждат в намаз-
нена тавичка и се пекат 
във фурна на 180 граду-
са, докато порозовеят и 
получат приятен загар.

Не забравяйте,  че сте българиОт стр. 1
„Останала единъ де-

нь самичка, обърнахъ 
мислите си къмъ, за-
миналите задъ меня, 
74 години; прихвърли-
хъ презъ ума си всички 
лица, между които съ-
мъ се движила, живела 
и ползувала отъ техъ; 
видехъ се останала поч-
ти сама отъ онова вре-
ме: те всички замина-
ли по реда си, а имена-
та имъ, делата имъ по-
степенно заглъхватъ... 
Затова решихъ да напи-
ша некой слаби споме-
ни за онези лица, съ ко-
ито е свързанъ моя жи-
вотъ, това правя не за 
мой споменъ, не за моя 
честь, а за хората, мои 
благодетели, които на 
времето си съ били по-
лезни, но сега съ заб-
равени. Ето причина-
та на моята автоби-
ография. Родена съмъ 
на 1837 год. на 18 яну-
арий…“

 Животът на анаста-
сия Михова каличко-
ва – Тошева е свър-
зан с българското учи-
лище, с образованието 
и възпитанието на мо-
мичетата и девойките в 
българското общество 
през Възраждането и 
в първите години след 
Освобождението. Учи 
при даскал Паню в Ста-
ра Загора, а през 1849 г. 
и в Калоферския мана-
стир.  На 22 март 1850 г. 
в живота й започва ед-

но от най-големите при-
ключения. Преоблечена 
в мъжки дрехи, заедно в 
още едно момиче (Алек-
сандра Михайлова, пле-
менница на Захарий Сто-
янов) и три момчета е из-
ведена в Русия. Целта е 
учение, а човекът, който 
извършва това, е неумо-
римият радетел за бъл-
гарска просвета хаджи 
Захарий Княжески. Се-
дем години Анастасия е 
в Русия – в Девическия 
пансион на г-жа Васи-
льова, до пролетта на 
1857 г., когато се завръ-
ща в Стара Загора. През 
септември същата годи-
на открива училище за 
момичета към църквата 
„Свети Димитър“. 

 15 декември 1858 г. е 
щастлива дата за Анаста-
сия. Тя се омъжва за То-
ше Стоянов Тошев – тър-
говец бакърджия от Ста-
ра Загора. Заедно имат 
три деца. Най-малкото 
– Марийка, умира рано. 
Първият им син – Стефан 
(род. 1859 г.) е известни-
ят по-късно генерал Сте-
фан Тошев. Вторият син 
– Светослав (род. 1862 г.) 
става лесничей, живее в 
Хасково и умира при не-
изяснени обстоятелства.

 След краткото пре-
късване заради семей-
ството по-нататък живо-
тът на Анастасия Тоше-
ва е белязан от ревност-

но служене на любими-
те ученици, на града, на 
хората. През 
1863 г. тя 
открива 
девиче-
ско учи-
лище в 
С т а р а 
З а г о р а . 
Привлича 

още 

жени учителки. От това 
време в Историческия 
музей на града се съхра-
нява звънецът на учили-
щето, донесен от Русия.

 През 1865 г. урежда 
женско дружество „Май-
чина грижа“ за подпома-

гане на бедни ученички 
и на жените. Шест годи-
ни - 1870 – 1876 г. учител-
ства в класното девиче-
ско училище Габрово, но 
п о съвет на лекари-
те се завръща в Стара 
Загора.  На 10 юли 1877 
г. заедно с много граж-
дани Анастасия Тоше-
ва по- среща в Стара 
З а г о - ра войската на 
ген. Гурко, като ги при-

ветства на руски 
език. На това съ-
битие е посве-
тен стенопис от 
Никола Кожу-
харов в църква-
та „Свети Дими-
тър“.

 След раз-
орението на 
Стара Заго-
ра бяга със 
семейството 
си през Мъг-
лиж, Габро-
во, Търно-
во в Свищов 

с намерение 
да отпътуват 

за Одеса, но 
болестта на съ-
пруга й осуетя-
ва пътуването. 

През октомври се връ-
щат в Търново и Анаста-
сия започва работа в та-
мошното училище, къде-
то е и милосърдна сес-
тра. Дните през проле-
тта на 1878 г. са едни от 
най-трудните и тъжните 

в нейния живот. Умира 
съпругът й, а на път за 
Стара Загора умира мал-
ката й дъщеря! Анаста-
сия пристига в Стара За-
гора с оскъдно имуще-
ство и две деца. Наста-
нява се в къщата на сес-
тра си. Бедите и мъката 
я карат да си постави но-
ва цел:  „…почувствува-
хъ въ себе си сила и реши-
телность; като се уве-
рихъ, че всичко върви по 
Божията воля, рекохъ; 
напредъ! до сега съмъ ра-
ботила за идеалъ, отъ 
сега ще работя за хле-
бъ.” През 1881 г. по пре-
поръка на Йоаким Гру-
ев поема управлението 
на новооткритата Деви-
ческа гимназия в Стара 
Загора. За десет години, 
до 1892 г., когато я из-
пращат в пенсия, пре-
връща гимназията в ед-
на от най-добрите в но-
ва България. В последва-
лите години до смъртта 
си през 1919 г. не спира 
своята общественопо-
лезна дейност.

 В края на автоби-
ографичната си книга 
Анастасия Тошева пи-
ше: „Простете ми, ми-
ли мои внучки и внуци, 
тия старчески излияния 
на наболелата ми душа! 
Едно ще ви моля: когато 
гоните общочовешкия 
идеалъ, не забравяйте, 

красиви на всяка въЗраст

че сте българи! Когато 
изучвате съ възторгъ 
економическото „ве-
рую“ на Маркса, Енгел-
са, на Максимъ Горки и 
др. съвремени гиганти 
на новомодната мисъ-
ль, незабравяйте и „ве-
руюто“ на Паисия и пр. 
ратници, които и сега 
викатъ: само чрезъ ве-
рата, само чрезъ Тво-
реца се избавихме отъ 
турския и гръцки гнетъ, 
и само чрезъ нея, чрезъ 
Него ще бъдемъ избаве-
ни отъ новия гнетъ на 
духовната, на економи-
ческата, политическа-
та нова робия, готвя-
на тъй неусетно, тъй 
бързо, тъй пламенно 
отъ мнозина Вазъ, мои-
те внуци; робия, която 
не ще има край; робия, 
която ше бьде безъ зо-
ра; робия, която ще из-
требе Българския наро-
дъ, Българщината отъ 
лицето на земята… 
Дано не се изпълнятъ 
никога тия мои тре-
вожни бълнувания! Да-
но настъпи реакцията 
на това модно опияне-
ние; дано своевремен-
но отишлите надале-
чъ се повърнатъ пакъ 
въ лоното на верата, 
на черквата, на забра-
веното Отечество! Да-
но гласътъ на умираю-
щата ви баба намери 
от звукъ въ сърдцата 
на Вазъ, мили мои, чада 
и внуци. Аминъ!”

О с т а в е -
те 1,5 чаша 
силен чай 
от лайка да 
поизстине. 
След това 
разтворете 
в него 3 с. 
л. мед. На-
несете вър-
ху косата и 
втрийте с 
м а с а ж и р а -
щи движе-
ния. Изплак-
нете след 
около 5 мин 
с мек шам-
поан. Тази 
маска не са-
мо придава 
на косата ви 
обем, но и 
блясък.

Необходими са ви: 1 ампула ви-
тамин A, 1 ампула витамин B, 2 су-
пени лъжици зехтин, 2 супени лъ-
жици счукан или пасиран чесън, 
1 жълтък

Ампулите се изсипват и към тях 
се прибавят зехтинът, чесънът и 
жълтъкът. Разбърква се добре и 
се нанася върху косата, след кое-
то се слага шапка за баня и се за-
вива с кърпа. Престоява около 2 

часа, след което косата се измива 
с подходящ шампоан.

  След няколко такива процеду-
ри косата ви ще придобие повече 
блясък и здравина.

  В интерес на истината мириз-
мата на чесъна се отмива трудно 
от косата – може да опитате с оцет 
или разреден сок от лимон. Но ре-
зултатът след маската да имате гъ-
ста и лъскава коса си заслужава.

генерал стефан тошев
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На учителката - с любов

Уважаеми господине,
Обръщам се към 

вас като редовен чи-
тател на уважавания 
вестник, живял в три 
епохи и останал верен 
на добродетелите на 
младостта си. Като 
обикновен гражданин 
не ми е безразлично 
какво става с оте-
чеството и нещаст-
ния ни народ. 

Едно от безнрав-
ствените явления, 
което се шири и мул-
типлицира в наше-
то общество, довело 
до деградация на цели 
общности и упадък на 
държавата, е повсе-
местната лъжа. Този 
порок е обхванал по-
литици, интелекту-
алци, фалшификато-
ри на историята и 
т.н. Безспорно това 
засяга авторитета 
ни като народ и въз-
питанието на младо-
то поколение.

Спирам се само на 
една страна от лъ-
жите. Когато други-
те европейски народи 
се гордеят с антифа-
шистката съпроти-
ва, у нас крайно десни 

дО главния редактОр ник в Европа на фа-
шистки главорези 
през 1923, 1925 и 1941-
1944 г.- Мемориала на 
жертвите на комуни-
зма до Народния дво-
рец на културата, са 
изписани 3 хил. имена. 
Петър Междуречки, 
арх. Г. Стоилов и дру-
ги го нарекоха стена-
та на срама. Имаше 
още един фашистки 
паметник в Испания, 

но през октомври м. г. 
го закриха. Сред посо-
чените имена има и са-
моубили се, а вероят-
но и битови убийства 
в няколко дни безвлас-
тие, каквито сега са 
повече.

В Царство България 
имаше 5 хил. населени 

места в 98 околии, а от 
1943 г. Павликени ста-
на околийски град. Ако 
„жертвите на комуни-
зма” са 30 хил., следва, 
че средно по 6 души са 
убити в селище. Жур-
налистката Цветан-
ка Ризова няколко пъти 
декларира, че комуни-
стите са избили сто-
тици хиляди. Радой Ра-
лин на закуската при 
Франсоа Митеран по-
сочи 250 хил. жертви. 
Царица Йоана в споме-
ните си – 436 хил. уби-
ти. През 1945 г. Бълга-
рия беше 6 млн.

Целта е ясна. Но как-
ва е истината? Това 
лесно може да се дока-
же. По общини в пре-
цизни архиви са отра-
зени трите имена на 
загиналите, изчезна-
лите, осъдените, са-
моубилите се, вклю-
чително и на антифа-
шистите. Такава ед-
на справка веднага би 
компрометирала го-
ворилнята за „жерт-
вите на комунизма”. 
Но те не искат да на-
правят рекапитула-
ция, защото ще бъдат 
разобличени.

Доц. д. ф. н. гено 
МаТЕЕв, севлиево

кръгове я оскверняват. 
Тиражира се лъжата, че 
у нас след 9.9.1944 г. са 
убити повече, откол-
кото фашистите са 
избили. Става въпрос 
за т. нар. „жертви на 
комунизма”. Неотдав-

на по програма „Хори-
зонт” виден наш дра-
матург говореше с на-
зидателен тон за уби-
ти 30 хил. души след 
1944 г. и поясни, че кому-
нистите убивали по 5 
жертви за всеки техен.

Това е измислица. В 
единствения памет-

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Малко хора са 
способни да 
бъдат пазите-

ли на духа и създате-
ли на бъдеще. Щастли-
ва съм, че имам чест-
та да познавам една 
такава достойна, бор-
бена и всеотдайна же-
на - Мая Владимирова 
Алексиева, учител на 
годината за учебната 
2017-2018 в СУ „Ле-
тец Христо Топракчи-
ев“, град Божурище.

Макар да е препода-
вател по математика - 
този „най-ужасяващ 
и сложен“ предмет за 
всеки ученик, тя умее 
така да поднесе учеб-
ния материал, че уро-
ците да се превърнат 
от трудни за усвояване 
в лесни и разбираеми. 
Противно на общо-
приетото разбиране, 
че учителите по мате-
матика 
са „су-
рови и 
с к у ч -
ни су-
х а р и “ , 
тя не 
п р е с -
тава да 
демон-
стрира 
завид-
но чув-
ство за 
хумор.  
Д о к а -
з а т е л -
ство за 
нейната дарба да дос-
тига до учениците и да 
събужда жаждата им 
за знания, е, че не съ-
ществува неин ученик, 
който, макар и порас-
нал, да не си спомня за 

нея с усмивка. А и с тъ-
га в очите, че вече е за-
вършил и не може да се 
върне в синята класна 
стая,  да седне на дъл-
гите банки и да запише 
в тетрадката си поред-
ната тригонометрич-
на формула, съпрово-
дена от духовитите ше-
ги на госпожа Алексие-
ва. Какво не би дал да 
чуе само още веднъж 
подканващото й „прип-
кай на дъската“! Кол-
ко щастлив би бил да я 
види, грабнала показал-
ката като рицар своето 
вярно оръжие!  А когато 
дойде 24 май, той запъ-
хтян и с букет в ръка да 
побърза към нея - лю-
бимата учителка.

Г-жа Алексиева е сред 
най-строгите, стрикт-

ни и взискателни учи-
тели, внушаващи рес-
пект и уважение. След 
като предаде поредния 
урок, винаги се уверява, 
че е разбран или поне 
чут от всички. Всъщност 

„Пожелавам на 
главния редактор на 
в. „Пенсионери” да 
продължи да пише и 
да отстоява истина-
та за случващото се 
у нас”, пише нашият 
читател ангел Пън-
дев от харманли. 

В писмото той 
споделя мнени-
ето си за нека-
дърното управле-
ние в България, за 
похарчените огро-
мни средства за ев-
ропредседателство-
то ни, вместо тези па-
ри да отидат за здра-
веопазване и пови-
шаване на пенсиите.

георги Петров от 
Пловдив ни пише за 
циганите и живота 
им днес. Той завърш-
ва писмото си, че си-
гурно те се оправят 
по-добре от бълга-
рите, след като бя-
гат оттук и отиват да 
живеят не къде да е, 
а в Швеция, Франция 
и други страни.

цвета Маркова 
от с. рогозен се об-
ръща към министъ-
ра на здравеопазва-

нето, като казва, че той 
трябва да подаде ос-
тавка заради неразбо-
риите с ТЕЛК. Тя раз-
казва за парализирана 
жена, която е трябва-
ло да бъде откарана в 
ТЕЛК за повторно ос-
видетелстване на ин-
валидността й.

Дядо Борис гър-
нев от дом „илин-
ден” в с. Бойково ни 
разказва за четвърта-
та среща на големия 
му род. 

Той споделя с какво 
вълнение са били по-
срещнати в кметство-
то на с. Либяхово, об-
щина Хаджидимово, 
където през периоди 
от време са кметували 
8 души от неговия род.

Отрязани партизански глави

оценките в училище не 
са най-важните. Далеч 
по-важни са житейски-
те уроци, които можем 
да вземем от нашите 
учители. И ето я пред 
мен - застанала скром-
но встрани, възрастна, 

дребна 
на ръст, 
п о д -
д ъ р -
ж а н а 
и еле-
г а н т н а 
д а м а , 
облече-
на в из-
и с к а н 
костюм. 
С къ-
са кес-
т е н я в а 
коса и 
светло-
кафяви 

очи, около които се за-
белязват бръчки от ве-
селие, и с усмивка на ус-
тата, придружена от две 
чаровни трапчинки. 

В свободното си вре-
ме я намирам да полива 

цветята си в училищния 
кабинет. Увлечена в гри-
жите за цветята, тя ми 
разказва колко пъстър и 
красив е домът й в Бан-
кя, целият накичен с раз-
нородни саксии. Споде-
ля ми и че обича да ходи 
на театър и да чете кни-
ги, но за второто не й се 
удава възможност през 
учебната година, тъй ка-
то е заета с подготовка-
та на уроци и проверка-
та на класни и контрол-
ни. В това се състои мо-
же би и най-големият й 
недостатък - че не си ос-
тавя нито миг за почив-
ка, а е изцяло отдадена 
на работата си. 

Разговорът ни отвеж-
да към близките й и тя 
с усмивка разказва за 
двете си деца и обично-
то си внуче. Разбирам, 
че е израснала в семей-
ството на майка фарма-
цевт и баща ветерина-
рен лекар, които са въз-
питали у нея любовта 
към образованието. На-
учила се да смята, пре-

ди да тръгне 
на училище и 
още оттогава 
влизала в ро-
лята на учи-
телка на съ-
седските де-
чица. Затова 
веднага след 
з а в ъ р ш в а -
нето на нем-
ската езико-
ва гимназия 
в Монтана се 
записва в ин-
ститут за учи-
тели 5-8 клас 

със специалност мате-
матика, физика и тру-
дово. След това за-

вършва математика в 
Софийския универси-
тет „Св. Климент Ох-
ридски“. Изкарва още 
две години следди-
пломна квалификация 
за учител по информа-
ционни технологии и 
информатика, с което 
придобива втори клас 

квалификация.  Сред 
личните си постиже-
ния, с които много се 
гордее, са двата мате-
матически сборника, 
които е написала за-
едно с покойния вече 
Александър Кючуков. 
И след всичкото това 
непрестанно учене от 
1984 г. до днес рабо-
ти в СУ „Летец Христо 
Топракчиев“ като учи-
тел по математика и 
информационни тех-
нологии. Щастлива е, 
че е осъществила най-
голямата си мечта и че 
работи това, което най-
много обича.

Материалът е из-
готвен от Габриела 
Янкова, ученичка в СУ 
„Летец  Христо То-
пракчиев“, гр. Божури-
ще, за ученическия кон-
курс на EspressoNews 
"Работилница за ре-
портери 2019 - Пътят 
към дома".
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- Характерът се формира 

по време на целия ни жиз-
нен път.  Това, с което се за-
нимавах преди политиката – 
документалистиката, допъл-
нително формира нетърпи-
мостта към неправдите. Като 
журналист винаги съм има-
ла критично отношение към 
света около нас. Репортажи-
те, които съм правила в Ко-
сово, Афганистан, чеченска-
та война, войната в Ирак, съз-
даването на Ислямска държа-
ва в Сирия, отвличането на 
български моряци в Сома-
лия, са доказателство за то-
ва. Навсякъде съм се опит-
вала не просто да предста-
вя различните гледни точки, 
но най-вече да чуем болка-
та на хората и техния зов за 
помощ, защото в такива кон-
фликти най-онеправдани са 
слабите и беззащитните, най-
вече жените и децата. Непо-
носимостта ми и към  коруп-
цията си личи и от послед-
ния ми филм „Граница”. С не-
го направихме  разследване 
за строителството на огра-
дата по границата с Турция. 
Това съоръжение струва 200 
млн. лв., но голяма част от те-
зи средства са отклонени за 
сметка на качеството. Пока-
захме как оградата се преми-
нава лесно със стълба от го-
леми групи бежанци, включи-
телно деца и дори бременни 
жени. За да можеш да правиш 
безпристрастно такива фил-
ми и разследвания, трябва да 
носиш чувството за справед-
ливост в себе си и да умееш 
да бъдеш съпричастен към 
болките на хората. Желание-
то ми за борба с неправдите 
може би и е закодирано ро-
да ми. В България почти все-
ки има герой в своя род, бъл-
гарите сме от борбен род. В 
моя също има такава личност 
– Райна Княгиня, която е пра-
леля на моя дядо по бащина 
линия. Всеки от нас носи не-
примиримостта с неправди-
те в себе си, но това чувство 
трябва да бъде събудено. То-
ва ще се опитаме да напра-
вим на 26 май, защото не се 
страхуваме да говорим и да 
сме критични, защото само 
така това криминално роб-
ство, обхванало държавата, 
може да бъде победено.

- със затаен дъх следи-
хме репортажите ви от го-
рещи точки, на които мал-
ко колеги – представители 
на силния пол, биха посме-
ли да отидат. как преодо-
лявате инстинкта за само-
съхранение?

- Много често ме питат да-
ли съм изпитвала страх по 
време на тези репортажи. 
Разбира се, че съм, и всеки 
един, който е работил в Ка-
бул, Багдад, Алепо, Грозни… 
се е страхувал. Това показва, 
че човек си дава сметка къде 
се намира, какви са опасно-
стите и предизвикателства-
та пред него. Когато оценя-
ваме ситуацията реално, мо-
жем да контролираме страха 
си и да постигнем  резултат. 
Никога обаче не съм позво-
лявала страхът да ме отказ-

ва от темата, към която съм 
поела. Пример за това е един 
случай по време на войната в 
Ирак. Там срещнах известен 
европейски журналист, кой-
то ми каза, че най-страшното 
по време на война  е тиши-
ната. Това означава, че всяка 
страна в конфликта се готви 
да предприеме нещо, но за 
никого не е ясно какво точно. 
Това е най-опасната ситуация 
за журналиста. Оказа, че то-
ва е вярно, защото в часове-
те, когато нямаше престрел-
ки по улиците на Багдад и ца-
реше тишина, с двама колеги 
от Португалия излязохме по 
улиците, добре екипирани, за 
да покажем какво се случва 
около нас, и бяхме отвлечени 
и бити от отстъпващата ирак-
ска армия. Държаха ни око-
ло пет часа в едно помеще-
ние и се караха дали да ни 
разстрелят или не. През ця-
лото това време 
страхът ме беше 
завладял, защо-
то, виждайки на-
сочените дула на 
автоматите сре-
щу себе си, чо-
век не може да 
не си дава смет-
ка за това, кое-
то може да пос-
ледва. Когато бя-
хме почти сигур-
ни, че няма как 
да се измъкнем, 
при нас се появи 
един иракчанин 
и на добър бъл-
гарски каза, че 
обича България, 
взе ме за ръка и 
ме спаси заедно 
с колегите от Ис-
пания. Оказа се, 
че някога е учил в България. 
Осъзнавам, че това беше чис-
та проба късмет. Докато бях 
в това помещение, си казах, 
че ако оцелея, никога пове-
че няма да се занимавам с 
журналистика на такива ри-
сови места. След това обаче 
бързо успях да  превъзмогна 
този ужас, не се отказах и на-
правих още редица филма за 
съдбите на хората в зоните на 
военни конфликти. 

- вашите разследва-
ния извадиха на показ ко-
рупционна практика на 
представители на властта 
и сериозно я разгневиха. 
страхувате ли се от поръч-
ковите обвинения на про-
куратурата? Те ще ви спрат 
ли или напротив – пораж-
дат у вас амбиция за борба 
с порочното статукво?

- В момента, в който запо-
чнем да правим разследва-
ния и да показваме грабежа 
на това правителство, те вед-
нага вадят голямата бухалка. 
Когато още преди две годи-
ни по време на кампанията 
за парламентарните избо-
ри казахме, че санирането 
е голяма форма на грабеж, 
Борисов излезе пред меди-
ите и ежедневно изговаря-
ше чудовищни лъжи за мен. 
Вследствие на това го осъдих  
- на първа и втора инстан-
ция. След това започнахме 
да показваме корупционни-

те практики при изграждане-
то на оградата на границата с 
Турция и вицепремиерът Ва-
лери Симеонов внесе сигнал 
в прокуратурата във връзка с 
разследването ми за ограда-
та по границата. Третата бу-
халка дойде от Делян Добрев, 
който заведе дело за дискре-
дитация, защото показахме 
какво се случва в Хасково и 
как общината се превръща 
във феодално владение за-
ради „Кумгейт”. След това по-
искахме да бъде направена 
проверка на пътищата, стро-
ени през последните 5 годи-
ни, анализ от независима ев-
ропейска лаборатория зара-
ди трагедията в Своге. И про-
куратурата излезе с обвине-
ние срещу мен, повдигнато 
по сигнал на трима депутати 
от ГЕРБ - Добрев, Биков и То-
доров. Нямам никакво съм-
нение, че това обвинение ще 

отпадне и ще осъдя и тримата 
за набеждаване. Заради раз-
следванията, които с моите 
колеги направихме за огро-
мната корупция в България, 
ГЕРБ активира цялата репре-
сивна машина срещу мен, за-
това  очаквам следващата бу-
халка. По този начин упра-
вляващите само ме амбици-
рат да продължа. 

- кога и защо изпитахте 
потребност да влезете в по-
литиката?

- Първото нещо, което ме 
амбицира да вляза в полити-
ката, е ударът, който бе на-
несен срещу журналистика-
та в България, защото когато 
едно общество загуби своите 
свободни медии, то губи сво-
ята жизненост и борбеност. 
Там, където няма свобода на 
медиите, постепенно се на-
станява диктатурата.  Беше 
тежко да виждам в какво се 
превръща журналистиката у 
нас и в какво положение са 
поставени колегите. Журна-
листиката би трябвало да е 
четвъртата власт, но в Бълга-
рия тя все повече се превръ-
ща в рекламна притурка. Са-
мо преди 11 години България 
беше на едно място по сво-
бода на медиите с Франция, 
днес сме  на 111-о място, из-
вън Европа – между Етиопия 
и Мали. В Европа приравня-
ват властта с организираната 
престъпност -  и двете оказ-

ват натиск върху български-
те медии. Взех участие в по-
литиката и защото виждам, че 
България е стигнала дъното 
по всички възможни показа-
тели, а справедливоста липс-
ва. Защото мутрите завладя-
ха не само улиците, но  дър-
жавата

- Не са малко вашите сим-
патизанти, които се безпо-
коят и смятат, че вие сте по-
необходима и полезна тук, 
в родината, и ангажимен-
тите ви в Европарламента 
ще притъпят досегашната 
острота, с която атакувате 
нерешените нашенски про-
блеми. Ще ги успокоите ли?

- Брюксел дава допълни-
телно поле за изява и три-
буна, където нашият глас 
да бъде чут още по-силно. 
Ние, бъдещите евродепута-
ти, ще бъдем всяка седмица 
в България. Важно е в Евро-

пейския парламент да има-
ме силни гласове, хора, кои-
то могат  и искат да работят 
за България и познават ре-
алните проблеми на хората. 
В Европа ще бъде формира-
на и европейска прокурату-
ра, а това е изключително ва-
жно и за България. Корупци-
ята в родината ни има своята 
стойност – 11 млрд. евро вся-
ка година според доклад на 
ЕП. 11 млрд. евро е сума три 
пъти по-голяма от бюджета 
за здравеопазване. С тези па-
ри 2,5 млн. българи могат да 
получат средни заплати. Това 
са 22% загуби от БВП заради 
корупцията, сивата икономи-
ка, организираната престъп-
ност и рекета над бизнеса. Те-
зи милиарди могат и трябва 
да влязат в българската ико-
номика, защото растежът от 
3,6%, с който ГЕРБ се хвали, 
гарантира застой. Този рас-
теж е в резултат на европей-
ските фондове, финансовите 
инжекции отвън и средства-
та, които българите, работе-
щи в чужбина, изпращат на 
своите близки.

- вие сте открит, порядъ-
чен и честен човек. Мисли-
те ли, че средата в Брюксел 
ще ви допадне?

- С моите колеги от „БСП 
за България” се надяваме не 
ние да се адаптираме към 
Брюксел, а той да се вслушва 
в нас. И да реагира. Брюксел 

трябва да се съобразява с нас 
и няма как да не го направи, 
ако сме аргументирани и убе-
дителни. Европа е свикнала 
в България да си има работа 
с безпроблемни и послушни 
политици, които  са свикнали 
да казват единствено и само 
„ДА” на Брюксел, но е време 
да свикнем да казваме и „НЕ”, 
когато трябва да се защитава 
българският национален ин-
терес, и БСП го прави.

- Основният ви опонент 
е коварен и подъл против-
ник. вярвате ли, че е въз-
можно той да бъде побе-
ден със силата на истината?

- Истината се превръща в 
сила, когато бъде изречена 
от много силни гласове и ко-
гато има висока трибуна, от 
която да бъде казана. Затова 
е важно всички ние да назо-
ваваме фактите, да не се стра-
хуваме да го правим. Тряб-
ва да бъдем критични. Как-
во се случва с „Апартамент-
гейт”, едно малко камъче, ко-
ето вече се превръща в ла-
вина и може да срути цялата 
грабителска същност на по-
литиката на ГЕРБ. Когато се 
срещаме с хората по страна-
та, особено в малките населе-
ни места, имаме усещането, 
че живеем в едно криминал-
но иго и хората чакат някой 
да ги спаси от това. Истина-
та може и трябва да бъде из-
ричана от всеки един от нас 
и когато сме много, няма кой 
да ни спре. 

- Приятно е да ви пре-
дадем пожеланията на ау-
диторията ни за категори-
чен успех на 26 май. Бъдете 
здрава и щастлива!

- Благодаря на Вас и Ваши-
те читатели, искам да се обър-
на към тях и да заявя, че на 26 
май няма да избираме просто 
нов Европейски парламент. 
Това са избори за България, 
защото страната ни е част 
от онази Европа, към която 
всички се стремим. Европа на 
справедливост и достойно за-
плащане. Първата битка, коя-
то ще поведем в Европейския 
парламент, е за общ стандарт 
на минимална европейска за-
плата и минимална европей-
ска пенсия. Днес България е 
част от обединена, демокра-
тична, просперираща Евро-
па. Трябва да го осъзнаем, да 
вдигнем глава и да заявим, че 
искаме страната ни също да 
бъде демократична и прос-
перираща. Това е възможно. 
Има алтернатива срещу не-
грамотността, която система-
та развива, срещу отричане-
то на историята ни и подмя-
ната на ценностите. Има ал-
тернатива срещу чудовищна-
та  корупция и лично облаго-
детелстване за сметка на хо-
рата.  Българските социали-
сти вярваме в  европейска-
та перспектива на България 
и ще направим така, че стра-
ната ни  да тръгне по един по-
добър път. Нека на 26 май да 
кажем, че искаме справедли-
вост сега. 

И да гласуваме с №18 в бю-
летината.  

