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на стр. 9

 Бисера и Лидия -
 орфееви таланти

Втори юни и ние

Ръст на социалната пенсия

2 юни. За 118-и път Бълга-
рия ще преклони глава пред 
подвига на Ботев и паднали-
те за свободата и независи-
мостта на Отечеството. За 
71-ви път сирените в цяла-
та страна ще призоват всеки 
българин 120 секунди да за-
стине прав, с наведена глава 
пред онези, които в името на 
България жертваха най-скъ-
пото – живота си. Не че всич-
ки ще го направят. Дори по 
оживените булеварди на сто-
лицата ще има забързани пе-
шеходци и мастити шофьори 
на лъскави возила, за които 
ще е под достойнството да 
спрат или да застанат пра-
ви до колите си и да окажат 
почит пред бранителите на 
Родината. на стр. 24

на стр. 4

Баста!

Правителството публи-
кува проект на постановле-
ние, с което от 1 юли соци-
алната пенсия за старост ще 
се повиши с 5,7 процента 
и ще стане 132,74 месечно.  
Промяната се прави, тъй ка-
то със същия процент ще 
се актуализират размерите 
на всички пенсии, отпусна-
ти до 31 декември 2018 г.

на стр. 2

В костинбродското село Драговищи-
ца две млади жени дават от личното си 
време, за да съхранят българските тра-
диции. Бисера и Лидия са народни пе-
вици и всяка седмица преподават фолк-
лор на децата от селото.

„Събираме се в читалището и там за-
едно с деца и възрастни пеем и танцу-
ваме. Опитваме се да предадем това, ко-
ето сме научили от нашите баби”, каза  
Бисера Иванова. Певицата Лидия споде-
ли, че гласът й е наследство от баба й. 

„При нас е важно да усещаш фолкло-
ра в сърцето си, а не нотите. 

йорданка кУЗманОва:

на стр. 8

Светецът 
с четката

аБОнирайте се!
на стр. 30

Една от причините Борисов да се 
ползва със симпатиите и на бедни на-
шенци е, че от самото начало започна 
да се прави на равен с тях. Садели кар-
тофи, гледали прасе, закусвал филия с 
мас – мила родна селска картинка! 

1 месеца 2 месеца 3 месеца 6 месеца
3 лв. 5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв.

даже в европарламента
оценяват днес момента!
и напират, и напират – 

бързат да се абонират!
с „Пенсионери” във ръката
ще решават там делата!

От 1 до 15 юни във всички 
пощенски станции 

на страната!

на стр. 33

ПОЗиЦияЧестит празник, деца!
след вихрещите се скандали очакваното сгромоляс-

ване на герБ не се състоя. Борисов впрегна огромен дър-
жавен и финансов ресурс и отново победи, макар че от 
6 млн., имащи право на глас, по-малко от една десета 
го подкрепиха. с подобен кредит на доверие трудно ще 
стигне до края на мандата. но и предсрочните избо-
ри се отлагат. Причината не е в силата на властта, 
а в слабостта на опонентите й. левицата не успя да 
обедини недоволните от десетгодишния автократ-
ски модел на управление. съсредоточена във вътрешни 
проблеми и лични битки, БсП не създаде общ ляв фронт 
срещу виновниците за бедността, корупцията, демо-
графската криза и т. н. дори не привлече в редиците си 
индивидуални играчи като минчо Христов и набедена-
та кметица иванчева. да не говорим за отлюспените 
аБв-йци и симпатизантите на татяна дончева, търсе-
щи място под слънцето за нейна сметка. няма как по 
друг начин да се справи с огромната администрация, 
за която оцеляването на партията-майка кърмилни-
ца е съдбоносен въпрос. 

това, че не се състоя дискусия за бъдещето на евро-
па, е малката беда. голямата е пасивността на бълга-
рина – примирен и страхуващ се, че след премахването 
на статуквото може да дойде нещо още по-лошо. Пара-
докс е 2/3 от нацията да желае промяна, но да чака тя 
да се случи от само себе си. и да пропуска всеки пореден 
шанс, какъвто дава демокрацията – изборите. който 
не го разбира, справедливо е да съществува в мизерия!

ПРОПУСНАТ ШАНС

кАТАЛОЖЕН №552

гЕрБ - 30,94%
БсП - 24,22%
ДПс - 16,36%
ВМро  - 7,42%
ДБ - 6,24%
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2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Заемът Старите 
пенсионери - 
все по-бедни
 от новите

Преизчисляването - 
кога е възможно

същия вид, количество 
и качество.”  Както е 
видно от закона, пред-
мет на заема могат да 
бъдат пари или „други 
заместими вещи”. Под 
понятието „заместими 
вещи” се разбира та-
кива вещи, които биха 
били идентични (по ка-
чество  и количество) 
с вещите, които зае-

мателят е получил от 
заемодателя. Пример-
но дадени в заем 100 
кг пшеница 1-во ка-
чество, по съответния 
стандарт върнати 100 
кг от същото качест-
во. В ал. 2 на чл. 240 от 
ЗЗД се посочва, че „За-
емателят дължи лихва 
само ако това е уго-
ворено писмено”. Това 
разпореждане се отна-
ся за паричните заеми, 
сключвани между фи-

зически и юридически 
лица, но ”то не се от-
нася до банките”. Бан-
ките отпускат заеми по 
други правила, регули-
рани от други закони. 
В ал. 4 на чл. 240 за-
конът определя и кога 
взетият заем следва да 
се върне: „Ако не е уго-
ворено друго, заемате-
лят трябва да върне 

заетите пари или ве-
щи в течение на един 
месец от поканата.”

С пример ще поясня 
това разпореждане на 
закона. Поискал си за-
ем от някого. Той ти е 
предоставил пример-
но сумата от 10 000 
лева. В договора за 
заем обаче не сте уго-
ворили и фиксирали 
датата, в която длъж-
никът (заемополуча-
телят)  следва да ви 

Ръст...
От стр. 1
В Закона за бюджета на 

ДОО за тази година е пред-
видено, че минималната 
пенсия за стаж и възраст 
ще бъде увеличена от 207,60 
лв. на 219,43 лв. от 1 юли, 
т.е. също с 5,7 на сто.

В проекта се подчертава, 
че за прилагане на спра-
ведлив подход при актуали-
зиране доходите на всич-
ки пенсионери се предла-
га размерът на социалната 
пенсия за старост да се по-
виши със същия процент от 
същата дата. 

В резултат от предложе-
ната промяна ще се повишат 
и размерите на редица пен-
сии, които не са свързани с 
трудова дейност, например 
пенсията за военна и граж-
данска инвалидност, соци-
алната пенсия за инвалид-
ност и персоналната пенсия, 
както и на нормативно уста-
новените добавки към пен-
сиите, които се определят 
като процент от социална-
та пенсия за старост.

Такива са добавката за 
чужда помощ, добавката за 
увеличаване  пенсиите на 
инвалидите от Отечествена-
та война и добавката от За-
кона за ветераните от вой-
ните.

Наш дългогодишен 
читател  със за-
гриженост ни пи-

ше, че е взел заем от 
банка и след като из-
паднал в невъзмож-
ност да го връща, бан-
ката иска да му вземе 
апартамента.

Въпросът, който 
повдига читателят, е 
интересен и той засяга 
няколко правни инсти-
тута, а именно залога, 
ипотеката и заема. В 
тази консултация ще 
се спра на заема. 

След обществено-
политическите и ико-
номическите промени 
в България след 1989 
г. договорът за заем 
придоби особено го-
лямо значение. Много 
от гражданите имат бе-
гли представи за същ-
ността на този дого-
вор, поради което чес-
то като страна по не-
го се чувстват измаме-
ни от банки, заложни 
къщи и от кредитори 
частни лица.

В чл. 240 от Зако-
на за задълженията и 
договорите е дадено 
правното определение 
на заема, а именно: ”С 
договора за заем зае-
модателят предава в 
собственост на зае-
мателя пари или дру-
ги заместими вещи, а 
заемателят се задъл-
жава да върне заета-
та сума или вещи от 

върне парите.  Тогава 
заемодателят следва 
да отправи до заема-
теля писмена покана, 
в която да посочи ко-
га да се върне парич-
ният заем или дадени-
те вещи. Това, както 
сочи законът, трябва 
да стане „в течение 
на един месец от по-
каната”.  

В чл. 241 от ЗЗД   е 
дадена възможност, 
ако заемателят е склю-
чил договор за заем и 

преди да предос-
тави сумата на за-
емателя, разбере, 
че последният е 
неплатежоспосо-
бен или е изпад-
нал в такова по-
ложение, да от-
каже да му пре-
достави догово-
рените пари или 
вещи.  В текста 
е казано: „Който 
се е задължил да 
даде заем, може 

да откаже да изпълни 
това задължение, ако 
другият съдоговарящ 
е станал неплатежо-
способен.”

в тази консулта-
ция съм се спрял на 
същността на дого-
вора за заем. в след-
ващата публикация 
ще разгледаме „зае-
ма за послужване”, 
който е много чес-
то срещан в ежедне-
вието ни.

Възможностите за преизчис-
ляване и увеличаване размера 
на пенсията съгласно разпоред-
бите на Кодекса за социално 
осигуряване (КСО) са следните:
когато лицето подаде заяв-

ление за допълнително поло-
жен осигурителен стаж, придо-
бит след пенсионирането (чл. 
102, ал. 1 от КСО, 
във връзка с чл. 
21, ал. 1 от НПОС);
при предста-

вяне и на осигу-
рителен доход за 
стажа, придобит 
след пенсиони-
рането, пенсията 
се преизчислява, 
ако това е по-бла-
гоприятно за ли-
цето (чл. 102 от 
КСО, във връзка 
с чл. 21, ал. 2 от 
НПОС);
при подадено заявление по 

утвърден от управителя на НОИ 
образец за служебно преизчис-
ление на пенсията за придоби-
тия след пенсионирането осигу-
рителен стаж/осигурителен до-
ход (чл. 102, ал. 3 от КСО).

Преизчисление на пенсии-
те по реда на чл. 102, ал. 1 и 
3 от КСО може да се извършва 
веднъж в календарната година;
лицата могат да поискат 

преизчисляване на пенсия-
та от осигурителния доход за 

друг тригодишен период пре-
ди 1.1.1997 г. в 12-месечен срок 
след влизане в сила на разпо-
реждането за отпускане на пен-
сията (чл. 70, ал. 17 от КСО). 

Преизчисляване на пенсия-
та за осигурителен стаж, придо-
бит след пенсионирането, се из-
вършва по заявление на пенси-

онера. Новият размер на пенси-
ята се определя от първо число 
на месеца, следващ месеца на 
заявлението. При определяне-
то на новия размер на пенсия-
та положеният след пенсиони-
рането и след 31 декември 2010 
г. осигурителен стаж не се пре-
връща по реда на чл. 104 от КСО.

При представяне и на осигу-
рителен доход за стажа, придо-
бит след пенсионирането, пен-
сията се преизчислява само ако 
това е по-благоприятно за ли-
цето.

Бъдещите пенсионери вече могат да по-
пълват новия образец на заявлението за от-
пускане на пенсия. Чрез него служителите на 
Националния осигурителен институт (НОИ) 
ще изчисляват по служебен път коя методи-
ка за пресмятане на размера на пенсията е 
по-благоприятна за съответния човек - ста-
рата или новата.