Да поискаме справедливост с №18 
Европейски избори

въпросите зададе 
кристина ДОБрЕва
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ПЕТък, 24 Май 
7:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас 
9:15 Азбука на надеждата
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:20 Годишни награди на Асо-

циацията на хореогра-
фите в България “Златна 
муза 2019”

15:20 Великоморавия
15:40 Князът
17:20 Концерт на Софийската 

филхармония  със солист 
Людмил Ангелов /пиано/ 
и диригент Пламен Джу-
ров 

18:05 Изкушението Павел Кой-
чев

19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Аскеер 2019 - церемония 

по връчване на годишни-
те награди за театрално 
изкуство

22:40 Евроизбори 2019: Заклю-
чителни предизборни 
клипове

23:00 Приключенията на Ава-
кум Захов: Приключение 
в полунощ

0:35 Кръв и вино
2:15 Акушерката
4:20 Момичето, което яздеше 

китове
съБОТа, 25 Май 

6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
7:15 Магна Аура, изгубеният 

град
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 Пътят към светлината 

15:30 Ваканцията на малкия 
Никола

17:10 Скритият език на парите
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:45 Баш-майсторът  /85 го-

дини от рождението на 
Кирил Господинов/

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 8 минути и 19 секунди: 

Шест истории за Апока-
липсиса

22:20 По света и у нас
22:35 Студио “Х”: Полицаи и 

престъпници: Голямата 
ченгежийница

23:35 Кафе
1:20 Зенит
3:20 Туризъм.бг
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов
НЕДЕлЯ, 26 Май  

6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
7:15 Магна Аура, изгубеният 

град
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Чуйте… сърцето ми
14:00 По света и у нас
14:15 Колизеумът - римската 

арена на смъртта
15:10 Семейство Даръл 3
16:00 По света и у нас
16:15 Хасекура: Един самурай 

във Ватикана
18:00 По света и у нас
18:45 Нощта на избора
0:00 Името на розата
2:10 Кафе
4:00 Извън играта
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
5:45 Телепазарен прозорец

ПОНЕДЕлНик, 27 Май
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Константин Философ
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Константин Философ
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Клуб “История.bg”
22:00 Госпожо Държавен се-

кретар
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Код 202

0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Госпожо Държавен се-

кретар
3:20 Колизеумът - римската 

арена на смъртта
4:10 Код 202
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

вТОрНик, 28 Май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Константин Философ
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Константин Философ
17:15 Дойче веле: Шифт
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Госпожо Държавен се-

кретар
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина

23:30 Код 202
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Госпожо Държавен се-

кретар
3:10 Клуб “История.bg”
4:10 Код 202
5:05 Още от деня

срЯДа, 29 Май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Константин Философ
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката 2
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Мускетарите 3
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 “Лига Европа”
22:00 Футбол: Челси - Арсенал,  

финал на турнира на 
УЕФА “Лига Европа”

0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Хасекура: Един самурай 

във Ватикана
4:10 Туристически маршрути
4:40 Изкуството на 21 век
5:05 Още от деня

ЧЕТвърТък, 30 Май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Мускетарите 3
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката 2 
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Мускетарите 3
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Слава
22:45 Ефектът на доминото
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Името на розата
4:45 Извън играта

ПЕТък, 24 Май
6:00 Най-доброто от...
6:30 Бързо, лесно, вкусно 
7:00 Приказките на госпожа 

Виола: Пролетен концерт
8:00 Библиотеката
9:00 По света и у нас
9:15 Откакто свят светува 
9:45 Златни ръце
10:00 България празнува
12:00 По света и у нас
12:30 Загадката “Веда Слове-

на”
13:35 Цахес
15:40 До Европа и напред
16:10 Най-доброто от...
16:45 №1 Туризмът
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 Национален куклено-

театрален фестивал 
“Михаил Лъкатник”

19:00 Тя
19:10 10 000 крачки 
19:20 Кецове 
21:10 Стани богат 
22:00 Евроизбори 2019: Заклю-

чителни предизборни 
клипове

22:20 История.bg
23:20 Акага на 27
1:15 Музика, музика...
1:45 В близък план
2:15 Откакто свят светува 
2:40 Кецове 
4:30 Малта - Дестинация на 

длан
5:05 Пътувай с БНТ 2
5:35 Днес и утре

съБОТа, 25 Май
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите 
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Климент пее и рисува 

/80 години от рождени-
ето на актьора Климент 
Денчев/ 

7:45 Сафарито на Скаут
8:10 Пряк път до Бразилия
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата 
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува 
11:00 Да зазвънят чановете
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 Ленти и документи
16:15 Служебно положение 

ординарец /150 г. от 
рождението на Георги 
Стаматов/

17:30 На опера с БНТ 2: “Сън в 
лятна нощ”

18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм 
20:00 Музика, музика...
20:30 Едната и другата
22:10 Европейски маршрути
22:20 По света и у нас
22:35 Ново 10 + 2
23:35 Добър ден с БНТ 2
0:35 Туристически маршрути
1:05 Часът на българската 

музика: Катя Филипова 
1:55 Време за губене
2:25 Едната и другата
4:05 Рецепта за култура 

НЕДЕлЯ, 26 Май
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Климент пее и рисува 

/80 г. от рождението на 
Климент Денчев/ 

7:35 Сафарито на Скаут
8:00 Изкуството на 21 век
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата 
10:45 Олтарите на България
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Концертен цикъл „Меж-

дувремие 1890-1914”
13:50 Златни ръце
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Срещи на първия ред: 

„Красимир Узунов с полк. 
Борис Дрангов“

15:30 Ако дал си надежда
15:50 Черно-бяло кино: „Швед-

ските крале“ /85 г. от 
рождението на Кирил 
Господинов/

17:15 На концерт с БНТ 2
17:45 Афиш
18:00 Новото познание
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува 
20:00 Мегаобири
21:30 “Златна муза 2019”
23:30 Добър ден с БНТ 2
0:30 Джинс
1:00 Афиш
1:15 Пътешествия
1:45 Музика, музика...
2:15 Ново 10 + 2
3:15 Репетиция
3:45 Златни ръце
3:55 Младите иноватори 

ПОНЕДЕлНик, 27 Май
6:00 Най-доброто от...
6:25 Култура.БГ
7:25 Загадката “Веда Слове-

на”
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата 
11:45 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Пиренеите
15:25 Пътувай с БНТ 2: Етно
15:55 Най-доброто от...
16:20 Бърколино
16:35 Бягай, зло
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 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция 
20:40 В близък план 
21:10 Стани богат 
22:00 Новото познание
22:30 Срещи на първия ред
23:00 По света и у нас
23:25 Моя любов /композито-

рът Стефан Димитров на 
70 години/

0:25 Натисни F1
0:40 Знание.БГ
1:10 60 минути за култура
2:10 Репетиция
2:40 Домът на вярата 

2:55 Олтарите на България
3:05 Златни ръце
3:15 Младите иноватори 
3:45 Часът на зрителите
4:15 Япония днес
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2: Етно

вТОрНик, 28 Май 
6:00 Най-доброто от...
6:25 Култура.БГ
7:25 Бързо, лесно, вкусно
7:50 Възторзите и огорчения-

та на Никола Обретенов 
/170 години от рождени-
ето на революционера/

8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Срещи на първия ред: 

„Красимир Узунов с 
полк. Борис Дрангов“

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 Най-доброто от...
16:35 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 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 2
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg

23:00 По света и у нас
23:25 Всекидневие
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 2
5:00 Съкровище в двореца

срЯДа, 29 Май 
6:00 Най-доброто от...
6:35 Култура.БГ
7:35 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Отдаден на вечността
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 концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Изкуството на 21 век
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Най-доброто от...
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 Съкровище в двореца
20:25 Търсачи на реликви 2
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 Съвсем нов завет
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ
1:35 60 минути за култура

2:35 Библиотеката
3:35 Пътувай с БНТ 2: Етно
4:10 Търсачи на реликви 2
4:55 Съкровище в двореца

ЧЕТвърТък, 30 Май 
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Да зазвънят чановете
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: Балет 

“Нестинарка” от Марин 
Големинов

14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:05 Европейски маршрути
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 Съкровище в двореца
20:25 Търсачи на реликви 2
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Американски срив
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ 
1:40 60 минути за култура
2:40 Библиотеката

ПЕТък, 24 Май
6:00 Приказките на щурчето
6:30 Магията на една песен
7:00 Сутрешен блок
9:00 По света и у нас
9:15 Азбука на надеждата
12:00 По света и у нас
12:30 Патилата на Спас и Нели
13:35 Пътят на буквите
15:00 Време за губене 
15:30 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

16:30 Умно село: Всичко за ба-
ща ми /актьорът Григор 
Вачков/

17:20 Концерт на Нели Ранге-
лова

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
20:40 Аскеер 2019 - церемония 

по връчване на годишни-
те награди за театрално 
изкуство

22:40 Евроизбори 2019: Заклю-
чителни предизборни 
клипове

23:00 В близък план
23:30 Джинс
0:00 20 години Сателитен 

канал на БНТ: „Полет над 
нощта“

1:10 Магията на една песен
1:40 Домът на вярата            
2:10 5 минути София
2:20 Време за губене 

2:50 История.bg
3:50 Бързо, лесно, вкусно
4:20 Пътят на буквите
5:45 Малки истории

съБОТа, 25 Май
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Капитан Петко войвода
14:30 Легендата 7:2
15:00 Откакто свят светува     
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори       
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шивачки
22:10 И в Рая има Ад                                                    
23:40 Часът на зрителите
0:10 По света и у нас
0:25 Рецепта за култура 
1:20 Музика, музика...
1:50 Репетиция                        
2:20 Вечната музика
2:50 Младите иноватори       
3:20 Гая парк 
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 България от край до 

край 8

НЕДЕлЯ, 26 Май
6:00 Златни искри
6:45 Виенското колело
7:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Европейски маршрути
14:00 По света и у нас
14:15 Капитан Петко войвода
15:35 Знаете ли…
16:00 По света и у нас
16:15 В близък план
16:45 Златни ръце
17:00 Добър ден с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:45 Нощта на избора
0:00 Ново 10 + 2
1:00 На концерт с БНТ 2
1:30 Библиотеката
2:30 Отблизо с Мира
3:30 И в Рая има Ад                                                    
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

ПОНЕДЕлНик, 27 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 с Георги 

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Мисия “Антарктида”
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Клуб “История.bg”
22:00 Младите иноватори 
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ: “Часът на 
зрителите “

0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
4:15 България от край до 

край 8
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

вТОрНик, 28 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 Неудобният д-р Кръстев
13:30 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Срещи на първия ред
22:30 Улови момента с Милен 

Атанасов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Да зазвънят чановете
2:10 Златни ръце
2:20 Добър ден с БНТ 2
3:20 Неудобният д-р Кръстев
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

срЯДа, 29 Май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Знаци по пътя
14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 Новото познание
22:30 Пътеки
23:00 Умно село /композито-

рът Стефан Димитров на 
70 години/

23:45 20 години Сателитен 
канал на БНТ: “Послани-
ци на България”

0:35 100% будни
1:35 Още от деня
2:15 Улови момента с Милен 

Атанасов
2:45 Мисия “Антарктида”
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

ЧЕТвърТък, 30 Май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Златни ръце
11:00 Светът Дикиро
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Клуб “История.bg”
13:30 Домът на вярата 
13:45 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 №1 Туризмът: Цветна 

феерия в Бургас
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция 
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди 
2:30 Рецепта за култура 
3:30 Насаме с пчелите
3:50 Домът на вярата 
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 24 Май
05.10 “Книгата на живота”
07.00 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Крадецът на книги” 
15.00 „СуперБоброви” - коме-

дия (Русия, 2016), режи-
сьор Дмитрий Дяченко

16.50 „Полетът на феникса“ - 
приключенски, екшън, 
драма (САЩ, 2004), 
режисьор Джон Мур, 
в ролите: Денис Куейд, 
Миранда Ото, Джовани 
Рибиси, Тайриз Гибсън, 
Тони Кърън, Стики Фин-
газ, Хю Лори и др.

17.50 Спорт тото
18.00 „Полетът на феникса“ 

(продължение)
19.00 bTV Новините
20.00 „Сълзи от Рая”, еп.7
21.00 „Столичани в повече“, 

с.13 еп.12
22.00 „Комиците и приятели” 

- комедийно шоу, с.13 
еп.39

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления”, 
с.5, еп.8

01.00 „Вечно твоя”, еп.157, 158
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Аламинут: Добре дошли 

в България” - скеч шоу

съБОТа, 25 Май
06.00 „Барби: Страната на съ-

нищата”, еп. 15 - 18
07.00 „Кое е това момиче”, с.6, 

еп.5, 6
08.00 „Тази събота и неделя” 

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

11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините 
12.30 „НепознатиТЕ“ 
13.00 „Джем и холограмите“
15.30 „Аламинут: Добре дошли 

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

водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

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

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

19.25 bTV Репортерите - поре-
дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

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

22.10 Мегахит: „Х-Мен“ - фан-
тастика, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2000), ре-
жисьор Брайън Сингър

00.05 „Нощ във Вегас“ - коме-
дия, драма

02.00 „Кое е това момиче” /п./, 
с.6, еп.6

02.30 „Карбовски: Втори план“ 
/п./

03.30 „Мармалад” /п./
05.10 „Cool...T“ /п./

НЕДЕлЯ, 26 Май
06.00 „Барби: Страната на съ-

нищата”, еп. 19 - 22
07.00 „Кое е това момиче”, с.6, 

еп.7, 8
08.00 „Тази събота и неделя” 

- избори за Европейски 
парламент

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

12.00 bTV Новините - разшире-
на обедна емисия

13.00 „Мостът: Ново начало“ 
14.40 bTV Новините
15.20 „Приключенията на 

Джуди Муди“ - комедия, 
семеен (САЩ, 2011), 
режисьор Джон Шулц, в 
ролите: Джордана Бийти, 
Хедър Греъм, Парис Мос-
телър, Джанет Варни

17.00 bTV Новините - избори 
за Европейски парла-
мент, студио

17.50 Спорт тото
18.00 bTV Новините - избори 

за Европейски парла-
мент, студио

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

19.25 bTV Репортерите - поре-
дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20.00 bTV Новините - избори 
за Европейски парла-
мент, студио

01.00 „Кое е това момиче” /п./, 
с.6, еп.7, 8

02.00 „Мостът: Ново начало“ 
/п./

03.30 „Приключенията на Джу-
ди Муди“ /п./

05.10 „Търси се” /п./

ПОНЕДЕлНик, 27 Май
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.1

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.14
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.40
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.2 еп.4
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова.

17.50 Спорт тото
18.00 „Лице в лице” (продъл-

жение)
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.8
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 „Тежки престъпления” - 
сериал, с.5, еп.9

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.159, 160

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

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

вТОрНик, 28 Май
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.2

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.15
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.41
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.2 еп.5
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13, еп.14

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Сълзи от 
Рая” - сериал, еп.9

21.00 „MasterChef“ - кулинарно 
шоу, с.5

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

23.30 bTV Новините 
00.00 „Тежки престъпления” - 

сериал, с.5, еп.10
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.161, 162
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

срЯДа, 29 Май
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.3

06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.16
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.42
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.2 еп.6
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13, еп.15

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Сълзи от 
Рая” - сериал, еп.10

21.00 „Смени жената“ - семей-
но риалити, с.3

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.40

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления” - 
сериал, с.5, еп.11

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.163, 164

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

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ЧЕТвърТък, 30 Май
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.4

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините 
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.17
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.43
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.2 еп.7
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.16
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.11
21.00 „Бригада Нов дом “ - со-

циален проект с водещ 
Мария Силвестър, с.4

22.00 „Комиците и приятели” 
- комедийно шоу, с.13 
еп.41

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления” - 
сериал, с.5, еп.12

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.165, 166

02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./

ПЕТък, 24 Май
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

еп.1
08.00 “Рок завинаги” 
10.45 “Седем часа разлика” 

еп.2, 3
12.45 Телепазар
13.00 “Мъже за пример” 
15.00 “Любов сред лозята” 
16.45 “Коледни бъркотии” 
18.45 “Обратно в играта” - 

драма, спортен (САЩ, 
2012), режисьор Робърт 
Лоренз, в ролите: Клинт 
Истууд, Ейми Адамс, 
Джон Гудман, Скот Исту-
уд, Ед Лотър и др. 

21.00 “88 Минути” - крими-
нален, драма (САЩ, 
Германия, Канада, 2007), 
режисьор Джон Авнет, 
в ролите: Ал Пачино, 
Алисия Уит, Бендж,амин 
Маккензи, Лили Собие-
ски, Уилям Форсайт, Де-
бора Кара Ънгър, Нийл 
Макдона и др. [14+]

23.15 “Краен резултат” - ек-
шън, трилър (Великобри-
тания, 2018), режисьор 
Скот Ман, в ролите: Дейв 
Батиста, Пиърс Броснан, 
Рей Стивънсън, Амит 
Шах, Александра Дину, 
Лара Пийк, Мартин Форд 
и др. [14+]

01.30 “Реликвите на смъртни-
те: Град от кости” - фен-
тъзи, екшън, приклю-
ченски (САЩ, Германия, 
Канада, 2013), режисьор 
Харалд Цварт, в ролите: 
Лили Колинс, Джейми 
Кембъл Бауър, Робърт 
Шийхан, Лина Хийди, 
Джонатан Рис Майърс, 
Джаред Харис и др.

04.00 “Шантава седмица” - ко-
медия, драма

съБОТа, 25 Май
06.00 “Коледен герой”
07.45 “Вреден навик”
10.00 “Рок завинаги” 
12.30 “Като на кино”  с.4
13.30 Телепазар
13.45 “Безумна любов”
16.00 “Море от любов”
18.15 “Мястото отвъд дървета-

та” - криминален, трилър 
(САЩ, 2012), режисьор 
Дерек Сиънфранс, в 
ролите: Райън Гослинг, 
Брадли Купър, Ева Мен-
дес, Махършала Али, Бен 
Менделсон, Олга Мере-
дис и др.

21.00 “Бандата на Оушън 3” 
- трилър, криминален 
(САЩ, 2007), режисьор 
Стивън Содърбърг, в 
ролите: Джордж Клуни, 
Брад Пит, Мат Деймън, 
Елиът Гулд, Ал Пачино, 
Дон Чийдъл, Кейси 
Афлек, Карл Райнър, 
Елън Баркин, Венсан 
Касел, Анди Гарсия и др.

23.30 Cinema X: “Анабел” - хо-
рър (САЩ, 2014), режи-
сьор Джон Лионети, в 
ролите: Анабел Уолис, 
Алфри Уудард, Ерик 
Лейдин, Тони Амендола, 
Мишел Романо, Уорд 
Хортън, Брайън Хау, 
Моргана Мей, Кери 
О`Мали и др. [16+]

01.30 “Като на кино” /п./
02.30 “Бебе в наследство” - 

драма, психотрилър 
(тв филм, Канада, 2014), 
режисьор Джон Л`Екър, 
в ролите: Каси Стийл, 
Мими Кузик, Крис Бруно, 
Елена Уатко, Матю Бенет, 
Шабан Мърфи и др.

04.15 “Убийствено увлечение” 
- трилър (тв филм, САЩ, 
2015), режисьор Антъни 
Лефрен

НЕДЕлЯ, 26 Май
06.00 “Фатална грешка”
07.45 “Бебе в наследство”
09.45 “Шантава седмица” 
12.00 “Мадеа и програмата за 

защита на свидетели”
14.15 “Обратно в играта” - 

драма, спортен (САЩ, 
2012), режисьор Робърт 
Лоренз, в ролите: Клинт 
Истууд, Ейми Адамс, 
Джон Гудман, Скот Исту-
уд, Ед Лотър и др.

16.30 “Бандата на Оушън 3” 
- трилър, криминален 
(САЩ, 2007), режисьор 
Стивън Содърбърг, в 
ролите: Джордж Клуни, 
Брад Пит, Мат Деймън, 
Елиът Гулд, Ал Пачино, 
Дон Чийдъл, Кейси 
Афлек, Карл Райнър, 
Елън Баркин, Венсан 
Касел, Анди Гарсия и др.

19.00 “Мъже за пример” - 
комедия, криминален 
(САЩ, 2012), режисьор 
Фишър Стивънс, в роли-
те: Ал Пачино, Кристо-
фър Уокън, Алън Аркин, 
Джулиана Маргулис, 
Марк Марголис, Луси 
Пънч и др.

21.00 “Усещане за жена” - 
драма (САЩ, 1992), 
режисьор Мартин Брест, 
в ролите: Ал Пачино, 
Крис О`Донъл, Джеймс 
Ребхорн, Габриел Ануар, 
Филип Сиймор Хофман и 
др.

00.00 “Саботаж” - екшън, 
криминален (САЩ, 2014), 
режисьор Дейвид Ейър, 
в ролите: Арнолд Швар-
ценегер, Сам Уърдинг-
тън, Терънс Хауърд, Джо 
Манганело, Джош Холо-
уей, Мартин Донован и 
др. [16+]

02.15 Анабел” - хорър

ПОНЕДЕлНик, 27 Май
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, еп.2, 3
08.00 “Мадеа и програмата за 

защита на свидетели”
10.30 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.4, 5
12.30 Телепазар
12.45 Премиера: “Ченге и по-

ловина: Новобранец” 
14.45 “Фатална грешка” 
16.30 “Несправедливо обвине-

на” 
18.30 “Рок завинаги” - драма, 

комедия, музикален 
(САЩ, 2012), режисьор 
Адам Шанкман, в ро-
лите: Джулиан Хоф, 
Диего Бонета, Том Круз, 
Алек Болдуин, Брайън 
Кранстън, Катрин Зита-
Джоунс, Малин Акерман, 
Уил Форт, Мери Джей 
Блайдж и др.

21.00 Премиера: “Мъжът с 
желязното сърце” - био-
графичен, военен (САЩ, 
Франция, Великобрита-
ния, Белгия, 2018), режи-
сьор Седрик Жименез, в 
ролите: Джейсън Кларк, 
Розамунд Пайк, Джак 
О`Конъл, Джак Рейнър, 
Миа Вашиковска, Стивън 
Греъм, Ноа Джуп и др. 
[14+]

23.30 “Пълен контакт” - екшън, 
трилър (България, Гер-
мания, САЩ), режисьор 
Дани Лърнър, в ролите: 
Долф Лунгрен, Джина 
Мей, Майкъл Паре, Ба-
шар Рахал, Лес Уелдън, 
Александър Кадиев и др. 
[16+]

01.15 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал, еп.2, 3

03.15 “Бандата на Оушън 3” 
- трилър, криминален 
(САЩ, 2007), режисьор 
Стивън Содърбърг

вТОрНик, 28 Май
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, еп.4, 5
08.00 “Психиатрията Стоун-

хърст” 
10.30 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.6, 7
12.30 Телепазар
12.45 “Бандата на Оушън 3”
15.15 “Убийствено увлечение”
17.00 “Коледен герой” - роман-

тичен, драма (тв филм, 
Канада, 2016), режисьор 
Джордж Ершбеймър, в 
ролите: Ана Хъчисън, 
Маркъс Роснър, Анита 
Браун, Брус Досън и др.

18.45 Телепазар
19.00 “Ченге и половина: 

Новобранец” - комедия, 
екшън, приключенски 
(тв филм, Канада, 2017), 
режисьор Джонатан 
Розенбаум, в ролите: Лу 
Даймънд Филипс, Лулу 
Уилсън, Джанет Кидър, 
Майкъл Коулман и др.

21.00 Премиера: “Ледена епо-
ха: Големият сблъсък” 
- анимация, приклю-
ченски, комедия (САЩ, 
2016), режисьори Майк 
Търмайер и Гейлън Чу

23.00 “Аватар” - фентъзи, прик-
люченски, екшън (САЩ, 
Великобритания, 2009), 
режисьор Джеймс Каме-
рън, в ролите: Сам Уър-
дингтън, Зоуи Салдана, 
Сигорни Уивър, Стивън 
Ланг, Мишел Родригес, 
Джовани Рибиси, Уес 
Стъди, Лаз Алонсо и др.

02.00 “Бездомници” - драма 
(САЩ, 1997), режисьор 
Вин Дизел, в ролите: Вин 
Дизел, Майк Епс, Дарнел 
Уилямс, Михаела Тудо-
роф, Сюзан Ланза и др.

04.00 “Пълен контакт” - екшън, 
трилър 

срЯДа, 29 Май
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, еп.6, 7
08.00 “Безумна любов” 
10.30 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.8, 9
12.30 Телепазар
12.45 “Историята на Джеймс 

Браун” - биографичен
15.30 “Аватар” - фентъзи, прик-

люченски, екшън (САЩ, 
Великобритания, 2009), 
режисьор Джеймс Каме-
рън, в ролите: Сам Уър-
дингтън, Зоуи Салдана, 
Сигорни Уивър, Стивън 
Ланг, Мишел Родригес, 
Джовани Рибиси, Уес 
Стъди, Лаз Алонсо и др.

18.30 Телепазар
18.45 “Психиатрията Стоун-

хърст” - трилър, хорър 
(СЩ, 2014), режисьор 
Брад Андерсън, в ро-
лите: Кейт Бекинсейл, 
Джим Стърджис, Дейвид 
Тюлис, Брендън Глийсън, 
Бен Кингсли, Майкъл 
Кейн, Джейсън Флеминг 
и др.

21.00 “Кампанията” - комедия 
САЩ, 2012), режисьор 
Джей Роуч, в ролите: Уил 
Феръл, Зак Галифанакис, 
Джейсън Съдекис, Дилън 
Макдърмът, Джон Лит-
гоу, Дан Акройд, Брайън 
Кокс и др.

22.45 “Крадецът на книги” - 
драма, военен (САЩ, 
Германия, 2013), режи-
сьор Брайън Пърсивал, 
в ролите: Софи Нелис, 
Джефри Ръш, Емили 
Уотсън, Хайке Макач, 
Райнер Райнерс и др.

01.15 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал, еп.2, 3

03.15 “Мъжът с желязното 
сърце” - биографичен, 
военен 

ЧЕТвърТък, 30 Май
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, еп.8, 9
08.15 “Кампанията” - комедия
10.15 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.10, 11
12.30 “Психиатрията Стоун-

хърст”
14.45 “Коледен герой” 
16.30 “Безумна любов” - 

романтичен, драма 
(САЩ, 2014), режисьор 
Шона Фести, в ролите: 
Габриела Уайлд, Алекс 
Петифър, Брус Гринууд, 
Джоли Ричардсън и др.

18.45 Телепазар
19.00 “Ледена епоха: Големият 

сблъсък” - анимация, 
приключенски, комедия 
(САЩ, 2016), режисьори 
Майк Търмайер 

21.00 “Просто секс” - еротичен, 
комедия, романтичен 
(САЩ, 2011), режисьор 
Айвън Райтман, в ролите: 
Натали Портман, Аштън 
Къчър, Кевин Клайн, 
Кери Елуес, Грета Гъруиг, 
Оливия Търлби

23.15 “Бандата на Оушън 3” 
- трилър, криминален 
(САЩ, 2007), режисьор 
Стивън Содърбърг, в 
ролите: Джордж Клуни, 
Брад Пит, Мат Деймън, 
Елиът Гулд, Ал Пачино, 
Дон Чийдъл, Кейси 
Афлек, Карл Райнър, 
Елън Баркин, Венсан 
Касел, Анди Гарсия и др.

01.45 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал, еп.2, 3

03.45 “Фатална грешка” - 
криминален, драма (тв 
филм, САЩ, Канада, 
2006), режисьор Джордж 
Менделюк, в ролите: 
Виктория Прат, Крис 
Креймър, Уилям Дейвис, 
Винсънт Спано и др.

ПЕТък, 24 Май
06.00 “Майк и Моли” - сериал, 

с.6 еп.9, 10
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал, еп.7 - 9
09.00 Шоуто на Слави (2019)
10.00 Премиера: “Овца или 

вълк 2” - анимация, 
комедия (Русия, 2018), 
режисьор Владимир 
Николаев

12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.13 еп.12
18.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.11, 12
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 Премиера: “Барът на 

Пепе” - сериал, еп.11
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, eп.17, 18
23.00 “Кухня” - сериал, с.2 еп.5, 

6
00.00 “Да разлаем съседите” 

- комедия (САЩ, 2014), 
режисьор Никълъс 
Столър, в ролите: Сет 
Роугън, Роуз Бърн, Зак 
Ефрон, Елис Варгас, Зоуи 
Варгас, Брайън Хъски, 
Айк Баринхолц, Дейв 
Франко, Лиса Кудроу, 
Кристофър Минц-Плас и 
др.

02.00 “Майк и Моли” - сериал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал

съБОТа, 25 Май
06.00 “Майк и Моли” - сериал, 

с.6 еп.11, 12
07.00 “Томас и приятели” - се-

риал, еп.13 - 18
09.00 “Барби: Скъпоценните 

делфини” - анимация, 
семеен, приключенски 
(САЩ, 2017), режисьор 
Конрад Хелтен

10.00 “Да кажа или да не 
кажа?” - комедия (САЩ, 
2011), режисьор Рон Ха-
уърд, в ролите: Винс Вон, 
Кевин Джеймс, Уинона 
Райдър, Дженифър Конъ-
ли, Чанинг Тейтъм, Куин 
Латифа и др.

12.00 “Овца или вълк” - ани-
мация, комедия (Русия, 
2016), режисьори Мак-
сим Волков и Андрей 
Галат

14.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.12

15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Барът на Пепе” - сериал
20.30 “Кунг-фу панда 2” - ани-

мация, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2011), 
режисьор Дженифър Ю 
Нелсън

22.30 “Столичани в повече” - 
сериал 12 еп. с.13

23.30 “50 нюанса черно” - ко-
медия (САЩ, 2016), режи-
сьор Майкъл Тайдис, в 
ролите: Марлон Уейънс, 
Кали Хоук, Фред Уилард, 
Майк Епс, Джейн Сиймор 
и др.

01.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

02.00 “Майк и Моли” - сериал
03.00 “Барби: Скъпоценните 

делфини” /п./

НЕДЕлЯ, 26 Май
06.00 “Майк и Моли” - сериал, 

с.6 еп.13
06.30 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.4 еп.1
07.00 “Томас и приятели” - се-

риал, еп.19, 20
08.00 “Грижовни омайничета: В 

търсене на дома”
09.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
10.00 “Кунг-фу панда 2” - ани-

мация, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2011), 
режисьор Дженифър Ю 
Нелсън

12.00 “Овца или вълк 2” - ани-
мация, комедия (Русия, 
2018), режисьор Влади-
мир Николаев

14.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.13 (после-
ден)

15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Барът на Пепе” - сериал
20.30 “Да кажа или да не 

кажа?” - комедия (САЩ, 
2011), режисьор Рон Ха-
уърд, в ролите: Винс Вон, 
Кевин Джеймс, Уинона 
Райдър, Дженифър Конъ-
ли, Чанинг Тейтъм, Куин 
Латифа и др.

22.30 “Столичани в повече” /п./ 
- сериал, с.13 еп.13

23.30 “Да разлаем съседите” - 
комедия

01.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

02.00 “Майк и Моли” - сериал
02.30 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
04.00 “Столичани в повече” /п./ 

- сериал, с.13 еп.13

ПОНЕДЕлНик, 27 Май
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.4 еп.2, 3
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал, еп.10 
- 12

09.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.13 еп.12

10.00 “Книгата на живота” 
- анимация, комедия, 
приключенски (САЩ, 
2014), режисьор Хорхе 
Гутиерес

12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Домашен арест” - сери-

ал, еп.3, 4
18.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.13, 14
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 Премиера: “Барът на 

Пепе” - сериал, еп.12
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, eп.19, 20
23.00 “Кухня” - сериал, с.2 еп.7, 

8 
00.00 “Да кажа или да не 

кажа?” - комедия (САЩ, 
2011), режисьор Рон Ха-
уърд, в ролите: Винс Вон, 
Кевин Джеймс, Уинона 
Райдър, Дженифър Конъ-
ли, Чанинг Тейтъм, Куин 
Латифа и др.

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Барби: Страната на съ-
нищата” - сериал

04.00 “Столичани в повече” - 
сериал

05.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

вТОрНик, 28 Май
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.4 еп.4, 
5

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Барби: Страната на 
сънищата” - сериал, еп.13 
- 15

09.00 “Домашен арест” - сери-
ал, еп.3, 4

10.00 “Щастливият Гилмор” 
- комедия (САЩ, 1996), 
режисьор Денис Дюган, 
в ролите: Адам Сандлър, 
Франсис Бей, Кристофър 
Макдоналд, Карл Уедърс, 
Джули Боуен и др.

12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 Шоуто на Слави (2019)
18.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.15, 16
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 Премиера: “Барът на 

Пепе” - сериал, еп.13
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, eп.21, 22
23.00 “Кухня” - сериал, с.2 еп.9, 

10
00.00 “Щастливият Гилмор” /п./
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

срЯДа, 29 Май
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.4 еп.5, 
6

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Барби: Страната на 
сънищата” - сериал, еп.16 
- 18

09.00 Шоуто на Слави (2019)
10.00 “Фантастичното 

пътешествие до Оз” 
- анимация, детски, 
приключенски (Русия, 
2017), режисьори Вла-
димир Торопчин, Федор 
Дмитриев и Дарина 
Шмидт

12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.17, 18
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 Премиера: “Барът на 

Пепе” - сериал, еп.14
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, eп.23, 24
23.00 “Кухня” - сериал, с.2 

еп.11, 12 
00.00 “Фантастичното пъте-

шествие до Оз” /п./
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

ЧЕТвърТък, 30 Май
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.4 еп.7, 
8

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Барби: Страната на 
сънищата” - сериал, еп.19 
- 21

09.00 “Комиците и приятели” - 
комедийно шоу (2018) 

10.00 “Аз, проклетникът” - ани-
мация, комедия, семеен 
(САЩ, 2010), режисьори 
Пиер Кофен и Крис Рено

12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 Шоуто на Слави (2019)
18.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.19, 20
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 Премиера: “Барът на 

Пепе” - сериал, еп.15
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.2 еп.1, 2
23.00 “Кухня” - сериал, с.2 

еп.13, 14
00.00 “Аз, проклетникът” /п./
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал



22.V. - 28.V.2019 г.
21 

Български 9
Äåòå ñúáèðà ðåòðî ïîìàãàëà

страницата подготви соня вълкОва

Любопитно у нас

Кметът на Видин 
направи лично дарение 

8-ìåòðов êðúñò

обновен храм отвори вратиОткриха паметник на  иван Церов

Подарък от Путин
за Лили Иванова
Тази година на своя юби-

лей примата на нашата естра-
да е получила руски посре-
брен самовар лично от Вла-
димир Путин.

Подаръкът пристигнал с 
дипломатическата поща от 
Русия до посолството и бил 
придружен с луксозна кар-
тичка с любимите бели цве-
тя на певицата. Всичко било 
доставено до дома й лично 
от посланика на федерацията.

Лили се познава лично с 
Владимир Путин, който при 
запознанството им й признал, 
че е слушал песните й като 
студент. Преди няколко годи-
ни в документален филм за ес-
традните звезди от соца, по-
казан по руската телевизия, 
Лили се похвали, че президен-

тът й е изпратил гърненце с 
любимия й пчелен мед. Като 
доказателство певицата дори 

показа празното бурканче и 
обясни, че вече не е пълно, 
защото го е изяла.

Паметник на един от първите вар-
ненски кметове Иван Церов, упра-
влявал града в периода 1909 - 1912 г., 
бе открит на площад "Независимост" 
в градинката пред ДТ "Стоян Бъчва-
ров". Скулптурата е дело на проф. 
Пламен Братанов.

"Това е паметник на един велик и 
достоен българин и варненец - ро-
ден в района на Велико Търново, 
но запазил завинаги Варна в сърце-

то си. Кметът Иван Церов оста-
вя непреходно наследство, което 
и днес ни вдъхновява и респек-
тира. Част от това наследство се 
намира на метри оттук - сграда-
та на драматичния театър "Стоян 
Бъчваров", чиято първа копка е 
направена именно от него през 
1912 г. И е прекрасно, че чрез тази 
скулптура той ще бъде свидетел 
на 100-годишнината от основава-
нето на театъра, която ще чест-
ваме през 2021 г. ", заяви при от-
криването кметът Иван Портних. 

Иван Церов е роден на 26 март 
1857 г. в с. Церова кория, Вели-
котърновско. Завършва бого-

словско училище при Лясковския 
манастир, учител в родното си село, 
Габрово, после в Свищов. По време 
на неговото кметуване за първи път 
във Варна се заговаря за електропро-
води, за водоснабдяване и канализа-
ция, изграждат се обществени сгра-
ди, прокарват се нови улици. Също 
за пръв път и също по негова идея 
улиците получават имена на възро-
жденци.

Православен 
кръст с височина 
8 метра бе тър-
жествено осве-
тен на най-висо-
ката точка над 
село Книжовник, 
община Хасково. 
Над 50 миряни се 
събраха в мест-
ността Ямача за 
водосвета, кой-
то бе отслужен от 
отец Димитър.

Кръстът бе из-
дигнат в края на 
ноември минала-
та година, но ос-
тавихме освеща-
ването му за се-
га, каза кметът на 
селото Иван Сла-
вилов. 

По негови думи 
така се отбелязва 
и стартът на въз-
становяването на местния 
храм "Св. св. Кирил и Мето-
дий", който не е бил ремон-

автор на книгата бестселър 
"Щастлива и красива бремен-
ност като моята". Това съоб-
щават от общината. 

Родената във Видин автор-
ка се е посветила на каузата, 
свързана със закупуване на 
кувьози за недоносени бебе-
та. Всички събрани пари от 
продажбата на книгата оти-
ват за нейното благотвори-
телно дело. 

До момента постъпили-
те средства по сметката на 
проекта от дарения и про-
дажби на книгата й са 3541 
лв. Наскоро Десислава Нико-
лова подпомогна неонатоло-
гичното отделение на МБАЛ 
"Св. Петка" - Видин. С напра-
веното поредно месечно да-
рение кметът на града за чет-

върта година подпомага мла-
ди хора и деца от общината в 
името на благородни и хуман-
ни каузи.

Да колекционира рет-
ро учебни помагала 
е хобито на осмо-

класника георги йорда-
нов. В сбирката му има над 
500 предмета и наскоро 
той ги изложи в експози-
ция в своето училище - СУ 
"Сава Доброплодни" в Шу-
мен. Той открива интереса 
си към старите учебни по-
магала преди 3 години, ко-
гато вижда няколко от тях, 
изхвърлени след поредна-
та инвентаризация. Събрах 
няколко, прибрах се вкъщи 
и мама каза – това са диа-
позитиви, откъде ги взе. Аз 
казах и тя отвърна – бра-
во, ние ги използвахме в 
училище, обяснява Георги.  

Така започва да търси 
различни предмети.  Въ-
преки че е от модерното 
поколение, свикнало със 
смартфони и интернет, той 
открива очарование в ста-
рите учебни помагала. Ге-

орги държи своята колекция 
на тавана. Той е преустроил 
помещението като хранили-
ще. Има различни шкафове, 
където са събрани безценни-
те находки.  

Младежът е категоричен, 
че ще продължи да съби-
ра ретро учебни помагала.   
Болно ми става на сърцето, 
когато чуя някъде, че се из-
хвърлят такива неща, и пра-

вя всичко възможно да оти-
да, въпреки че в Шумен се на-
мират трудно, казва момче-
то.  Приятелите му знаят за 
съкровището на тавана и чес-
то го посещават.  

А всички, които искат да се 
докоснат до образование от 
миналото,  имат късмет – Ге-
орги е готов да им покаже ко-
лекцията, както и работата на 
машините в нея.

Кметът на Видин Огнян Ценков 
подпомогна кампанията "Подари 
щастие", като направи лично да-
рение на Десислава Николова, 

тиран от построяването му 
през 1934 г. Следващият 
ни проект ще бъде за ос-

ветление на кръ-
ста, така че гледка-
та от селото да бъ-
де още по-красива 
вечер и нощем, до-
бави Славилов.

Идеята за кръ-
ста е възникнала 
спонтанно, каза 
д-р Стефан Дин-
ков, един от ини-
циаторите на на-
чинанието. Той по-
сочи, че необходи-
мите средства би-
ли събрани изця-
ло от дарения от 
частни лица, фир-
ми и със собствен 
финансов принос. 
Трудът по изра-
ботката на симво-
ла и монтажа му 
също бил безвъз-
мезден. 

Празникът за-
върши с раздаването на 
курбан на уважилите съ-
битието вярващи.

С изпълнения на цър-
ковни песнопения и 
тържествена  литургия 
в Свищов отвори врати 
храмът "Преображение 
Христово", съобщиха от 
пресцентъра на крайду-
навската община. 

Църквата е една от 
емблемите на гра-
да, построена през  
1836 г. върху осно-
вите на по-стария 
храм "Св. Никола".  
Била е затворена 
през 2010 г. след на-
стъпили  конструк-
тивни нарушения на 
сградата, създали  опас-
ност от срутване.  

През 2018 г. с фи-
нансиране от  Меж-
дуведомствената ко-
мисия за възстановя-
ване и  подпомагане 
към Министерския съ-
вет започва основният  

ремонт. Със собствени 
средства община Сви-
щов се е  включила в об-
новяването на дограма-
та, интериора и  двора 
на хра-

ма. 
Забележителна част 

от църквата е иконос-
тасът, който  през 1968 
г. е обявен за паметник 
на културата от  нацио-
нално значение. Специ-

алисти от НИНКН про-
дължават работата по 
консервацията на ико-
ните, дело на тревнен-
ски майстор. Преди Ос-
вобождението място-
то, на което се намира 

църквата, е било в 
центъра на града, 

затова тя се е 
считала за съ-
борния храм. 
Тук за пър-
ви път се из-
явява първи-
ят български 

хор - на Янко 
Мустаков. Днеш-

ният състав на хо-
ра под диригентство-

то на Елизабет Людми-
лова представи мно-
гогласни песнопения 
с участието на квартет 
"Светоглас" в църквата 
след тържествената ли-
тургия.   



22.V. - 28.V.2019 г.
21

2

Български10 Проблеми Конфликти

Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПеТКОВА

Само 4 г. затвор за циганин побойник

Пребиха и ограбиха 
възрастен мъж

ТракТОрисТ с  
3 ПрОМила алкОхОл

Полицията задържа 
след катастрофа край 
генерал Тошево тракто-
рист с близо три проми-
ла алкохол. 47-годишни-
ят водач на трактор е из-
губил контрол над маши-
ната в село росица, коя-
то преминала през край-
пътно дере и спряла в ме-
тален мост. Дрегерът е 
отчел 2.92 промила алко-
хол. Мъжът има влязла 
в сила присъда за упра-
вление на моторно пре-
возно средство под въз-
действието на алкохол, е 
показала справка. 

ОБърНа сЕ Тир  
с ПрасЕТа

Тир с 200 угоени пра-
сета се е преобърнал в 
ришкия проход. инци-
дентът е станал край се-
ло Прилеп. На завой шо-
фьорът е изгубил упра-
вление над тежкотовар-
ния камион, който е спе-
циализиран за превоз на 
животни, след което ма-
шината се е обърнала. 
Няма данни за загинали 
животни. 

ОсъДиха кМЕТа  
На сЕПТЕМври 

Две години и полови-
на условна присъда по-
лучи кметът на септем-
ври Марин рачев. Пазар-
джишкият окръжен съд 
го призна за виновен, че 
като едноличен търго-
вец на горива през 2006 
и 2007 г. е укрил данъци в 
размер на над 118 000 лв. 
Освен това е подавал не-
верни декларации, под-
писани от съпругата му. 

изЧЕзНал  
в БлагОЕвграД

Областната дирекция 
на Мвр в Благоевград из-
дирва 48-годишния Пе-
тър иванов амов. Мъ-
жът е в неизвестност от 
11 май. Той е висок около 
186 см с кафяви очи, къ-
са, прошарена коса и ед-
ро телосложение. за по-
следно е видян от род-
нини в района на ул. „Т. 
александров“ в Благоев-
град. При ходене ползва 
бастун. Умоляват се всич-
ки, които имат информа-
ция за Петър амов, да се 
обадят на тел. 112 и тел. 
073 867 434 или в най-
близкото рУ на Мвр.

зМии ПлъзНаха  
в ДЕТска граДиНа
змии плъзнаха в двор 

на детска градина и вдиг-
наха персонал и пожар-
никари на крак. влечу-
гите са се появили в ра-
йона на детска градина 
"Елица" в Мадан. Персо-
налът на забавачницата 
се е стресирал и веднага 
потърсил помощ на теле-
фон 112. На място е бил 
изпратен един екип от 
местната пожарна служ-
ба, които успели да зало-
вят влечугите.

42-годишният Вален-
тин Петров бе открит 
застрелян в дома си в 
Костенец. Преди това 
не е допуснал полицаи 
в къщата, когато са по-
искали да я проверят. 
Държал се е спокойно 
и не е давал индикации 
за притеснения. Тялото 
на мъжа бе намерено, 
след като негов род-
нина го потърсил в до-
ма му, който е в съсед-
ство на къщата на 43-го-
дишния Стоян Зайков, 
издирван за убийство-

то на 38-годишната Ми-
лена Шишкова. Петров 
е трети братовчед на 
Зайков. Той е живеел 
сам.

Главният секретар 
на МВР Ивайло Иванов 
каза, че все още не е по-
твърдена връзка меж-
ду двете убийства в Кос-
тенец, въпреки че не е 
изключена тази вер-
сия. По думите на Ива-
нов има вероятност из-
дирваният да се е укри-
вал в къщата на убития 
Валентин.

Второ убийство в Костенец

детската престъпност расте

Антоанета и Кръс-
тьо Попови са брат и 
сестра, които разпола-
гат с апетитен имот - 
родната им къща в сто-
личния квартал "Лозе-
нец". Вече обаче не са 
собственици на къща-
та, а багери са влезли 
в двора, за да я бутат. 

Двамата разказват, 
че всичко започнало 
с фалшифициране на 
техните подписи пре-

ди 8 години.
"Няма съмнение, че 

това е една от най-
мощните мрежи за 
кражба на имоти в Со-
фия и областта", каза 
Антоанета Попова.

Брат й Кръстьо пък 
разказа, че с две екс-
пертизи са доказали, 
че двамата не са се 
разписвали на дого-
ворите, които са по-
казвани в съда.

Имотна измама – брат и 
сестра останаха без дом

Полицията в Горна Оряховица разследва побой 
и грабеж над  84-годишен мъж, съобщават от ОД 
на МВР във Велико Търново. Сигнал за случая е по-
лучен от Спешна помощ. Медиците съобщили, че 
при тях е постъпил гражданин с контузни рани по 
главата. На мястото незабавно е бил изпратен по-
лицейски екип, който е установил, че същата нощ 
около 1.30 часа 84-годишният мъж е бил нападнат 
в дома си от непознат, който със сила го принудил 
да му даде наличните си 200 лв. 

По случая е започнато досъдебно производство.

Те се 
ч у д я т 
как ни-
то един 
с ъ д и я 
не е бил 
о з а д а -
чен от 
с т р а н -
н и т е 
догово-
ри или 
от фа-
кта, че 
на тях 
им би-

ло платено със 180 
000 лева, донесени в 
найлонова торбичка, 
но след това те не 
се явили при нотари-
ус за финализиране на 
сделката. Имотът им е 
пре продаден няколко  
пъти. 

Двамата се надя-
ват на едно последно 
дело, което да обяви 
фалшивия договор за 
неистински документ.

Четири години затвор при първона-
чален строг режим наложи съдът на 
40-годишния Кольо Рашев, който през 
януари нападна и преби жестоко въз-
растна жена в Гурково, за да я обере.

Рецидивистът проникнал в къщата 
на 83-годишната Иванка Колева и след 
като я малтретирал жестоко, й открад-
нал последните 35 лева, които родни-
ни й дали.

Баба Иванка гледала телевизия, ко-
гато чула да хлопва една от вратите на 
дома й. Проверила, но не видяла нико-
го и си легнала. Малко по-късно, след 
като заспала, била нападната от мъж с 

маска и ръкавици.
„С едната ръка ми натискаше устата, 

с другата ме биеше. Удряше, където 
свари - по носа, по главата. Хвана ме 
като парцал и ме хвърли на 2-3 метра 
в стаята", сподели тогава през сълзи 
самотно живеещата възрастна жена, 
която остана една седмица в болни-
ца с тежки травми.

Само след часове обаче той беше 
заловен. Оказа се, че Рашков, който е 
от ромски произход, вече има 10 при-
съди, като съвсем наскоро е бил пус-
нат предсрочно. 

Присъдата на рашков става факт 
след споразумение между него и 
прокуратурата.

Тревожна статисти-
ка сочи, че деца се пре-
връщат в престъпници, 
за да си купуват табле-
ти. Според данните на 
МВР момчетата крадат 
техника, а девойките - 
дрехи и парфюми. Со-
фия е на първо мяс-
то по кражби от деца. 
1651 непълнолетни са 
прекрачили границата 
на закона.

1348 тийнейнджъри 
на възраст между 14 
и 17 години са извър-
шили противообщест-
вени прояви и са били 
отведени в районните 
управления на МВР.

Кражбата на имуще-
ство е най-разпростра-
неният вид престъпле-
ние. Най-често непъл-
нолетни обират мага-
зини или други търгов-
ски обекти - 34% (909 
лица), домове - 18.7% 
(498 лица). На трето 
място са кражбите с 
взлом -  10 % (267 лица).

"Контрол е ключова-
та дума. От самото раж-

дане и в процес на фор-
миране на автономност 
и на израстване на дете-
то то иска всичко тук и 
веднага", посочва пси-
хологът  Александра 
Петрова. По думите й 
в днешно време роди-
телите се чувстват из-
ключително задълже-
ни да удовлетворяват 
потребностите на де-
цата. "Така на практика 
детето няма контрол и 
адекватна рамка, която 
да спазва. Тогава то из-
вършва антисоциално 

деяние", казва още тя.
Страстта към ком-

пютърните игри е най-
новото психично раз-
стройство, обяви нас-
коро Световната здрав-
на организация. Харак-
терното при него е, че 
човек става толкова 
пристрастен към виде-
оигрите, че ги превръ-
ща в приоритет. Не кон-
тролира времето, кое-
то прекарва пред ком-
пютъра, и оставя на за-
ден план останалите си 
задачи.

Собственик на кравеферма уби крадец, влязъл в 
нивата му в с. Болярино. Селскостопанският произ-
водител Димитракис Пирилис е от кипърски произ-
ход, посочват от Апелативната прокуратура в Плов-
див.

Той забелязал трима мъже да влизат в имота му, 
за да крадат крави и люцерна. След като ги видял, 

той се качил в автомобила си и ги подгонил, а те 
се разбягали в различни посоки. На около 600 ме-
тра от фермата успял да застигне единия от тях и 
го прегазил с колата си.

60-годишният мъж е привлечен като обвиняем. 
Близката на Димитракис Пирилис Таня Николова 
оправда действията на фермера, като посочи, че 20 
години от неговия имот се крадат животни и фураж. 

Обвиняемият е задържан за срок от 72 часа.

Собственик 
на кравеферма 
премаза крадец 
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ОфшОркитеОт стр. 1
Бил говорел като Кор-

нелия Нинова и участ-
вал на страната на БСП 
в предизборната борба. 
Глупости на търкалета! 
Цяла България знае, че 
от списъка с длъжности, 
подлежащи на проверка 
и наказателна отговор-
ност, половината са под 
политически чадър и са

НЕДОСЕГАЕМИ
Ако по-смела медия 

се докопа до изобли-
чаваща информация 
тип „Апартаментгейт”, 
то всичко останало е 
скрито-покрито. Седем-
те оставки на минист-
ри, зам.-министри и Цв. 
Цветанов са само вър-
хът на айсберга. Проку-
ратурата с 8 на сто до-
верие рядко посяга към 
набързо забогатели по-
литици, фирмаджии, 
приятели от кръговете 
и обръчите около Бой-
ко или Доган. От брюк-
селски доклад е видно, 
че 60 на сто от сигнали-
те за злоупотреби с ев-
ропейски средства не 
се разследват, а остана-
лите се протакат и не-
значителен процент от 
тях отиват в съда. Сани-
рат се панелки, да ре-
чем, за 2 млрд. лв. Це-
ната на квадратен ме-
тър облицовка е 5 пъти 
по-висока от обичайна-
та. Качеството е отчай-
ващо. Отговарящата за 
този енергоспестяващ 
проект регионална ми-
нистърка сега се мъдри 
в листата на кандидат-
депутати на ГЕРБ. Не се 
е родил магистрат, кой-
то ще посмее да поглед-
не, камо ли да вникне в 
крупната далавера как 
са избрани изпълните-
лите, защо са прехвър-
ляли поръчките на под-
изпълнители с ниска 
квалификация, в начи-
на на ценообразуване-
то, контрола и има ли 
обогатили се.

Цацаров, за когото се 
пусна слух, че Пеевски го 
е водил в кабинета на Цв. 
Цветанов, преди да бъ-
де харесан от Борисов 
за високия пост. А град-
ският прокурор Кокинов 
директно обвини пред-
седателя на гербаджии-
те, че си го е избрал, за 
повече от пет години не 
вкара зад решетките ни-
то един виден деец на 
управниците. Да, заведе-
ни са преписки, но те се 
мотаят до безкрайност 
или се връщат от разни-
те институции за пропус-
ки. Бие се по независи-
ми бизнесмени и тук-та-
ме – по някой прекалил 
с алчността дребен или 
среден чиновник. Апро-
по, по повод срещите на 
Радев с висши магистра-
ти Б. Борисов сподели, 
че „нарушавал тяхната 
независимост”. Това ако 
не е гьонсуратлък, здра-
ве му кажи…

Независимият главен 
обвинител би трябва-

ло да получава ежеднев-
но сигнали от ДАНС точ-
но за онова, за което на-
стоява в писмото си. Ако 
не се правило, то е, по-
неже не е изисквал спаз-
ване функционалните за-
дължения на спомената-
та мега служба. За какво 
плащаме сериозни за-
плати на стотиците ней-
ни офицери, агенти, спе-
циалисти и прочее, ако не 
ловят за ушите отмъква-
щите милиони от общи-
те пари и не ги дават на 
хората на Цацаров да ги 
„сготвят” според техния 
жаргон. 

Страната 
ни е малка, а 
изчезващите 
ф и н а н с о в и 
средства са 
големи, обяс-
нимо е, че те 
се изнасят и 
в чужбина, за 
да се връщат 
„изпрани” ка-
то инвести-
ции, толко-
ва желани и 
рекламира-
ни от каби-
нета…

Налага се 
да отидем 
в началото 
на прехода. 
Професията ни изисква 
да надничаме в „паници-
те” на силните на деня.

Твърденията, че чер-
вените са главните ге-
рои от легендата за от-
мъкнатите капитали, са 
до голяма степен невер-
ни и още повече неточни. 
Имаше Министерство на 
външната търговия, сме-
сени задгранични дру-
жества, външни предста-
вителства и пр. Но още в 
началото на прехода, ко-
гато държавата по инер-
ция все още бе силна, тя 
ги блокира и допуснати-
те пропуски са по-ско-
ро изключения. Целта на 
социалистите, произти-
чаща от идеологията им, 
бе народното имущество, 
съградено с усилията на 
нацията за 45 години, из-
числявано за над 30 млрд. 
долара, да бъде справед-
ливо разпределено. 

МАСОВАТА 
ПРИВАТИЗАЦИЯ

изяде главата на без-
сребърника Жан Виде-
нов. Измислената десни-
ца, коварно консултира-
на от западни неолибе-
рали, уплашени, че ня-
ма да могат да се добе-
рат до лъвския пай от пе-
челившите предприятия, 
направи всичко възмож-
но да се провали изгод-
ният за нас план. Взехме 
си боновите книжки и до-
там. Малко са щастливци-
те, получаващи дивиден-
ти за своя дял от общо-
то имане. Тръгнаха про-
тести, банкови фалити, 
„пирамиди“, унищожава-
щи спестяванията на хо-
рата. Според запознати 

спекулантът Сорос е из-
точвал по 9 млн. дола-
ра ежедневно от банко-
вата система, за да бъде 
тя срината и левът – то-
тално обезценен. Изчез-
наха хранителните стоки 
от магазините. Складове-
те бяха пълни, а хладил-
ниците, най-вече на сто-
личани – празни. Револю-
ционният синдикат „Под-
крепа” блокира Хлебоза-
вод №2. Извиха се дълги 
опашки за мляко, браш-
но, олио и т. н. Тръгнаха и 
платените протести, при-
ключили с вандалска ата-
ка срещу парламента…

Същинското разграб-
ване се случи след побе-
дата на СДС.

„С МАЛКО,  
НО ЗАВИНАГИ”

както твърдяха брадатите 
лидери, присвоили вре-
мето ни. Ликвидационни 
тричленки, разбойниче-
ско-ментърджийска при-
ватизация, фалшива рес-
титуция, нахлуване на 
чуждестранни мошеници 
и разпродаване на акти-
вите на символични цени. 
Парадоксална е раздяла-
та ни с националния ави-
опревозвач „Балкан”, раз-
полагащ с 57 пътнически 
самолета и сума ти имоти 
в различни точки на све-
та на цената на тристаен 
апартамент в центъра на 
столицата. Впоследствие 
еврейската фирма на Гад 
Зееви дори осъди държа-
вата за още 6 млн. лв. не-
устойки. 

Съученичка от моя 
клас изведнъж стана 
собственик на над 50 
дка, върху които се раз-
простираше подразделе-
ние на регионалното ми-
нистерство, златна земя 
в периферен южен квар-
тал на София със складо-
ви помещения и ремонт-
ни работилници. Сигурно 
днес тя щеше да е мили-
онерка, ако не бе от кла-
на на взривилия мавзо-
лея „Валяк” Евгени Бакър-
джиев, изпаднал в неми-
лост поради вътрешни 
битки в ОДС. Измести я 
човек на Костов, отне си-
лом документацията, от-
мъкна и касата с няколко 
хилядарки в нея. На раз-
чистения парцел сега се 

мъдри огромен мол. 
Комшия, станал за 

кратко министър в слу-
жебния кабинет на Софи-
янски, бе наклеветен, че в 
казармата е подписал де-
кларация за доверено ли-
це на Военното контрара-
зузнаване. Снеха го и го 
изпратиха в близкоизточ-
на държава за търговски 
представител. Изкара там 
няколко години, върна се 
нещастен и сподели, че 
докато е бил зад граница, 
раздаването на благини е 
приключило. Мотиваци-
ята на седесарите бе да 
формират за наша смет-

ка богата класа, която да 
ги поддържа, подарявай-
ки й парчета от държав-
ната баница…

Предвидили, че рано 
или късно ще им се по-
търси сметка, открадна-
лите най-много намериха 
начин да осигурят потом-
ството си чрез офшорки-
те. Общото значение на 
термина означава „ком-
пания, регистрирана из-
вън юрисдикцията на те-
риторията, в която проти-
ча основната й стопанска 
дейност”. Десетки са зо-
ните, определени за

„ДАНЪЧЕН РАЙ”
Класически пример са 

тропическите острови. 
Някои от тях съществу-
ват за сметка на таксите 
от регистрация на фир-
мите. Информацията за 
същинските собствени-
ци на банковите сметки 
е табу. Консултанти ка-
то бившия ковчежник 
на СДС Христо Бисеров 
и цели кантори са анга-
жирани с подобни услу-
ги. Те намират подставе-
ни лица и движат неща-
та, пазейки строга тайна. 
Списъкът на държавите, 
предлагащи регистрация 
с облекчения, привлича 
международни инвести-
тори и такива, придоби-
ли средства по не дотам 
почтен начин. След пада-
нето на „желязната заве-
са” тарикати от Източна 
Европа като частни лица 
изнесоха милиони и ми-
лиарди. Това е причина-
та правителства и масме-
дии да се отнасят небла-
госклонно към офшор-
ните юрисдикции и пре-

доставените от тях услу-
ги. Но не са много стра-
ните, в които със закон 
е ограничено предоста-
вянето на възможности 
за активи и обществени 
поръчки на неизвестни 
инвеститори, регистри-
рани в Андора, Аруба, 
Барбадос, Бермуди, Бор-
нео, Гибралтар, Хонконг 
и т. н. Нашенските люби-
тели на подобна тайн-
ственост обикновено 
използват Кипър, Лихте-
нщайн, Монако, Панама, 
Либерия. Важно поясне-
ние е, че грифът „Секрет-
ност” пада при силен на-
тиск за извършено прес-
тъпление от собственика 
на офшорната компания. 

В повечето от сделки-
те през последните годи-
ни, особено в мандати-
те на Костов, Симеон и 
Борисов, за продажбите 
на печеливши предпри-
ятия и компании бяха 
предпочетени офшорни 
фирми. Правителствата, 
които не поставят пре-
града пред неизяснения 
произход на капиталите, 
се наричат от протести-
ращата Улица

МАФИОТСКИ
Често чуваме такива 

скандирания пред Ми-
нистерския съвет. Яв-
но усещането на все по-
обедняващи слоеве от 
населението е, че управ-
ниците са свързани с ко-
рупционни сделки. Тра-
гичното е, че изнесените 
наши пари, вероятно съг-
ласувано с управниците, 
се връщат „изпрани” и с 
тях се купува нещо пече-
лившо за обществото. И 
то става частно…

Предложенията на со-
циалистите в парламента 
да не се дава възможност в 
търговете да участват оф-
шорки, се сблъскват с яр-
остен отпор от всички ос-
танали политически сили. 
Примерът с БТК е уника-
лен. Печалбите от 200 млн. 
годишно бяха пренебрег-
нати, за да спечели огро-
мен консултантски хоно-
рар Цветелина Борисла-
вова, станала щастлив соб-
ственик на бившата седе-
сарска банка на Славчо 
Христов. В същото време 
нейният дългогодишен 
съжител Б. Борисов бе гла-
вен секретар на МВР…

Президентът и преоб-
ладаващата част от граж-
данството са наясно, че 
няма да се оправят не-
щата, докато не се пре-
махне пропитото от да-
лавери управление. Ра-
дев е дал предупреди-
телен сигнал на Цаца-
ров да не изчаква меди-
ите да навлязат в дебри-
те на онези 11 млрд. лв., 
които се отклоняват еже-
годно според доклад на 

европейски наблюдате-
ли. Главният прокурор 
прави онова, което би 
сторил на негово място 
всеки, зависим от някого 
или нещо, заел поста му 
магистрат – праща бута-
форно искане към служ-
бите за информация! По 
този начин обаче не сне-
ма отговорността от себе 
си, а по-скоро се излага, 
че не е бил на мястото 
си като ръководител на 
изключително важната 
институция. Какъв огро-
мен ресурс бе хвърлен за 
зрелищното арестуване 
на кметицата на столич-
ния квартал „Младост” – 
независимата г-жа Иван-
чева и заместничката й. 
Тежко въоръжени мас-
кирани полицаи – сре-
щу две крехки жени, бе-
лезници, белязани банк-
ноти, камери – срамен 
театър! В крайна смет-
ка се оказа, че те не са 
вземали никакъв подкуп 
и са набедени. Ако поне 
част от подобни усилия 
се пренасочва към елита 
на ГЕРБ, владеещ цялата 
власт в родината две пе-
тилетки, към техните ка-
дри, настанени на дър-
жавната хранилка, усво-
яващите милиарди бю-
джетни средства, някол-
кото фирми, получава-
щи огромни поръчки, 
към фонда „Земеделие” 
и други потребители на 
евросредства, към стро-
ителите на магистрали, 
неистово страхуващи се 
от проверки, килиите в 
затворите щяха да се на-
пълнят с „бели якички” 
и самодоволни големци.

Предлагаме на глав-
ния прокурор, за да е 
ефективен опитът му да 
хваща едри риби, да на-
стоява пред премиера - 
запознати колеги твър-
дят, че често се среща 
с него, да разреши на 
службите да вършат пъл-
ноценно работата си, за-
ради която са създадени. 
Да премахне забраната, 
ако има подобна, да се 
пипат определени пред-
ставители на елита. Ина-
че ще получи формален 
отговор и нищо няма да 
последва. А като гръм-
не нова бомба в медии-
те, ще се прави на учу-
ден, сякаш не той, а ня-
кой друг е длъжен спо-
ред конституцията да 
преследва нарушители-
те на закона, без значе-
ние от коя партия са те, 
с какъв статут, финансов 
ресурс, вяра, етническа 
принадлежност и т. н. Да 
не разчита на разкрития 
от офшорките – те в из-
вестна степен наподобя-
ват кабинета „Борисов”. 
Пазят тайните си до мо-
мента, след който това 
вече е невъзможно…

и от нас, пенсионерите, зависи 26 май да ста-
не началото на края на корумпираната власт, 
обогатила се неимоверно за сметка на нашата 
бедност. 42% от нацията официално съществу-
ва в недоимък, а 22 на сто са на ръба на оцелява-
нето! длъжни сме да накажем с бюлетината си 
онези, които са виновни за мизерията на поко-
лението ни! Петьо ДаФиНкиЧЕв
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В Пазарджик се състоя 
тържество, посветено 
на 90-годишния юби-
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Наш дом

Съюзен живот Читалища

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Който пее, дълго живее

ВълнуВащ празник

„Читалището – дом на родно слово,
на родна песен, българско хоро,
на багри – слънце, блеснало отново.
Читалището – дом на цял народ.”

Божидар славОв
 
 НЧ „Добри Чинтулов - 1935” в софийския 

жилищен комплекс „Дианабад” със секретар 
Методи Крумов – прекрасен организатор,  и 
председател  Светослав Пожидаев – даващ 
зелена светлина на всяка инициатива, млад, 
енергичен и амбициозен, спечелил не един 
проект за читалището със своите школи, със-
тави и клубове, е нашият втори дом. Искам да 
разкажа за един от клубовете - ”Клуб 55+” с 
ръководител Гинка Благоева.

  Тук всеки понеделник от 18,00 часа  при-
иждат мъже, жени и не само от нашия квартал. 
Привлича ги ритъмът на българските хорà. 

Нещо силно и вълнуващо ги владее. Изпълва 
душите им  с възторг и любов и те всички са 
завладени от  мелодиите на българските хорà 
- Македонското, Добруджанското, Пайдушко-
то, Дайчовото, Копаница, Чичивото. Неверо-
ятна гледка! Гледаш, слушаш и се радваш на 
тия въодушевени хора, които след работа  ид-
ват и създават радост за себе си и за околни-
те. От отворените прозорци на залата (която 
вече трудно ги побира),  долитат звуците на 
добруджанските поля, магията на Родопа пла-
нина,  долита уханието на българската  земя.

 Гинка Благоева – ръководителката на клу-
ба, омайва  присъстващите не само с българ-
ските хорà, но и с енергията си, със своя хъс  
към работата си, с обичта си към българската 
песен и хоро, към „всичко българско и род-
но”. Всички те се чувстват като едно семей-
ство. Всеки месец  празнуват рождените си 
дни заедно. Празнуват  и всички празници 
от българския национален календар. И всич-
ко това се организира от Гинчето, която със 
своята  омайваща усмивка  го прави с лекота.

Вият се хорàта български, люшка се родната 
песен всеки понеделник. А след това  триде-
сет гайдари репетират  с родопски каба гайди.

 Това читалище наистина е наш  дом! Наш, 
български.

П е н с и о н е р с к и -
ят клуб „Надежда” в 
с. Екзарх антимово  
проведе отчетно-из-
борното си събрание. 
Присъстваха почти 
всички членове, с мал-
ки изключения – пора-
ди заболяване, в т.ч. и  
председателят на клуба 
Славка Христова.

Гости на събранието 
бяха:  Мария Колева – 
председател на Общин-
ския съвет на пенсио-
нерите, Карнобат, Сте-
фан Желев – почетен 
председател на Общин-
ския съвет на пенсио-
нерите, Карнобат, Бай-
чо Праматаров – пред-
седател на НЧ „Н. Й. Ва-
пцаров - 1925 г.”, и Стай-
ка Делева – читалищен 
секретар.

Докладът за дей-
ността на клуба през 
изминалата 2018 г. бе-
ше представен от зам.-
председателя на клуба 
Каля Димитрова, която 
бе и водеща на събра-
нието. Тя прочете при-

ветствие от  Славка 
Христова към членове-
те на клуба, с което им 
пожелава много здра-
ве, задружен труд за 
по-добър живот в клу-
ба, добри взаимоотно-

шения в колектива.  
В отчетния  доклад бе 

направен обстоен ана-
лиз на извършеното 
през изминалия пери-
од, след което бе даде-
на възможност на чле-
новете на клуба за из-
казвания или допълне-
ния.

Изказаха се Петко 
Петков, Иванка Кър-
джилова, Софийка Пе-
ева, Радка Друмева, Пе-
тър Петров и Иван Ди-
нев. Те изразиха поло-
жителната си оценка 

на  доклада на ръко-
водството и направи-
ха ценни предложения.

 Мария Колева също 
направи препоръки за 
бъдещата работа.

Секретарят на чита-
лището С. Делева  оце-
ни високо цялостната 
работа на клуба и пев-

Прекрасна атмосфера ческата група, чиито 
членове са жените от 
ПК. Тя им пожела да са 
здрави, все така всеот-
дайни, да продължават 
да се представят на ви-
соко ниво. В следваща-
та точка от дневния ред 
на събранието – избор 
на ново ръководство, 

присъстващите  
предложиха за 
председател Ка-
ля Димитрова. Тя 
бе избрана еди-
нодушно, а Сла-
вка Христова бе 
избрана за поче-
тен председател 
на ПК „Надежда” 
заради големите 
й заслуги за съз-
даването му, за 
работата й в клу-
ба и в певческата 
група, за нейния 

всеотдаен труд за съз-
даване на прекрасна 
атмосфера за хората в 
пенсионна възраст, ко-
ито  посещават с жела-
ние сбирките, където 
се зареждат с положи-
телни емоции и енер-
гия.  

Денка ПЕТрОва   Момянка славОва

лей на Таня костадинова 
васева. Той беше уважен от 
Тодор Попов – кмет на об-
щина Пазарджик, инж. Ге-
орги Гатев – директор на 
Професионалната гимназия 
по селско стопанство „Ца-
рица Йоанна” и общински 
съветник, Мария Тотева – 
бивш директор на учили-
щето, Цонка Кацарова, Ани 
Хрискова, бивши зам.-ди-
ректори, учители и колеги 
на юбилярката. Присъстваха 
децата, внуците и правнуци-
те, роднини и приятелите й.

В отправените  поздравле-

ния се откроиха качествата 
и приносът й като агроном, 
учител, заместник-директор 
на гимназията „Константин 
Величков” и дългогодишен 
директор на ТМСС „Петър Бо-
гданов” – висок професиона-
лизъм, упоритост, почтеност.