Промените в Кодекса за социално осигу-
ряване дават право на хората да избират до 
1 януари 2023 г. по коя методика да се из-
числява индивидуалният им коефициент и 
съответно размерът на пенсията - по т. нар. 
нова - с осигурителния доход след 2000 г., 
или по старата - с включване на трите най-

добри последователни години от последни-
те 15 години преди 1 януари 1997 г. и оси-
гурителния доход след тази дата.

"За категорийните работници - миньори, 
металурзи и химици и тези, които работят 
в тежката промишленост, и за хора с въз-
награждения над средните - преди 2000 г., 
е по-изгодно да се пенсионират по старата 
методика, защото техните доходи тогава са 
били по-високи. За тези, които са се осигу-
рявали само на минимален или само на мак-
симален осигурителен доход, няма никакво 
значение дали по старата или по новата ме-
тодика. А за тези, за които след 2000 г. тем-
път на нарастване на техните възнагражде-
ния е по-ускорен, например учители, служи-
тели от сектор "Сигурност", хора с уврежда-
ния, биха получили по-висок размер на пен-
сията, ако се възползват от новата методи-
ка". Това заяви  председателят на социална-
та комисия в парламента д-р Хасан Адемов 
(на снимката).

Той обясни, че по закон всяка новоот-
пусната пенсия е по-висока от отпуснати в 
предходни години пенсии, "защото във фор-
мулата за изчисляване на пенсиите има един 
параметър - среден осигурителен доход за 
страната една година преди датата на пен-
сиониране, а той винаги расте".

"Предложение за осъвременяване на пен-
сиите са правени в годините от различни 
парламентарни групи, но за това се изисква 
значителен финансов ресурс, а от друга стра-
на - обществено и парламентарно съгласие, 
за да се приеме тази мярка, която би могла 
да приближи размерите на старите и новите 
пенсии, при еднакви условия", заяви Адемов.

Няма опасност да настъпи объркване при 
попълването на заявленията, увери Хасан 
Адемов: "Направена е организация по реги-
оналните управления "Социално осигурява-
не", включително и с мобилни приемни, за 
да имат хората достъп до необходимата ин-
формация. Смятам, че всички мерки са пред-
приети".
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кРАТкИ 
ВЕСТИ

Живот  
на заем

От  10 май Евро-
пейският съюз  живее 
на кредит, защото е 
изчерпал природни-
те ресурси, които пла-
нетата може да обно-
ви за една година, со-
чи доклад на неправи-
телствената организа-
ция Глобал футпринт 
нетуърк.

Разплащане  
с кредиторите  

на кТБ

Започват първи-
те разплащания към 
кредиторите на фа-
лиралата преди 4 го-
дини Корпоративна 
търговска банка (КТБ). 
Синдиците са успели 
да съберат 570 млн. 
лева от активите на 
финансовата институ-
ция, които ще бъдат 
разпределени сред 
повече от 7000 кре-
дитори.
Такса за пренос 

на ток
Парламентът прие 

окончателни проме-
ни в Закона за енер-
гетиката, с които от-
пада таксата за пре-
нос при износ на ток 
от България.
Манипулиран пазар

"Пазарът на ток за 
бизнеса е манипули-
ран и има всички при-
знаци на организира-
на престъпна група. 
При такъв НЕК на нас 
не ни трябват враго-
ве, не ни трябва кон-
куренция". Това ка-
за председателят на 
Асоциацията на ин-
дустриалния капитал 
в България (АИКБ) Ва-
сил Велев.

когато си отидат от-
вратените, остават от-
вратителните.

радой ралин

Сивата икономика – начин за бързи пари
Oбщо 65,2% от участ-

валите у нас в изслед-
ване за сенчестата ико-
номика считат, че ико-
номиката в сянка е най-
бързият начин да се из-
карат повече пари. 

А само 36% от ан-
кетираните споделят, 
че икономиката в сян-
ка е тежко морално 
престъпление, показ-
ват резултатите от из-
следване по проекта 
"Икономиката в сянка - 
 осъзнавано и добре за-
маскирано нарушаване 
на законодателството 
и социалните норми".

В националното 
представително из-
следване за сенчеста-
та икономика са участ-
вали 1000 анкетирани 
над 15-годишна въз-
раст. Икономиката в 

на сто 
от анке-
т и р а н и -
те зая-
вяват, че 
за нищо 
на света 
не биха 
п о г а з и -
ли закон, 
дори и да 
в и ж д а т , 
че от то-
ва ще 
имат ма-
териална 
полза. 65 
на сто от 

участвалите в изслед-
ването са убедени, че 
всички закони трябва 
да се спазват.

Тя подчерта, че из-
следването е устано-
вило, че колкото по-ви-
сока е образователна-

та степен на българи-
те, толкова в по-голя-
ма степен те са склон-
ни да спазват законо-
дателството. 

Хората с по-ниско 
образование много по-
вече са критично на-
строени и си позволя-
ват да не спазват зако-
нодателството.

Младите хора - осо-
бено тези до 25 годи-
ни, са най-критично на-
строени към законода-
телството и в най-мал-
ка степен са склонни 
да го спазват, обясни 
проф. Емилия Ченгело-
ва. И обобщи, че 81% от 
българите са фиксира-
ни към преследване на 
материалното и на лич-
ни материални изгоди 
и не се интересуват от 
идеални и висши цели. 

б и с е р

Глоби заради 
такса смет

Европейската комисия може да санкциони-
ра България заради неприлагането на прин-
ципа „замърсителят плаща” при определяне-
то на такса смет. У нас тя все още не се оп-
ределя на принципа количеството генерира-
ни отпадъци.

Това съобщават от Българската стопанска 
камара (БСК) след изпратена жалба до ЕК, 
след която комисията е възложила проучва-
не за прилагането на принципа „замърсите-
лят плаща“ във всички държави, членки на ЕС.

 В писмото си ЕК информира, че службите 
на комисията са извършили обстойно разглеж-
дане на жалбата и са установили, че българ-
ското законодателство предвижда конкретни 
мерки за прилагане на принципа „замърсите-
лят плаща“ от 2015 г., но националните власти 
няколко поредни години отлагат влизането в 
сила на тези мерки.

„Според информацията, с която комисията 
разполага, последните изменения на Закона за 
местните данъци и такси осигуряват подходя-
ща методология за изчисляване на таксата за 
битови отпадъци. За съжаление националните 
власти решиха още повече да отложат влиза-
нето в сила на съответните разпоредби – до 
2022 г.“, се уточнява в писмото.

Поради факта, че вече е извършено общо-
европейско проучване на проблема, службите 
на комисията са взели решение да прекратят 
разследването по повод жалбата на БСК, но 
ако е необходимо, ще предприемат действия 
срещу България по тяхна инициатива.

Такса битови отпадъци (ТБО) в България все 
още се определя на основата на стойността на 
имота или балансовата стойност на активите 
вместо на количеството генерирани отпадъци.

 

сянка се 
н а р и ч а 
още си-
ва, не-
формал-
на или 
с к р и т а 
и к о н о -
мика.

" П р и 
и к о н о -
м и к а -
та в сян-
ка се из-
вършват 
принцип-
но раз-
р е ш е н и 
от закона икономиче-
ски дейности, но тя 
не трябва да се бър-
ка с черната икономи-
ка, при която има дей-
ности, преследвани от 
закона. 

При сенчестата ико-

номика се допускат на-
рушения на фискално-
то, на финансовото и 
най-вече на трудовото и 
на социалноосигурител-
ното законодателство”, 
обясни проф. Ченгелова.

Тя информира, че 56,9 

Пчеларите настояват за санкции

Заместник-министъ-
рът на труда и социал-
ната политика и ръко-
водител на Управлява-
щия орган на Опера-
тивна програма „Раз-
витие на човешките 
ресурси“ Зорница Ру-
синова подписа пър-
вите договори с общи-
ни за предоставяне на 
услугата „Патронажна 

грижа“. 
Над 120 общини са 

подали самостоятел-
но или в партньор-
ство проектите си по 
процедурата „Патро-
нажна грижа за въз-
растни хора и лица 
с увреждания - Ком-
понент 2“. До момен-
та са одобрени про-
ектите на 61 общини, 

К о н -
султатив-
ният съ-
вет по 
п ч е л а р -
ство  тър-
си реше-
ние на 
п р о б л е -
ма с по-
в и ш е н а -
та смърт-
ност при 
пчелите. 
З а р а д и 
зачести-
лите отравяния на пчелни семей-
ства производителите на мед про-
тестираха  и се заканиха да ор-
ганизират национален протест в 
столицата.

Пчелите загиват заради нерегла-
ментираното пръскане с пестици-
ди, смятат пчеларите. Наредба за 
това кога може да се пръска, как-
ви правила трябва да се спазват и 
колко време предварително фер-
мерите трябва да предупреждават 
пчеларите има, но тя масово не 

които са на стойност 
близо 15,5 млн. лева. 
Те ще обхванат 6167 
хора с увреждания и 
възрастни хора в не-
възможност за само-
обслужване.  

Основната цел на 
операцията „Патро-
нажна грижа за въз-
растни хора и лица с 
увреждания - Компо-
нент 2“ е да подобри 
качеството на живот и 
възможностите за со-
циално включване на 
възрастните и хората с 
увреждания чрез оси-
гуряване на мрежа от 
интегрирани здравно-
социални услуги в до-
машна среда и изграж-
дане на подходящ ка-
пацитет за предоста-
вянето им. Общият бю-
джет на процедурата е 
45,7 млн. лева.

 

Договори за „Патронажна грижа“

се спазва, твърдят производите-
лите на мед.

От своя страна земеделците от-
ричат вина за смъртността при 
пчелите и твърдят, че няма лабо-
раторни доказателства за причи-
ните за отравяне на хиляди пчел-
ни семейства. Освен това голяма 
част от пчеларите не са регистри-
рани и дори да искат, фермери-
те нямало как да ги предупредят 
преди третирането на посевите 
с химикали.
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Корупционен скандал 
разтърси Австрия

кОментираме

Седмица преди евроизборите две германски 
медии - „Зюддойче цайтунг” и „Шпигел”, публи-
куваха видеоклип, в който австрийският вице-
канцлер и лидер на крайно дясната Партия на 
свободата Хайнц-Кристиан Щрахе обсъжда през 
2017 г. с латвийка покупка на австрийския табло-
ид „Кронен цайтунг” с цел да се повлияе на из-
борите в Австрия. Според една от версиите за-
писаната със скрита камера среща е била капан 
за политика, който подкрепя отмяната на санк-
циите на Европейския съюз срещу Русия.
От записа става ясно, че той е направен през ля-
тото на 2017 г., няколко месеца преди послед-
ните избори в Австрия на остров Ибиса. На сре-
щата присъства и вторият човек в партията Йо-
хан Гуденус. Тайно направените видеозаписи в 
имението на гостоприемен германец показват 
как вицеканцлерът Щрахе предлага сделки за 
милиони евро на жена, която се представя за 
племенница на руски богаташ. И независимо че 
Щрахе отхвърли обвиненията и ги определи ка-
то целенасочена политическа атака, часове след 
избухването на скандала обяви, че подава остав-
ка. Защото според него историята със скандал-
ния видеозапис е мръсна кампания за дезинфор-
мация и не желае заради нея да поставя под за-
плаха дейността на австрийското правителство. 
Той изтъкна, че всички обвинения са извадени 
от контекста, и настоя да се публикува пълният 
видеозапис с всички подробности от разговора 
на остров Ибиса. И все пак политикът призна, че 

повлиян от алкохола, може би си е позволил да 
обсъжда всякакви теми през въпросната вечер. 