 В поздравленията про-
личаха дълбокото уваже-
ние и обичта към нея за 
знанията, съветите и опита, 
които е оставила след себе 
си. Изтъкна се и всеотдай-
ната й обществена работа 
като дългогодишен съде-
бен заседател, член на пле-

нума на СП-2004, заслугите 
й за развитието на пенси-
онерското движение в об-
ластта като ръководител на 
първия клуб на пенсионера 
в Пазарджик.

За приноса й в обучени-
ето и възпитанието на уча-
щите се община Пазарджик 
я удостои с почетен пла-
кет, връчен от кмета То-
дор Попов.

Поздравителни адреси 
поднесоха ръководството 
на БСП, Катя Сеферинкина 

– председател на област-
ния и общинския съвет 
на СП-2004. Юбилярката 
е почетен член на Нацио-
налния съвет на СП-2004.

Сякаш за нея поетеса-
та Елисавета Багряна е 
написала:
Родих се и живях на тази 
наша хилядолетница земя.
И слънцето ме гря, и вкусих 
и най-сладкия, и горчивия 
й плод…
И радвах се, и много 
страдах.
Но никога не те проклех,
а благославях те, Живот!

Мария ТОТЕва

П е н с и о н е р с к и я т 
клуб „Добруджа” в Ду-
лово осмисля живота на 
своите членове с богата, 
разнообразна културно-
масова дейност, в осно-
вата на която лежат пе-
сните, танците, оби-
чаите и други народни 
умотворения. Те имат 
дълбоки корени в нашия 
живот и затова присъст-
ват във всички празни-
ци, които провеждаме.

И м а -
ме мно-
го при-
я т е л и . 
П о д -
д ъ р ж а -
ме дру-
ж е с к и 
в р ъ з к и 
с пенси-
онерски 
клубове 
и от Се-
верна, и 
от Южна България. Сре-
щите ни с тях са малки 

празници, с много песни 
и танци, с много хумор и 

други самодейни изяви. 
Смятаме, че тези срещи 

спомагат за поддържа-
не на духовното и физи-

ческото здра-
ве на пенсио-
нерите.

Нашите во-
кални групи 
вземат учас-
тие във всич-
ки областни и 
в много реги-
онални и на-
ционални съ-
бори, къде-
то успешно 
п р е д с т а в я т 

звучната добруджанска 
народна песен и Дулово 

като град с богата пен-
сионерска художестве-
на самодейност. При-
знание за това са меда-
лите, грамотите и други 
по-малки награди, кои-
то сме получавали.

Има народна мъд-
рост, която гласи „Който 
пее, зло не мисли”. При 
нас тя звучи така: „Кой-
то пее, дълго живее.” И 
това съдържание е мо-
же би по-близо до ис-
тината.

величка грОзДЕва, 
председател на клуб 

„Добруджа”
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Çаãóбåно å ìноãо. Íо нå вñичêо
Съдбоносният въпрос 

за България е не кой да 
ни управлява, а как да ни 
управлява.

Но нашето омаломо-
щено и атомизирано об-
щество се втренчва не-
прекъснато във въпроса 
кой да ни управлява. И се 
върти омагьосано и апа-
тично в кръг, даже не в 
кръг, а в свиваща се, на-
сочена надолу спирала.

Защо властта пока-
за такова хищно и ал-
чно, ненаситно и ко-
румпирано лице? За-
щото всички там са 
негодни или негодни-
ци? Не. Преди всичко 
защото тази власт ня-
ма мисия, визия, стра-
тегия и компетенция. 
Погледнете цялата ис-
тория на човечество-
то – винаги когато ед-
на власт в конкретни-
те исторически усло-
вия няма присъщите за 
съответното време ми-
сия, визия, стратегия и 
компетенция, се случ-
ва едно и също – са-
мата власт и пълчища-
та около нея започват 
да деребействат, пляч-
косват, грабят, натруп-
ват недвижимо и дви-
жимо имущество. Дела-
та на една власт са като 
блюдата на една везна – 
общественото и лично-
то. Ако властта се стре-
ми и знае как да напъл-
ни с дела обществено-
то блюдо, то натежава, 
личното се вдига висо-
ко и никой не се взи-
ра какво има в него. 
Но ако властта не слага 
нищо или почти нищо 

в общественото блюдо 
на везната, то се вдига 
нагоре и обществото 
вижда само едно блю-
до – личното, и се гневи, 
че то се пълни на фона 
на изпразването откъм 
смисъл на държавата и 
държавността.

Разбира се, въпроси-
те кой да ни управлява 

и как да ни управлява 
са много тясно свърза-
ни. Ето защо изминали-
те десет години дават от-
говор – категоричен от-
говор, че тази, сегашна-
та власт не може да ни 
управлява, както трябва 
да ни управлява. Десет 
години са не само необ-
ходим, те са достатъчен 
срок да се направи този 
безпощадно ясен извод. 
Последните десет годи-
ни са изгубени за Бъл-
гария. България е в без-
пътица, устремена сляпо 
към безбъдеще.

И ето, напоследък се 
случи няколко мои при-
ятели или близки хора да 
дойдат отвън за извест-
но време у нас и те еди-
нодушно са потресени – 
какво става с България, 
накъде върви тя?

Те виждат навсякъде 
агресивна демонстра-
ция на лош вкус и ниско 
качество в строителство-
то и ремонтите. Виждат 
некомпетентна и поня-
кога арогантна админи-
страция. Виждат лошо 
обслужване в магазини 
и заведения за хранене. 
Виждат все по-ориента-

лизирана и безидейно 
развивана столица. Виж-
дат огромни маси унили 
хора в дрехи втора ръка. 
Виждат нацвъкани мо-
лове и между тях тъжна 
реалност. Виждат мръс-
ни улици, разбити под-
лези. Виждат допотопна 
инфраструктура. Виждат 
парвенюшка демонстра-
ция на богатство и пълзя-
щи и спящи на публични 
места клошари и бездом-
ници. Аз не подлагам на 
съмнение родолюбието 
на тези мои приятели и 
близки хора, а те не са и 
някакви богаташи – нор-
мални хора, доказващи 
се и доказали се в Евро-
па. Но те изпитват култу-
рен шок при досега с ре-
алната България.

И няма как да бъ-

де другояче. Защото е 
крайно време да си ка-
жем – така повече не мо-
же! Всъщност може, но не 
бива! Не бива повече да 
имаме власт без мисия, 
визия, стратегия и компе-
тенция. Не бива повече 
да имаме толкова неспо-
собност, граничеща с не-
кадърност в управление-
то. Иначе ще се превръ-
щаме в територия, от ко-
ято честните, почтените, 
младите, способните (а 
вече и не само те) се спа-
сяват с бягство.

Ето защо имаме само 
един изход като обще-
ство – да се замислим 
целокупно само върху 
един въпрос и той е - 
как да бъдем управля-
вани. Изминалите 30 го-
дини и особено послед-

ните 10 от тях ни дадоха 
убийствени примери как 
не трябва повече да бъ-
дем управлявани. 

Замислянето над този 
въпрос няма да ни се раз-
мине, освен ако не сме 
се смирили и примири-
ли окончателно с това, че 
България си отива.

И трябва час по-скоро 
да се замислим, защото 
между тревогата, че Бъл-
гария си отива, и ужаса, 
че България си отиде, мо-
же да е само една крачка. 
Докато тази крачка не е 
направена, още нищо не 
е загубено. Впрочем не, 
не съм прав. Не е вярно, 
че нищо не е загубено. 
Загубено е, и то много. 
Но не всичко.

Проф. Николай 
слаТиНски

Присъствах на заседание на Националния 
съвет на Движението на ветераните в БСП. На 
него гост бе заместник-председателят на пар-
тията Кирил Добрев. Той постави редица ва-
жни въпроси по предстоящите избори за Ев-
ропейски парламент на 26 май. 

Бяхме информирани от експерта Вълков, че 
машините, които основно са разположени в 
секциите в София и окръга, са изхвърлени от 
няколко европейски страни, защото могат да 
се манипулират. На конкурса другите машини 
ГЕРБ ги шкартира и прие тези. Още един опит 
да спечели нечестно изборите.  Разставени са 
в София и областта, за да им бъде по-лесно  да 
бъдат манипулирани резултатите. 

Затова е най-добре всички, които имат на-
мерение да гласуват за БСП, да го правят с 
бюлетина. Имат това право. Онези, които са 
против ГЕРБ, също така е важно да гласуват 
на хартия. 

Беше поставен и въпросът за активността 
на нашата тв. Въпреки ограниченията, които 
съществуват,  те могат да споменават винаги 
номера на БСП №18, защото старите хора е 
възможно да се подведат от некоректното и 
нечестно  присвояване на нашето име "Коали-
ция за България". Да се отбележи първо №18 
в бюлетината и след това за предпочитания 
кандидат, ако не се одобрява подреждането.  
Номер 18 непрекъснато да бъде  в главите на 
хората, за да не се получи грешка. Гласуването 
за "Коалиция за България”  ще е глас за ГЕРБ. 

Особено се обърна внимание на активно-

то участие на ветераните в оставащите дни 
до изборите за разясняване целите и задачи-
те на БСП за постигане на победа над ГЕРБ и 
промяна на статуквото. 

Да се разяснява,че победата на 26 май ще 
доведе до изгонването на мафията от управле-
нието на държавата и провеждане в най-скоро 
време на предсрочни парламентарни избори. 

Също така бе обсъден въпросът за участи-
ето на най-неграмотното и продажно обще-
ство, с помощта на което ГЕРБ е управлявало 
досега. Ние не сме в състояние да им отнемем 
правото да гласуват, но трябва да се следи в 
секциите, когато се появят, да проверим имат 
ли това право или не. Обикновено те се поя-
вяват  в края на изборния ден на тумби. Раз-
пръскват се по няколко души в секция и бър-
зо изчезват. 

Щателно всеки един да бъде проверяван 
има ли право да гласува и на какво основа-
ние, адрес и местожителство, защото има и 
такива, които са гласували на друго място и 
тук идват за повторно гласуване. 

Голямо внимание се обърна и на броене-
то и попълването на протоколите. Ако има 
съмнение за злоупотреба от страна на ГЕРБ, 
да се проведе паралелно броене на бюлети-
ните и особено на тези, които са обявени за 
невалидни. Подпис на протокола при неже-
лание на председателя да се провежда пара-
лелно преброяване да не се поставя от наша 
страна, защото протокол без нашия подпис е 
невалиден.
христо ДЖУрОв, о.з. капитан първи ранг 

Да се внимава 
с подводните 

камъни

Как да гласуваме
На 26 май в България ще се 

проведат избори за евродепута-
ти. Избирателите гласуват в кон-
кретни избирателни секции, оп-
ределени спрямо постоянния ад-
рес на гражданите според доку-
ментите за са-
моличност. Из-
б и р а т е л н и т е 
секции ще бъ-
дат отворени 
от 7 ч. сутринта 
до 19 ч. вечерта. 
Избирателите 
задължително 
трябва да пред-
ставят пред из-
б и р а т е л н а т а 
комисия доку-
мент за само-
личност. В сек-
циите, снабде-
ни с машини, избирателите мо-
гат да гласуват с бюлетина или 
машинно. 

Бюлетината е една, като в ля-
вата страна с номера са изписа-
ни всички партии, а отдясно има 
кръгчета с номера от 101 до 117, 
които отговарят на номерата от 
1 до 17 в списъка на партиите. 

Преди да се влезе в избирател-
ните секции, избирателите тряб-
ва да се осведомят за номера на 
предпочитаната партия и нейни-

те кандидати. Ако избирателят е 
удовлетворен от подредбата на 
кандидатите, поставя само върху 
номера на партията знака Х или 
чавка. Ако предпочита някой от 
по-задна позиция в списъка да 

бъде избран за евродепутат, ос-
вен върху номера на партията 
поставя Х или чавка и на номера 
на предпочитания кандидат, ка-
то 1 отговаря на 101, а 17 на 117.

Гласуването чрез машина ста-
ва в отделeно с параван място. 

Член от секционната комисия 
ви показва кой бутон да натисне-
те. И ви оставя сам пред маши-
ната. След натискане на бутона 
се появява електронна бюлети-
на – едно към едно с хартиената. 

Избирателят отбелязва пред-
почитанията си върху електрон-
ната бюлетина чрез докосване 
на екрана върху квадратчето  - 
натиска  номера на съответния 
кандидат или квадратчето "Не 

подкрепям никого". 
Може и да гласува с 
празна бюлетина, ко-
ето ще означава не-
действителен глас. 
Накрая се натиска бу-
тонът "Гласувам" и се 
потвърждава. Изби-
рателят изчаква ма-
шината да отпечата 
хартиена разписка, 
проверява дали из-
борът му правилно е 
отразен в нея, сгъва я 
с текста навътре и то-
гава излиза от кабин-

ката. Разписката се пуска в отдел-
на непрозрачна урна.

Времето за машинно гласува-
не е ограничено до 6 минути, 
като на третата минута маши-
ната издава предупредителен 
сигнал. А ако и до шестата ми-
нута избирателят все още не е 
гласувал, машината спира гла-
суването и издава разписка, че 
не е гласувал машинно. Той мо-
же да поиска да гласува с харти-
ена бюлетина.

Страницата подготви Цветан иЛиеВ
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От стр. 1
 Той го моли да му из-

прати човек мъдър, кой-
то да научи народа му на 
християнство и преведе 
свещените книги на сла-
вянски език. Императо-
рът преценил, че най-
подходящ за тази мисия 
измежду всички мъдри 
и учени хора на Импе-
рията е св. Константин 
Философ. Извикал го и 
му казал: „Зная, филосо-
фе, че си уморен; но по-
требно е ти да отидеш 
там, защото никой друг 
не може да свърши тази 
работа като тебе." Ко-
гато малко по-късно той 
тръгнал за Моравия, им-
ператор Михаил III напи-
сал на моравския княз: 
"Бог, който иска да дос-
тигне до познание на 
истината и да се издиг-

За да не пишем думите си на вода
не до по-високо дос-
тойнство, като видя 
твоята вяра и твое-
то старание, напра-
ви да се изпълни твое-
то желание, като от-
кри сега, в наше време, 
букви на вашия език – 
нещо, което не е бива-
ло досега освен в пър-
вите времена, – та 
и вие да се причисли-
те към великите на-
роди, които славят 
Бога на свой език. И 
ето, ние ти праща-
ме тоя човек, кому-
то Бог откри [тези 
букви] – мъж почтен, 

благоверен и многоучен 
философ. Приеми го ка-
то дар, по-голям и по-
скъп от всякакво злато 
и сребро, и скъпоценни 
камъни, и преходно бо-
гатство. Постарай се 
с него да затвърдиш ус-
пешно делото и с цяло-
то си сърце да потър-
сиш Бога. Не отхвър-
ляй и общото спасение, 
а подтиквай всички да 
не се бавят, но да тръг-
нат по истинския път. 
По тоя начин и ти, като 
ги приведеш със своето 
старание към истинско 
богопознание, ще полу-
чиш срещу това своята 
награда и в тоя век, и в 
бъдещия за всички души, 
които ще повярват от-
сега и докрай века на на-
шия Христос Бог, и ще 
оставиш спомен за себе 

си в бъдните поколения 
подобно на великия цар 
Константин."

Делото на св. Кирил 
е истинско чудо. Жити-
еписецът умело е пре-
дал как то се е случило: 
„Философът си отиде и 
според стария си оби-
чай се отдаде на молит-
ва заедно е другите си 
сътрудници. И Бог, кой-
то слуша молитвите 
на своите раби, скоро 
му яви това, и той вед-
нага състави азбуката 
и започна да пише еван-
гелските думи: "В нача-
лото беше Словото и 
Словото беше у Бога, и 
Бог беше Словото". 

Св. Кирил заедно с 
брат си св. Методий са 
апостоли на християн-
ската вяра сред славян-
ските народи. По техни-
те преводи и книги но-
вопокрстените им бра-
тя славяни изучават Бо-
жието слово и вървят по 
пътя към Господа. В то-
ва е техният велик исто-
рически подвиг, равен 
с подвига на Христови-
те ученици. Затова са и 
наречени „равноапос-
толи“ и са канонизира-
ни от Светата Българска 
православна църква. 

След като учениците 
на св. св. Кирил и Мето-
дий идват в България, 
приети като апостоли на 
вярата от благоверния 
цар Борис Покръсти-

тел, делото им става бъл-
гарско. С него се анга-
жира пряко българската 
държава. Оттук то пръс-
ка светлината си по це-
лия православен и сла-
вянски свят. Славяно-
българският език вече 
е богослужебният език 
за цялото славянство. На 
него са написани всички 
книги; на него се служи 
в храмовете. Покръсти-
телите и духовниците на 
тези народи са българи. 
Това означава, че цялата 
славянска култура про-
излиза от това дело и в 
основата си е славяно-
българска. 

Със св. братя Кирил 
и Методий православ-
но-славянската цивили-
зация получава толко-
ва необходимия „циви-
лизационен код“, който 
ще събере в себе си кон-
центрирания й смисъл, 
благодарение на който 
ще бъде не просто от-
личавана от останали-
те, но и ще се предават 
нейните характерни на-
следствени качества до 
края на дните. И колко-
то техните държавници 
от новото време да се 
мъчат да отклонят на-
родите и държавите си 
към други цивилизаци-
онни принадлежности, 
опитите им винаги ще 
бъдат неуспешни. Защо-
то няма как да се проме-
ни кодът на нацията и 

цивилизацията, към ко-
ято изконно принадле-
жат. Цивилизационни-
ят код е неподвластен 
на времето и политиче-
ската конюнктура; той 
не се влияе от иконо-
мическата или военна-
та мощ, още по-малко от 
необразоваността и ду-
ховната пустош на тези, 
които в едно или друго 
време управляват и се 
изживяват като „власте-
лини на този свят“. 

Ако този код не бе-
ше в душата и тялото на 
българския народ, ос-
манското робство ще-
ше да го заличи напъл-
но и той щеше да изчез-
не. Кирило-Методиеви-
ят цивилизационен код 
формира т. нар. „държа-
ва на духа“, за която го-
вори руският академик 
Дмитрий Лихачов. Дър-
жавата на духа са бъл-
гарският език и книги-
те, написани на него. 
Тя приюти българите в 
себе си, когато полити-
ческата им държава бе 
разрушена от османски-
те орди. Вътре в нея на-
родът премина робски-
те пет века и буквално се 
възроди в модерното си 
битие като нация. 

Днес, макар всяка го-
дина на 24 май да изли-
ваме потоци от възхва-
ли, няма как да скрием, 
че българската държа-
ва на духа е запусната и 

занемарена. Хвалим се 
със светите братя, ожес-
точаваме се, когато не 
ги признават за бълга-
ри, но разрушихме ези-
ка, опустошихме култу-
рата, просвещението, 
българския дух. Дори 
отричаме да сме носите-
ли на техния цивилиза-
ционен код и се киприм 
като европейци, просла-
вяме т. нар. „европейски 
ценности“, охотно въз-
приемаме новите идео-
логии, отказваме се от 
себе си, за да ни харе-
сат новите ни господа-
ри. Правят се опити да 
бъде заменена кирили-
цата с „по-удобната“ и 
„по-цивилизована“ ла-
тиница. 

Така ние самите се от-
казахме от светите бра-
тя и от тяхното дело.

И отново прописахме 
на вода.

Но аз вярвам, че както 
през IХ век се намериха 
хора зрели, просветени, 
с умен поглед в бъдеще-
то и със съзнание за мяс-
тото и ролята ни в ци-
вилизационните проце-
си, ще се върнем към из-
конното си начало и от-
ново ще разгадаем ци-
вилизационния си код, 
за да възродим „държа-
вата на духа“ и поемем 
пътя на духовната кул-
тура, нравственото про-
свещение и благополу-
чието.

иван васЕв

ВърВи, народе... накъде?
реквием за 24 майСпоред автен-

тичния старо-
български до-

кумент Именник на 
българските владете-
ли рождената дата на 
българската държав-
ност е 165 г. А ко-
га държавата получа-
ва кръщелно свиде-
телство?  В история-
та ни има едно епо-
хално събитие с по-
следици векове на-
пред, за което поч-
ти не се говори и 
малцина знаят. Ста-
ва дума за Преслав-
ския събор от 893 г. 
На този събор княз 
Борис I „събра цяло-
то царство”. Приемат 
се съдбоносни реше-
ния за страната. Бо-
рис детронира новия 
княз Владимир и на 
негово място изди-
га втория си син Си-
меон. Премества сто-
лицата от Плиска в 
Преслав. Утвържда-
ва за официална ре-
лигия православието. 
Българската азбука и 
език стават официал-
ни – държавни и ре-
лигиозни. Прогонват 
се византийските ду-
ховници и се замест-
ват с български.

Акт, който разбива 
догмата на триезичи-
ето, утвърждава бъл-
гарската идентичност 
и суверенитет, изпре-

варва с векове Запад-
на Европа и превръща 
България в духовен и 
културен център в Из-
точна Европа и сред 
славянските народи.

Днес освен нас още 
осем държави честват 
делото на светите братя 
Кирил и Методий. Но то 
щеше да потъне в неби-
тието, както и предиш-
ните два сериозни опи-
та за налагане на азбу-
ка по нашите земи, ако 
зад тях не беше застана-
ла българската държа-
ва. С двете школи, които 
де факто са два средно-
вековни университета, 
с десетките манастири 
скрипарии, които бъл-
ват книжнина и просве-
та. И още – новият вла-
детел Симеон налага из-
искването военните до 
десетник, синовете на 
болярите, управители-
те на крепости и обла-
сти, вкл. и новоприсъ-
единените земи да вла-
деят добре българско-
то четмо и писмо. Ако 
не, да отидат „да пасат 
овцете”. 

Скоро България ста-
ва империя с царски 
скиптър и патриар-
шеска корона, водеща 
страна в европейска-

та цивилизация. Как-
то казваме днес, лет-
вата е вдигната много 
високо.

Преславският събор 
е акт, който пуска дъл-
боки корени в българ-
ската душевност и на-
ционална памет. Само 
година след възстано-
вяване на държавата 
от братята Асен и Пе-
тър в черквата „Св. Ди-
митър” в Търново през 
април 1186 г. се четат 
похвални слова за св. 
Климент и Константин 
Преславски. През 1813 
г. в Шумен се чества де-
лото на светите бра-
тя. На 11 май 1851 г. 
в Пловдив по инициа-

тива на Найден Геров 
са почетени Светите 
братя Кирил и Мето-
дий. Може би и искра-
та, запалена от Хилен-
дарския монах, щеше 
да изгасне, ако го ня-
маше делото на Пре-
славския събор.  

А как сме днес - 1126 
г. по-късно? Все още ли 
сме „европейски циви-
лизатори” (по Б. Дими-
тров) и „държава на ду-
ха” според акад. Лиха-
чов? Впрочем българ-
ска азбука е заменена 
със „славянска” от Ру-
сия още през XIX в. (на 
картата няма Бълга-
рия). След някои мал-
ки бивши съветски ре-

публики и 
К а з а х с т а н 
се отказа от 
к и р и л и ц а -
та, а Сърбия 
се опитва да 
я съхрани с 
администра-
тивни мерки. 
У нас поло-
жението не 
е по-добро. 
Погледнете 
рекламите – 
латиницата 
к а т е г о р и ч -
но се налага. 
Когато пре-

ди време един виенски 
професор предложи да 
сменим кирилицата с 
латиница, тогавашният 
държавен глава каза, че 
по въпроса може да се 
помисли. При такава ре-
акция в Гърция, Израел, 
Грузия..., извинете, там 
подобна мисъл няма да 
хрумне никому. 

На не по-малък на-
тиск е подложен и ези-
кът ни. През ден става-
ме сведетели как пъл-
ноценни български ду-
ми, непонятно защо, се 
заменят с чуждици. От 
журналисти, учени, екс-
перти, политици. „Език 
свещен...”  От учебни-
ците един след друг се 

изхвърлят класици и 
произведения, възпи-
тавали поколения бъл-
гари. Заради вината, 
че изграждат патриоти 
вместо глобалисти, си-
реч аморфна безродна 
маса. Вече три десети-
летия разрухата в ико-
номиката, здравеопаз-
ването, отбраната и со-
циалната политика не 
подминава и сферата на 
образованието и култу-
рата. Стотици училища 
бяха закрити. Нивото на 
средното и висше обра-
зование пада, а хиляди 
младежи нито учат, ни-
то работят.

Страната би се разви-
вала успешно, особено 
в днешни дни, когато 
знанието става третият 
ресурс, ако най-силно 
се чува гласът на ели-
та на нацията – творци, 
учени, изобретатели, 
духовни лидери. За съ-
жаление те са натикани 
в ъгъла от властваща-
та посредственост, но 
и оттам гласът им ряд-
ко се чува и ролята на 
обслужващо съсловие 
май ги удовлетворява.

Върви, народе... Въз-
родени...? Върви, наро-
де! Накъде?

Панко анчев:
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При поръчка на три продукта получавате подарък
 книжка „лечебните билки на България“.

цЕНа: 
  1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /Общо: 42 лв./
  2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /Общо: 76 лв./
  3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /Общо: 105 лв./

Съществува ли уни-
версален лек, към кой-
то да посегнем при вся-
какви неразположения 
и болежки? Да, колко-
то и невероятно да зву-
чи – лек има. При то-
ва съставът му идва от 
природата, на една ръка 
разстояние от нас. Това 
е руското чудо на Еле-
на Зайцева, наречено 
Биоактал.

Биоактал поддър-
жа всички органи и сис-
теми в тялото в нужно-
то здравословно състо-
яние и предотвратява 
появата на тежки забо-
лявания.

Доказано укрепва 
имунната система, под-
помага организма при 
възстановяване от пре-
карани вирусни заболя-
вания, прочиства тяло-
то от токсини, пребор-
ва упоритите псориазис 
и екземи. Отлично по-
влиява хранителни раз-
стройства и анорексия, 
подобрява апетита. Осо-
бено ефективен е при:
 Заболявания на оп-
орно-двигателната сис-
тема
 Ревматизъм, подагра, 
артрит
 Сърдечно-съдови за-
болявания
 Високо кръвно наля-
гане
 Атеросклероза
 Белодробни заболя-
вания
 Камъни в бъбреците 
и жлъчката
 Хепатит
 Диабет
 Цистит
 Чревни заболявания
 Кожни заболявания
 Ракови заболявания

Само след месец при-
ем на Биоактал органи-
змът се зарежда с нови 
жизнени сили, прочист-
ва се и се подобрява 
външният вид.

Състав: 
корен от глухарче 

екстракт - Терапията с 
корен от глухарче има 
широко приложение за 
лечение на много боле-
сти. Изследванията са 
доказали, че е ефектив-
на даже и срещу някои 
видове рак. Корените 
на глухарчето лекуват 

спастичен колит, цистит, 
хепатит, холицистит, на-
малена стомашната ки-
селинност, хроничен за-
пек, анорексия, заболя-
ване на гърдата, пода-
гра, артрит, екзема, фу-
рункулоза, захарен диа-
бет, анемия, атероскле-
роза, остеопороза, на-
рушения на съня.

корен от троскот 
екстракт - Използва се 
при чернодробни за-
болявания, безплодие, 
кашлица, ревматизъм, 
пясък в бъбреците и пи-
кочния мехур, проста-
тит, запек, възпаление 
на червата. Този корен 
се използва при отоци с 
различен произход, цис-
тит, камъни в бъбреците 
и жлъчния мехур, забо-
лявания на белите дро-
бове, бъбреците, хрони-
чен бронхит, чревни за-
болявания, диабет, хи-
пертония.

корен от репей екс-
тракт - Отлично дейст-
ва при кожни болести 
и възпаления, особено 
при екземи, фурунку-
ли, акне, себорея, рев-
матизъм. Билката има 
диуретично, потогонно 
действие, стимулиращо 
обмяната на вещества-
та и растежа на клет-
ките. Използва се при 
всички видове рак, ди-
абет, бронхит, синузит, 
ревматизъм, подагра, 
артрит, болки в кръста, 
костна фрактура, между-
прешленна херния, ате-
росклероза, заболява-

ния на ухото, хронична 
коронарна недостатъч-
ност. Репеят лекува хе-
патит, тумори на черния 
дроб, дори и цироза на 
черния дроб, холецис-
тит, бъбречни заболя-
вания, камъни в бъбре-
ците и жлъчния мехур. 

д-р костова
Като кардиолог с дъл-

гогодишна практика го-
рещо препоръчвам Би-
оактал на своите паци-
енти. Продуктът има об-
щоукрепващо действие, 
подобрява състоянието 
на кръвоносните съдо-
ве и регулира кръвното 
налягане. Самата аз го 
ползвам.

наум котев
След тримесечен при-

ем няма и следа от бол-
ките в ставите. Помог-
на ми Биоактал. Това е 
любимият ми продукт, 
при най-малкото здра-
вословно оплакване се 
доверявам на него. Пре-
поръчвам го на всички.

Биоактал поддър-
жа всички органи и сис-
теми в тялото в нужно-
то здравословно състо-
яние и предотвратява 
появата на тежки забо-
лявания.

Препоръчителен е 
приемът в продълже-
ние на 3 месеца 2 пъти 
в годината. Биоактал 
има дълготрайно дейст-
вие, като запазва своя-
та ефективност в тяло-
то дори след периода на 
употреба. Без лекарско 
предписание.

Универсален лек

Продукта Биоактал можете да поръчате 
на 0877 72 10 40, както и на https://biotica.bg 

или в повечето аптеки в страната.

Çа контакти: Вита Õерá, 

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

Î Ï Ò È М À Ë Í À 
Ã Ð È Æ À 
ÇÀ Î×ÈÒÅ

„Аз съм на 80 години и от десет 
години пия непрекъснато „Лутеин 
Комплекс Плюс“. Започнах, кога-
то докторът ми откри зачатъци на 
перде и много се уплаших. Той ми 
каза да пия тоя „Лутеин Комплекс 

Плюс“ всеки ден по 1 капсула.
И сега да се похваля, перде ня-

мам, не нося очила, чета си про-
грамата без очила. Имам две дъ-
щери и трима внуци. Те нали с 
компютри работят, сега и те пи-
ят „Лутеин Комплекс Плюс“ и са 
много доволни. И аз съм много 
доволна!“

катарактата 
води до слепота
Катарактата е една от основ-

ните причини за нарушения в 
зрението и слепотата при по-
възрастните хора. Заболява-
нето причинява увеличаване 
плътността на лещата на окото, 
а оттам намаляване на нейната 
прозрачност. Ако сте над 55 г., 
пушите или страдате от диабет, 
а също и ако сте жена, рискът 

от развитие на катаракта значител-
но се увеличава. Редица проучва-
ния установяват необходимостта 
от високо съдържание на лутеин 
в очната леща за предотвратява-
не появата на катаракта.

ВЗЕМЕТЕ ПОДАРЪК КЪМ ВСЯКА 
ОПАКОВКА ЛУТЕИН КОМПЛЕКС 
- МОКРИ КЪРПИЧКИ ЗА ОЧИЛА.

веска стоянова,
велинград

РУСКОТО ЧУДО, НАПРАВЕНО ПО 
РЕЦЕПТА НА ФЕНОМЕНАЛНАТА 

БИЛКОЛЕЧИТЕЛКА ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА
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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

ИЗБАВЕТЕ СЕ ОТ ЗАПЕКА
ВСЕКИ ТРЕТИ ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ СТРАДА ОТ НЕРЕДОВНА ДЕФЕКАЦИЯ, 
А ТОВА ВЛОШАВА САМОЧУВСТВИЕТО И Е ОПАСНО ЗА ЗДРАВЕТО

ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА 
САМО ЗА ПЪРВИТЕ ОБАДИЛИ СЕ 120 ДУШИ ДО 15.06.2019Г. ЩЕ ПОЛУЧАТ ОТСТЪПКА ЗА 

ТЕРАПИЯТА С ПРЕПАРАТА „PERISTAL” И ЩЕ МОГАТ ДА СЕ СНАБДЯТ ВМЕСТО 189 ЛВ. 

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

тел. 02 4738722

САМО ЗА 55 ЛВ.
(1 опаковка с 30 капсули за едномесечно ползване)

ОСИГУРЕНА  БЕЗПЛАТНА  ДОСТАВКА  ДО  ВАШ  АДРЕС
РАБОТНО ВРЕМЕ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО СЪБОТА ОТ 08:00 ДО 20:00

ОНЛАЙН ПОРЪЧКА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ НА WWW.GREENWAY-ESHOP.COM

  „Запека може да бъде опасен, 
за това не трябва да се 
пренебрегва. Трупащите се в 
червата остатъчни продукти от 
храната и метаболизма, могат 
да предизвикат множество 
неприятни усложнения със 
здравето дори отравяне на 
организма. Това се получава 
в резултат на натрупалите се 
хранителни остатъци, които 
започват да ферментират и 
проникват в кръвообращението, 
при което настъпва отравяне на 
организма. Това предизвиква 
главоболие, метеоризъм, газове, 
подуване на стомаха, проблеми с 
кожата и лош дъх. Ако проблема 
със запека не бъде отстранен, 
може да доведе до дълготраен 
възпалителен процес в 
стомашно-чревния тракт, а и 
дори до рак на дебелото черво.” 
- споделя професор Питър 
Лоренс на последно проведения 
конгрес в Англия за здравето 
на човека. Питър Лоренс е и 
основоположник на новия метод 
за борбата с констипацията и 
дефекацията.
   След дългогодишни проучвания 
и изследвания предостави 
на определена група фирми 

препарат за възстановяване 
на нормалната дефекация 
(изхождане) на организма. 
Благодарение на тази формула  
предоставя възможността 
на пациентите да намалят 
с 99% риска от оперативна 
намеса и 93% успеваемост за 
възстановяване на нормалното 
функциониране на стомашно- 
чревния тракт. ”Няма значение 
дали имате от скоро или с 
месеци запека - можете да се 
избавите по естествен път” - 
уверено споделя откривателя 
на формулата. Почти 180 хил. 
души в цяла Европа, потвърдиха 
ефективността на тази уникална 
формула  в това число около 
9 хил. души от България, 
които са преминали терапията 
и потвърждават ползите. 
  Узнавайки за ефективността 
и  резултатите от 
терапията наши български 
гастроентеролози не можа 
да повярват, че без използването 
на лаксативи и медикаменти  
може да се постигне подобен 
ефект за избавяне от 
констипацията, но е напълно 
възможно организма  да реши 
тези проблеми по натурален път. 

Благодарение на съвременната 
нанотехнология на молекулярно 
ниво, помогна да се създаде 
уникалният препарат “PERISTAL” 
(Перистал). 
  Съставките на този препарат е 
поместена в капсула съдържаща 
10 биоактивни съставки, които 
бързо и ефективно повишават 
резорбацията (усвояването 
на хранителните вещества в  
тънкото черво), възстановяват 
перисталтиката на чревния 
тракт стимулирайки химио-
-рецепторите на тънкочревната 
лигавица. Тази комбинация от 
съставки помага също да се 
подобри задържането на водата 
в дебелото черво, което довежда 
за размекването на фекалните 
маси и нормалното изхождане. 
  Във връзка високата цена 
на препарата и технологията 
за обработка на ценните 
съставки, и за да е финансово 
достъпен специално за 
българските граждани, са 
избегнати всякакви посредници 
и аптеки. Можете да напра- 
вите покупката на препарата 
чрез телефонно обаждане към 
оторизирания  представител за 
България.

“Получих пълно облекчение 
следвайки препоръките. В 
рамките на 2 месеца успях да 
възстановя стомашната ми 
дейност и мога да се храня 
нормално и да се изхождам 
безпроблемно.”

Владимир Ф., 78 г, София

“Имах рефлукс , който ме 
тормозеше от 1 година и 
ползвах много медикаменти, 
но без полза. Моя позната ми 
препоръча препарата и го 
закупих. След месец и половина 
ползване рефлукса значи- телно 
намали а след 3 месеца изчезна.” 

Димитричка В., 75г., Лом

“Въпреки диетите ми имах 
подуване на стомаха придружено 
с болки и имах чувството, че ще 
се пръсне. Реших  се да ползвам 
и този препарат и се оказа, 
че наистина помага. След 2 
месечно ползване сега вече 
мога да се храня нормално.”          

Мартин Д., 54г., Пловдив
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ТЪНКО ЧЕРВО, НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ
Масленият разтвор на 

MagCombo се движи бавно и 
обгръща чревните власинки

ЧРЕВНИ ВЛАСИНКИ, УГОЛЕМЕН ИЗГЛЕД
MagCombo постига максимална 

абсорбираща повърхност, 
задейства се дифузия
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ÀËÒÎÐÈß и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 

система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-
тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболявани-
ята на дихателната систе-
ма. Корените са богати на 
слузести вещества, които 

способстват за омекотява-
не на бронхиалните секре-
ти и за по-лесното им отде-
ляне от бронхиалното дър-
во. Екстрактите от лечеб-

ната ружа 
имат изра-
зен про-
т и в о в ъ з -
п а л и т е -
лен ефект. 
Препоръч-
ва се при-
л а г а н е -
то им при 
у п о р и т и 
кашлици, 
магарешка 
к а ш л и ц а , 
трахеити, 
бронхити. 
Освен то-
ва се ус-
т а н о в я -
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 

стомаха и червата, хипе-
рацидитетни гастрити, при 
остри и хронични колити, 
дори и при диарични стра-
дания и дизентерия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

Всички знаем, че с напредване на възраст-
та, зрението се влошава. Особено забележим 
е този процес, когато навършим 40-годишна 
възраст. Досега лекарите мълчаха и вдигаха 
рамене, безсилни пред влиянието на време-
то върху здравето на очите ни.

Миналата година на здравния форум във 
Варшава беше представена първата по рода 
си формула, разработена съвместно от лека-
ри офталмолози и биотехнолози, които от-
криват каква е причината да се разваля зре-
нието с напредването на възрастта. Оказва 
се, че основният виновник за това е систем-
ната липса на някои микроелементи в тялото 
ни. Учените извличат тези елементи от кон-
центрирани извлеци на няколко растения: 
очанка, резене и рутин, и ги комбинират с 
достатъчно количество витамин С. Оказва 
се, че така създадената формула насища тя-
лото с необходимите вещества и възстано-
вява липсите, с което започва възстановя-
ване на зрението. 

СЪСТАВ:
Очанка Екстракт 100 mg
Очанката представлява прекрасно сред-

ство за профилактика на очни болести с раз-
личен произход, а също така за повишаване 
остротата на зрението. Тя широко се прилага 
в офталмологията при лечение на дегенера-
тивно-дистрофични процеси на очната мем-
брана. Подобрява зрението при хора над 70 
години. Богата е на витамини А, С и група В и 
съдържа много силиций и желязо.

Очанката има адстрингентно и противо-
възпалително въздействие. Прилага се при: 
конюнктивити, блефарити, възпаление на 
слъзните канали, повишена уморяемост на 
очите, петна по роговицата, катаракти и хор-
деолум (ечемик на миглите).

Íîâî îòêðèòèå âðúùà çðåíèåòî ñàìî çà ìåñåö

При поръчка на три продукта получавате подарък 
книжка „Лечебните билки на България“.

востта на капилярите. Предлага се също 
и за лечение и профилактика на кръво-
изливи,  при хипертония, бъбречни забо-
лявания, хеморагична диатеза, ревмати-
зъм, а и при капилярни кръвоизливи от 
токсичен произход – във всички случаи 

заедно с витамин С.
витамин с 100 mg

Нуждата на чо-
вешкия организъм 
от витамин С (ас-
корбинова кисели-
на) е безспорна. Той 
представлява во-
доразтворим вита-
мин, който изпъл-
нява множество ва-
жни функции в чо-
вешкия организъм. 
Той увеличава зна-
чително усвояване-
то на желязо (Fe), 
участва в образува-

нето на костите, зъбите и тъканите. Вита-
мин С подпомага заздравяването на ра-
ни, поддържа еластичността на кожата, 
подобрява устойчивостта към инфекции, 
помага при високо кръвно налягане, ате-
росклероза и рак.

Продуктът е наречен вю Протект и 

е лицензиран за патент за цяла Европа. 
След тримесечен прием хората споде-
лят подобряване на зрението, намаля-
ване на умората в очите, забавяне про-
гресията на катарактата. вю Протект се 
препоръчва на хора с високостепенно 
късогледство, като профилактика от раз-
витие на катаракта и макулна дегенера-
ция, свързани с възрастта. Изключително 
подходящ е за хора, работещи на компю-
тър, и такива, които прекарват дълго вре-
ме в шофиране. вю Протект представля-
ва прекрасно средство за профилактика 
на очни болести с различен произход, а 
също така за повишаване остротата на 
зрението. Широко се прилага в офталмо-
логията при лечение на дегенеративно-
дистрофични процеси на очната мембра-
на. Подобрява зрението при хора над 70 
години. Продуктът има адстрингентно и 
противовъзпалително въздействие. При-
лага се при: конюнктивити, блефарити, 
възпаление на слъзните канали, повише-
на уморяемост на очите, петна по рого-
вицата, катаракти и хордеолум (ечемик 
на миглите).

Препоръчителен е приемът в продъл-
жение на 3 месеца 2 пъти в годината. вю 
Протект има дълготрайно действие, ка-
то запазва своята ефективност в тялото 
дори след периода на употреба. Без ле-
карско предписание.

Алергия към полени

Продукта вю Протект 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: 

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./

резене (див копър) Екстракт 100 mg
Малко познатата билка резене има вид 

на копър и аромат на анасон, богата е на 
полезни вещества и има отлични лечебни 
свойства. В народната медицина се използ-
ват семената от билката резене. Поради 
елементи като маг-
незий, калий, калций, 
желязо и други рас-
тението има различ-
ни полезни свойства. 
Листата и стъблата му 
съдържат каротин, 
витамини от група В, 
аскорбинова кисели-
на. Те са много бога-
ти на антиоксидант-
ни съставки – квер-
цетин, рутин, флаво-
ноиди и други веще-
ства, които възстано-
вяват сърцето и кръ-
воносните съдове, и 
са полезни за предотвратяване развитие-
то на злокачествени тумори и за укрепва-
не на имунната система.

Резенето действа добре при газове в 
стомаха, по време на менструална бол-
ка, възпалителни процеси на окото, за ле-
чение на черния дроб и заболявания на 
жлъчните пътища, има силно антиспастич-
но свойство.

рутин (добит от японска акация) 
Екстракт 100 mg
Рутинът представлява мощен биофла-

воноид с широкоспектърни ползи за здра-
вето. Основното му предимство е, че има 
силно изразени антиоксидантни свойства. 
Рутинът е утвърдено лекарствено средство 
срещу хеморагии от различен произход – 
за намаляване пропускливостта и чупли-

Ето някои съвети при 
алергия към полени: 
Избягвайте излиза-

не в местност в период 
на цъфтеж на местната 
флора.
Избирайте почивка 

на морски курорт, къде-
то вероятността от раз-
пространение на поле-
ни е ограничена.
През поленовия се-

зон не отваряйте про-
зорците на автомобила.
Оставяйте затво-

рени прозорците в жи-
лището си, в случай че 
живеете близо до озе-
ленен район, особено 
сутрин и когато спите.
При възможност 

стойте на закрито през 
горещи, сухи и ветрови-
ти дни.
Започнете да взема-

те лекарството си преди 
началото на сезона и го 

използвайте редовно 
през целия критичен 
период, дори и в дни-
те, когато нямате симп-
томи – така то действа 
по-добре.

Нарастването на 
броя на хората с алер-
гии се наблюдава от 
десетилетия, най-вече 
сред живеещите в гра-
довете. Според експер-
ти това се дължи на 
смесването на полени-
те с типичните за град-

ския въздух замърси-
тели. Проучванията 
сочат, че климатични-
те промени също вли-
яят на тази тенденция 
– при продължителни-
те периоди на горещо и 
сухо време растенията 
отделят повече проте-
инови вещества в поле-
на, което го прави по-
алергенен.

Хората са изумени от бързината на действие на иновативната формула
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ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ
тел.: 02 953 05 83

 www.revita.bg

МУЛТИВИТАМИНИ  
АЛФА БЕТИК

ПОВЕЧЕ 
 ЖИЗНЕНОСТ  

И ЕНЕРГИЯ ЗА ХОРАТА  

С ДИАБЕТ  
И ДИАБЕТНА НЕВРОПАТИЯ 
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Ефикасно натурално средство  
против умора!

 Прецизни клинични дози от всички 
необходими за диабетиците хранителни 
вещества

 С добавен лутеин, алфа липоева киселина и 
витамим В12 за оптимално функциониране 
на очите и нервната система

 Най-богат състав

 Удължено енергизиращо действие през 
целия ден

 Тестван за качество  
и безопасност

 Само 1 таблетка дневно

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

О м -
ръзнало 
ли ви е 
от рекла-
ми на ле-
карстве-
ни про-
дукти и 
х р а н и -
т е л н и 
добавки, 
к о и т о 
о б е щ а -
ват да ви 
избавят 
от бол-
ката и 
о б щ о т о 
неразпо-
ложение, но без да спо-
менават за вредното въз-
действие, което оказват 
върху черния дроб, сто-
маха и останалите систе-
ми в тялото ви? Искате 
ли напълно безвреден и 
доказан във времето на-
чин за справяне с болки 
от всякакъв характер, и 
то без каквито  и да би-
ло странични 
ефекти? Тогава 
лечебните маг-
нитни бижута са 
точно за вас. Те 
са изработени 
от неръждаема 
стомана с по-
критие от бла-
городни мета-
ли, но тайната 
на тяхното чу-
дотворно въз-
действие върху тялото 
се крие във вградените 7 
елемента, които, носейки 
красивото бижу, оказват 
положително въздейст-
вие върху вашето здра-
ве. Това са: 

германий. Той пови-
шава имунитета, норма-
лизира естествените за-
щитни сили на организма, 
а също така има доказано 

ПРЕМАХНЕТЕ БОЛКАТА СЕГА - 
БЕЗ ДОКТОРИ, ХАПЧЕТА И ОПЕРАЦИИ 
За първи път в България

вариант 1 и 2

вариант 3

антиканцерогенно дейст-
вие. Подобрява усвоява-
нето на кислород от тъка-
ните, което е от съществе-
но значение за хора, стра-
дащи от хронични забо-
лявания като диабет, ар-
трит, астма и хипертония.

инфрачервени лъчи. 
Те имат обезболяващ, оз-
дравяващ и противовъз-

палителен ефект. Невиди-
ми за човешкото око, ин-
фрачервените лъчи имат 
силна топлинна енергия, 
която прониква в дълбо-
чина в тъканите - място-
то се усеща затоплено и 
болката изчезва. 

3 вида магнити. Още 
древните китайци са из-

ползвали магнити 
за успокояване на 
болка от различен 
характер. Изклю-
чително силният 
черен магнит в би-
жутата моментал-
но въздейства вър-
ху ставни и артрит-
ни болки, зъбобол, 
мигрена и други. 

О т р и ц а т е л е н 
йон. Елиминира 
вредното въздейст-
вие от всички елек-
трически устрой-
ства, които ни зао-
бикалят - телефони, 
телевизори, клима-

тици и т.н.
Предлагаме ви избор 

от три варианта бижута 
на промоциални цени:

вариаНТ 1/2 - ме-
дальон с покритие от 
24 к розово злато или 
925 проба сребро и 
7 активни елемента, 
цена: 49,90 лв.

вариаНТ 3 - брош-
к а / а к с е -
соар за 
шал с по-
критие от 
925 проба 
с р е б р о , 
м а г н и т и 
и отрица-
телен йон, 
ц е н а : 
39,90 лв.

Лечеб-
ните маг-

нитни бижута нямат ни-
какви странични ефекти 
и са напълно безвредни - 
могат да се носят от деца, 
бременни жени и хора от 
всички възрасти. 

Подарете на вас и 
вашите любими хора 
най-ценното: живот 
без болка.

Телефон за поръчки 0888 53 10 15, от 9 до 18 ч.



22.V. - 28.V.2019 г.
21

2

Български20 Проза Поезия

Ïàèñèé

×ете áългàриíът, ÷ете

Топят се дните като восък.
Животът като свещ догаря.
Един монах в сърцето носи
историята на България.

И горд върви през вековете
и миналото възкресява.
И в погледа му ярко свети
безсмъртна българската слава.

Петко сПасОв

Отеква достолепно делото ви свято,
славянски братя – солунски чада...
Във песни и венци е то възпято,
та свети като бисерна следа!
В Моравия вий, Кирил и Методий,
кръста Христови отстояхте с чест!
Там букви сътворихте да ни водят –
с  глаголица обвихте своя тест!
И с азбуката – пъстра броеница,
славяните дарихте без покой...

Тъй книжнина, творена на свещица,
прописа братът на езика свой!
Досяха нивата Наум и Ангеларий –
Горазд и Сава, Климент посребрял...
Звезда просветна озари България –
забързан ручей пролетен запя!
А сърби, руси, българи – славяни,
заветни нам, Методий и Кирил,
признателни и горди ще останем
с писмо-четмо дарили ни езика мил!

стоян МихайлОв,  Търговище

как е написана музиката на „върви, народе възродени!”

Èñòîðèÿ íà õèìíà

Чете българи-
нът, чете… 
Той обича мно-

го книгата и ако не я 
прочита с удоволст-
вие, я нарязва във вид 
на цигарени книжки.

Младежите също я 
обичат и четат, но са 
от различни категории:

Ч и т а т е л - ж у р н а -
лист. Той има склон-
ност към книгите с 
илюстрации, които 
грижливо изрязва, за 
да си прави стенве-
стници.

Читател-естет, кой-
то, за да я запази чис-
та и красива, даже не 
я разрязва.

Читател-ревнивец, 
който толкова я обича, 
че като я вземе от биб-
лиотеката, не мисли да 
я връща.

Читател-скорост-
ник, който, като дой-
де до някое по-дъл-
го  описание, прескача 
страници, за да стигне 
по-скоро до диалога.

Темпераментен чи-
тател. Той пък, ако не 
е съгласен по някой въ-
прос с автора, възразя-
ва му с химически мо-
лив върху белите поле-
та на книгата. Ако пък 
се е възхитил от ня-

кой пасаж, подчертава 
го дебело и отстрани с 
химически молив пише 
„браво“.

Четец учена глава. 
Обикновено той взема 
от библиотеката по пет-
шест дебели книги, та 
като го срещнат на ули-
цата, да кажат: интели-
гентен човек, учена гла-
ва! След десетина дена 
ги връща непрочетени 
и взема други, още по-
дебели.

Четец-художник. 
Ако в книгата има ри-
сунки или портрети, на 
всички нарисува муста-
ци или бради, а на някои 
слага и лули в устата.

Много, много ги има. 
Едни подгъват страни-
ците, за да отбележат 
докъде са стигнали, дру-
ги захлупват отворена-
та книга върху непочис-
тената маса по същите 
причини, трети забра-
вят запалената цига-
ра върху книгата, чет-
върти ядат мекици и с 
блажни пръсти я пре-
листват, а домакините, 
за да не изгарят покрив-
ката, слагат тенджерата 

с кипнало-
то мляко 
върху нея, 
и т.н. и т.н.

Ч е т е 
българи-
нът, че-
те, много 
чете, да 
е жив и 
здрав!

В с и ч -
ки сме 
в и н о в н и 
пред бра-
тята от Со-
лун Кири-
ла и Ме-
тодия, но най-много са 
виновни тия, които като 
мене пишат, и тия, кои-
то много говорят. Колко 
глупости сме изписали 
и наговорили с тия пре-
красни 30 буквени знака.

Защото аз мисля, че 
има много хора по света 
и у нас, на които трябва 
да се забрани да си слу-
жат с азбуката. Те могат 
само да съскат, да мучат, 
да цвилят или да квичат, 
ако щат, но не и да го-
ворят.

защото буквите, ма-
кар само тридесет на 

брой, са в състояние, 
както казва един писа-
тел, да изяснят цяла-
та сложност на лени-
новата мисъл, титани-
ческата душа на Дос-
тоевски и Толстой и 
пак чрез тях да доло-
вим острата пот на бай 
ганя. Няма друг по-то-
чен сеизмограф, кой-
то да отбележи така 
вярно трептенията на 
мисълта, нейния въз-
торг или нейния гняв, 
нейната величавост 
или нейната глупост.

Затова, ако бяха жи-

ви Солунските братя в 
наше време, щяхме да 
ги направим лауреати, 
щяха да бъдат накиче-
ни с ордени, да имат 
домове в столицата и 
вили край нея, щяха да 
се разхождат с волги и 
мерцедеси и по три пъ-
ти да се развеждат. А те 
избързали да се родят 
рано, та са били гоне-
ни и преследвани при-
живе, а след смъртта им 
ги накичили с нищо не-
значещото звание „све-
тии“, което не носи ни 
слава, ни ренти.

Казват, че поне-
же баща им се казвал 
Лев, те по произход би-
ли гърци, но аз позна-
вам чисти македонци, 
които носят това име, 
а и граф Лев Толстой, 
както знаем, не е ни-
какъв грък. Не се спо-
менава нищо и за май-
ка им, главния свиде-
тел по това дело, не я 
чествуват и жените в 
„Деня на майката“ на-
пример, поради което 
въпросът стои открит 
вече единадесет века.

Единадесет века, 
представете си, и ний 
още не сме съкратили 
„по бюджетни причи-
ни“ тия тридесет бук-
ви от азбуката. Преди 
няколко години само 
уволнихме „по закри-
ване на длъжност“ ер 
голяма и по-малкия му 
брат, които аз още не 
мога да прежаля.

На великите братя 
просветители и на по-
койните ер голям и ер 
малък: „Вечна им па-
мят“, а на нас, злоупо-
требителите с азбука-
та: „Ум и разум и на-
здраве!“

 ЧУДОМир

Признателност
През 1892 г., когато е препода-

вател по френски език в Русен-
ската мъжка гимназия (дн. СОУ 
„Христо Ботев“), писателят и 
общественик Стоян Михайлов-
ски написва възторженото сти-
хотворение „Кирилъ и Методи“ 
с първи стих „Върви, народе въз-
родени“. Девет години по-късно, 
през 1901 г., композиторът Па-
найот Пипков – тогава учи-
тел по музика в ловеш-
ко училище, вдъхно-
вен от творбата 
на Михайловски, 
създава на един 
дъх музиката 
към текста. 
Така се раж-
да химнът на 
просветата, 
който се пее и 
до днес. Някол-
ко месеца преди 
смъртта си през 
1942 г. Пипков раз-
казва за този незабра-
вим момент.

„Малко дни преди 11 май (ст. 
ст.) на 1900-1901 учебна година 
имах час по пеене в един от тре-
тите класове на Ловечкото V-о 
класно мъжко училище „Йосиф 
І-й”, гдето учителствах за първи 
път и първа година. Трябваше да 
напиша нова песен за учениците, 
обаче по нямане на готов и под-
ходящ  текст реших да отложа на-
писването й за следния час, а те-
кущия да прекарам в изпяване на 
разучени песни.

Един от учениците се бе навел 
над някакъв учебник и четеше с 
увлечение напечатаното в него 
стихотворение за Св. Св. Кирил 
и Методий от именития наш мис-
лител и поет Стоян Михайловски. 
Понеже търсех текст, надвесих се 

и аз да прочета непознатото за 
мен стихотворение. Още непре-
половил бисерните му куплети, 
в главата ми прозвуча вече вдъ-
хновена от тях музика.

Пред черната дъска се мъдре-
ха тебеширени късчета. В бър-
зината, с която почнах да чертая 
петолинието, тия дребни късче-

та се топяха меж-
ду пръсти-

те ми 
или 

с е 
пръс-

каха на 
вси страни, 

обърнати на прах. Учениците – 
всякога будните ловчански уче-
ници – разбраха какво ми трябва. 
Повече от двама-трима се втур-
наха в дирекцията за тебешир. 
Написването на музиката за че-
тири еднородни гласа не трая по-
вече от петнадесет минути; обаче 
за първи път в живота си и аз по-
чувствах нужда от повече ръце.

Имах на разположение още 
тридесет минути – време, доста-
тъчно да разуча песента поотдел-
но и да опитам дружно. След пър-
вото й изпяване в хор удари звъ-
нецът, но учениците станаха пра-
ви и ме помолиха да прекараме 
междучасието в неколкократно 
изпяване на новата песен. Те до-

ри не изчакаха моя отговор и за-
пяха с такава сила на прелели от 
възторг детски гласове, че вси-
чкият шум от настъпилото меж-
дучасие заглъхна.

На излизане пресрещна ме то-
гавашният директор на училище-
то – най-добрият между хората, 
които познах в живота, и най-под-
готвеният за широка, ползотвор-
на училищна дейност, училищен 
директор – Христо Бръмбаров. 
Той ми стисна ръката с нескрита 
радост и влизайки с мене в учи-
телската стая, продума с развъл-
нуван глас:

„Г-н Пипков, никога не съм се 
надявал, че в това скромно наше 
V-о класно училище ще се пеят 
такива хубави песни и никога не 
съм слушал нещо по-тържестве-
но и в духа на училищната песен 
от това, което пяхте преди малко 
в ІІІ-а клас. Нали песента ви е на-
писана върху текста „Върви, на-
роде възродени!“ от Ст. Михай-
ловски?“ И когато му отговорих 
утвърдително, той продължи: „Аз 
ви моля, г-н Пипков, да изпеете 
тая песен през време на молеб-
ствието, което ще се състои в учи-
лището по случай празника на Св. 
Равноапостоли на 11 май. Това е 
истински химн, с който ние пър-
ви ще възпеем и възвеличим де-
лото на нашите просветители, и 
съм уверен, че няма да мине мно-
го време, той ще прозвучи във 
всички големи и малки училища 
на нашето Отечество.“

Аз му благодарих и за хубавите 
пожелания, и за двете радостни 
сълзи, които блещукаха в кротки-
те очи на тоя просветен и благо-
роден човек.

Една година по-късно песента 
на Св.Св. Кирил и Методия се пе-
еше във всички наши училища.”
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Ãалена била нежелана

сПОделете с нас

Та-
ка ми 
се сте-
че живо-
тът, че ос-
танах сама. 
Никога не съм 
се омъжвала, ня-
мам и наследни-
ци. През последни- т е 
години се грижех за в ъ з -
растните ми родители, които за 
съжаление напуснаха този свят. 
Останах съвсем сама, а съм само 
на 67 г. Според моята преценка 
все още изглеждам добре. За пър-
ви път усещам болезнено самота-
та. Гледам едно кученце, което ми 
дава сили да живея.

И когато наистина нямах никак-
ва надежда, че ще срещна мъж в 
живота си, той се появи съвсем 
неочаквано.

Откакто си взех компютър, се 
пристрастих към социалните мре-
жи и по цяла нощ съм зад клавиа-

турата. Така се запознах с него от 
един сайт, макар и ве-

че да не се надявах.
Той е вдовец, 

по-малък с две 
години от мен.  
Има син и дъ-
щеря, които 
живеят отделно 
от него. Всич-
ко започна ка-

то на шега, пи-
шехме си всеки 

ден, после започ-
нахме да си говорим 

по телефо-
на. Неусет-
но станах-
ме прияте-

ли. Опреде-
лихме си сре-

ща, за да се видим. Ха-
ресах го като човек и като 

външност. Явно и той мен, защото 
срещите ни зачестиха. Постепен-
но осъзнах, че той е моята сродна 
душа. Тъгувам, когато не се чуем 
или видим няколко дни. Мисля да 
му предложа да заживеем заедно. 
Дали ще се съгласи, не зная. Но 
ми се иска малкото ми съзнател-
ни години, които стоят пред мен, 
да ги изживея с него.

Äеöата ìи са в ïлеí íа äрîгата
ляване на страст-
та си към дрога-
та. Опитах се да 
им поговоря, че 
трябва да се ле-
куват. Дъщеря-
та прие, но синът 
отказа под пред-
лог, че наркоти-
ците не му пре-
чат. Тръгнахме по 
психолози и пси-
хиатри. Похар-
чихме много па-
ри, защото всяка 
среща с лекаря и 

психолога се заплаща-
ше. Предложиха ни дъ-
щерята да остане за 6 
месеца в частна клини-
ка за лечение на зави-
симости. Тя прие. Мина 
и този период. Излезе 
оттам с твърдото убеж-
дение да не посяга вече 
към дрогата.

Брат й обаче продъл-
жаваше и й подейства 
много зле. Тя издържа 
без наркотици близо го-
дина и отново попадна 
в техния плен. Лошото е, 
че се забъркаха с някак-
ви мутри лихвари и по-
стоянно ги търсят да си 
връщат дълговете.

Със съпруга ми си по-
харчихме всички спес-
тявания, за да ги връ-
щаме. Не знам какво да 
правя. Моля нека някой 
да ми даде съвет.

Bлaдо Kapaмaзов кpиe 
вpъзкa c по-възpacтнa

и. П., 
софия 

Bceобщият 
любимeц Bлa-
до Kapaмaзов, 
който наско-
ро чyкна 40 
години, имал 
любов с по-
възрастна да-
ма. Звeздaтa 
от „Откpaд-
нaт живот” и 
„ Д я в о л c к о -
то гъpло” нe 
обичa дa aфи-
шиpa личния 
cи живот.

Отдaвнa не-
гови колеги разказват, чe cинeокият aк-
тьоp имa изгоpa, но зa нeя ce знae много 
мaлко. Cпоpeд cлyxовeтe тя e опepaтоp 
и нe обичa дa ce покaзвa под пpожeк-
тоpитe.

Aктьоpът отдaвнa e пpизнaл, чe вeчe 
e готов дa имa ceмeйcтво и дeцa. Зapa-
ди нaпpeгнaтaта cи aктьоpcкa пpофecия 

и aнгaжимeнти нa eкpaнa и 
cцeнaтa вce нe мy оcтaвaло 
вpeмe дa cвиe cвоe гнeздо. 
Bлaдо Kapaмaзов имaл опит c 
бaщинcтвото покpaй cинa нa 
бpaт cи Ивaн Kapaмaзов, кой-
то от години живee нa Оcтpо-
вa и paботи кaто cлaдкap. 
Tой e eдин от нaй-изявeнитe 
мaйcтоpи в Лондон. Maлко из-
вecтeн фaкт e, чe имeнно Иван 
пpиготви cвaтбeнaтa тоpтa нa 
Meгaн Mapкъл и пpинц Xapи.

Caмият aктьоp cъщо e зaвъp-
шил тexникyм по общecтвe-
но xpaнeнe, но кyлинapия-
тa нe e нeговaтa cтиxия. Tой 

имa cъвceм дpyги, доcтa опacни и 
eкcтpeмни xобитa. Bлaдо Kapaмaзов 
e лyд по мотоpитe и в гapaжa cи кpиe 
оceм от тяx, зa които e инвecтиpaл 
нaд тpиcтa бонa. Зapaди cкъпото cи 
yдоволcтвиe e пpeживял нe eднa и 
двe тpaвми. Πоcлeднaтa кaтacтpофa 
мy e докapaлa и диcкопaтия. 

в. й., Пловдив

Мила редакция, пи-
ша ви, за да споделя 
моя голям проблем. 
Имам син и дъщеря. 
И двамата бяха добри 
ученици, завършиха с 
отличие средното си 
образование. Искаха 
да продължат да учат 
висше в чужбина. Все 
още не са семейни, въ-
преки че той е на 30, а 
тя на 34 г. Ходеха в до-
бра компания, не пие-
ха, не пушеха. И какво 
стана, така и с баща им 
не разбрахме, но със 
закъснение научихме, 
че са започнали да упо-
требяват наркотици.

Бяхме много разоча-
ровани заради новата 
им страст, но не знаех-
ме докъде може да се 
стигне.

В началото прове-
дохме тежки разгово-
ри и с двамата за това, 
че съсипват живота си 

и че веднага трябва да 
спрат, докато е време. 
Обещаха, че те само са 
опитали по един път и 
повече няма да повто-
рят. Минаха няколко 
месеца. 

Един ден потърсих 
у дома скъпа огърли-
ца, подарък от покой-
ната ми майка. Бях без-
крайно изненадана, че 
не я открих на мястото, 
където я държах. Така 
разбрах, че те са запо-
чнали да изнасят и про-
дават наши ценни ве-
щи, за да купуват нар-
котици. 

Стигна се дотам, че 
провалиха живота си. 
Постепенно усетих, че 
им мина всякакво же-
лание да следват и да 
продължат образова-
нието си. Хващаха се 
на временна работа и 
профукваха всичките 
си пари пак за задово-

Фолкзвeздaтa Гaлeнa 
e pодeнa в мaлкото 
гpaдчe Cмядово, нa 
около 20 км 
от Шyмeн, 
през 1985 г. 
Pодитeли-
тe й Beнeтa 
и Bичо ce 
жeнят pa-
но. Πъpво 
им ce paж-
дa момчe, 
a cлeд товa 
дъщepя. 

Те нe 
иcкaли по-
вeчe дeцa, 
но тaкa 
c т a н a л о , 
чe мaйкa й отново 
зaбpeмeнялa. Mиcлилa 
cи дa пpeкpaти бpeмeн-
ноcттa, но мъжът й ce 
пpотивопоcтaвил. He 
иcкaлa тpeто дeтe, зa-

чe ли винaги нaй-мaл-
китe, изтъpcaцитe, ce 
paждaт c къcмeт”, кaз-

вa Гaлeнa по по-
вод появaтa cи нa 
бял cвят.

Cпомня cи, чe 
живeeли в мно-
го голямa къщa 
– половинaтa 
тяxнa, a дpyгaтa 
чacт нa бaбaтa и 
дядото – pоди-
тeлитe нa мaйкa 
й. Бaщa й paбо-
тил в зaвод „Cмя-
дово”, къдeто 
пpоизвeждaли 
тpотил и динa-
мит. Cъбиpaли ce 

много дeцa в мaxaлaтa 
и изнacяли концepти 
нa бaбитe и нa pоди-
тeлитe cи. 

щото вpeмeнaтa били 
тpyдни. 

„Aз cъм билa нeжeлa-

но дeтeнцe. Maйкa ми e 
кaзвaлa, чe ca иcкaли 
двe дeцa, чe cъм cтaнaлa 
погpeшкa, но пък кaто 

Наскоро стана яc-
но, чe звeздни-
ят ни дyeт ще 

подпомогне доcтpоя-
вaнeто нa новия xpaм 
„Cвeти Лaзap” в Бaнкя.

„Xpaмът ce 
cтpои ceдмa го-
динa и нe доcтигaт 
cpeдcтвaтa дa бъдe 
з a в ъ p ш e н .   H a c к о p о 
имaxмe cpeщa c кмeтa 
и ни ce pоди идeятa дa 
подпомогнeм cтpоeжa 
нa Божия дом чpeз 
нaшия концepт нa 30 
мaй в Зaлa 1 нa HДK”, 
cподeли Здpaвко. 