След австрийския вицеканцлер Щрахе оставка 
подаде и забърканият в скандала Йохан Гуденус 
като шеф на парламентарния клуб на партията. 
Той върна депутатския мандат и напусна всички 
партийни постове. Гуденус е един от най-приб-
лижените съратници на Щрахе и инициатор на 
срещата на испанския остров Ибиса, която се 
оказа фатална за двамата политици от австрий-
ската Партия на свободата. 

След разрастването на скандала президентът 
Александър ван дер Белен уволни от правител-
ството всички министри от крайно дясната Пар-
тия на свободата с изключение на външната ми-
нистърка Карин Кнайсъл.

Буди недоумение фактът защо точно в навече-
рието на евроизборите германските медии ре-
шиха да излъчат държания в тайна близо две го-
дини видеозапис. А с разпада на управляващата 
коалиция  канцлерът на Австрия и лидер на Ав-
стрийската народна партия Себастиан Курц бе 
притиснат от опозиционните партии, които вне-
соха и вота на недоверие към него. Още пове-
че че разполага в парламента само с 62-ма де-
путати от 183. А без коалиционен партньор той 
не може да прокара нито един закон. Затова и 
канцлерският му стол се разклати. А президен-
тът Белен насрочи и предсрочни избори през 
септември т. г., две години преди редовните.

Подобна политическа криза Австрийската ре-
публика преживява за първи път от 1945 г. Ос-
тава неясно обаче с какво временно правител-
ство ще продължи управлението на страната до 
изборите през септември. И дали назначавани-
те експерти за министри от президента ще оп-
равдаят доверието на народа, че вотът ще бъ-
де справедлив. 

Цветан илиЕВ
Петьо ДаФинкиЧЕВ

Баста!

От стр. 1
Нито дума за бащата 

полковник – началник в 
столичната пожарна. И за 
стоте декара ниви, наслед-
ство от деда му. Другото 
направление са репреси-
раните от комунистите. 
Появи се дядо, убит след 
9 септември, който май е 
бил николапетковист. Ни-
що че тази организация е 
създадена доста по-късно. 
Кой точно е той, как се каз-
ва, дали не е просто род-
нина – няма значение. Ка-
то всеки ренегат яростно 
плюе по БКП, понеже при-
емницата й – БСП, е преч-
ка за едноличната му власт. 
Добавката е, че семейство-
то е „сложно“! Така е, защо-
то и да е имало пострадал 
от народната власт негов 
представител, доста са хо-
рата на високи постове, по-
пулярни личности от пре-
дходния период, кръвно 
свързани с огнебореца. 
Те са помагали на охрани-
телната фирма „Ипон“ да 
си върне отнетия лиценз, 
предоставили са възмож-
ност на бившия майор да 
пази първо царската фами-
лия, а после Бай Тошо. По-
добни поръчки не са слу-
чайни и не падат от небе-
то. Червеният генерал раз-
узнавач Бриго Аспарухов 
призна, че го е препоръ-
чал за висока длъжност, 
качила го на политическа-
та сцена. Лявото простран-
ство е плътно заето, обра-
зувалата се ниша след гра-
бежите и

ПРОВАЛА
на сините, а след това лъ-
жите на жълтите отврати-
ха десния електорат.  Бо-
рисов се насочва или го 
вкараха в образувалия се 
вакуум. Събра гласове от-
всякъде с медения образ 
на отмъстител, на здрава-
та ръка, наказваща „гадо-
вете“, виновни за бедите 
на народа. Бойко с „нова-
та политическа сила” жъ-
неше победа след побе-
да. Добре е да се добави 
раздялата с Цветелина Бо-
риславова – жената, която 
от капиталистическото на-
чало бе рамо до рамо с не-
го. Запознати твърдят, че 
връзката им продължа-
ва и сега при дълбока се-
кретност. Официално пре-
миерът няма нищо общо 
с милионерката. В Бистри-
ца, където е къщата й, хо-
ди само заради футболни-
те си мераци. Там може да 
повтаря дузпите колкото 
пъти иска и да вкарва го-
лове за самочувствие. 

Заради харизмата и 
страха всеизвестни исти-
ни се премълчаваха от зе-
мляци, съученици, бивши 
колеги, треньори, родни-
ни. Усмихват се на клетви-
те, че имал само къщата с 
магнолиите, в която се е 
пръкнал, живее и ще ум-
ре. Понеже са наясно, че в 
същия парцел е изградил 
втора жилищна построй-
ка от 138 кв. м, но с нота-
риален акт и разрешител-
ни на името на Б. Борисов. 
Появяват се и копия на до-
кументите в известен кри-

тично настроен към нару-
шенията електронен сайт. 
Там е и твърдението, че не 
е отбелязал в задължител-
ните ежегодни деклара-
ции подобен имот, но ня-
ма кой да го провери. Него-
ви са хората, назначени на 
местата, откъдето биха до-
шли ревизори. Затова опо-
зицията се заема с подоб-
ни задачи. За нея Бойко го-
вори какви ли не глупоте-
вини. Твърди, че БСП е из-
тъкана от омраза: „130-го-
дишна партия срещу един-
единствен човек!“, размах-
ва ръце той. Не допуска ва-
риант, че левите са загри-
жени за поголовната бед-
ност, катастрофално ни-
ската раждаемост, мизе-
рията на пенсионерите и 
огромните незаконно при-
добити богатства на поли-
тическия елит. Сам Бойко 
се хвали, че 5 хил. гербад-
жии са на отговорни длъж-
ности. Практически цяло-
то управление на страната. 

Те от своя страна назнача-
ват себеподобни за служи-
тели. С тяхна помощ нещо, 
което е било отбелязано 
по верен начин, впослед-
ствие може многократно 
да се променя. Оригинал-
ните следи да бъдат обя-
вени за фалшификати и да 
пострадат онези смелча-
ци, внесли сигнал в про-
куратурата. Елена Йонче-
ва е пример в това отноше-
ние. Само че русата колеж-
ка е преминала през

ОГЪН И ВОДА
Била е на места, къде-

то животът й е висял на 
косъм, и Бойко си наме-
ри майстора. Цялата сага 
с прехвърлянето на биз-
неса му на братовчеда Ра-
ди Иванов, с когото уж не 
си говорели от 30 години, 
а заедно отиват да гласу-
ват, бе извадена на показ. 
Заменки на квартира в Бо-
тунец за парцел в столич-
ния квартал „Люлин“, вър-
ху който в момента се из-
висява сграда с 6 хил. кв. 
м разгърната площ, и цял 
списък със собствености 
в кметския период на Ба-
ткото. Прословутата къща 
в Барселона е купена с 1,7 
млн. евро, разбира се, на 
друго име. Но парите тръг-
ват от офшорка, свързана 
с родата на Бойко. Папки-
те са предадени на проку-
ратурата. Как ще протече 
разследването, зависи в 
голяма степен от незави-
симостта на Цацаров. Само 
че и при него се появяват 
странности. Получава да-
рения апартамент в центъ-
ра на Пловдив от местен 
мултак в далечната 2012 г. 
Преди да бъде предпоче-
тен от Борисов за главен 
обвинител, фактът се поя-
вява в някои медии. След-
ва бързо преработване на 
регистъра и в нотариалния 
акт вече става дума за по-
купко-продажба. Наскоро 
отново се разшумя по слу-
чая. Агенцията по вписва-
нията спря работа за 32 ча-

са и изчезна цялата инфор-
мация според разследва-
щите журналисти от сай-
та „Бивол“. Възниква въ-
просът дали Борисов не 
се обгражда с хора, гото-
ви в името на кариерата 
да кривнат от правия път. 
И не го ли прави, за да са 
послушни и да ги държи на 
късо въже. 

Политологът проф. 
Александър Маринов твър-
ди, че премиерът се готви 
да подаде оставка. След за-
явленията на три пъти, че 
няма да го стори, причи-
ната може да бъде разпли-
тането на дългия чорап на 
имотно-бизнес делата Бой-
кови. Едва ли е възможно 
да се прикрие всичко, как-
то досега се е случвало. Ре-
флексът

„СТРАХ ЛОЗЕ ПАЗИ“
вече не действа с така-
ва сила. В предизборна-
та кампания кандидатите 
за Европарламента, в то-
ва число и от коалицион-

ните партньори, яростно 
критикуваха хаоса в ро-
дината. Ако са нормал-
ни люде, трудно, дори не-
възможно ще е отново да 
седнат на една маса. Вяр-
но е, че надълго и наши-
роко говориха за безоб-
разията, стремейки се да 
заобиколят виновника за 
допускането им. Но да си 
първенец по ниски дохо-
ди, причината е калпаво и 
корумпирано управление. 
За две петилетки тъпчене 
на място пред вратите на 
Шенген едва ли са остана-
ли почтени наивници, кои-
то да вярват на думите на 
когото и да е от водачите 
на ГЕРБ. Лошото е, че заин-
тересованите от запазване 
на статуквото никак не са 
малко. На водещо място са 
замогналите се бизнесме-
ни от строителния бизнес 
и петте фирми, изградили 
магистралите с десетки хи-
ляди зависещи от тях ра-
ботници. Следва огромни-
ят раздут администрати-
вен апарат и част от под-
купените с по 10-20% към 
мижавите заплати поли-
цаи, учители, военни, ле-
кари, на които се обеща-
ват следващи увеличения 
на парите. Кметовете, об-
щинските съветници, об-
ластните управители, от-
говарящи за изборите, не 
са за пренебрегване. При-
бавим ли и членовете на 
семействата на всички из-
броени, цифрата хич не е 
за пренебрегване. На тези 
хора нищо не им влияе. 
За тях са важни високите 
печалби, тлъстите възна-
граждения, луксозният жи-
вот, гарантиращ им рушве-
ти, командировките в лъс-
кавата чужбина, трупането 

на пари в тайни сметки и 
имоти на името на подста-
вени лица. Постепенно за-
интересуваните Борисов 
да остане вечно на поста 
си се превръщат в банда. 
Надеждата е, че няма как 
в ГЕРБ да липсват достой-
ни, умни, честни и почте-
ни люде, но явно те са не-
достатъчно, за да се възму-
тят открито от издънките 
на шефовете си до степен 
да се борят за спасяване 
на партията. 

Става все по-истински 
афоризмът, че ако в дру-
гите страни държавата има 
контакти с мафията, у нас 

МАФИЯТА ИМА 
ДЪРЖАВА

В Австрия заради ко-
рупционна интрига, без 
тя да е довела до ефектив-
на сделка, самият канцлер 
подаде оставка на прави-
телството и се раздели с 
коалиционния си парт-
ньор. Тук скандалите са 
ежедневие, а фрапиращи-
те нарушения – безброй. 
Но причинилите ги оста-
ват по принцип ненаказа-
ни. Учудването на Цв. Цве-
танов, че не е възможно да 
бъде подведен под съдеб-
на отговорност, защото ня-
ма кой да го стори, е дос-
татъчно, за да стигнем до 
извода: точката на кипене-
то на народното недовол-
ство е близо. Брюкселска 
комисарка заяви, че мони-
торингът върху съдебната 
система остава, понеже тя 
е зависима от изпълнител-
ната власт. Вероятно и за-
ради това Бойко ще се оп-
ита да изпревари събити-
ята с оставка. Използвай-
ки реалността, че повече-
то служби и две трети от 
местната власт са зависи-
ми от него, той се надява 
отново да влезе в парла-
мента с достатъчен брой 
депутати, за да се спаси от 
преследване. Дори и вто-
ри да бъде, разполага с ог-
ромен финансов ресурс да 
спретне улични протести, 
да пречи на което и да е 
правителство и да блоки-
ра търсенето на отговор-
ност за онази част от 70-те 
млрд., дошли по европрог-
рами и раздадени на свои 
хора, откраднати, ползва-
ни не по предназначение. 
И за милионите, дарявани 
с широк жест, сякаш ги ва-
ди от своя джоб, без санк-
ции на Народното събра-
ние в парламентарната ре-
публика, за неизпълнените 
обещания и лъжите в личен 
и политически план.

Как точно ще се развият 
събитията, не сме гадатели, 
за да го предскажем с голя-
ма точност. Но се надяваме 
гербаджийският авторита-
рен период да свърши, на-
цията да се пробуди, обе-
динена с кауза – благоден-
ствие и просперитет на лю-
бимото отечество.

Щрахе и курц

необходими са ни лидери и ръководители, от ко-
ито да не се срамуваме. да нямат тъмно минало и 
скрито настояще. двойният стандарт съсипва до-
бродетелите на аспаруховия корен. Унищожава цен-
ностната система. вървим към собствената си ги-
бел до половин век. длъжни сме да вдигнем глави и 
да заявим: „Баста! стига! така повече не бива и не 
може да продължава!“ 
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къде сте, Приятели?

дОстОен ЖивОт

дО  главния  редактОрдО  главния  редактОр

Уважаеми
 господине,

Чета тази рубрика, 
защото в нея писмата 
са остри и пълни с гняв, 
болка и огорчение от 
това, че хората посто-
янно сравняват живо-
та си в миналото и се-
га. Но какво да се прави 
– сравненията сами се 
налагат! 

Аз живея в крайните 
квартали на София и 
почти не минавам ве-
че през центъра. Нас-
коро се наложи да посе-
тя Женския пазар, едно 
от най-оживените мес-
та в столицата… ед-
но време. Макар че об-
щината го ремонти-
ра и поизлъскаха фаса-
дите на магазинчета и 

сгради (за много па-
ри), сякаш попаднах 
в беден ориенталски 
квартал! Пред дюкян-
четата седят мурга-
ви продавачи, играят 
шах или 

табла, 
н а -

о к о -
ло ти-
чат дребни 
циганета, а зад сергии-
те също такива мурга-
ви „братя” предлагат 
стоките. Но какви са 

те? Домати и чушки от 
Турция и Гърция, краста-
вици и салати от Маке-
дония, чесън от Китай. 
А за „промишлените” 

стоки да не говорим 
– единстве-

но и са-
м о 

к и -
т а й -

ски! В ни-
то един от мно-

гото магазини нямаше 
обувки българско произ-
водство! 

Нито турски дори – 

в отлично здраве, също ми 
разказа с вълнение за се-
бе си. Обича футбола, мно-
го е дал за него в Подем, а 
днес не пропуска мачове-
те от Шампионската и Ев-
ропейската лига. Роден е 
в китното селце Пелишат. 
Завършил е престижна зе-
меделска гимназия в Пле-
вен, работил е като зоотех-
ник в тогавашното обеди-
нено ТКЗС в Подем, къде-
то през пролетта на ’58-ма 
баба Донка била разпреде-
лена на стаж. Тогава двама-
та се запознали. Не минало 
много и станали семейство. 
Построили дом, а майката 
и бащата на дядо Васко се 
присъединили. 

С помощта на тези до-
бри хора младото семей-
ство отгледало дъщерята 
Мая и сина Богомил, за-
кърмени с трудолюбие. 
Именно те са „виновници” 
и за друга тяхна радост - 

Любов за пример 4-мата внуци - Росица, Десислав, 
Владислав и Петя. Вече имат и пра-
внуче - почти 5-годишния любозна-
телен Стилиян, който с мама Ро-
си и тате Дечо живее във Финлан-
дия. Семейството още се увеличи-
ло - със зет Стефан и снаха Миле-
на, както и съпруга на Петя - Боби. 
Дядо Васко е пенсионер от 29 го-
дини, а баба Донка - от 25. Отглеж-
дали са овце, кози, прасета, телета 
и зайци. Сега произвеждат всякак-
ви зеленчуци и подправки в двора 
си, имат и кокошки, както и много 
овощни дръвчета. 

Животът на тези сладкодумни хо-
ра е бил и си остава хубав и високо 
ценен от близките им. Баба Донка и 
дядо Васко са най-щастливи, когато 
по големи празници къщата е пъл-
на. Всички са около тях, а радостта 
и усмивките не нестихват. 

Децата винаги ги навестяват и за 
рождените им дни подаръците все-
ки път са от сърце. Това внимание 
ги трогва много и не спират да бла-
годарят за уважението и любовта - 
тази помежду им и, разбира се, на 
целия им род.

Неотдавна Евдокия и Васил 
Петрови от плевенското село Подем 
отпразнуваха 60 години брачен жи-
вот! Посрещнаха ме в дома си, греещ 
от усмивките им, подреден и чист, с 
поставена вкусна бонбониера на ма-
сата. Мебелите бяха покрити с чуд-
ни карета и салфетки. От стените ни 
гледаха внуците им, снимки, подре-
дени в красива поставка. Баба Донка 
е горда с дипломата си от техникума 
в  Долни Дъбник и специалността си 
„Младши зоотехник”. Дълги години 
тя е била общински работник. Родена 
е в скромно земеделско семейство, 
една от общо 4 деца, всичките моми-
чета. Отгледани са в любяща среда 
– сред тях са бабата Цветка и дядо-
то Марин Крачунов. Майка й Митра, 
която е от близкото градче Гулянци, 
научила на труд още от малки Дон-
ка и сестрите й - да предат, плетат и 
тъкат модерните за времето си ръко-
делия. Именно заради това и до днес 
кълбетата, иглите и куките са й хоби. 
Обича фолклора и не пропуска та-
кива телевизионни предавания. Дя-
до Васко, който наскоро претърпял 
операция и с Божията помощ вече е 

евдокия и васил, заедно със сина Богомил, 
дъщерята мая и правнучето стилиян

Скъпи мои съученици, къде сте сега?
Изминаха 57 години от завършването на сред-

ното ни образование през 1962 г. в СПТУ в с. Але-
ково, обл. Велико Търново. През тези години не 
сме се виждали и чували. Обръщам се с молба към 
всички мои съученици с побелели коси, а някои 
може би вече не са между живите, да се свържем 
и да установим контакт. Къде сте сега, Марица, 
Иванка от Алеково, Сийка, Митка от Горна Студе-
на, Пенка от Вързулица, Вярка, Елка, Петра и т. н.?

Аз съм Георги Николов Арнаудов – Горо, футбо-
листът от гимназиалния отбор от с. Козловец. Ще 
се радвам, ако съучениците ми пишат на адрес:

6010 стара Загора, кв. „казански”, бл. 25, 
ап. 45, или се обадят на телефон 0888/957263 – 
георги николов арнаудов.

еХО От ПраЗника

140 г. от освобождението 
на Монтана

При тържествена обстановка в историческия 
музей в Лом  бе представена документална из-
ложба “Освобождението на Монтанска област 
1877-1878 г.”. Директорката на държавен архив 
– Монтана, Ангелина Емилова запозна присъст-
ващите с експонатите. Сред тях бе копие от Ма-
нифеста на руския император Александър II за 
обявяване на война на Османската империя. Ин-
терес представляваха и записките и донесенията 
на руските командири на военните подразделе-
ния в Монтанско, Ломско и Берковско. Основно 
място в експозицията бе отредено на докумен-
тите и снимките на българските опълченци от 
Монтанска област. Представени бяха портрети-
те на дядо Цеко Петков войводата от Лом, Гри-
гор Доламов от Берковица, Иван Стефанов от с. 
Замфирово, Христо Кулин, Иван Сталиев, Цветко 
Цолов. Изложбата бе посетена от общински съ-
ветници, ученици, културни дейци.

георги ПЕТроВ, лом

те се водят лукс! Е, как-
во постигнахме с гло-
бализацията, маски-
рана под името „демо-
крация”? О, да, болката 
ни беше, че навремето 
пускаха банани само в 
показните магазини в 
столицата, където се 
извиваха опашки по Но-
ва година.  

Е, сега банани има в 
изобилие – голямо по-
стижение! И нито един 
български продукт!  Ще 
ни се да похапнем род-
ни пресни и вкусни зелен-
чуци или крехко нашен-
ско агнешко месце, ама 
няма. Или са прескъпи, 

или отровени от без-
контролното им тре-
тиране с пестициди 
от така жадуваните 
„частници”. 

Сменихме кон за ко-
кошка. И май е по-до-
бре да си седя в крайния 
квартал и си да живея 
със спомена за „лошо-
то” минало.

ивана сТоЯноВа, 
софия 

Пазете България!
ход. Факти, събития и промени, 
безкрайна немотия. Страната 
ни е подложена на геополити-
ческа обреченост, разпродаде-
но е почти всичко за жълти сто-
тинки. Няма ли това да доведе до 
скорошно изкупуване и на тери-
торията ни?

Тези, които са добре матери-
ално, не могат да почувстват то-
ва. 

Крайно време е да се осъзна-
ем. Другите държави от соцлаге-
ра тръгнаха напред, а ние, бъл-
гарите, с какво да се похвалим 
– с убийствата, кражбите и без-
чинствата ли? 

Много ми е болно, но завърш-
вам с призива: България е дала 
много жертви за своята самос-
тоятелност. Пазете я! 

Една нация постига успехи, 
когато хората й вярват.

р. Х.

Драга редакция,
Много искам да пиша само до-

бри неща, но за голямо съжале-
ние във времето, в което живе-
ем, е тежко за повечето хора. 
Малко са онези, които са бога-

ти и имат прилично ежедневие. 
Това, което ни сполетя, ни уни-
щожава като нация, движим се 
под диктовката на чужда воля 
или прищявка. 

От 1989 г. досега е все пре-

   иво ангЕлоВ
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Пише ви една 40-годишна жена. 
Животът ми е ад и разочарования. 
Разведена съм отдавна. Израснала 
съм в малък град, но сега съм в 
столицата. Допреди няколко години 
работех в офис, живеех със сестра 
ми под наем, имах приятели. Полу-
чавах ниска заплата, затова реших 
да си намеря работа за лятото в 
чужбина. Казах си - нищо не губя, 
уговорих да изляза в неплатен от-
пуск за няколко месеца и заминах.