Двaмaтa c Kaтя пpи-
зовaвaт вcички cвои 
почитaтeли, които щe 
пpиcъcтвaт нa cпeктa-
кълa и иcкaт дa изpa-
зят yвaжeниeто cи към 
звeздитe чpeз бyкeти 
и кошници c цвeтя, 
вмecто зa това дa ин-
вecтиpaт cpeдcтвaтa 
cи във Bяpaтa, в Блa-
гоpодcтвото и в Xpaмa, 
който щe оcтaнe зa 

поколeниятa. Πо този 
нaчин пapитe им ня-
мa дa „yмpaт” c цвe-
тятa, a щe пpодължaт 
дa „живeят” години и 
дeceтилeтия нapeд. Зa-
щото нямa нищо по-
блaгоpодно от товa дa 
yчacтвaш в поcтpоя-
вaнeто нa eдин xpaм. 
Heкa оcтaвим добъp 
зaвeт зa cлeдвaщитe 

поколeния и житeлитe 
нa Бaнкя”, добaвя ощe 
Здpaвко. 

Πо вpeмe нa кон-
цepтa от двeтe cтpa-
ни нa cцeнaтa в Зaлa 
1 нa HДK щe бъдaт 
поcтaвeни кyтии, в ко-
ито вceки щe можe дa 
дaдe cвоя пpиноc зa 
довъpшвaнeто нa но-
вия xpaм.

Âлþбиõ се íа 67 гîäиíи!
„Pитон” c блaгоpоднa
 кayзa
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Популярният американски всекидневник „ню 
йорк таймс“ пише: „антон дончев има усета на 
Омир за разбирането и на българи, и на турци, 
чувството на почит пред неустрашимата вя-
ра и отприщената дива енергия и на едните, и 
на другите.” 

Писателят антон николов дончев е роден на 
14 септември 1930 г. в Бургас. Започва да пише 
стихове още щом научава буквите. Завършва 
гимназия във велико търново и право в Юриди-
ческия факултет на сУ. През 1963 г. създава ше-
дьовъра „време разделно“, книга, преведена на 
повече от 30 езика, а обемът на отзивите за ро-
мана у нас и зад граница значително надминава 
страниците на произведението. 

антон дончев е автор на романи, сценарии на 

няколко игрални филма и телевизионни сериали, 
три от които международни. написал е книги за 
деца, стотици разкази, репортажи и статии, 
преведени на десетки езици.

 За творчеството му са публикувани някол-
ко книги и са заснети два документални филма. 
Учредител е на две стипендии „време разделно“ 
за студенти от родопите по история и българ-
ска литература. 

От 2003 г. е академик на Бан, а цели шест на-
ши града го направиха свой почетен гражданин. 
Писателят е носител на почти всички награди 
в областта на словото. експерти от стокхолм 
и днес смятат, че „време разделно”, а и другите 
романи на класика могат съвсем реално да се пре-
борят за нобелова награда.

Бори се и търси!От стр. 1
Вероятно на всич-

ки им се струва 
странно, че Галилей е 
трябвало да убежда-
ва едва ли не целия 
свят, че Земята не е 
център на Вселената, 
но ние за съжаление 
трябва да убеждава-
ме и да се убеждава-
ме, че материалното 
не е от важност, за да 
се върти светът. На 
24 май ние признава-
ме, че център на чо-
вешкото съществува-
ние е духът, че на нас 
проблемът за ниския 
размер пенсия, ма-
лък доход и къщни-
те, битовите разходи 
ни изглежда най-ва-
жен, но всъщност, 
ако поне малко се 
замислим на този 
ден, ще осъзнаем, 
че нас ни команд-
ва това, което на-
ричаме дух, душа, 
център на света. 
Именно на 24 май 
ние си връщаме 
нещо много глав-
но и основно - на-
шето национално 
самочувствие, че 
нашите прадеди 
са създали осно-
ванието за този 
празник и в мо-
мента 250 мили-
она души пишат с 
нашите букви. 

- вдъхновени-
ето само ли ид-
ва при вас или 
го търсите? 

- Думата вдъхно-
вение може да бъде 
тълкувана по разли-
чен начин, затова ще 
се спра на тема, ко-
ято в края на краи-
щата се превръща в 
книга. Аз все държа в 
дланта си три-четири 
жълъда, които, ако ги 
засадя, ще се превър-
нат в дърво, ще изра-
сте дъб. Когато реша 
да работя върху една 
тема, аз не сядам да 
пиша, а започвам да 
работя върху нея, за-
саждам я в съзнани-
ето си, 
п о л и -
вам я и 
я нато-
р я в а м 
до мо-
м е н т а , 
в който 
я видя 
н а п ъ л -
но го-
т о в а , 
със съ-
върше-
но из-
г р а д е -
н и т е 
г е р о и , 
и з п р а -
в е н и 
т о ч н о 
с р е щ у 
мен ка-
то живи 
х о р а . 
П р о -
блемът 

не са много, защото, 
както вече казах, ге-
роите са живи хора, 
които следват своя-
та вътрешна логика.                                                                                 

- гръцкият автор 
Менелаос лундемис 
казва, че писателят 
прелиства себе си. 
До каква степен ге-
роите в романите 
ви са ваше продъл-
жение?

- Хората, които 
пресъздавам, се до-
косват по много свои 
черти до мен и моя 
характер. След като 
съм ги създал, с из-
вестно учудване ги 
наблюдавам досущ 
като баща, на кой-
то му се ражда де-

те и не се знае какво 
ще стане като пора-
сне, но накрая се из-
ненадва от това какъв 
е вече като голям. Аз 
съм човек, който ми-
сли и избира вариан-
ти, но много трудно 
мога да си представя 
как ще действат тези 
хора. Главните ми ге-
рои в много от случа-
ите вземат решение и 
действат по начин уди-
вителен за мен. Но то-
ва са те, това отговаря 
на техния характер, на 
техния духовен свят.

- сред множество-
то ви литературни 
герои има ли някой, 
когото сте чувствали 
себеподобен, усеща-
ли ли сте се в кожа-
та на някой от тях?

- Категорично - не! 
Трудно ще ми е да се 
почувствам в кожата 
на Аспарух или Лизи-
мах например. Про-
блемът обаче е и на 
средата, къде се дви-
жат тези хора, в как-
во време, какво ста-
ва около тях... Те не 
са създания само на 
собствения си харак-
тер, те са създания 
на средата, в която 
живеят.

- Жива ли е все 
още автоцензурата 
в българския тво-
рец, г-н Дончев?

- За съжаление - 
да, когато тя е резул-
тат на морални прин-
ципи, които авторът 
изповядва. Неговата 
вътрешна забрана 
да не пише за нещо 
конкретно - добре, 
но когато обаче го 
прави и знае, че то-
ва може да не се ха-
реса на някого или 
да се хареса на вся-
ка цена, тогава е не-
допустимо, но за жа-
лост се случва. Хора-
та се страхуват.

- При много от съ-
временните писате-
ли присъства тема-
та за невъзможна-
та любов. кога ед-
на любов е невъз-
можна?

- Зависи. Зависи и 
кой всъщност се крие 
зад термина „любов”. 

Тя, любовта е всеми-
рен закон за привли-
чане на духовните съ-
щества, така както за-
конът за привличане-
то на Нютон е закон 
за привличане меж-
ду материалните тела. 
Има майчина или ба-
щина любов, има при-
ятелска, има и такава 
към отечеството. Ако 
става дума за онази 
между мъж и жена, 
там има възможност, 
невъзможност, об-
стоятелства. Така или 
иначе и по принцип 
ще ви отговоря крат-
ко и ясно - невъзмож-
на любов няма!

на писането се пре-
връща в проблем на 
барда, който се из-
правя пред една ау-
дитория и казва: „Се-
га ще ви изпея пе-
сента за Зигфрид и 
Брунхилда”. Да, той 
отлично знае песен-
та, може обаче и да 
си позволи да при-
бави изречение от 
себе си, но не може 
много да се откло-
ни, понеже добре 
познава своите ге-
рои. Аз също не бих 
могъл да си позво-
ля, когато пиша, мо-
ите герои да напра-

въпросите зададе 
иво аНгЕлОв

вят по ня-
коя и друга 
лудория по 
простичка-
та причина, 
че позна-
вам обув-
ките или 
б о т у ш и т е 
им, как до-
ри се е об-
работвала 
и кожата за 
направата 
им. В мои-
те дневни-
ци по вре-
ме на пи-
сането на 
„ В р е м е 
разделно” 
сцените са 
р а з б ъ р к а -
ни, но от-
клоненията 

Писателят е почетен доктор на  
великотърновския университет „св. св. кирил и методий”

сред почитатели

кадър от филма "време разделно"

Следва
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Локо Пловдив прегърна 
Купата на България

„а” 
група, 
XXXIV 
кръг

интригата за 
титлата се заплита

Нова жертва в алпинизма

Новият носител на Ку-
пата на България се каз-
ва Локомотив (Пловдив). 
"Смърфовете" надвиха с 
1:0 вечния съперник Бо-
тев (Пловдив) в най-ва-
жния мач 
в история-
та на пло-
в д и в с к о -
то дерби и 
спечелиха 
първи тро-
фей в то-
зи турнир. 
Пред око-
ло 20 000 
з р и т е л и 
на стадион 
"Васил Лев-
ски" герой 
за локомо-
тивци се превърна Ален 
Ожболт, който отбеляза 
единственото попаде-
ние в 78-ата минута, ко-
гато се разписа с пета. 

Легендарното попъл-
нение ще се помни веч-
но от "черно-бялата" 
част на Пловдив, коя-
то след пауза от 15 го-
дини отново триумфи-

ра с трофей. Денят 15 
май пък е най-великата 
дата в историята на Ло-
ко (Пд), тъй като на то-
зи ден клубът спечели 
единствената си титла 

на България през 2004 
година, а сега и купата 
на страната, след като 
имаше четири поредни 
загуби в битката за тро-
фея – през 1948, 1960, 
1971 и 2012 година.

Този път играчите на 
Бруно Акрапович обаче 
заслужиха победата, ка-
то показаха повече све-

жест, желание, смелост 
и бяха по-опасни пред 
почти цялата среща. 
Така след пауза от се-
дем години Локомотив 
(Пловдив) се завърна в 

евротур-
н и р и т е . 
" С м ъ р -
фовете" 
ще игра-
ят в Ли-
га Евро-
па отно-
во след 
е с е н т а 
на 2012 
г., когато 
отпадна-
ха от Ви-
тес (Хо-
ландия) 

с общ резултат 5:7.
Фаворитът преди 

срещата беше Ботев 
(Пловдив), но играчи-
те на Николай Киров 
прегоряха в срещата, 
като дори подкрепата 
на 15  000 техни фено-
ве не им помогна, за 
да станат носители на 
трофея.

Българският отбор в състав Боряна 
Калейн, Катрин Тасева, Невяна Влади-
нова и ансамбъл девойки (Яна Момчи-
лова, Карина Димитрова, Жанина Ге-
оргиева, Александра Кьосева, Марга-
рита Василева и Моника Заркова) се 
поздравиха с бронзовото отличие в 
отборното състезание. 

В неофициалното класиране при 
жените българките са на второ мяс-
то след уникално силната игра на Бо-
ряна Калейн, Катрин Тасева и Невя-

на Владинова. Жените ни спечелиха и 
две квоти за европейското догодина 
в Киев, което ще е и последна квали-
фикация за олимпийските игри в То-
кио през 2020 г.

В индивидуалната надпревара при 
уредите Боряна Калейн спечели  две 
трети места – на топка и на лента. Та-
ка с три бронзови медала приключи 
участието ни на европейското пър-
венство по художествена гимнасти-
ка в Баку.

Грациите ни 
заслужиха 
бронзовото 
отличие

европейско първенство по художествена 
гимнастика 

в Баку

Лудогорец пропусна 
да спечели мача сре-
щу „сините” и да се 
доближи до осма по-
редна титла на Бълга-
рия! "Орлите" поведо-
ха, но не успяха да по-
бедят Левски, а накрая 
рискуваха и да загубят 
на "Лудогорец Арена" 
дербито от 8-ия кръг 
на шампионския плей-
оф. Двубоят завърши 
1:1, след като Козмин 
Моци отбеляза от дуз-
па в 49-ата минута, а 
Живко Миланов израв-
ни от фаул в 72-ата ми-

нута. Реферът Николай 
Йорданов показа цели 
три червени картона 
след почивката. Пър-
во Деян Иванов беше 
изгонен в началото на 
втората част за игра с 
ръка, след която дома-
кините получиха дуз-
па, която румънецът 
реализира. 

С човек повече и 
гол преднина играчи-
те на Стойчо Стоев 
предчувстваха титла-
та, но столичани пока-
заха характер и не се 
предадоха. Първо Дра-

левски препъна шампиона

Цска постигна важна победа

гош Гри-
горе бе-
ше изго-
нен в 69-
ата мину-
та за вто-
ри жълт 
к а р т о н . 
Ж и в к о 
Миланов 
и з р а в н и 
от фаул 
в 72-ата 
м и н у т а . 
Пет мину-
ти преди 
края на 
редовно-

то време Анисе Абел 
също беше пратен под 
душа, като и двата чер-
вени картона на "зеле-
ните" бяха срещу Ста-
нислав Иванов. 

Накрая "сините" мо-
жеха да стигнат до об-
рат.  

Лудогорец записа 
четвърти пореден мач 
без успех и трето по-
редно равенство, кое-
то остави тима на вър-
ха със 73 точки, с ед-
на повече пред  ЦСКА. 
Третият Левски вече 
има 66 точки.

ЦСКА извоюва победа с 1:0 като 
гост над Берое и се доближи на точ-
ка от върха. Единственото попадение 
за червената победа вкара Тиаго още 
в 16-ата минута. През второто полу-
време Берое тотално надигра гости-

те, отправи двуцифрена бройка уда-
ри по посока на вратата, но не съз-
даде нито едно чисто положение и 
в крайна сметка не успя да вкара гол.

Черно море - Ботев Пд 1:0
1:0 Дани кики (2)

ивет Лалова спечели на 200 м 
в Осака

Най-добрата българ-
ска спринтьорка в по-
следното десетилетие 
Ивет Лалова-Колио от-
кри летния сезон с отли-
чен резултат. Атлетката, 
която на 18 май навър-
ши 35 години, си под-
несе страхотен пода-
рък, след като спечели 
бягането на 200 метра 
на турнира Seiko Golden 
Grand Prix в Осака с ре-
кордното постижение 
от 22.55 секунди (+0.5 
м/сек) на тази писта.

С това си отлично 
представяне Ивет покри 
норматива за олимпий-
ските игри в Токио дого-
дина. Резултатът нареди 
българката на пето мяс-

то в световната ранглис-
та за сезона. Водачка в 
ранглистата е европей-
ската шампионка Дина 

Ашър-Смит (Великобри-
тания) с 22.26 секунди 
от Диамантената лига в 
Доха в началото на май.  

Втора на 200 метра в 
Осака завърши амери-
канката Кира Джефер-
сън с 23 сек., а трета се 

нареди представител-
ката на Казахстан Олга 
Сафронова с 23.08 сек.

Най-добрият българ-
ски състезател 
в скока на висо-
чина при мъже-
те в последните 
години Тихомир 
Иванов завърши 
на трето място в 
първия си старт 
за сезона. На тур-
нира Seiko Golden 
Grand Prix в Осака 
той постигна 2.20 

метра за третата пози-
ция. Победител в над-
преварата стана пред-
ставителят на домаки-
ните Наото Тобе с 2.27 
метра, а второто място 
зае друг японец - Така-
ши Ето с 2.24 метра.

Втората ракета на Бъл-
гария Димитър Кузма-
нов спечели турнира по 
тенис на червени корто-
ве в Анталия (Турция) с 
награден фонд 15 хиля-
ди долара. Водачът в схе-
мата Кузманов победи на 
финала поставения под 
номер 8 украинец Олег 
Приходко с 3:6, 6:2, 6:1 
след два часа игра.

Пловдивчанинът стар-
тира колебливо и допус-
на изоставане от 2:5, кое-
то се оказа решаващо за 
изхода на първия сет. До 
края обаче Кузманов до-
минираше и даде общо 
още само три гейма на 
съперника си, за да ре-
ализира пълен обрат и 
да спечели първа титла 
за сезона и общо 18-а от 
състезания на ITF в кари-
ерата си.

Кузманов 
завоюва 

злато 
в Анталия

Алпинистът Иван Томов загина в Хималаите, съ-
общиха от фирмата - организатор на експедиция-
та. На 16 май 34-годишният русенец стана трети-
ят българин, изкачил 8-хилядника връх Лхотце, и 
вторият, сторил това без допълнителен кислород. 
Преди дни ураганни ветрове унищожиха палатка-
та на Томов и се наложи той да продължи с еки-
пировка назаем. Българинът атакува върха ми-
налата събота с рускинята Анастасия Рунова. На 
слизане от Лхотце, в района на Лагер 4 той не се 
е почувствал добре. Подаден му е кислород и му 
е била поставена инжекция срещу мозъчен оток, 
но това не помогнало и той починал. 
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Çíàåòå ëè,
÷å...

Мъж, погълнат от кит 

„Ìàãèñòðàëà" çà âåëîñèïåäè

страницата подготви 
иван васЕв

Êàê äà ñòàíåì ïî-óìíè
 книгата действа 

успокояващо, а заед-
но с това увеличава 
и продължителността 
на живота! До този из-
вод стигнали учени от 
университета в Йейл, 
САЩ.
 Учените доказа-

ли, че четящите хора 
живеят с две години 
повече от останали-
те. Съответно и ниво-
то на смъртност сред 
любителите на книги-
те е по-ниско – с це-
ли 23%.
 хората, които че-

тат, могат да останат 
съсредоточени мно-
го по-дълго от пред-
почитащите телеви-
зията или мобилните 
си устройства. За да 
се случи това обаче, 
е важно да подбира-
ме книги според своя 
вкус, които ни позво-
ляват да се потопим 
напълно в сюжетната 
линия и да забравим 
за съществуването на 
останалия свят.
 Четенето поощ-

рява мозъка да ражда 
картини и идеи, вдъ-
хновени от написано-
то в едно произведе-
ние. За сравнение гле-
дането на телевизия 
е еднопланово, при 
него мозъкът е паси-
вен и не създава нови 
образи.
 според учени от 

Великобритания само 
след шест минути че-
тене сърдечният ри-
тъм се успокоява, от-
пускат се и мускулите. 
Твърди се, че самият 
контакт с книгата вече 
действа успокояващо 
– на практика преди 
да сме започнали да 
четем…
 Точно както е 

със спорта. Четенето 
безспорно подобрява 
уменията ни, прави ни 
и по-добри… Да не 
говорим за това, че 
само един прочетен 
ред – дори в някой 
роман, може да обяс-
ни въпроси, над които 
си блъскаме главата 
цял живот.

най-дъждовното място

Жителите на индийския щат мегалая, 
разположен край границата с Бангладеш, 
навярно на драго сърце биха подарили някол-
костотин литра дъжд на южноамерикан-
ците. с годишни валежи от 11.873 мм/кв.м  
(тоест - над 11 метра!) село моусинрам е 
най-дъждовното място на Земята. За срав-
нение: в лондон годишните валежи възли-
зат на 65 см/кв.м.

Само наистина ум-
ните хора знаят 
колко много не-

ща още не знаят. Зато-
ва точно те няма да се 
обидят да получат ня-
колко съвета как да ста-
нат още по-умни. 

Ето ги.   
Физическите 
упражнения 

стимулират мозъка
Изследователите все 

още не могат да ка-
жат защо  упражнения-
та  подпомагат мозъка, 
но проучвания показ-
ват, че има нещо общо 
с повишения приток на 
кръв, който укрепва ума 
ни със свежа енергия и 
кислород. А проучване 
при по-възрастни жени 
с потенциални симпто-
ми на деменция се ус-
тановява, че аеробни-
те упражнения са свър-
зани с увеличаване на 
размера на хипокампу-
са, област на мозъка, 
участваща в ученето и 
паметта. "Физически-
те упражнения увели-
чават притока на кръв 
в мозъка и така се но-

си и "храната" за мозъ-
ка, което го променя от 
молекулярно до пове-
денческо ниво", твър-
ди Айдеен Търнър, фи-
зиотерапевт и главен 
изпълнителен дирек-
тор на Virtual Physical 
Therapists.                                                                                  

Танцувайте 
за свеж ум!

Ако наистина искате 
да стимулирате мозъка 

си, изберете активност, 
която не само действа 
на тялото, но и на мо-
зъка ви. Танци или голф 
са полезни за мозъка, 
защото изискват както 
мислене, така и движе-
ние. Те дори могат ни 
предпазят от развитие 
на болестта на Алцхай-
мер или други заболя-
вания, свързани с въз-
растта. 

Фокусирането подо-
брява когнитивните 

функции
Не се опитвайте да 

извършвате много зада-
чи едновременно. Мо-
же би си мислите, че 
правенето на куп раз-
лични неща наведнъж 
ни прави по-ефектив-
ни, но не е така. Това не 
ни помага много, особе-
но на способността ни 
да мислим. Професор 
по психология в Стан-
фордския университет 
смята, че хората, които 
вършат много неща ед-
новременно, всъщност 
се борят с различни ког-
нитивни задачи и така 
не могат да филтрират 
нещата. 
изучавайте нов език

Вероятно не е тол-
кова изненадващо, но 
изучаването на няколко 
езика може да бъде до-
бро упражнение за мо-
зъка. Редовното използ-
ване на два езика може 
да помогне за развива-

нето на частта от мозъ-
ка, която позволява да 
избирате между езици-
те и да се съсредоточи-
те върху езика, който се 
говори в момента, смята 
Елен Бялисток. Тя про-
вежда проучване, в ко-
ето установява, че двуе-
зичните пациенти с алц-
хаймер се справят с бо-
лестта по-добре от те-
зи, които говорят само 
един език.                   
събирайте се с инте-

лигентни приятели 
Изследователи уста-

новили, че децата, ко-
ито са имали по-умни 
приятели в прогимнази-
ята, са по-умни в гимна-
зията. Освен това инте-
лигентният романтичен 
партньор може да ви на-
прави по-умни, защото 
ви запознава с нови не-
ща, нови идеи и в много 
случаи с нови и интели-
гентни хора.

Шантавите къщи 

 Любител на фотографията оце-
ля, след като беше на практика из-
яден от кит край южноафриканско-
то пристанище Порт Елизабет. Рай-
нер Шимпф снимал миграцията на 
сардините, която освен китове при-
влича пингвини, тюлени, делфини, 
акули и морски птици, всички надя-
ващи се да си уловят вкусна пляч-
ка. Изведнъж се появил 
ивичест брайдов 
кит, отворил 
устата си 
и погъл-
нал фо-
тографа 
с глава-
та на-
пред. За 
щастие на 
човека китът 
го изплюл. "Бях 
концентриран върху 
акулите, но изведнъж стана тъм-
но. Бях изместен напред и усетих на-
прежение около тялото си - тогава 

осъзнах, че ме е сграбчил кит. Ня-
мах време за страх - единствено по-
мислих, че китът не може да ме по-
гълне, защото гърлото му не е дос-
татъчно голямо - то е широко колко-
то предмишница. Задържах дъха си, 
защото помислих, че той може да се 
гмурне, но след това той ме изплю", 
разказва Шимпф. С него във вода-

та са били още два-
ма души. Ки-

тът според 
п о с т р а -

д а л и я 
е бил 
д ъ -
л ъ г 
к ъ м 

15 ме-
тра и 

е тежал 
около 20 то-

на. Шимпф каза и 
че преживяното го накарало 

да осъзнае незначителността на хо-
рата по отношение на ръста.

Първият пълнораз-
мерен път, предназна-
чен единствено за вло-
сипедисти, ще бъде от-
крит в края на май в Пе-
кин. Отсечката се нами-
ра в един от най-нато-
варените райони на ки-
тайската столица и ще 
облекчи пътуването на 
велосипедистите. Об-
щата дължина на спе-
циализираното трасе е 
6,5 километра, а шири-
ната му е 6 метра. 

Пътят е разделен на 
три платна - две в една-
та посока и една на об-
ратно. По него ще мо-
гат да се движат само 
велосипеди, при това 
- механични, за елек-
трическите е забра-
нен, както и за пешехо-

местният художник рон ван Зил решава 
да построи този дом за своята съпруга през 
1990 г. сега е част от комплекс, който включ-
ва музей на изкуствата, къмпинг, бар и др.

Äом-обóвка 
в ÞÀÐ

дци. Точно като истин-
ска магистрала, 6,5-ки-
лометровият път е без 
кръстовища и свето-
фари, които да забавят 
велосипедистите и да 
създават предпостав-
ка за инциденти. За да 
се избегнат инциден-
тите, има ограничение 
на максималната ско-
рост от 20 км/ч. 

По информация на 
CGTN в Пекин всеки 

ден с велосипед на ра-
бота ходят средно око-
ло 11 600 души. 

В мегаполиса има 
над 1,9 милиона вело-
сипеда, които могат да 
се вземат под наем, как-
то и над 1000 киломе-
тра вело- и пешеходни 
алеи. До края на 2020 г. 
се очаква общата дъл-
жина на специализи-
раните трасета да над-
хвърли 3200 км.

ващи се да си уловят вкусна пляч-
ка. Изведнъж се появил 
ивичест брайдов 
кит, отворил 
устата си 
и погъл-
нал фо-

разказва Шимпф. С него във вода-
та са били още два-

ма души. Ки-
тът според 

п о с т р а -
д а л и я 

пред. За 
щастие на 
човека китът 
го изплюл. "Бях 
концентриран върху 

е бил 
д ъ -
л ъ г 
к ъ м 

15 ме-
тра и 

е тежал 
около 20 то-

на. Шимпф каза и 
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канал 3

ПЕТък, 24 Май
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моята музика” –  кон-

церт на Стефан Дими-
тров

14.10 „Щурият Ръсел” – с уч. на 
Фред Уилард, Джон Рат-
ценбергер, Мейсън Вейл 
Котън, Макена Грейс, 
Джон Хънигън, Чарлз 
Робинсън  и др.

16.00 „Любов от пръв лай” –   с 
уч. на Яна Крамер, Кевин 
МакГари

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

19.30 Темата на NOVA
20.00 „Привличане” (пре-

миера) – с уч. на Яна 
Маринова, Александър 
Сано, Луиза Григорова-
Макариев, Койна Русева, 
Башар Рахал, Радина 
Боршош, Владо Пенев и 
др.

22.30 „Десперадо” – с уч. на 
Антонио Бандерас, Сал-
ма Хайек, Стив Бушеми, 
Карлос Гомез, Куентин 
Тарантино, Хоаким де 
Алмейда, Чийч Марин 

00.30 „Комисар Рекс” – сериен 
филм, 14 сезон

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.10 „Щурият Ръсел” –   с уч. 
на Фред Уилард, Джон 
Ратценбергер, Мейсън 
Вейл Котън, Макена 
Грейс, Джон Хънигън, 
Чарлз Робинсън и др. /п/

съБОТа, 25 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 „Децата на въздушния 

Бъд” – с уч. на Джейн Кар, 
Партик Краншоу, Тайлър 
Фодън, Карън Холнес и 
др.

14.30 „Хъни 2” – с уч. на Лонет 
Маккий, Катерина Греъм, 
Ранди Уейн, Сейшел 
Габриел и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

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

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Принцът на Персия: 

Пясъците на времето” – с 
уч. на Джейк Гиленхал, 
Джема Артъртън, Бен 
Кингсли, Алфред Молина 

и др.
22.15 ГОДИШНИ МУЗИКАЛНИ 

НАГРАДИ НА БГ РАДИО 
2019

01.00    „Бъгси” -  с уч. на Уорън 
Бийти, Анет Бенинг, Хар-
ви Кайтел, Бен Кингсли, 
Джо Мантеня и др.

04.50 „Децата на въздушния 
Бъд” – с уч. на Джейн Кар, 
Партик Краншоу, Тайлър 
Фодън, Карън Холнес и 
др. /п/

НЕДЕлЯ, 26 Май
06.30 „Иконостас”
07.00 „Събуди се и гласувай” 
12.00 Новините на NOVA
13.00 „Хук” –  с уч. на Дъстин 

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

16.00 Новините на NOVA
16.30 „Плюс-Минус за Европа” 
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Изборът NOVA Европа” 
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
19.45 „Изборът NOVA Европа” 
23.00 „Катерачът” –   с уч. на 

Силвестър Сталоун, 
Мики Рурк, Джон Литгоу, 
Джанин Търнър и др.

01.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.40 „Десперадо” – с уч. на 
Антонио Бандерас, Сал-
ма Хайек, Стив Бушеми, 
Карлос Гомез, Куентин 
Тарантино, Хоаким де 
Алмейда, Чийч Марин и 
др. /п/

04.00 „Хъни 2” – с уч. на Лонет 

Маккий, Катерина Греъм, 
Ранди Уейн, Сейшел 
Габриел и др. /п/

ПОНЕДЕлНик, 27 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 „Като две капки вода” 
(нов сезон) – риалити, 
финал 

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

сериен филм, сезон 21
00.30 „Комисар Рекс” – сериен 

филм, сезон 14
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

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

сериен филм, сезон 21 
/п/

вТОрНик, 28 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 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

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 21
00.30 „Комисар Рекс” – сериен 

филм, сезон 14
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

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

сериен филм, сезон 21 
/п/

срЯДа, 29 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 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

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

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

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

сериен филм, сезон 21
00.30 „Комисар Рекс” – сериен 

филм, сезон 14
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

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

сериен филм, сезон 21 

ЧЕТвърТък, 30 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 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

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

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

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

сериен филм, сезон 21
00.30 „Комисар Рекс” – сериен 

филм, сезон 14
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

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

сериен филм, сезон 21 

ПЕТък, 24 Май
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Всичко коз”  /п/ 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Вечните песни” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Офанзива с Любо Огня-

нов” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:45 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 ”светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/

00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 – Повторения

съБОТа, 18 Май
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” /п/
09:00 „Социална мрежа” - из-

брано
10:00 „Всичко коз”  - политиче-

ско токшоу –избрано
10:45 Телемаркет
11:00  „Спорт в обектива” – из-

брано
11:45 „Букмейкър – анализи и 

коментари”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ

21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю”  с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30  07:00  Повторения

НЕДЕлЯ, 26 Май
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева –  /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността” 

-/п/
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз”- избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността” 

/п/
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -/п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю’ с Наделина 

Анева
17:00 НОВИНИ
17:15 „Другото лице” - /п/
17:45 „Парчета от реалността”
18:00 „Пътят към Европа – из-

бори 2019” – изборно 
студио

01:00 НОВИНИ /п/
01:30  07:00  Повторения

ПОНЕДЕлНик, 27 Май
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Беновска пита” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00  Повторения

вТОрНик, 28 Май
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ 
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Градът с Канал 3”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Интервю” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00  Повторения

срЯДа, 29 Май
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00  Повторения

ЧЕТвърТък, 30 Май
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на живо
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00  Повторения

ПЕТък, 24 Май
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
10.45 Концерт
11.30 “Иван Ведър” - докумен-

тален филм
11.45 ТВ пазар
12.00 “Елиас Канети от Русчук” 

- документален филм
12.30 Новини
12.50 Предизборна хроника
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.15 ТВ пазар
15.30 “Златоустият Йоан Ек-

зарх” - документален 
филм

16.30 “Константин Философ” 
първа част (1983 г.), (п) 
Любимите български 
филми

18.30 Новини - централна еми-
сия

18.50 Предизборна хроника
19.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 “Константин Философ”, 

втора част (1983г.), Люби-
мите български филми

22.30 Предизборна хроника
22.40 “Изгубен в 

Сибир”(2014г.), Киноса-
лон БСТВ

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

02.00 “Елиас Канети от Русчук” 
- документален филм (п)

02.40 “Златоустият Йоан Ек-
зарх” - документален 
филм (п)

03.40 “Ленин”, (п) Киносалон 
БСТВ - документален 
филм, І и ІІ част

съБОТа, 25 Май
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Кирстен Дънст (п)
08.00 “Миа и аз”
08.20 “Общество и култура” (п)
10.05 “Константин Философ”, 

втора част
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

14.00 ТВ пазар
14.30 “Професия Турист”: Сар-

диния (ІІ част)
15.00 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

16.30 “Златоустият Йоан Ек-
зарх” 

17.30 “Живата вечност” - доку-
ментален филм

18.05 “Холивудски знаменито-
сти”: Пиърс Броснън

18.30 Новини
19.00 “България, земя на три 

писмености”
20.00 “Скъпа моя, скъпи мой” 

(1985г.), Любимите бъл-
гарски филми

21.40 “4 месеца, 3 седмици и 
2 дни” (2007г.), Румъния, 
Киносалон БСТВ

23.35 Новини 
00.05 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
01.35 “Професия Турист” (п)
02.00 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ (п)

03.30 “България, земя на три 
писмености” - докумен-
тален филм п)

04.30 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

05.30 “Тайните на пирамидите” 
- научно-популярен

НЕДЕлЯ, 26 Май
07.30 Новини
07.40 “Холивудски знаменито-

сти”: Пиърс Броснън (п)
08.00 “Миа и аз” 
08.30 Новини
08.40 “Живата вечност”
09.30 Новини
09.40 “Професия Турист”: Сар-

диния, ІІ част (п)
10.10 “Иван Ведър”
10.30 Новини
10.40 “Шевица” - фолклорно 

предаване
11.30 Новини
11.40 “Раждането на една 

пластика”
12.30 Новини
13.05 “Скъпа моя, скъпи мой” 

(1985г.), (п) Любимите 
български филми

15.00 “Цветен следобед” 
15.30 Новини
15.40 “Холивудски знаменито-

сти”: Куин Латифа
16.05 “България в картини”
16.30 Новини
16.40 “Цветен следобед” 
17.30 Новини
17.40 “Холивудски знамени-