Работата в чужби-
на беше добре - за 
първи път в жи-
вота си успях 
да спестя ня-
какви пари 
и да съм 
наистина 
д о в о л н а 
от запла-
щ а н е т о . 
В р е м е т о 
мина и се 
върнах тук, 
обаче вече 
нищо не бе-
ше същото - за-
губих работата си, 
както се и очакваше. 
Освен това сестра ми не била 
плащала наем за няколко месеца за 
квартирата, в която живеехме, и ни 
бяха изгонили оттам. Останах без 
заплата и без покрив над главата 
си. Обидих се много на сестра ми, 
че не ми е казала за наема. През 
този период тя се беше премести-
ла в друга квартира, но ми съобщи, 
че за мен няма място там.

Дори не ме попита има ли кой 
да ми помогне с багажа, къде ще 
живея, какво ще правя, при поло-
жение че знаеше, че съм и без ра-
бота. Почувствах се предадена, но 
продължих напред.

Добре, че имах средства, спестени 
от чужбина. Дълго не можах да на-
меря работа, наех една гарсониера. 
Точно в този момент се обади баща 

ми, който ми съобщи лошата вест, че 
е болен от неизлечима болест и му 
остава година живот. Майка ми по-
чина отдавна, беше ни останал са-
мо той. Без да се замислям, заминах 
при него. Исках да му дам топлина 
и уют за малкото оставащо му вре-
ме. Бях потресена, че през това вре-
ме сестра ми, която междувременно 
си беше намерила приятел и живее-
ше с него, не дойде нито веднъж да 
види баща ни, камо ли да се погри-

жи за нещо. Татко почина. 
Аз все още нямах рабо-

та, затова заминах 
отново за чужби-

на. Там стоях 3 
години. Кога-
то се върнах, 
станах още 
по-самотна. 
И малкото 
ми прияте-
ли се бяха 
отдалечили 

от мен, да не 
кажа - забрави-

ли. Продължавам 
да живея сама, ве-

че работя във фир-
ма, но съм като вълк еди-

нак. Поддържам контакт само с една 
приятелка и с никой друг. И най-ве-
че ми е тъжно, че нямам близък чо-
век, с когото да  споделям. Загубих 
спокойния си сън, започнах да пия 
хапчета, за да заспя, и въпреки това 
пак се будя нощем.

Почти всяка вечер си взимам ал-
кохол и си пия сама пред телеви-
зора, за да мога да заспя по-лес-
но. Имам чувството, че всяка годи-
на животът ми става все по-само-
тен и тъжен. Тръгнах на народни 
танци, за да се занимавам с нещо. 
Страх ме е да не се пропия. А тол-
кова исках да създам ново семей-
ство. Явно така ми е писано. Вие 
как мислите?

йорданка ФилиПоВа, 
софия

пуск за няколко месеца и заминах.
Работата в чужби-

на беше добре - за 
първи път в жи-
вота си успях 
да спестя ня-
какви пари 
и да съм 

види баща ни, камо ли да се погри-
жи за нещо. Татко почина. 

Аз все още нямах рабо-
та, затова заминах 

отново за чужби-
на. Там стоях 3 

обаче вече 
нищо не бе-
ше същото - за-
губих работата си, 
както се и очакваше. 

то се върнах, 
станах още 

ли се бяха 
отдалечили 

от мен, да не 
кажа - забрави-

ли. Продължавам 
да живея сама, ве-

че работя във фир-
ма, но съм като вълк еди-

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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6 Писмата Радости и болки

Æивотúт ми е ад 
и раçо÷арования

ПОдадена ръкасПОделете с нас

Събуждайте се с радост!

Не причинявайте 
болка на децата

Ïîìîãíåòå!

ще бъде изместен ня-
кой нещастник, който 
няма грижите на близ-
ките си, което има май-
ка ви. Интересно е, че е 
на възраст, но не знае, 
че и малкото птиче се 
завръща в гнездото си, 
там е топлинката. 

Хора на възраст, ни-
кога не напускайте жи-
лището, в което сте жи-
вели! Ако си спомняте, 
преди години една же-
на от дома в гр. Кула ка-
за: „Отгледах шест деца, 
а аз съм една и няма кой 
да се грижи за мен!” 

При майка ви случаят 

не е такъв. Затова ще я 
посъветвам: „Стойте си  
в дома, децата ви се гри-
жат за вас, а това е от 
голямо значение. Знае-
те ли, че има хора, които 
спят по пейките? Живо-
тът няма да стане нико-
га такъв, какъвто е бил. 
Не причинявайте болка 
на децата си, не го за-
служават, щом се грижат 
за вас.”

Бъдете живи и здра-
ви, доброто и късметът 
да са винаги с вас!

костадина 
конЕЧкоВа, 

староселци

Здравейте, пиша ви, за да 
ми помогнете да намеря, 
това, което искам.

Вярно е, че самотата 
убива и унищожава чо-
вешката психика, заради 
това търся самотна жена – 
скромна, честна, всеотдайна 
и обична по душа – да обича и 
да бъде обичана, каквато е била и 
моята незабравима съпруга.

Живея във Варна, но искам да 

съм при нея на село, да има-
ме дворче и градинка, пъл-

на с цветя. Защитник съм 
на природата и околна-
та среда. Роден съм под 
знака Водолей и съм на 

82 г. Казвам се Димитър, 
G S M :  0 8 9 3 / 9 9 5 4 9 2 , 

0895/245207 – по всяко време, 
независимо откъде в България. 

Очаквам вашия телефонен глас!
С уважение!

Жителка на амери-
канския щат Ню Йорк 
сподели тайната си за 
дълголетие. Наскоро 
Тао Порчон-Линч на-
върши 101 години. 

Жената е уверена, 
че е стигнала до та-
зи възраст благода-
рение на "вечния си 
оптимизъм". 

Тао израства в Ин-

дия. Запалва 
се по йогата 
на 7-годишна 
възраст. До-

като се раз-
хождала по 
плажа, тя за-
белязала гру-
па мъже, ко-
ито изпълня-
ват странни 

упражнения. Леля й 
побързала да й обяс-
ни, че движенията се 
наричат асани и не 
трябва да се повтарят 
от момичета. "Щом мъ-

жете могат да го пра-
вят, мога и аз", отсякло 
малкото момиченце. 

Тао започва да се 

занимава с йога в тий-
нейджърските си годи-
ни и разбира, че приз-
ванието й е да препо-
дава. Прави го и до 
днес. По цял ден въз-
растната жена учи хо-
рата на позитивно ми-
слене и правилно ди-
шане. 

По думите й йога-
та може да излекува 
всичко - от лоша поза 

до негативно мислене. 
Тя смята още, че имен-
но техниката за диша-
не й е помогнала да 

запази подвиж-
ността си на та-
зи възраст.

Тао Порчон-
Линч няколко 
пъти е чупила 
бедрото си. Но 
всеки път благо-
дарение на за-
ниманията си е 
успявала да се 
възстанови.   

"Когато се съ-
будя сутрин, поглеж-
дам към слънцето и 
казвам: "Това ще бъде 
най-хубавият ден в жи-
вота ми!" „Събуждайте 
се с радост и знайте, 
че тя е готова да ви из-
пълни", призовава сто-
летницата. 

Освен с йога вече 
над 100-годишната Тао 

Уважаема редак-
ция,

Пиша ви по по-
вод писмото на Бойка 
от Благоевград, помес-
тено в бр. 45 от м.г. на 
в. „Пенсионери”, озагла-
вено „Не искаме майка 
ни да отиде в старчески 
дом”. В него тя разказва, 
че майка й сама иска да 
отиде да живее в такъв 
дом, но децата й не са 
съгласни, тъй като смя-
тат, че това е грехота. 

Мили деца, дори и 
да изпратите майка си 
в най-скъпия остров, тя 
няма да намери това, ко-
ето иска. Сега има всич-
ко – вашите грижи, ле-
карства, подслон. Нека 
знае, че миналото не мо-
же да се върне, то слу-
жи само за урок, кой-
то ние понякога не мо-
жем да приложим, защо-
то душата е счупена ве-
че. Казват, че когато си 
отиде половинката от 
тоя свят, животът е ми-
нал наполовина – не, це-
лият си е отишъл. Други 
смятат, че животът про-
дължава – да, но вече в 
друг цвят. Ако тя отиде 
в дом за стари хора – до-
мовете са 85, а кандида-
тите са повече от 1000 
души, това означава, че 

Митко

се занимава и с лати-
нотанци. През 2016 
г. участва в шоуто 
America's Got Talent, 
където танцува сал-
са с 26-годишен 
партньор. 

търся половинката си!
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Българските столици
в дългогодишна-

та история на Бълга-
рия сме имали 12 сто-
лици. във връзка със 
140-годишнината от 
обявяването на со-
фия за главен град на 
страната предлага-
ме кратка справка и 
за останалите сто-
лици - от създаване-
то на българската 
държава досега. 

някои от тях мо-
же би са по-малко из-
вестни.

Плиска

Плиска е столица на 
България от 681 годи-
на, когато Аспарухо-
вите българи стъпват 
на Балканския полуос-
тров и образуват наша-
та държава. Плиска е 
главен администрати-
вен център на Бълга-
рия до 893 година, ко-
гато цар Симеон пре-
мества столицата във 
Велики Преслав.

В Плиска са царува-
ли българските владе-
тели Аспарух, Тервел, 
Кормисош, Телериг, 
Кардам, Крум, Омур-
таг, Маламир, Преси-
ян и др.

Велики 
Преслав

Велики Преслав е 
столица на България 
от 893 г. до 971 г., ко-
гато е превзет от ве-
чния средновековен 
враг Византия.

Преслав възник-
ва по времето на кан 
Омуртаг през първа-
та половина на 9-ти 
век като военен гар-
низон. След като ста-
ва столица на Бълга-
рия по времето на цар 

Симеон, Велики Пре-
слав постепенно се 
превръща в един от 
най-красивите градо-

ве в Европа, в култур-
но и просветно среди-
ще. Особено развитие 
бележи преславската 
рисувана керамика. В 
архитектурно отноше-
ние Велики Преслав 
е забележителен със 
своята канализация и 
водоснабдяване.

Велики Преслав е 
бил главна резиден-
ция на българските 
царе Симеон и Петър I.

В покрайнините на 
града са останките от 
старата българска сто-
лица. 

Особено място в це-
лия царски комплекс 
заема кръглата църк-
ва, неповторима по 
форма, а вероятно и 
по великолепие по 
онова време.

Охрид

Охрид е столица на 
България през пери-
ода 992 г. – 1015 г. при 
управлението на цар 
Самуил, а след смър-
тта му през 1014 г. – 
и на сина му Гаврил-
Радомир. Това е мно-
го труден за България 
период поради посто-
янните византийски 
атаки.

Преди да стане сто-
лица на България, Ох-
рид е бил важен бъл-
гарски книжовен и 

културен център. През 
886 г. в района на Ох-
рид е изпратен като 
учител Климент Ох-
ридски, който заедно 
с друг български про-
светител – Наум Пре-
славски, създава Ох-
ридската книжовна 
школа.

 Освен Охридското 
езеро, едни от най-
интересните забеле-
жителности там са 
Самуиловата крепост, 
църквата Свети Йоан 
Богослов и манасти-
рът Свети Наум.

Битоля
Битоля е послед-

ната столица на Пър-
вото българско цар-
ство. След падане-
то на Охрид под ви-
зантийска власт през 
1015 година тогаваш-
ният български цар 
Иван Владислав из-
бира именно Битоля 
за столица. По него-
во нареждане е изсе-
чен Битолският над-
пис, който се счита за 
един от най-старите 
български надписи. 