тости”: Робърт Дауни 
Джуниър

18.05 “Среща със светлината”
18.30 Новини
19.00 Изборно студио
21.00 “Най-дългата нощ” 

(1967г.), Любимите бъл-
гарски филми

22.35 “Ароматът на успеха “
00.05 Новини (п)
00.35 “Раждането на една 

пластика” (п)
01.10 “Студио Икономика” 
02.10 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ (п)

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

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

ПОНЕДЕлНик, 27 Май
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Безценната перла”, се-

риал, 17 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знамени-

тости”: Робърт Дауни 
Джуниър (п)

12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, се-

риал, 18 еп.
16.30 Документален филм
17.00 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Сандра Бълок
18.30 Новини
19.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

20.00 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев

21.00 “Процесът” (1968 г.), Лю-
бимите български филми

22.30 Новини
22.45 “Последният заговор 

на Сталин” - Киносалон 
БСТВ

23.30 Новини - късна емисия 
(п)

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

02.40 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

03.40 “Червен картон”- спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

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

06.30 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев (п)

вТОрНик, 28 Май
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Безценната перла”, се-

риал, 18 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменито-

сти”: Сандра Бълок (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, се-

риал, 19 еп. (п)
16.30 “Процесът” (1968 г.), (п) 

Любимите български 
филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Клайв Оуен

18.30 Новини
19.00 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 “Сиромашка радост” 

(1958 г), Любимите бъл-
гарски филми

22.00 Новини
22.15 “Как Хрушчов погребва-

ше Сталин” - Киносалон 
БСТВ

23.00 Новини - късна емисия 
(п)

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

02.10 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев (п)

03.10 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев (п)

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

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

07.00 Актуално от деня (п)

срЯДа, 29 Май
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.50 “Безценната перла”, се-

риал, 19 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменито-

сти”: Клайв Оуен (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, се-

риал, 20 еп.
16.30 “Сиромашка радост” 

(1958 г),(п) Любимите 
български филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Винс Вон

18.30 Новини
19.00 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня
20.30 “Калин Орелът” (1950г.), 

Любимите български 
филми

22.00 Новини
22.15 “Никита Хрушчов: От 

манежа до Карибите” - 
Киносалон БСТВ

23.05 Новини - късна емисия 
(п)

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

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

03.10 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

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

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

07.00 Актуално от деня (п)

ЧЕТвърТък, 30 Май
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 TВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продължение)
10.30 Новини
10.50 “Безценната перла”, се-

риал, 20 еп.
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменито-

сти”: Винс Вон (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, се-

риал, 21 еп.
16.30 “Калин Орелът” 

(1950г.),(п) Любимите 
български филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Киану Рийвс

18.30 Новини
19.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 “Силна вода” (1975 г.), 

Любимите български 
филми

22.00 Новини
22.15 “Балканският капан: Тай-

ната на атентата в Сара-
ево” - Киносалон БСТВ

23.00 Новини - късна емисия 
(п)

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

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

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

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

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

07.00 Актуално от деня (п)
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ПЕТък, 24 Май
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  «Сегодня 24 мая. День начи-

нается» (6+)
10:00  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Три аккорда» (16+)
23:25  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Ирина Пегова, Евгений Цыга-

нов, Павел Баршак, Евгений 
Гришковец в фильме «Про-
гулка» (16+)

01:50  Ита Эвер, Владимир Седов, 
Всеволод Санаев, Любовь 
Полищук, Андрей Харитонов, 
в фильме «Тайна „Чёрных 
дроздов“» (12+)

03:25  Станислав Любшин, Нина 

Русланова, Вера Глаголева, 
Ивар Калныньш в фильме «Не 
стреляйте в белых лебедей» 
(12+)

съБОТа, 25 Май
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:50  Михаил Пуговкин, Вера Васи-

льева в фильме «Приказано 
взять живым» (0+)

08:20  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. «Охотник за голо-

вами. В объективе — звезды» 
(16+)

11:15  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт» (6+)
13:15  Премьера. «Живая жизнь» 

(12+)
16:00  Лия Ахеджакова, Ия Саввина, 

Светлана Немоляева, Вален-
тин Гафт, Андрей Мягков, 
Георгий Бурков в фильме 
«Гараж» (0+)

17:55  «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19:30  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»

21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  Премьера. Владимир Яглыч, 

Павел Деревянко, Ксения 
Теплова, Наталья Бардо, Анна 
Михайловская в комедии 
«Ночная смена» (18+)

00:35  Алексей Фадеев, Александр 
Кузнецов, Юрий Цурило в 
фильме «Скиф» (18+)

02:20  Александра Яковлева, Алек-
сандр Абдулов, Валентин 
Гафт, Екатерина Васильева, 
Валерий Золотухин, Эмману-
ил Виторган, Михаил Светин, 
Семён Фарада в фильме «Ча-
родеи» (12+)

04:50  «Модный приговор» (6+)

НЕДЕлЯ, 26 Май
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  Фильм «Проект „Альфа“» 

(12+)
08:00  «Часовой» (12+)
08:30  «Здоровье» (16+)
09:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. Жанна Бадоева в 

новом проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)

12:00  Новости (с субтитрами)
12:25  «Марина Неёлова. «Я умею 

летать» (12+)»
13:25  Марина Неёлова, Александр 

Збруев в фильме «Ты у меня 
одна» (16+)

15:35  Премьера. «Стас Михайлов. 
Все слёзы женщин» (12+)

16:40  Премьера. «Всё для тебя». 
Юбилейный концерт Стаса 
Михайлова (12+)

18:50  Премьера. «Ледниковый пе-
риод. Дети». Новый сезон (0+)

21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:30  Данила Козловский, Кате-

рина Шпица, Антон Шагин, 
Павел Деревянко в комедии 
«Пятница» (16+)

02:05  Премьера. Юлия Пересильд, 
Игорь Лизенгевич, Ольга 
Медынич в фильме «Кон-
верт» (18+)

03:25  Анастасия Вертинская, Олег 
Ефремов, Олег Табаков, 
Нонна Мордюкова, Георгий 
Бурков в фильме «Случай с 
Полыниным» (12+)

05:00  «Модный приговор» (6+)

ПЕТък, 24 Май
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Мои дорогие. Х/ф
00:25 2 ВЕРНИК 2
01:10 Разные судьбы. Х/ф
02:50 Арифметика подлости. Х/ф
04:15 Андрей Малахов. Прямой эфир

съБОТа, 25 Май
06:00 Утро России. Суббота
09:20 По секрету всему свету
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пятеро на одного
12:20 Моя любовь – Россия!
12:50 Дневной поезд. Х/ф

14:30 Когда его совсем не ждешь. Х/ф
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Я тоже его люблю. Х/ф
00:25 Романтика романса
01:20 Летучая мышь. Х/ф
03:35 Садовник. Х/ф
04:55 Моя любовь – Россия!

НЕДЕлЯ, 26 Май
06:00 Я тоже его люблю. Х/ф
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:35 Смеяться разрешается
14:20 Далекие близкие
15:20 Выход в люди
16:15 Больше, чем любовь
16:55 Еще люблю, еще надеюсь... Х/ф
18:20 Под дождем не видно слез. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
01:30 Женщины на грани
03:05 Еще люблю, еще надеюсь... Х/ф
04:25 Далекие близкие

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПЕТък, 24 Май
07.45  Новини  повторение 
08.00  Ранни вести   на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот   

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване  пов-
торение  

14.00 „Дискусионно студио“  
повторение  

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“  

повторение  
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти  повто-

рение  
17.30  Новини  на живо 
17.45  „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  на 
живо  

18.30  „Прокудени от бащин 
край“  повторение  

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване  на живо 

21.00  “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов

22.00  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

22.30  Дневниците на уфолога  
повторение  

23.45  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.   повторение 
01.00  “Дискусионно студио”  

повторение   
02.00  „Прокудени от бащин 

край“  повторение 
03.00  “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев  повторение 

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване  пов-
торение  

06.00  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт  
повторение   

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 
съБОТа, 25 Май

07.45  Новини  повторение 
08.00  Ранни вести  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков  
на живо 

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия  на живо 

12.45  “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева  на живо 

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина  на живо 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване  на 
живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова  
на живо 

22.30  Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия  повторение  

23.00  “Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков   
повторение 

01.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение  + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката  повторение  

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45  “Паралакс” – публици-

стично предаване  пов-
торение 

05.30  “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова  
повторение 
НЕДЕлЯ, 26 Май 

08.00  Ранни вести   на живо  
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков  на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт   на 
живо 

14.00  Разбулване -  повторе-
ние 

15.00  „Прокудени от бащин 
край“ с водещ Стоян Рай-
чевски  на живо 

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“  на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00  “Алтернативи”  на живо 
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

22.30  „Час по България“  пов-
торение  

23.30  “Фронтално”   повторе-
ние 

01.30  Новини.Прогноза за 
времето повторение 

01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край -  повторение 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт   повто-
рение 

05.15  “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева   повторение  

06.45  „Дискусионно студио”  

ПОНЕДЕлНик, 27 Май
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 Алтернативи – повторе-

ние 
14.15 Паралакс - повторение 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - повторение 
16.00  Първото благо повторе-

ние  
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00  Дискусионно 
студио”повторение

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение  

03.00  Телевизионен форум  
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ 

вТОрНик, 28 Май
07.45 Новини повторение
08.00  „Ранни вести“ на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров  Й. Апостолов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00  “Дискусионно студио”  
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ 

срЯДа, 29 Май
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести - на живо
10.15  НОВИНИ 
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение
14.00  Дискусионно студио” 

повторение
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30  Новини
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо  

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времетоповторение
00.30  Дискусионно студио” 

повторение
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  повторение 
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
повторение

06.00 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт  

ЧЕТвърТък, 30 Май
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести  на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30  Паралакс – повторение
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката на живо 

00.30  Новини. Прогноза за 
времетоповторение

01.00  „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00  “Първото благо“ - повто-
рение  

04.00  “Край Босфора“ повто-
рение

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

05.45  Дискусионно 

ПЕТък, 24 Май
10:30 Истинска любов - 23 еп. - 

Сериал 
11:15 Андре Рийо: “Добре 

дошли в моя свят”. - 5 еп.- 
Документален филм

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 

СПОРТ - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 23 еп. - 

Сериал 
02:45 Андре Рийо: “Добре 

дошли в моя свят”. - 5 еп.- 
Документален филм

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, 25 Май
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
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 
СПОРТ - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 България на живо - с Иво 

Божков 
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 
СПОРТ - Спорт 

05:30 България, която съгра-
дихме - Документален 
филм

06:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

НЕДЕлЯ, 26 Май
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Избори за Европейски 

парламент 2019 
13:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:45 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:10 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 - Документален 
филм

19:00 Избори за Европейски 
парламент 2019 

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 

ПОНЕДЕлНик, 27 Май
10:30 Истинска любов - 24 еп. - 

Сериал 
11:15 Андре Рийо: “Добре 

дошли в моя свят”. - 6 еп.- 
Документален филм

12:00 При Жорж - музика, из-
куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Дискусионен клуб 

СПОРТ - Спорт 
22:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 24 еп. - 

Сериал 
02:45 Андре Рийо: “Добре 

дошли в моя свят”. - 6 еп.- 
Документален филм

03:30 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

04:30 Дискусионен клуб 
СПОРТ - Спорт 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

вТОрНик, 28 Май
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:10 Дискусионен клуб 

СПОРТ - Спорт 
14:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
05:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

05:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:00 България на живо - с Иво 
Божков 

06:59 Делници  

срЯДа, 29 Май
10:30 Истинска любов - 25 еп. - 

Сериал 
11:15 Андре Рийо: “Добре 

дошли в моя свят”. - 7 еп.- 
Документален филм

12:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

13:00 Новини 
13:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
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 - 25 еп. - 

Сериал 
02:45 Андре Рийо: “Добре 

дошли в моя свят”. - 7 еп.- 
Документален филм

03:30 Заедно за промяната - с 
Елеонора Василева 

04:30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

05:00 Честно казано - с Люба 
Кулезич 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

ЧЕТвърТък, 30 Май
10:30 Истинска любов - 26 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 1 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
14:45 Новини 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 26 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 1 еп.
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 



22.V. - 28.V.2019 г.
21 

Български 27Забавни минути

РЕЧНИК: АСАНОР,  БАРАГА, ГАДОНИ СИЛВИЯ ЙОЧЕВА

Ïîäðåäåòå åëåìåíòèòå, êîèòî ñà çàäàäåíè
òàêà, ÷å äà ïîëó÷èòå ïðàâèëíèòå äóìè. 

Â

Î

Ê

Î

Ð

È

Ò

È

À

Ï

Ð

Î

Ð

Å

Ò

Î

Ï

È

À

Ö

È

Ê

À

À

À

Ð

Ñ

ß

À

Î

Ò

Å

Ë

Î

Â

À

À

Ç

À

Á

À

Ï

È

Ñ

È

Ò

È

Ò

È

Í

À

Â

À

Ñ

Ð

È

Í

È

Ö

À

À

È

Ð

À

Ð

À

Ð

È

ß

Î

Ä

À

Ë

À

Ñ

Ê

À

È

À

À

Ð

Í

À

Ã

È

Ò

À

Ê

À

Í

À

À

ß

Ð

À

Ä

À

Â

È

Í

È

Ê

È

Ê

À

Í

À

Ò

Ï

Ð

Î

Ð

Å

Ò

Î

Ï

È

Л
Е

С
Н

О

С
Р

Е
Д

Н
О

Т
Р

У
Д

Н
О

Л
Е

С
Н

О

С
Р

Е
Д

Н
О

Т
Р

У
Д

Н
О

СУДОКУ СУДОКУÂñÿêà êîëîíà, âñåêè ðåä è âñÿêî êàðå îò ïî äåâåò êâàäðàò÷åòà
òðÿáâà äàñúäúðæàò öèôðèòå îò 1 äî 9 áåç äà ñå ïîâòàðÿò.

ÊÐÚÑÒÎÑËÎÂÈÖÀ - ÏÚÇÅË ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈ ÊÂÀÄÐÀÒÈ

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ È ÎÒÂÅÑÍÎ:

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ È ÎÒÂÅÑÍÎ:

5

5

5

5

4

4

4 6

3

3

3

3

1

1

1

1

8

8

83

8

7

7

72

26

61

9

9 6

9 8

89 3

1

1

1

7

7

7

7

7 5

2

25

2

3

3

9

94

9

6

6

4 1

4 2

8 7

7

5

5

1

19

9

8

8

8

4

4

4

4

6

6

6

6

2

2

3

3

3

3

1. Тънък хартиен лист,
покрит със синя боя,

който е предназначен за
копиране на повече ек-
земпляри при писане.
2. Вид арктически кит.

3. Нимфи, покровителки
на дърветата (гръцка

митология).
4. Първият българин,

летял в Космоса.
5. Област, намираща се

в Сардиния, Италия.
6. Вид маслиненозелен

минерал; перидот. 

1. Окръг в САЩ, щата
Мичиган.

2. Герой на Константин
Мутафов от драмата

“Омуртаг хан”.
3. Герой на Морис Равел

от операта “Испански
час”.

4. Суровина, използвана
за направата на бои и

лакове.
5. Едра човекоподобна

маймуна, обитаваща
Централна Африка (мн.ч.).

6. Вид плоден храст.  
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Съобщение

Покана

Природата на 
Близнаците е жиз-
нерадостна, проме-
няща се всеки ден и 
дори всеки миг. Зо-
дия Близнаци е про-
менлив въздушен 
знак, жаден за раз-
нообразие. 

Тъй като Близна-
ците е знак на кому-
никацията, няма да 
бъдат щастливи, 
ако двамата с лю-
бимия човек не са в 
състояние да общу-
ват с лекота. 

Близнаците са 
много вербални и практичес-
ки всичко, което преживяват, 
се казва най-добре в разговор. 

Жена
Дамите, родени под тази зо-

дия, обичат да говорят и мно-
го оценяват вербалната кому-
никация. Не реагират добре на 
екстремни емоции, но обичат 
добрия разговор, в който могат 
да изразят своите чувства. Ще 
ви разберат по-лесно, ако мо-
жете да представите чувства-

Зодия Близнаци (22.V. – 21.VI.)

та си в словесна форма, коя-
то може да бъде разгледана и 
обсъдена.

Винаги търсят ново прежи-
вяване. Те са като пеперуди, 
не могат да бъдат ограничени, 
спонтанни са, показват любо-
вта си като еуфория.

Мъж
Мъжът Близнаци е  интели-

гентен, чаровен, комуникати-
вен, великодушен. Не е ника-

къв проблем да на-
мери момичето, ко-
ето харесва, но лес-
но се задоволява, 
затова, ако не раз-
полагане с нови и 
нови “аса в ръка-
ва” си, не очаквай-
те, че ще се задър-
жите по-дълго в жи-
вота му.

Мъжът Близнаци, 
както и жената иска 
забавления и при-
ключения. Краят на 
тръпката бележи и 
края на връзката.

Този изключително интели-
гентен и начетен мъж е добър 
и красноречив оратор и със 
своя талант и умение за ко-
муникация може да привле-
че почти всяка жена. 

Известен е със своя оптимис-
тичен възглед за живота любо-
вта към комуникацията, развле-
ченията и пътуванията. Всичко 
това го прави много привлека-
телен за противоположния пол 
и той е наясно с това.

малки ОБяви

ваЖНО!
възПОМиНаНиЯ, скръБНи вЕсТи, ПОзДравлЕ-

НиЯ, ЧЕсТиТки изПраЩайТЕ На аДрЕс: 1421 сОФиЯ, 
кв. „лОзЕНЕц“, Ул. „кривОлак“ №48, вх. „в“, за в. 
„ПЕНсиОНЕри“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова или 
на ръка. в пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

имОти

Възпоминание

Възпоминание

Възпоминание

Тъжен помен

Покана

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0 3 4 / 4 6 0 2 9 8 , 
0897/307879 - випуск 
1959 г. на Втора смесе-
на гимназия "К. Велич-
ков" - Пазарджик, орга-
низира юбилейна сре-
ща на 24 май 2019 г. в 
театъра от 12 до 13 ч.

0898/483353 - продавам 
джип мицубиши паджеро спорт, 
2001 г., турбо дизел, дългата ба-
за, с кожен салон, с теглич, с но-
ви зимни губи, с малкия данък. За 
2019 г. е платен

0897/866919 - купувам музи-
кални инструменти, български, 
електрически китари, ехолани, 
синтезатори и лампови усилва-
тели

032/249675 - баща на 89 и син 
на 62 г. отново търсят жена до 65 
г. - здрава, непушачка, с пенсия, 
без ангажименти - за гледане сре-
щу унаследяване

0894/768863 - приема без ан-
гажименти бездомна здрава да-
ма от 64 до 75 г. за доглеждане 

0884/912727 - наемам 
апартамент от собственик в 
София

0884/912727 - купувам 
апартамент от собственик в 
София

0878/768442 - продава 
стара къща в с. Агатово с 1 
дка дворно място със стопан-
ски сгради и с геран, гараж и 
асми. С хубав изглед. Изгодно!

0886/401737 - продава 
едностаен апартамент, пре-
устроен в двустаен, с гараж, 
оборудван с ток и вода, и др. 
Сградата е санирана вън с 10 
см стиропор. Има връзка с 
всички превозни средства

0889/613432 - частно лице 
купува апартамент 60 кв. в кв. 
"Дружба" - обзаведен

за о. з. подполковник
от авиацията
ЙОТО ТОМОВ 
 ТЕРЗИЙСКИ

12.2.1929 – 23.5.2010
Скъпи мой татко, благо-
словена да е душата ти!
Почивай в мир и любов.  
Поклон пред светлата ти 

памет!
С безкрайна обич и благодарност

цецка

88-о журналистическо дружество ще прове-
де редовното си месечно събрание на 30 май 
(четвъртък) от 10,30 ч. в салона на Съюза на 
българските журналисти на ул. „Граф Игнати-
ев” №4. Ще честваме георги Майоров, Добро-
мир Добрев, Петър велчев, Уляна Петкова 
и цветанка Филипова - нашите юбиляри от 
първото полугодие на 2019 г. 

Като им пожелаваме най-вече здраве, лич-
но щастие и нови творчески успехи, очакваме 
и да почерпят.

Желателно е присъствието на всички члено-
ве на дружеството.

От ръководството 

и унаследяване. Добър съм, тих 
и весел човек

0889/378252 - въртяща се по-
ставка за торти и изложения с ел-
ток - 65 лв., мини казан за ракия - 
160 лв., разтегателна маса - 45 лв.

0888/245413 - продава ръчна 
месомелачка - 45 лв., два единич-
ни полилея - по 15 лв., спален чу-
вал - 20 лв., елмашинка за рязане 
на хляб - 30 лв.

07126/2426, 0884/680784 - 
продава дърводелски машини, 
циркуляр за професионални це-
ли, струг за метал, колелета и 
плотове за банциг, джип „Ланд 
Ровър“ - модел 2003 г., с доку-
ментация, ремарке за лека ко-
ла, руско, оригинално, с доку-
ментация

Каним историците от випуск 1958 г. на Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски” 
на поредната среща. Тя ще бъде на 2 юни (не-
деля) от 12,30 ч. в китайския ресторант на ул. 
„ивайло” №19 в столицата.

инициативен комитет
за повече подробности се обръщайте към 

Никола константинов на тел. 02/ 9525719. 

Изминаха
6 МЕсЕца

без 
МАРИН ГЕОРГИЕВ 

ТРАЙКОВ
1932-2018

Добрият човек не 
умира. Той остава веч-

но в сърцата на тези, ко-
ито са, с неговата любов, 

грижа и доброта.
От близките

 Столичният клуб по "Родознание и краез-
нание" към БГФ "Родознание" и културно-про-
светният землячески клуб "Петрохански свет-
лини" ви канят на общо събрание на 23 май 
2019 г., четвъртък, от 17 ч. в малкия салон 
на НЧ "славянска беседа" на ул. "г. с. раков-
ски" 127 в софия.

ТЕМА: ЦИГАНСКИЯТ ЕТНОС И ИНТЕГРАЦИЯ-
ТА МУ С БЪЛГАРИТЕ"     

Поканваме членовете на двата клуба и граж-
дани да присъстват на събранието.   

От ръководствата на двата клуба

Изминаха
 Три гОДиНи
от смъртта на 

МИТю ДЯНКОВ МИТЕВ
1927-2016

С много болка, тъга и 
обич се прекланяме пред 

светлата ти памет!
Липсваш ни и винаги ще 
бъдеш в нашите сърца 

и мисли! Думите не сти-
гат болката си да изкажем, а времето не може 

мъката да заличи…
От семейството

На 18 май 2019 г.  
се навършиха 
10 гОДиНи 

от загубата на нашия 
 незабравим съпруг, 

 баща и дядо 
НЕДКО ДИМОВ НЕДКОВ

1934-2009 
    Роден е в с. Дряновец, 

Разградска област. Завърш-
ва специалност руски език в Шуменския инсти-
тут и педагогика и логопедия в Софийския уни-
верситет "Св. Климент Охридски". 

40 години от съзнателния си живот Недко Ди-
мов посвети на своите ученици. Като учител и 
директор в своя роден край той възпитаваше у 
тях любов към знанието, трудолюбие и отговор-
ност за бъдещето им. С личния си пример като 
съпруг, баща и дядо получаваше уважението на 
всички, които го познаваха. Дълбок поклон пред 
светлата му памет! 

От семейството, близки и приятели

0879/100320 – продава 3,7 
дка нива с над 400 шестгодиш-
ни канадски тополи – в нея, на 
пет км източно от Пазарджик

0876/212235 – продавам 
къща с 4 стаи, баня, тоалетна 
във вилната зона на с. Побит 
камък, Разградско, с чист въз-
дух и тишина

0895/126075 – купува къ-
ща на изплащане в области-
те 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 къща 
– 8800 лв.

08133/2567 – продава къ-
ща гредоред, 4 стаи, баня с то-
алетна, двор, гараж – в с. Ря-
хово, Русенско

0898/225564 – продава 
идеален селски имот с 2 дка 
двор,  лозе, овошки и две сон-
ди за поливане + масивна къ-
ща в Пловдивско, общ. Пър-
вомай
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

ЗаПОЗнайте се

времетО

Д-р иван сТОЯНОв
магнитни бури - 27, 28.V. 

22 Май, 18 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯваЩа лУНа, лУНа в 

кОзирОг
В поведението на много хора 

стават сериозни промени, които 
често поставят околните в задъ-
нена улица. Лекомислените проя-
вяват рядка предпазливост, а мър-
зеливите с ентусиазъм се захващат 
за трудни дела.

23 Май, 19 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯваЩа лУНа, 
лУНа във вОДОлЕй 

Не бива да се откъсвате от 
действителността, колкото и су-
рова да е тя. Колкото повече вни-
мание отделяте на всекидневните 
проблеми, толкова по-малко опас-
ности ви грозят. 

24 Май, 20 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯваЩа лУНа, 
лУНа във вОДОлЕй 

Обмисляйте всяка своя дума, 
дръжте се тактично и коректно, не 
подлагайте на изпитание търпени-
ето на близките си. Вежливостта ще 
бъде надеждна защита от конфли-
кти и изблик на негативни емоции.

25 Май, 21 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯваЩа лУНа,
 лУНа във вОДОлЕй 

Може да споделите своите 
съмнения и тревоги, да се опла-
чете, без да се притеснявате, че 
ще срещнете осъждане и критика. 
Именно това време е подходящо 
за възстановяване на прекъснати 
отношения.

26 Май, 22 лУНЕН ДЕН, 
ПОслЕДНа ЧЕТвърТ,

 лУНа в риБи 
Подкрепата на звездите е уме-

рена, така че трябва да разчитате 
на собствените си сили. Хора ще 
бъдат готови да защитят вашите 
интереси.

27 Май, 23 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯваЩа лУНа, 

лУНа в риБи 
Най-впечатлителните и само-

надеяните вземат желаното за 
действително, затова често попа-
дат в безизходни ситуации, но и 
за тях всичко ще завърши благо-
получно.

28 Май, 24 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯваЩа лУНа, 

лУНа в ОвЕН 
Известно утешение може да на-

мерите в творчеството, тъй като в 
тази сфера вашият потенциал е ви-
сок. Бъдете готови да коригирате 
плановете си и да се откажете от 
някои доста смели замисли.

ЛУНеН 
КАЛеНдАР

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (22.V.- 28.V.2019 г.)

По-сериозни здравословни проблеми през периода могат да 
имат страдащи от хемороиди. От полза за тях ще бъде втрива-
нето в областта на разширените кръвоносни съдове на прополи-
сов мехлем с екстракт от семена от див кестен. това ще доведе 
до увеличаване на здравината и на еластичността на съдовите 
стени, до облекчаване на възпалението и болката и до спиране на 
евентуално кървене. Очакваните магнитни бури могат да се от-
разят неблагоприятни на здравето на хора с по-напреднали ате-
росклеротични промени на мозъчните артерии, което налага из-
бягването от тяхна страна на евентуални по-големи физически и 
психо-емоционални натоварвания.

в сряда облачността ще се разкъсва и ще преобладава слънче-
во време, като температурите ще тръгнат нагоре и дневните ще 
достигат до 23 градуса. в четвъртък отново ще има превалявания, 
придружени с гръмотевици, а на места и градушки. температури-
те леко ще спаднат. в петък дъждовното и нестабилно време ще 
продължи, преваляванията ще обхванат повече райони, а темпе-
ратурите ще спаднат до 19 градуса. в събота валежите ще спрат, 
температурите ще тръгнат към повишаване и ще достигнат 23 
градуса. в неделя се очаква предимно облачно време без валежи с 
температури до 24 градуса. в понеделник промяна не се очаква, а 
във вторник се предвиждат превалявания на места, но темпера-
турите ще са неизменни – от 15 до 24 градуса.

СРеЩи

дЖеСиКА

ОвЕН - Не допускайте 
никакви усложнения 
около въпроси, които 

не сте могли да разрешите. 
Постарайте се да завършва-
те инициативите си. 

ТЕлЕц -  До средата 
на седмицата мно-
зина от вас ще са 

склонни да попадат в плен на 
своята емоционалност, която 
най-вероятно ще ви изиграе 
лоша шега. Материалното 
ви състояние ще е стабилно.

БлизНаци - Добре 
е да изострите вни-
манието си, особено 

ако боравите с пари. Много 
от вас ще са изправeни пред 
предизвикателства. Здравето 
ви е стабилно.

рак - Залагайте на 
здравия си разум 

и не предприемайте импул-
сивни действия и такива, по-
родени от засилената ви емо-
ционалност. Близките ще имат 
нужда от вашата помощ.

лъв -  Ще имате въз-
можност да се отда-
дете на заслужена по-

чивка. Направете необходимо-
то, за да преодолеете изпре-
чилите затруднения= 

ДЕва - Избягвайте 
емоционалните сриво-
ве. Опитайте се да бъ-

дете новатори по отношение 
на домашните занимания – 
това ще ви зареди с енергия. 

вЕзНи - За да се на-
сладите на една истин-
ска почивка, трябва да 

се абстрахирате от неприят-
ностите. Намерете време за 
близките и най-малките чле-
нове на семейството ви. Не 
отлагайте наложителни по-
купки за дома. 

скОрПиОН - Нищо в 
личния ви живот няма 
да е така, както сте си 

го представяли. Възможно е 
на този етап от време живо-
тът ви да се промени за част 
от секундата. Важно е да ре-
агирате адекватно. 

сТрЕлЕц - Мнозина 
от вас могат да раз-
читат на завиден къс-

мет. Не проявявайте безраз-
съдно любопитство към дела-
та на най-близките си.

кОзирОг - До средата 
на седмицата не пред-

приемайте действия, които 
могат да нанесат сериозни 
вреди върху материалната 
ви стабилност. 
Не позволявайте на обстоя-
телствата да променят пла-
новете ви. 

вОДОлЕй - Опитай-
те се да преодоля-
вате затруднения-

та с постоянство и правил-
на преценка. Не си изграж-
дайте погрешна представа 
за живота.

риБи - Около среда-
та на периода по-го-

лямата част от вас ще успеят 
да стабилизират материално-
то си състояние. Погрижете 
се за здравето си.

БиОПрОгнОЗа

0888/174253 - пенси-
онер вдовец на 61 г./160 
см/85 кг, търси вдови-
ца или разведена от 61 

75-гОДиШЕН 
ЮБилЕй

 на родените 
в с. Равнец, Бургаско,

 през 1944 г
Каним ви на среща 

на 1 юни 2019 г. 
от 17 ч.  в двора 
на кметството.

За контакти:
 0896734481 - 

костадинка

Випуск 63 и 64 
по ветеринарна 

медицина кани на 
среща на 8 юни 

2019 г. сборен пункт 
– в градината в 

центъра на стара 
загора

За контакт: 
тел. 0878480758 

инициативен 
комитет

Среща на 
служилите 

във военните 
поделения 
на Самоков 
на  2 юни
 от 11 ч. 

пред под. 40750
За връзка: 

тел. 0878106889, 
илия гърчев

до 63 г. 
1113 софия, п. к. 73 

- 68 г./165 см/65 кг, вдо-
вица, образована, пред-
ставителна, търси прия-
телство с подходящ, не-
обвързан мъж, с качест-
ва, аналогични на ней-
ните

0884/216714 - госпо-
динът да е от Варна!

ви каНЯТ 
за участие в един уникален празник 
на хората  на 55 и повече години, кой-
то ще се проведе на 18 и 19  октом-
ври т. г. в зала „конгресна” на Дво-
реца на културата и спорта - варна.

Фестивалът се организира  с под-
крепата  на Община Варна, от Област-
ния и общинските съвети  на СП-2004 
- Варна и в. „Пенсионери”.

Състезанието се провежда в пет 
категории: изпълнители на градски 
и популярни песни; естрадна музика; 
групи за автентичен фолклор;  оби-
чаи;  народни песни и танци; народни 
хорове и групи за обработен фолк-
лор; хорове за школувано пеене; хо-
рове за православни и църковни пес-
нопения и духовна музика; и худо-
жествено слово.

Петчленно жури ще оценява из-
пълненията, като на 19 октомври 
ще се обявят резултатите и ще бъ-
дат връчени наградите. На 19 октом-
ври от 14 ч. ще се състои премиера-
та на поетичния сборник „Листопад 
на спомените”с произведения на ав-
тори от страната. Ще бъдат връчени 
награди на най-добрите.

Художествените състави и изпъл-
нители не заплащат такси за участие. 
При желание за нощувка организа-
торите съдействат за настаняване в 
подходяща база в рамките на града и 
курортните комплекси на преферен-
циални цени. Всички разходи на из-
пълнителите са за тяхна сметка.

Регламент и талон-заявка  могат  
да се изтеглят  от интернет страница-
та и фейсбук група „Листопад на спо-
мените-Национален фестивал”. за-
явки за участие ще се приемат до 
15.9.2019 г.  по пощата и на имейл ад-
рес с попълнена заявка-образец: ва-
рна 9020, кв. възраждане, бл. 73, вх. 
г, ет. 2, ап. 35 – стефка Делина, тел. 
0878 906978,  listopadnaspomenite@
abv.bg,  и гергана стоянова, тел. 
0887 055586, за поетичен сборник 
„листопад на спомените”–варна 
9010, ул.”Евлоги георгиев”, бл. 23, 
вх. Б, ап. 92, Данка ат. стоянова, 
email: danistoianowa@mail.bg, тел. 
0897 898965

геновева Михова, председател 
на Организационния комитет на 

фестивала и председател на Фон-
дация „листопад на спомените”.

Ôîíäàöèÿ „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå” è 
îðãàíèçàöèîííèÿò êîìèòåò íà íàöèîíàëíèÿ 
ôåñòèâàë „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå – Âàðíà, 2019”

0876/108124 - вдо-
вица на 66 г./158 см/73 
кг, добра, интелигентна, 
скромна, с благ харак-
тер, отлична домакиня, 

търси добър, честен и 
морален човек от Варна 
и региона, Добрич, Шу-
мен и Силистра. Само 
сериозни обаждания! 

на КЛАВДИЯ АНГЕЛОВА
от с. Подем, обл. Плевен, 

общ. Долна Митрополия
(20 май)

Мила мамо, юбилей! Не ти 
отиват годините, но се изниза-
ха неусетно, как ли? Ще ти на-
помним: в труд, много труд, ли-
шения, сплотеност и пълно се-
беотдаване повече за нас, от-
колкото за себе си. С тате ни на-
учихте на всичко, за което все-
ки най-съкровено би могъл да 
мечтае - на труд, честен и поч-
тен, на съвест, вяра в доброто 
- правилен път, по който да вървим и да творим чуде-
са. Научихте ни на висшата благодат - търпението, но 
и да бъдем смирени, скромни, на онова, за което не 
сме си и представяли, че можем да узнаем - на уваже-
ние и вяра в собствените си сили. Колко много ни да-
дохте, колко много искаш да ни дадеш, ще го очакваме 
всеки Божи ден. Но ти си примерна, а това ни е доста-
тъчно, за да обичаме, за да мечтаем, да се надяваме, 
да сме изпълнени с надежда за достоен, хубав живот. 
Обичаме те с цялото си сърце и душа и, молим те, бъ-
ди здрава, все така красива като името си и пролетта, 
през която си родена, и вдъхновена за едно по-добро 
утре, творейки, разбира се, и нови кулинарни шедьо-
ври и в кухнята на работното си място, и у дома. Нека 

здравето бъде твой верен другар и приятел, 
а дълголетието, с Божията помощ, ще е твое 
сред здраве, бистър ум, спокойствие и бла-
жена, неописуемо чаровна красота!

Честит рожден ден!
син иво, дъщеря галя, твоите верни 

и безценни приятелки и приятели, 
близки роднини, колежки и съседки

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
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Облекчава
 болките 

в главата, 
гръбначния 

стълб, 
ставите, 
подобря-
ва кръво-

обращение-
то, отпуска 

мускулите 
и нервите.

ОБеЗБОляваЩ 
акУПУнктУрен аПликатОр

за всЕки ДОМ

цЕНа 15 лв. 
Поръчки на тел. 071815511

obezbolaa.com
ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.

Произходът на това 
изделие е от Русия, из-
вестно като имприка-
тор „Кузнецова“. Раз-
пространен е в цял 
свят в различна форма 
– възглавнички, стелки, 
валячета и др. Уникал-
ното на българския ап-
ликатор е, че пуловете 
са капсуловани върху ко-
жа, а не върху плат, ко-
ето го прави по-лесен 
за почистване, а и ко-
жата по-добре задър-
жа топлината. Пуло-
вете имат въртеливо 
движение, което подо-
брява масажния ефект.

Àпликаторът 
наистина помага

 Здравейте!
Видях тази реклама и реших да спо-

деля няколко думи. Преди около година 
бях на процедури при Д-р Панов в Бан-
кя. Тогава той ме накара да лежа 15 
минути върху един апликатор. "Това 
подобрява кръвооросяването, което е 
изключително важно за за прешлени-
те на гръбначния стълб а и за твоята 
дискова херния. Поръчай си и го поста-
вяй на кръста поне 15 минути дневно". 

От тогава го ползвам. Наистина по-
мага.       иван Джонгов

НОва

цЕНа

 15 лв. 

Промоция

 Набедената за плевел у нас Tученица заема 
почетно място на трапезата на чужденците.
По цял свят сочната трева се счита за една от 

суперхраните. Оказва се, че има чудодейни ле-
чебни свойства. В България растението доскоро 

беше отхвърляно като полезен продукт, но в Гер-
мания струва по-скъпо от гроздето.

история
Още Хипократ е използвал растението за ле-

карство при гинекологични заболявания и кръво-
изливи. През 1 в. пр. Хр. римският учен от гръцки 
произход Диоскорид е написал в трудовете си, че 

Тученицата изчиства от паразити и намалява
 главоболието.

Щедростта на царицата
Малцина знаят, че съдържа 7 пъти повече ви-

тамин С от цитрусите. Мастните киселини, оме-
га-3 в нея са пет пъти повече, отколкото в спана-
ка.Съдържанието им е по-високо дори от някои 
рибни масла. Богата е на витамини А, В6, В9, ми-

нерали - калций, калий, натрий, магнезий и
фосфор, манган и желязо.

Действие
Според специалистите Тученицата се използва 

за прочистване на кръвта, намаляване на високо-
то кръвно налягане и регулиране на кръвната за-
хар. Препоръчва се при захарен диабет, зачерве-
ни и сухи очи, гъбични инфекции, кисти, абцеси, 

хемороиди, цистит, простатит, затлъстяване и ви-
сок холестерол.

Омега 3 в тученицата спомага за пречистване 
на кръвта и предпазва кръвоносните съдове от 
натрупване на плаки. Освен това пази съдовете 

от склерозиране  и съответно от инфаркт.
Тученицата предпазва и от рак. Тъй като съ-

държа два вида пигменти, които са мощни анти-
оксиданти - бетацианин и бетаксантин, тя пред-

пазва организма от действието на свободните ра-
дикали.

В България има вече топ продукт,
 съдържащ Тученица и обогатен 

с Канела и Хром.
Фирмата Долеран Фарма представя 

холестемин капсули:
  - За регулиране нивата на кръвна захар

- При предиабетни състояния
- При пациенти с захарен диабет

- При метаболитни състояния
  - За пречистване на кръвта

- За регулиране на кръвното налягане
- Повлиява холестерола и триглицеридите

важно е да знаем!
Истинската канела се нарича Цейлонска кане-

ла (Cinnamomum Zeylanicum или cinnamomum 
verum), защото идва от Шри Ланка.

цейлонска канела - голямо значение дали ва-
шата канела е цейлонска или не, са различията в 

ценните лечебни свойства на подправката.   
Канелата може да увеличи притока на кръв 

към мозъка и да регулира кръвната захар. 

В холестемин се използва Цейлонска Канела,
 защото лечебните й свойства са в пъти по-силни.

холестемин - нашият пръв помощник в борба-
та с излишните килограми. С олично балансиран 

състав и само 2 две капсули дневно е всичко, 
от което се нуждае нашият организъм.

Царицата на бурените - Тученица

хОлЕсТЕМиН таблетки 
може да поръчате 

във всички аптеки в страната, 
както и онлайн на 
www.healthmag.bg 
и тел. 02/955 59 04

от което се нуждае нашият организъм.

Производственият 
процес на тези високо-
качествени билкови дес-
тилати има своя произ-
ход в древната тради-
ция на алхимичните по-
знания за добиването 
на растителни есенции. 
Включва няколко етапа 
на сепариране и смесва-
не с цел извличане сила-
та на всяко растение в 
най-високата му чисто-
та. Така се получава мно-
го ефективен натурален 
продукт.

ОвЧарска ТОрБиЧ-
ка кОМПлЕкс бил-
ков де-
стилат 
30 мл 
от: ов-
чарска 
т о р -
бичка, 
пасиф-
л о р а , 
шапиче и бял равнец

Овчарската торбич-
ка действа укрепва-
що и спазмолитично 
на женския организъм 
при болки в органите 
на малкия таз и може да 
предотврати прекомер-
ното менструално кър-
вене. Пасифлората съ-
що има спазмолитично 
действие и действа ус-
покояващо на нервната 
система при менопауза 
и предместруален синд-
ром. Шапичето действа 
за укрепване на жен-
ските полови органи в 
малкия таз, при възпа-
ления, както и при мен-
струални нарушения. 
Бялият равнец се пре-
поръчва като кръвоспи-
ращо средство и при не-
редовно менструално 
кървене. 

сЕМки ОТ грЕйПФрУТ 
билков дестилат 30 мл

С е м -
ките на 
грейпфру-
та се от-
личават с 
особени-
те си ан-
тимикроб-
ни свойства. Те обезвреж-
дат както бактериите, та-
ка и вирусите и гъбички-
те. Спектърът им на актив-
ност е много висок (около 
800 бактериални и вирус-
ни щамове и 100 гъбич-
ни щамове), като запазват 
полезната чревна флора 
на организма. Ето защо 
екстрактът от семките на 
грейпфрут е универсално 
естествено средство за за-
щита и укрепване на имун-
ната система. Основни 
приложения: бактериални 
и вирусни инфекции; гъ-
бични инфекции (Candida); 
стомашно-чревни инфек-
ции; паразитни болести.

кОНОП билков дести-
лат 30 мл от: семена на 
Cannabis sativa

К о н о -
п е н и т е 
сeмена са 
богат из-
точник на 
п р о т e и -
ни, по-
л и н e н а -
ситени мастни кисeлини, 
омeга 6 и омeга 3 мастни 
киселини и нeразтворими 
фибри. Изключитeлно бо-
гат източник на витaмин Е 
и антиоксидaнти. Стиму-
лира естeствения имунeн 
отговор на организма. За-
бавя процeсите на стареe-
не на клeтъчно ниво. За-
щитaва сърцето и кръво-
носнитe съдове. Възпрe-

Натурални билкови дестилати
 От есПара, австрия

вносител:  “фармабион плюс” еООд, 
тел. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg      

пятства дерматологичните 
заболявaния. Рeгулира хор-
моналния баланс. Балaнси-
ра стойностите на холeсте-
рола. Стимулира зритeл-
ната острота. Поддържa 
здравeто на костнo - стaв-
ния апaрат. Стимулирa ес-
тествeните процeси на ре-
гeнeрация на оргaнизма. 
Потискa възпaлитeлните 
процеси. Повишaва енер-
гийните нива.

ЕНЧЕц – БрЕза кОМ-
П л Е к с 
б и л к о в 
д е с т и л а т 
30 мл от: 
енчец, ме-
чо гроз-
де, бреза, 
д е в и с и л , 
полска теменужка и хвощ

Енчецът има леко диу-
ретично действие и още от 
Средновековието се смята 
за средство при възпали-
телни процеси на пикочния 
мехур, бъбреците и пикоч-
ните пътища, както и рев-
матизъм, подагра, и кожни 
проблеми. Това действие се 
подкрепя от мечото гроз-
де, девисила и брезата, ко-
ято също така спомага за 
образуването на урина и е 
полезна при кожни обри-
ви, има противовъзпалите-
лен ефект и хемостатично 
действие. Девисилът има 
кръвоспиращо действие и 
помага при подагра и рев-
матизъм. Хвощът е полезен 
при болки и възпаления на 
бъбреците и пикочния ме-
хур, както и при нощно на-
пикаване. Полската теме-
нужка има леко диуретич-
но и противовъзпалително 
действие. Основни прило-
жения: отводняване, деток-
сикация; пикочни пътища, 
хроничен нефрит; ревмати-
зъм, подагра; нарушения на 
кожата; нощно напикаване.

 рецепта 1. 1 ч.л. ленено семе се за-
лива с вода от вечерта.  Сутрин се пре-
цежда и изпива 30 мин. преди закуска, 
като се вземат и 3 таблетки чист ябъл-
ков пектин. 

 рецепта 2. В 1 литър вода се поста-
вят 5 супени лъжици от билката баби-
ни зъби. Сместа ври 1 час, отварата се 
долива до литър, след което се оставя 
да престои 24 часа.  Прецежда се през 
кърпа от сатен или док или през фил-

търна хартия, за да не попаднат в от-
варата иглички от билката. После се 
поставя в хладилник.  Приема се по 
схема. Първия ден се пие по 3  с. л. 3 
пъти след ядене (който има болен сто-
мах - преди ядене). Втория ден се пие 
пак 3 пъти, но по 4  с. л. На третия ден 
се вземат по пет с. л. отново 3 пъти и 
с тази доза се изкарва до края. Прави 
се почивка от 10 дни, след което ре-
цептата може да се повтори.

При висок холестерол
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Ð Å × Í È Ê: ÀÐÈÊÀÐÀ, ÄÀËÈÁÎÐ, ÍÀÂËÎ, ÎÏÀÍÎË, ÎÑÒÀÐ, ÐÈÌÀÍ, ÐßÇÀÍ, ÑÎËÀÍÀ ÂÈÊÒÎÐÈß ÊÐÚÑÒÅÂÀ

ÂÈÄ
ÏÐÀÑÊÎÂÈ Ñ

ÃËÀÄÊÀ ÊÎÆÀ

ÐÀÇÒÂÎÐ ÍÀ
ÏËÎÄÎÂ ÑÎÊ

ÑÚÑ ÇÀÕÀÐ

ÍÀØ
ØÎÓÌÅÍ

ØÅÌÅÒ,
ÇÀÌÀÉÂÀÍÅ

ÑÚÄÐÓÆÍÈÊ
(ÐÀÇÃÎÂ.)

ÍÅÌÑÊÈ
ÀÂÒÎÁÓÑÈ

ÅÇÅÐÎ
Â ÐÈËÀ

ÈÇÄÚËÆÅÍ,
ÐÀÇÏËÀÒÅÍ

(ÐÀÇÃÎÂ.)

ÃÎËÅÌÈ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ

ÃÓÙÅÐÈ

ÒÀÊÑÀ ÇÀ
ÏÐÅÂÎÇ

ÍÀ ÑÒÎÊÈ

ÏÚÐÂÀÒÀ
ÑÒÅÏÅÍ ÍÀ

ÃÀÌÀÒÀ

ÍÅÌÀÐ-
ËÈÂÎÑÒ,

ÍÅÕÀÉÑÒÂÎ

ÂÈÄ
ÏËÀÑÒÌÀÑÀ,

ÑÓÏÅÐÎË

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
É.ÉÎÂÊÎÂ
“ÂÐÀÆÄÀ”

ÍÅÀÏÎËÈ-
ÒÀÍÑÊÀÒÀ
ÌÀÔÈß

ÒÓÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÀ ÒÎÐÁÀ

ÏÐÈßÒÅËÊÀÒÀ
ÍÀ ÏÈÏÈ
ÄÚËÃÎÒÎ
×ÎÐÀÏ×Å

ÁÎÃÀÒÎ
ÓÊÐÀÑÅÍ
ÑÒÎË ÍÀ
ÌÎÍÀÐÕ

ÄÚËÁÎÊÀ
ÌÅÄÍÀ
ÏÀÍÈÖÀ

ÑÒÀÐÀ ÖÅÍÍÀ
ÏÎÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÅÂÈÖÀÒÀ ÎÒ
ÑÍÈÌÊÀÒÀ

ÌÀØÈÍÀ
ÇÀ ÁÈ×ÅÍÅ
ÍÀ ÒÐÓÏÈ

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ
ÐÅÀÊÒÈÂÍÈ
ÄÂÈÃÀÒÅËÈ

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÍÀ ÑÀÙ

ÈÇÒÎ×ÅÍ
ÂËÀÄÅÒÅË

ÆÈËÅÙÎ
ÍÀÑÅÊÎÌÎ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÑÌÅÒÀÍÀ

ÖÂßÒ ÍÀ
ÊÎÆÀÒÀ

ÁÅÇÂÎËÅÂ
×ÎÂÅÊ

ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ËÅÊ ÊÎÐÀÁ
ÇÀ ÊÚÑÈ

ÏËÀÂÀÍÈß

ÂÚÇÄÓÕÎ-
ÎÁÐÀÇÍÎ

ÂÅÙÅÑÒÂÎ

ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÌÀÑÊÀÍÈ

ÂÈÄ ÑÏÈÐÒÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ

ÍÀÌÅÊÂÀÍÅ,
ÇÀÃÀÒÂÀÍÅ

ÓÐÅÄ ÇÀ
ÈÇ×ÈÑËßÂÀÍÅ
ÍÀ ÎÁÙ ÑÁÎÐ

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÀËÁÀÍÈß

ÎÒÐÈÖÀÒÅËÅÍ
ÅËÅÊÒÐÎÄ

ÌÅÒÀËÍÈ
ÎÒÏÀÄÚÖÈ

ÑÈßÍÈÅ,
ÎÒÁËßÑÚÊ

ÅÄÈÍÈÖÀ ÇÀ
ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ

ÑÚÄÁÀ

ÏÎÄÓÒÈÍÀ
ÏÎ ÒßËÎÒÎ

ÍÀØ ÂÈÑÎÊÎ-
ÏËÀÍÈÍÑÊÈ

ßÇÎÂÈÐ

ÍÀØ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ

“ÁÚËÃÀÐÅ”

ÏÐÎÑÒ
ÏÀÌÓ×ÅÍ

ÏËÀÒ

ÌÎÑÒÐÀ,
ÎÁÐÀÇÅÖ

ÄÐÅÁÍÈ
ÂÎÄÍÈ

ÊÀÏ×ÈÖÈ

ÎÒÎÏËÈÒÅËÅÍ
ÐÀÄÈÀÒÎÐ

ÑÒÀÐÎÒÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÐÀÄÎÍÀ

ÑÒÚÏÀËÎ ÍÀ
ÍÅÊÎÏÈÒÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

БИВШЕ
ÆÅÍÑÊÎ
ÒÎÊ ØÎÓ 

ÎÒÂÅÐÑÒÈÅ

ÐÓÌÚÍÑÊÈ
ÄÆÈÏÎÂÅ

ÏÎËÑÊÎ
ÍÅÑÊÀÔÅ

ÂÈÄ ÈÃÐÀ
ÍÀ ÊÀÐÒÈ

ÁÅÇ-
ÀËÊÎÕÎËÍÀ
ÍÀÏÈÒÊÀ

ÌÚÆÊÈ
ÏÅÂ×ÅÑÊÈ
ÃËÀÑ

ÒËÚÑÒÈÍÀ
ÎÊÎËÎ
×ÅÐÂÀÒÀ

ÅÄÍÀ ÎÒ
ÏÎÑÎÊÈÒÅ

ÌÎÄÅË,
ÎÁÐÀÇÅÖ

ÂÀÄÀ,ÏÎÒÎÊ

ÐÚ×ÍÀ 
ÏÎÌÏÀ ÇÀ
ÏÐÅËÈÂÀÍÅ
ÍÀ ÒÅ×ÍÎÑÒÈ

ÂÈÄ
ÏÀÍÄÅËÊÀ

ÇÀ ÊÎÑÀ

ÃÐÀÄ Â
ÐÓÑÈß

ÎÖÂÅÒÈÒÅË
ÇÀ ÊÎÏÈÐÍÈ

ÌÀØÈÍÈ

ÑÒÎËÅÒÈÅ

ÒÚÐÆÅÑÒÂÅÍÀ
ÌÓÇ.ÒÂÎÐÁÀ

ÅÊÑÏÅ-
ÐÈÌÅÍÒ

ÑÒÀÐÀ ÌßÐÊÀ
ÇÀ ÒÅÃËÎ

ÑÁÈÐÊÀ ÎÒ
ÃÅÎÃÐÀÔÑÊÈ

ÊÀÐÒÈ

ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ
ÅËÅÌÅÍÒ,

ÃÀÇ

ÌÓÇÈÊÀËÍÎ-
ÑÖÅÍÈ×ÍÀ

ÒÂÎÐÁÀ

ÏÎÄÎÂÀ
ÏÎÑÒÈËÊÀ

ÍÀÐÎÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ Â

ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ
Ñ ËÎÄÊÈ

ÌÀÑËÈÍÎÂÎ
ÄÚÐÂÎ

ÍÀÏÚÍ,
ÍÀÒÈÑÊ

ÏÚÒÍÀ
ÏÎËÈÖÈß

ÑÏËÀÂ,
ÏÎÄÎÁÍÀ

ÍÀ ÑÐÅÁÐÎ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÕÓÌÎÐÈÑ-

ÒÀ ÑÒÅÔÀÍ
ÈË×ÅÂ

×ÓÂÑÒÂÅÍÎÑÒ

ËÈ×ÅÍ ÈÌÎÒ
ÍÀ ÂÀÑÀË ÈÑÏÀÍÑÊÈ

ÏÎËÈÒÈ-
×ÅÑÊÈ ÄÅÅÖ

ÍÀØ ÈËÞ-
ÇÈÎÍÈÑÒ

ÀÐÆÅÍ-
ÒÈÍÑÊÈ

ÂÅÑÒÍÈÊ

ÒÚÊÀ×ÍÀ
ÌÀØÈÍÀ

ÑÒÐÀÍÀ ÍÀ
ÌÎÍÅÒÀ

ÐÀÂÍÎ ÌßÑÒÎ
ÇÀ ÂÎÅÍÍÈ
ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß

ÍÀØÀ
ÏÎÏ ÔÎËÊ

ÏÅÂÈÖÀ

ÄÅÉÑÒÂÈÅ,
ÏÎÑÒÚÏÊÀ

ÂÈÄ ÊÀÐÒÀ
ÇÀ ÈÃÐÀ

ÌÞÑÞËÌÀÍ-
ÑÊÈ ÄÓÕÎÂÍÈÊ

ÂÚËÍÎËÎÌ

ÂÈÄ
ÌÅÁÅË

ÈÍÄÈÀÍÑÊÎ
ÏËÅÌÅ Â
ÑÅÂÅÐÍÀ

ÀÌÅÐÈÊÀ

ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËÍÀ ÏÈÑÒÀ

Â ÁÅËÃÈß

ÏËÀÌÚÊ,
ÂÚÎÄÓ-

ØÅÂËÅÍÈÅ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÊÀÏÈÒÅË

ÏÎËÑÊÈ
ËÅÊÎÒÎÂÀÐÍÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÀËÊÀËÎÈÄ Â
ÃÎÐ×ÈÂÈÒÅ

ÁÀÄÅÌÈ

ÍÀØ
ÈÌÈÒÀÒÎÐ

ÄÐÅÂÍÎ-
ÃÐÚÖÊÈ ÏÎÅÒ

“ÈËÈÀÄÀ”

ÎÑÊÚÐÁËÅÍÈÅ

ÑÅÄßÍÊÀ

ÐÅÃÀÒÀ ÇÀ
ÑÀÌÎÒÍÈ

ÌÎÐÅ-
ÏËÀÂÀÒÅËÈ

ÂÈÄ ÏÀËÌÀ

ÌÅÒÀËÅÍ
ÂÚÇÏÎÌÅÍÀ-
ÒÅËÅÍ ÇÍÀÊ

ÏÅÒÍÎ ÎÒ
ÈÇÖÀÏÀÍÎ

ØÍÓÐ ÇÀ
ÎÁØÈÂÊÀ ÍÀ

ÓÍÈÔÎÐÌÈ

ÑÒÅÏÅÍ ÍÀ
×ÈÑÒÎÒÀ ÍÀ

ÇËÀÒÎÒÎ

ÅÄÈÍÍÀ
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀ

ÂÀËÓÒÀ

ÃÐÚÖÊÀ
ÎÏÅÐÍÀ
ÏÅÂÈÖÀ

1923-1977

ÃÐÓÏÀ
ÍÀÐÎÄÈ Â

ÀÇÈß È
ÀÔÐÈÊÀ

ÈÇÏÀÐÅÍÈß
ÏÐÈ ÕÓÁÀÂÎ

ÂÐÅÌÅ

ÎÊÑÈÄÈ

ÍÅÌÑÊÈ
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊ

1826-1866

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ ÑÒÐÎÅÆÀ

ÍÀ ÎÐÃÀ-
ÍÈÇÌÈÒÅ

ÂÐÚÕÍÀ
ÄÐÅÕÀ ÇÀ
ÒÓÐÈÇÚÌ

ÕÎËÀÍÄÑÊÈ
ØÀÕÌÀÒÈÑÒ

1901-1981

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÅÌÈË ÇÎËÀ

ÂÈÄ ÁÈËÊÀ

ÂÐÚÑÒÍÈÊ
(ÐÀÇÃÎÂ.)

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ: “Æåíèòå ñ Ìàðòà Âà÷êîâà”. Êàðèîêà. Òîíåð. Îïèò. Îòâîð. Ðÿçàí. Êàíòàòà. Àëïàêà. Àêèí. Íåîí. ÀÐÎ. Íàïîð. Êèëèì. Îêà. ÊÀÒ. Ðåãàòà. Àòëàñ. Èíêà. Îëèâà. Îïåðà. Àëîä. Ñîëàíà (Õàâèåð). Àñòîð. 
Áåëîò. “Îðà”. Ðèðî. Ñòàí. Òîíèê. Ïëàö. Ëèâåð. Èíà. Êàðî. Åçè. Áàñ. Àêò. Èìàì. ÑÒÀÐ. Ñàëî. Îñòàð. Ïèëåòî. Ìåäàë. Îáèäà. Àìàðèí. Ñåâåð. Òëàêà. Îìèð. Ëåêå. Êàëàñ (Ìàðèÿ). Ðèãàí. Òèï. Êàíò. Ðèìàí (Áåðíõàðä). 
“Íàíà”. Êàðàò. Àðàáè. Àíàòîì. Áàðà. Åâðî. Îêèñè. Åâå (Ìàêñ). Íàáîð. Îìàðà. Àíîðàê.
ÎÒÂÅÑÍÎ: Íåêòàðèí. Åðîòèêà. Àìåðèêàí. Íàâëî. Êàëèí. Âàñèëåâ (Ìèë÷î). Ïàðà. Ñèðîï. Êàëîðèôåð. Ìîäåë. Ðàá. Òèðàíà. Îòîê. Ðîñà. Àðåêà. Äåî. Êàòîä. Ìîë. Êàòåð. Ñêðàï. Òåí. Îìàÿ. Îðèñ. Ñòîë. Òàðî. Çàðåâî. 
Àáàê. Ðîì. Îðòàê. Ãàë. Àðèêàðà. Òîíèêà. “Äàëèáîð”. ÌÀÍ. Íèòîí. Ñïà. “Àìèêà”. Âåê. Ëàïà. Îñà. Âàðàíè. Ïëàì. ÍÀÑÀ. Íåìàðà. Åìèð. ÍÈÍ. Îêîòî. Òàñ. Ñòàðèíà. Îïàíîë. Òîòàëèçàòîð. Ãàòåð. Êâèò. Êàìîðà. Àíèêà. 
Èâàíîâà (Ëèëè). Àòàíàñ. Ðàíèöà. Òðîí. Íàìåê.
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Дядо Манол, за-

станал на прага 
на тристайния 

апартамент на сина 
си, не повярва на очи-
те си – внучето му Гри-
горчо се бе източило 
като дръгливо жребче, 
слабо, да го духнеш, ще 
падне, синът му Ан-
гел бе пуснал корем-
че, а снахата Керанка 
му лъхна на парфюм, 
от който едва не му се 
зави свят.

-Е, влизай де, тате. 
Като си дошъл, на пра-
га ли ще стоиш ? – под-
кани го синът.

Дядо Манол влезе и 
тежко приседна на ка-
напето.

- Само да не смач-
каш дамаската! – кисе-
ло се усмихна снахата.

Ама че свят. Кола им 
купи, апартамента им 
обзаведе, до шушка се 
охарчи, а ни веднъж не 
го поканиха на гости. И 
ако не беше това лум-
баго, хич и нямаше да 
ги потърси.

- Е, как тъй остави 
имота на село? Сигур-
но чуждият добитък 
ще опасе двора! – по-
пита го Ангел.

- Опасе, не опасе, 
лумбагото се обади.

- Че там, на село, на-
ли си има лекар?

- Че има, има, но ту-
кашните били пò специ-
алисти!

- Хм! Тия, нашите, би-
ли специалисти! Що на-
род умориха – рече с до-
сада синът и оправи по-
измачкания килим.

- Е, като е тъй, да си 
вървя…

- Ти моят дядо ли си? 
– мушна се в краката му 
Григорчо.

- Гери, я се пази, че 
на село лазят гадинки – 
скара се майка му.

- То да се върна на се-
ло – продължи дядо Ма-

нол, - но ще трябва да из-
тегля последните десет 
хиляди лева и да ги ха-
рижа на Цона Райкина, 
да ме гледа…

Синът и снахата се 
спогледаха с ококоре-
ни очи.

- Григорчо, я донеси 
на дядо чехли! – изпро-
води Керанка внучето.

- Я кажи, тате, ти не 
получи ли преди месец 
писмо? Толкова те ка-
нех! – попита синът.

- Зная, сине, че си ми  
писал – оживи се старе-
цът, - но бай Лазо поща-

джията се разболя и… 
Е, аз да тръгвам, зна-
чи…

- Ама че го каза! Къде 
ще тръгваш? Оставаш 
тука колкото си щеш. 
Още утре ще те заве-
да на един познат док-
тор. Душата ти ще изва-
ди, но ще те излекува.

- Григорчо, я се оба-
ди по телефона на кака 
ти Минка, че дядо от се-
ло е дошъл. Да дойде да 
го види – рече снахата 
и отиде да слага масата.

Когато по-късно 
всички легнаха, и ста-
рецът, и синът дълго не 
можаха да заспят.

„Брей, сигурно от-
давна не съм се виждал 
с тате. Че кога е успял 
да припечели тия десет 
бона? Тъкмо ще обза-
веда вилата!“ – мечта-
еше синът.

„Старо, старооо! – 
укоряваше се старе-
цът. – За нищо те не 
бива вече. Как можа 
последният стотак в 
спестовната си книж-
ка да го направиш на 
десет хиляди? Но какво 
пък, случва се. Няма са-
мо младите да грешат 
я. Грешка човешка!“ – 
и стоплен от синовна-
та обич, старецът бла-
жено заспа…

атанас ЖЕлЯзОв  


въпрос: Кое е по-

страшно от жена зад 
волана?

Отговор: тъщата зад 
волана!!!


Двама приятели си 

говорят:
- Писна ми вече от тая 

моя тъща, не знам какво 
да правя...

- Направи й гаден но-
мер, да й дойде акълът.

- Абе направих - пус-
нах обява във вестника: 
"Предлагам секс услуги 
- евтино!" и дадох ней-
ния телефон.

- И какво?
- Ми предлага гади-

ната...


Мъж се прибира от 

погребението на тъща 
си. Както върви по тро-
тоара, от една къща па-
да керемида и го удря 
по главата. Той поглеж-
да нагоре:

- Мамка й, стигнала 
е вече!


Жена и мъж и гледат 

филм на ужасите. На ек-
рана се появява ужас-
на жена. 

- Ох, майчице... 
Мъжът: 
- Позна ли я? Майка 

ти ли е?...

обяви

на пръсти. И повечето от тях са 
тъжни и мълчаливи. Може би и 
малко по-мъдри.

Е, Божидар Томов не е класик. 
Класиците имат по десет-двана-
десет тома събрани съчинения. 
Цитират ги, но никой не ги чете. 
А Божидар има две дузини кни-
ги, които се четат. Веднага ще ви 
разкрия тайната му. Роден е ня-
колко дни след 24 май. Е как да 
не си на ти със словото! И във 
връзка със 75-годишния юбилей 
творецът си подари нова книга – 
„крадец на мигове”. Този път – 
поезия. С тихата меланхолия на 
възрастта. 

Вижте:

От мрамора по-твърдо е прането
и виното кипи - ще спука бъчвите.
Усеща близката си смърт прасето
и някак си по свински му е мъчно.
И нещо дамаджанено витае
над улици, над къщи и над гари... 
А пушекът в комините – това е
сребристата брада на януари.

Зима

Честит юбилей!

Разбира се, че го познавате. 
Дори е наш, на в. „Пенсионери”, 
и ваш, на читателите, приятел. 
От години Божидар Томов ви 
разсмива и весели на страни-
ците на вестника. Но да знае-
те - писането на весели неща 
е много трудна, сериозна и от-
говорна работа. Затова сатири-

ците и хумористите се броят 

Нали? Да! Един подарък за 
всеки, който обича красиво-
то слово, в което се къпе ду-
шата.

в. „Пенсионери” пожела-
ва на приятеля томов още 
дълги години здраве, вдъх-
новение и ползотворна 
съвместна дейност!

 Предлагам ликвидация на юридически и 
физически лица.
 Заменям двуместна палатка (веднъж полз-

вана) за детска количка.
 Търсим човек за работа на брояч на моле-

кулярни реакции с изотопи от ядрения разпад 
и на трифазни циклотронни уранови фотосин-
тезатори. Наличието на опит не е задължително.
 Пари по факса моля да не се изпращат - 

черно-бял е.
 Набор на текст - бързо и качествено. Пра-

щайте на мейл: ***@****.com
 Изгубено е много умно куче! Шаро, ако че-

теш това, моля обади се у дома!!!
 Спешно се търсят сестри близначки, които 

да имат голяма разлика в килограмите за рекла-
ма на нов метод за отслабване.
 Продава се дог. Яде всичко. Много обича 

деца.
 Търсят се момичета за добре платена рабо-

та, тел. 123-123. Господа, за добро прекарване 
на времето - тел. 123-123.

Евромиражи
Пенсии – в евро, и еврозаплати!
Ставате, хора, страшно богати!
Местиме тука Швейцарските Алпи,
падат омразните двойни стандарти!
Път-магистрала напред ще блести,
всеки със мерцедес нов ще лети!
Тука колите ще правим германски,
тръгва нагоре животът стопански!
Всичко ще бъде по мед и масло,
малък Париж ще е всяко село!
Моля ви, моля ви – мен изберете!
В Брюксел жадуван ме изпратете!
Хайде, една бюлетинка пуснете!
После за горното – ех, забравете!

Уляна иваНОва