В него се спомена-
ва, че през 1015 го-
дина Йоан, „самодър-
жец български“, обно-
вил Битолската кре-
пост.

Велико 
Търново

Велико Търново е 
столица на България 
от 1185 година, кога-
то избухва въстанието 
на Асеневци и се въз-
становява българска-
та държава, до 1393 г., 
когато градът е завла-
дян от турците. 

Старопрестолният 
град е главен адми-
нистративен и култу-

рен център на Сред-
новековна България. 
Българските царе, 
чийто престол е бил 
там, са братята Петър, 
Асен и Калоян, Иван 
Асен II, Ивайло, Све-
тослав Тертер, Михаил 
III Шишман, Иван Алек-
сандър, Иван Шишман. 

Мелник
В началото на 13-ти 

век Мелник е столица 
на владенията на дес-
пот Алексий Слав, пле-
менник на братята Пе-
тър, Асен и Калоян. 
През 1207 г. след убий-
ството на цар Калоян 
деспот Алексий Слав 
се противопоставя на 
узурпатора Борил и се 
оттегля в своите земи 
в Родопско-Пиринския 
край като са-
мостоятелен 
б ъ л г а р с к и 
владетел.

В наши 
дни Мелник 
е най-малки-
ят град в Бъл-
гария. Освен 
виното, едни 
от най-инте-
ресните за-
б е л е ж и т е л -
ности са ос-
танките от замъците 
на Алексий Слав – Бо-
лярската къща и кре-
постта на платото Све-
ти Никола.

Подвис
Подвис е първа-

та столица на българ-
ския феодален вла-
детел Момчил, живял 
през първата полови-
на на 14-ти век. Със сво-
ята храброст и бойни 
подвизи Момчил, нари-
чан още Момчил юнак, 
се издига от момче от 
народа до севастокра-
тор. Неговите владения 
са се намирали в Запад-
ните Родопи и Беломо-
рието и са били васал-
ни на Византия. 

През 1344 г. той на 

практика става неза-
висим владетел, опъл-
чвайки се срещу тур-
ските нашественици на 
Умур бег, съюзили се с 
тогавашния византий-
ски император Йоан 
Кантакузин. През 1345 
г.  Момчил войвода за-
гива в неравна битка с 
турците.

В наши дни меж-

ду родопските села 
Подвис и Градът неда-
леч от Смолян се нами-
рат останките от ста-
рата Момчилова сто-
лица, която днес се 
знае като Момчилова 
крепост.

Видин

Известно е, че цар 
Иван Александър в 
средата на 14-ти век 
разделя българска-
та държава на Видин-
ско царство със сто-
лица Видин и на Тър-
новско царство. Иван 
Срацимир, син на Иван 
Александър от първия 
брак, е цар на Видин-
ското царство от 1356 
г. до 1396 г. С прекъс-
ване от 3 години, меж-
ду 1365-та и 1369-та, 
Видинското царство 
е под унгарска окупа-
ция.

Днес Видин е облас-
тен град. Една от глав-
ните негови забележи-
телности е крепостта 
Баба Вида на брега на 
Дунава.

калиакра
Калиакра е столица 

на Добруджанското 
деспотство, съществу-
вало като самостоятел-
на българска държава 
през втората половина 
на 14-ти век. По това 
време районът около 
Калиакра бележи си-
лен растеж, превръ-
щайки се в силен прис-

танищен и търговски 
център.

Владетели на Доб-
ружданското деспот-
ство са последовател-
но Балик, Добротица 
и Иванко.

Никопол

Никопол е столица 
на България от 1393 г., 
когато Търновград па-
да под турско робство 
и цар Иван Шишман се 
премества в Никопол-
ската крепост, до 1395 
г., когато турците за-
владяват крепостта и 
обезглавяват българ-
ския цар. Днес Нико-
пол е град и админи-
стративен център на 
община Никопол, Пле-
венска област. Остан-
ките от крепостта, на-
ричана Шишманово 
кале, се намират в за-
падната част на града. 

Пловдив
През 1878 г., след 

О с в о б о ж д е н и е т о , 
Пловдив става сто-
лица на Източна Ру-
мелия, онази част от 
страната ни, която в 
продължение на 7 го-
дини остава в преде-
лите на Османската 
империя като авто-
номна област. 

София
Съвременната сто-

лица на България – 
София, е избрана за 
главен администра-
тивен център на стра-
ната ни на 3 април 
1879 г. по време на 
първото Велико на-
родно събрание. То-
гава тя е имала око-
ло 11 000 жители, 
а днес е милионен 
град. Макар да е сто-
лица само от 140 го-
дини, София е град с 
дълга и богата исто-
рия, датираща от хи-
лядолетия.
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Игнат Куков е 
един от известните 
и доказали се там-
буристи в страната. 
Неговият творчески 
път започва с кон-
цертните групи на 
именитите народни 
певци Радка Кушле-
ва и нейните сестри, 
Гюрга Пинджурова, 
Надка Караджова, 
Мита Стойчева, Лал-
ка Павлова, Ика Сто-
янова, Костадин Гу-
гов, Кайчо Каменов 
още през 1957 г., с 
група „Наша песен“.  
Свирил е с виртуоз-
ни музиканти - кла-
сика във фолклорно-
то ни богатство, като 
акордеонистите Бо-
рис Карлов и Ибро 
Лолов, гъдуларя Ян-
ко Петров и много 
други.  Живот, от-
даден на народната 
музика - това е жи-
вотът на тамборис-
та Игнат Куков, кой-
то тази пролет на-
върши юбилейни-
те 85 житейски го-
дини. Сромността, 
смирението, добро-
намереността и го-
товността да помог-
не на всеки са основ-
ните черти на Игнат 
Куков. Няма музи-
кално образование, 
но музиката е него-
вото призвание. 

Роден е в пазар-
джишкото село Чер-
ногорово в мно-
голюдното семей-
ство на Анка и Со-
тир Кукови. Първо 
им се ражда Стой-
на, след това Цвята, 
после Гергина. Зев-
зеците в селото за-
почнали да закачат 
Сотир, че е женски 
татко, а той се заре-
къл пред всички, че 

ако четвъртото е момче, 
ще заколи кравата и ще 
раздаде курбан на цяло-
то село. В красив проле-
тен ден  на 9 май 1934 г. 
се ражда Игнат и радост-
та била неописуема. Ба-
щата не се отрекъл от 
обещание-
то си и през 
 есента на 
Въведение 
Богородич-
но, когато 
кръщавали 
малкия Иг-
нат в сел-
ската черк-
ва „Свети 
Х а р а л а м -
пий“, за-
клал крава-
та за  общо-
селски кур-
бан. Към 
нея приба-
вил някол-
ко охране-
ни пуйки 
и 5-6 пете-
ла.  Такава била черно-
горовската традиция - 
кръщава ли се момче, 
да се коли петел в чест 
на мъжеството. Минало 
не минало време, през 
1943 г. се родил и Ни-
колай, а семейството на 
Сотир Куков набъбнало 
с пет деца.

Къщата им била на 
най-личното място в се-
лото,  на площада - днес 
там се извисява обно-
вената сграда на чита-
лището. Бай Сотир бил 
един от личните там-
буристи в селото и до-
ри хороводец на всеки 
селски празник. По там-
бурата запалил и сино-
вете си, а след една изя-
ва на регионални народ-
ни събори ги поканили и 
за първи записи в Радио 
София. През 1953 г. Иг-
нат Куков за първи път 
прекрачва прага на ра-

 Бисера и Лидия -
орфееви 
таланти

От стр. 1
Важна е българщината и затова учим де-

цата да пеят с душа”, казаха момичетата, ко-
ито нямат музикално образование, но но-
сят музиката като неразделна част от същ-
ността си и я даряват на всички с магията 
на гласовете си.

Дуетът Бисера Иванова и Лидия Ангелова, 
част от НЧ "Г. С. Раковски - 1928" в с. Дра-
говищица, спечелиха най-високото отли-
чие „Златна лира” - златен медал на НМФК 
"Орфееви таланти", в Пловдив. В категория 
автентичен фолклор за самодейци дуетът с 
ръководител Бисера Иванова впечатли жу-

рито на един от най-големите фолклорни 
фестивали в страната. 

Бисера и Лидия отлично представиха 
Драговищица и община Костинброд в кон-
куренция с над 2000 участници и 800 гру-
пи и състави. 

Наградите са осигурени от Министер-
ството на образованието и Министерство-
то на културата.

НМФК "Орфееви таланти" – Пловдив, е 
един от най-големите и престижни кон-
курси в България. Събитието се провежда 
ежегодно, по традиция през предпоследна-
та седмица на март. Главен организатор е 
Българският национален младежки фолкло-
рен съюз в партньорство с Община Плов-
див и Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство – Пловдив.

Основателят на „средногорската тройка“ на 85 г.

Тамбуристът Игнат Куков - 
пример за младите

диото и това преобръ-
ща живота му. Направи-
ли записи с дуо тамбури 
на „Росенско хоро“, „Ста-
ро хоро“, „Криво пазар-
джишко хоро“, „Пана-
гюрска копаница“, ръче-
ница и славата им се раз-

несла. Получава покана 
да работи с пазараджиш-
ки ансамбли, а след то-
ва постъпва и в пър-
вия пловдивски окръ-
жен ансамбъл, основан 
от проф. Асен Диаман-
диев. Работи в ансамбъ-
ла до неговото разпус-
кане и веднага го канят 
в щатния народен оркес-
тър на Радио Пловдив. 
Започва активна звуко-
записна дейност с най-
изявените певци от този 
край. Заедно с кавалджи-
ята Васил Милев и гъду-
ларя Георги Гарджаров 
основават „Средногор-
ската тройка“ и оставят 
златни записи във фон-
да на Радио Пловдив. Ед-
ни от тях са „Синаплий-
ска ръченица“, „Найден-
геровско хоро“, „Черно-
горовска ръченица“ и 
други. Негови са обра-
ботките на много хора, 

ръченици и песни, за-
писвани през 60-те и 70-
те години на миналия 
век. Записват заедно с 
Надка Караджова, Ири-
на Трачева, Иванка Ива-
нова, Станка Андонова, 
Стоянка Крайчева, Ла-
зарина Пепелова, Сте-
жана Борисова, Сашка 
Ченкова и много други. 
Обработва и едни от 
първите хора на све-
товноизвестния клар-
нетист Иво Папазов и 
неговата съпруга Ма-
рия Карафезиева. Запи-
сите на „Манолско хо-
ро“, „Марийкино хоро“, 
Старозагорска и Кър-
джалийска ръченица 
през 1980 г. са „пипна-
ти“ от Игнат Куков. Пе-
сните на Мария „Добро 
льо, мари хубава“, „Три 
дни и три вечери“, „Ива-
но мари, Иванке“, „Раз-
болял се млад Стоян“ са 
също дело на тамбурис-
та Куков. Някои от най-
сполучливите записи на 
Садовската, Дълбоко-
изворската и Боляров-
ската група са по музи-
кална обработка на Иг-
нат Куков. С него запис-
ват Караджовският на-
роден оркестър, Георги 
Коев, Надка Хаджийска, 
Пенка Драмчева и Дон-
ка Ганчева.

 Музикалната дарба 
в рода сега е наследена 
от сина му Сотко, който 
е завършил Котелско-
то музикално училище, 
също тамбура. И на та-
зи възраст Игнат Куков 
не се разделя с люби-
мата си тамбура, дори 
осъществи и нови за-
писи в студиото на Ге-
орги Янев, а препода-
ватели в АМТИИ го ка-
нят на лекции за среща 
със студентите. Посоч-
ват го като музикант за 
пример.

николай ЧаПански
радио Пловдив

Хърцоите са българска 
етнографска група, старо 
местно население в Севе-
роизточна България. Наз-
ванието "хърцои" означа-
ва полянци - хър/кър (по-
ле) и сой (род, потекло). 
Обитават селата по долно-
то течение на реките Бели, 
Черни и Русенски Лом (По-
ломие), крайбрежната иви-
ца на р. Дунав на изток и 
запад от Русе, както и до-
лината на река Янтра в до-
лната й част и равнинната 
област на Търновско.

Женското им облекло 
спада към двупрестилче-
ната носия. Тя включва: 
риза "бърчанка" от памуч-
но платно, задна завеска - 

"кърлянка" - от черен въл-
нен плат, престилка от чер-
вена памучна тъкан с иви-
ца от втъкани геометрични 
орнаменти по долния край, 
кадифено елече, вълнени 
чорапи и кожени чехли или 
цървули. Интерес предста-
влява двурогото забраж-
дане, свързано с плодови-
тостта на жената. 

Формата на рогата се 
прави от специална дърве-
на подложка - основа, за-
плетена в косите на жена-
та, покрити отгоре с две за-
брадки. Днес мъжката но-
сия е чернодрешна, а в ми-
налото белодрешна - па-
мучна риза, черни поту-
ри, елеци - разнообразни 

по вид и материя, пояс - 
"опас", навуща и цървули.

В обичайно-обредната 
система за района са ха-
рактерни обичаите  момин-
ски лазарски "Буенек", мас-
карадните игри  "Джамал" 
и "Бразая", молебените за 
дъжд "Пеперуда" и "Гер-
ман" със своите локални 
вариации.

Хърцоите са здрави и 
трудолюбиви българи, съх-
ранили име и род през ве-
ковете. 

Днес продължават рев-
ниво да пазят своя бит и 
фолклор, като активно го 
популяризират по събори 
и фестивали.

симеон МариноВ

Кои са хърцоите
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Макар и на 80 го-
дини, Йорданка 
Кузманова де-

монстрира прекрасна 
форма. Още на млади-
ни поддържа тялото си, 
като ходи пеша, изкач-
ва планини, плува или 
се занимава с йога. Ка-
то девойка е била доста 
пълна, но не губила вре-
ме да страда, а намери-
ла начин да реши про-
блема си. Когато отива 
по разпределение във 
Варненския театър, те-
жи 80 кг. Там си поста-
вя за цел на всяка це-
на да отслабне. Сутрин 
прави кросове край мо-
рето, започва да практи-
кува йога. След 4 годи-
ни се връща в столицата 
и... никой не я поздравя-
ва на „Раковска“, защото 
била преобразена. И до 
днес „секссимволът на 
Народния“, както я на-
ричат мнозина, въпре-
ки че титлата се носи и 
от Аня Пенчева, си пу-
ска касетите на Джейн 
Фонда със записи на уп-
ражнения по аеробика. 
Близките й не могат да 
се начудят на работохо-
лизма й. Винаги стоиче-
ски е понасяла физиче-
ските страдания. Нито 
ден не си е позволила 
отпуск по болест. При-
мата на Народния теа-
тър дълги години играе 
на сцената на Младеж-
кия театър, където са я 
запомнили като неверо-
ятна професионалист-
ка, но и прекрасна май-
ка. Въпреки че по нея 

въздишат българските 
мъже от всички възра-
сти, тя слуша марша на 
Менделсон един-един-
ствен път. Избраникът 
й е инженерът Иван Ко-
чев, от когото има син - 
Свиден, който е „късно 
дете“. След няколко го-
дини съвместен живот 
пътищата на съпрузите 
се разделят, но Кузма-
нова не се решава да се 
омъжи повторно. Пред-
почита да остане „волна 
амазонка“ и да посве-
ти живота си на своята 
майка и на сина си.                                                                        

Малко преди „нежна-
та революция“ ослепи-
телната любимка на пуб-
ликата получава първия 
сериозен удар от съдба-
та. На 33-годишна въз-
раст нелепо загива брат 
й Петър. Докато се при-
бирал една вечер вкъ-
щи, неизвестни и досега 
хулигани го нападат на 
улицата и го убиват.  Ак-
трисата е потресена от 
гибелта му. Той оставя 3 
деца сираци и тя изпада 
в депресия. Затваря се в 
себе си и само най-близ-
ките й приятелки са пос-
ветени в драмата. Най-
тежкия удар актриса-
та получава обаче през 
февруари 2002 г. Тога-
ва синът й, който меж-
дувременно е заминал 
в САЩ и работи там ка-
то компютърен специа-
лист, катастрофира теж-
ко в Сан Франциско. Зад 

ят син на актрисата се 
е върнал напълно към 
нормалния живот и два-
мата с Нина даже я да-
риха с първо внуче.                                                                       
Кузманова научава за 
трагедията със сина й, 
когато от катастрофа-
та е минал цял месец. 
Ужасяващото е, че няма 
средства дори за само-
летния билет до Амери-
ка, камо ли за престоя. 
Бащата на Свиден обаче 
веднага намира необхо-
димата сума, за да може 
Йорданка да замине при 
наследника им, който е 
на ръба между живота 
и смърт та. 

„Синът ми лежа в три 
прочути болници, една-
та от които е „Станфорд“. 
Изживях голям ужас. Не 
говоря английски, слу-
жехме си с езика на жес-
товете. Безкрайно съм 
благодарна на милите 
жени в американските 
болници. След всичко, 
на което бях свидетел, 
сега съм напълно гото-
ва да ми дадат роля в 
„Спешно отделение“ - 
разказва след трагеди-
ята актрисата. - Позна-
тите ми българки там, до 
този момент давали ми 
всякакъв вид подкрепа, 
измислиха още един на-
чин - да им изнеса мо-
носпектакъл от българ-
ски произведения. Би-
ли имали голяма нужда 
от това... Хм, усетих се 
аз каква е работата - те 

Трябва ли да перем 
новите дрехи

волана е неговата поло-
винка – студентката по 
медицина Нина, с коя-
то наскоро са сключи-
ли брак. Автомобилът 
им се блъска челно в 
огромен камион. Мла-
дата жена се отървава 
само с леки контузии, но 
Свиден е целият натро-
шен. Откарват го в кома 
в най-елитната болница 
на града. Състоянието 

му е почти безнадежд-
но, но усилията на лека-
рите и майчината любов 
го връщат от отвъдното. 
След възстановяването 
си Нина веднага започ-
ва да дежури до леглото 
на съпруга си. Грижите й 
продължават и след ка-
то Свиден излиза от ко-
ма и няколко години се 
възстановява. 

Днес единствени-

искаха да изляза от със-
тоянието на стрес, мъ-
ка, уплах... Опитах се да 
се справя. Ходех с бели 
листа и започнах да ре-
дя пъзела от думи, кои-
то първи нахлуха в съз-
нанието ми, идващи ся-
каш от предишен мой 
живот. Докато щастли-
ва гледах как синът ми 
прави първите си стъп-
ки, проговаря, прохож-
да, сякаш и паметта ми 
за българското слово 
взе да се връща... Пър-
во естествено изплава 
„Лист отбрулен“ от Яво-
ров. Който не е бил на 
гурбет, не би могъл да 
го почувства в цялата 
му сила. Непрекъснато 
плачех. После се наре-
диха народните песни, 
след това - съвременна-
та ни лирика. Получи се. 
На самата вечер всички 
плачехме. И детето ми 
се оправи... В Калифор-
ния изпитах радостта да 
съм българка сред бъл-
гари, да дам и да полу-
ча обич.”                                        

„Между сцената и жи-
вота има Берлинска сте-
на. Ако опиташ да прес-
кочиш тази преграда, 
попадаш директно в па-
тологията... Мислите ми 
са рошави, склонна съм 
към депресии, но изли-
зам от тях като барон 
Мюнхаузен” – споделя 
примата. И това я кре-
пи и като жена, и като 
актриса.  

Мода за дами в
златната възраст

купуването на нови 
дрехи е истинско удо-
волствие. Понякога 
обаче вълнени-
ето от покуп-
ката е толко-
ва голямо, че 
дори не губим 
време да изпе-
рем дрехата, 
защото иска-
ме да я сло-
жим веднага. 
но това е мно-
го погрешна 
тактика пре-
ди всичко за-
щото рискува-
ме да изложим 
на риск здраве-
то си. 
Основните рискове

 са следните:
Дерматит
 Това е раздразне-

ние на кожата, което 
се дължи на формал-
дехидните смоли в тъ-
каните след фабрична-
та им обработка, както 
и багрилата и оцвети-
телите (особено сини-
ят). Всички тези веще-
ства може да доприне-
сат за алергичен кон-
тактен дерматит.
инфекции и про-

блеми с чревния тракт 
 Нека не забравяме, 

че не сме единствени-

те, които са мерили ня-
коя дреха, което озна-
чава, че тя може да но-
си бактерии от разли-
чен вид - както бактери-
ална флора по кожата, 
така и дихателни секре-
ти и др. Контактът с ми-
кроби и бактерии, заг-
нездени особено в ше-
вовете и под мишници-
те, ще увеличи риска от 
заразяване с различни 
видове инфекции.

Как да постъпим 
След отстраняване 

на етикета накиснете 

дрехите в леген със сту-
дена вода и малко те-
чен прах за пране и ня-
колко супени лъжици 
сол. Изчакайте около 
20 минути и ги премес-
тете в пералната маши-
на. Настройте програ-
ма на ниски градуси за 

деликат-
но пра-
не. В слу-
чай че се 
страхува-
те, че тъ-
канта мо-
же да пу-
ска, кое-
то често 
се случ-
ва с тъм-
ните или 
прекале-
но ярки-
те цвето-

ве, накиснете предва-
рително заедно с ня-
колко супени лъжи-
ци едра сол, чаша бял 
винен оцет и един ли-
тър хладка вода. След 
20 минути преместете 
дрехата в пералната 
машина и продължете 
с изпирането. След ка-
то програмата приклю-
чи, поставете дрехите 
на закачалка и изчакай-
те да изсъхнат. Когато 
са напълно сухи, може 
да ги изгладите, за да 
сте сигурни, че всич-
ки микроби са отстра-
нени. 

модата за дамите над 60-го-
дишна възраст изисква прецизна 
селекция на елегантни дрехи, аксе-
соари и грим, които ще ви накарат 
да изглеждате винаги перфектно. 
Обърнете внимание на следните 
няколко неща, ако искате да из-
глеждате безупречно въпреки зря-
лата си възраст.

Типът на тялото.  Независимо да-
ли става дума за мода за жени или 
мъже, изборът на дрехи зависи един-
ствено от формата на тялото. Напри-
мер жените с тънки и изящни крака 
може да изберат панта-
лони. Полите и рокли-
те са другите възмож-
ности, които жените 
след 60 години, желае-
щи да се похвалят с до-
бре оформените си ръ-
це и крака, може да из-
берат. Ако талията ви е 
малка, подчертайте я, 
като носите дълги по-
ли. Жени, които нямат 
бръчки по шията си, мо-
же да носят рокли и блу-
зи с подходящо декол-
те. За тези дами би било идеално де-
колте с V-образна или заоблена фор-
ма. Що се отнася до обувките, зало-
жете на удобни и стилни обувки.

изборът на цвят.  Дрехите ви да 
бъдат с по-изчистени десени, пре-
махнете тези с много шарки и яр-
ки цветове. Вместо това заложете на 
черно, синьо, червено, каки и бяло. С 
тях не само ще изглеждате по-слаби, 

но и ще придобиете елегантен вид.
аксесоарите.  Погрешно е схва-

щането, че скъпите аксесоари и би-
жута са предназначени само за по-
млади жени, а по-възрастните се 
нуждаят от перли или диаманти. Же-
ните около 60-те може да носят и дру-
га бижутерия, при условие че я съ-
четаят добре. Ако се носи само ед-
но бижу, то може да бъде дълги по-
лилейни обици, златна брошка вър-
ху ревера на палтото или колие с го-
ляма висулка. Единичното елегантно 
бижу, носено с усет, изглежда стра-

хотно за всяка зряла жена.
грим. Той трябва да е в минимал-

но количество. Естественият, фин, из-
тънчен външен вид се постига със 
заглушени, ненатрапливи червила, 
сенки за очи, молив за очи и т. н. 
Разбира се, може да украсите вашия 
костюм с красиви шикозни шалчета 
или чанта.

Излизам от депресии като барон Мюнхаузен
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Проду-
кти:  180 
г ягоди, 4 
яйца, 100 г 
пудра за-
хар, 250 
мл смета-
на,  някол-
ко капки 
ванилова 
есенция,  
6 чаени 
лъжички желатин на прах,  2-3 
ягоди за украса,  листа от джо-
джен за украса. 

За соса:  100 г ягоди,  1 чае-
на лъжичка нишесте,  25 г пуд-
ра захар

Приготвяне: Направете яго-
дите на пюре, сложете ги в ку-
па и оставете настрана. Разбий-
те жълтъците с пудрата захар на 
гъста смес. Поотделно разбий-

те сметана-
та до пухка-
вост, а бел-
тъците - на 
твърд сняг. 
Д о б а в е т е 
първо сме-
таната, а 
после бел-
тъците към 
разбитите 
ж ъ л т ъ ц и . 

Сложете 5 с. л. от яйчената смес 
към пюрето от ягоди. Към оста-
налата яйчена смес прибавете 
ваниловата есенция. 

Поръсете желатина с 6 с. л. 
топла вода в купа и оставете да 
омекне за няколко минути. Раз-
бъркайте и сложете върху купа 
с топла вода, за да се разтво-
ри. Сипете 4 с. л. от желатино-
вата смес към ванилово-яйче-

ната смес, а останалото добаве-
те към ягодовото пюре. Сипете 
половината от ваниловата смес 
в пръстеновидна форма и доба-
вете с разбъркване половината 
ягодова смес. Сложете остана-
лата ванилова и ягодова смес и 
объркайте отново (да се получи 
мраморна шарка като при кекс). 
Охладете час и половина.

Приготвяне на соса: Микси-
райте на пюре ягодите. Обър-
кайте нишестето с 1 супена лъ-
жица вода и прибавете към пю-
рето. Прибавете пудрата захар 
и бъркайте на тих огън, докато 
стане гъста, лъскава смес. Оста-
вете да изстине. Извадете муса 
от формата, нарежете и сложе-
те в чинии за сервиране. Около 
всяко парче сипете сос. Украсе-
те със сметана, ягоди и листа от 
джоджен.

Вкуснотии в чинии

ßÃÎÄÈ - çа çäðаâå
ягодите са добър източник на витамин с, витамини 
от в групата, минералите калий, желязо, магнезий.

сред основните причини за нарушения на функции-
те на очите са свободните радикали и недостигът 

на определени хранителни вещества. с увеличава-
не на възрастта и липсата на тези защитни ве-
щества вредните свободни радикали в организма 
може да нанесат тежки поражения на очите, като 

ги правят податливи на инфекции или изсъхване, 
дегенерация на зрителните нерви, макулна дегене-

рация и др. антиоксидантите като витамин с, фла-
воноиди, фенолни фитовещества, съдържащи се в 
ягодите, облекчават подобни състояния. Плодът мо-
же да е полезен и при нарушения на очното налягане. 
калият в ягодите спомага за неговото поддържане в 
норми.  според учени консумацията им допринася за 
предотвратяването на ранните увреждания, които 

водят до развитието на тумори. Проуч-
ване на китайски изследователи сочи, че 
приемането на плода в големи количества 
може да се окаже помощно средство при 
медикаментозна терапия за предпазване от рак на 
хранопровода.  според изследване редовната консу-
мация на ягоди, боровинки и къпини е в състояние да 
забави дегенеративните процеси в мозъка и процеса 
на стареене на тъканите, в това число и мозъчните.

 ягодите са богати на калий и магнезий. смята 
се, че тези минерални вещества са ефективни при 
намаляване на високото кръвно налягане, причинено 
от натрия.   консумацията им е полезна и при сър-
дечно-съдови проблеми поради високото съдържание 
на фибри, фолиева киселина, антиоксиданти и нали-
чието на малко мазнини. 

да ви е сладко!

Продукти:  1 маруля, 150 г яго-
ди, 50 г орехи, 1 ч. л. мед, 1 скилид-
ка чесън, сол, 1 с. л. балсамов оцет, 
2 с. л. винен оцет, 60 мл зехтин/олио

Приготвяне: Салатата се изми-
ва и се накъсва в купа. Ягодите се 
почистват и се нарязват на четвър-
тинки. Орехите се запичат в сух ти-
ган.  Дресингът се приготвя от ски-
лидката чесън, която се наситнява и 
се смесва със солта, меда, оцетите и 
се разбиват добре. При непрекъсна-

Продукти:  1 малка зе-
лена салата, 10 лис-
та глухарче, 3 листа 
мента, 2 с. л. пече-
ни лешници, 5 яго-
ди, 2 с. л. зехтин, 1 
с. л. балсамов оцет, 
1 ч. л. мед. 

Приготвяне: Са-
латата, листата мен-
та и от глухарче се на-
рязват на едро в чиния. 

Ягодите се нарязват на 
четвъртинки и се смес-

ват със салатата. В 
средата се поста-
вят три цели яго-
ди. Поръсват се с 
едро нарязани пе-
чени лешници и се 

поливат с балсамо-
вия дресинг. Може 

да се добавят и пар-
ченца синьо сирене.

Продукти:  1 пакет какаови 
бисквитки, 2-3 лъжици разтопен 
мед, 400 г цедено кисело мляко, 
250 г заквасена сметана, 1 лимон, 
100 г печени лешници, 1 чаша за-
хар, 1/2 кг ягоди.

Приготвяне: Натрошаваме 
лешниците и бисквитките в блен-
дер, прибавяме меда, за да се по-
лучи блат – на трохи. 

Разбиваме цеденото мляко 
със захарта, после прибавяме 

:  1 малка зе-
лена салата, 10 лис-
та глухарче, 3 листа 
мента, 2 с. л. пече-
ни лешници, 5 яго-
ди, 2 с. л. зехтин, 1 
с. л. балсамов оцет, 

Ягодите се нарязват на 
четвъртинки и се смес-

ват със салатата. В 

латата, листата мен-
та и от глухарче се на-
рязват на едро в чиния. 

средата се поста-
вят три цели яго-
ди. Поръсват се с 
едро нарязани пе-
чени лешници и се 

поливат с балсамо-
вия дресинг. Може 

да се добавят и пар-
ченца синьо сирене.

Ñаëата Ñаëата „Íåæíîст”

Ìóс с âаíèëèÿ

 ×èéçêåéê
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със своя примамлив външен вид и отлични вкусо-
ви качества ягодите са в списъка на любимите хра-
ни за мнозина. 

 те са богати на антиоксиданти. съдържат и ценни 
хранителни вещества, осигуряващи поддържането 
на добро здраве и превенция на редица заболявания. 

Продукти:  2 листа маруля, 1 връзка рукола, 150  г 
ягоди - 150 г, 1/3 глава червен лук, 1 домат

За дресинга:  1 с. л. мед, 3 с. л. зехтин, 2 с. л. бал-
самов оцет, 1-2 с. л. лимонов сок, няколко щипки 
сол, ½ к. л. черен пипер.

Приготвяне: Ягодите и зеленчуците се измиват 
и се подсушават. В купа се накъсва марулята и се 
смесва с руколата. Добавят се нарязаният домат, 
ягодите и лукът - на полумесеци. Всички състав-
ки за дресинга се разбъркват с телена бъркалка и 
се залива салатата. Оставя се да престои 15-20 ми-
нути на хладно. Тази салата е подходяща гарниту-
ра за месо. 

Продукти за 2 
порции:  8-10 яго-
ди,  2 чаени лъжи-
ци ликьор (при на-
личие – ягодов),  2 
жълтъка,  2 чаени 
лъжици захар,  200 
мл течна сметана,  1 
пак. ванилия.

Приготвяне:  За-
грейте фурната на 
160 градуса. Почис-
тете и нарежете на 
по 4 ягодите. Доба-
вете към тях ликьо-
ра. Оставете 15-ина 
минути. Отделения сос 
сипете в купа. Разбийте 
жълтъците със захарта 
и ванилията. Добавете 
сметаната и ликьора. 
Разпределете ягоди-
те в купичките. Залей-
те със сместа. Поставе-

настърганите кори от 
лимона и 2-3 лъжици 
от сока му. Накрая до-
бавяме и сметаната. 

Върху блата слага-
ме половината от по-
чистените ягоди, по-
сле нанасяме разби-
тата смес. 

Накрая украсява-
ме с останалата поло-
вина от ягодите. Сла-
гаме в хладилник и  
сервираме чийзкей-
ка охладен.

Продукти:  1 ко-
фичка кисело мля-
ко, 250 г незаква-
сена сладка сме-
тана, 1 пакетче 
желатин, 1 чаша 

захар, ванилия, ко-
косови стърготини 

и бисквитки за укра-
са, 1/2 кг ягоди. 

съд, отгоре нареждаме 
бисквитки и поръсваме 
с кокос. Парфето става 
най-добре, когато прес-
тои 1 нощ в хладилника, 
за да се стегне. 

Сервираме в чаши 
за шампанско и гарни-
раме с пресни ягоди и 
бисквитки. По желание 
може да се полее със 
сироп или ликьор от 
ягоди.

ÏаðôåÏаðôå

фичка кисело мля-
ко, 250 г незаква-
сена сладка сме-
тана, 1 пакетче 
желатин, 1 чаша 

захар, ванилия, ко-
косови стърготини 

и бисквитки за укра-
са, 1/2 кг ягоди. 

то бъркане се прибавя на тънка струй-
ка зехтинът.  Към салатата се прибавят 
ягодите, орехите,  поливат се с пригот-
вения дресинг и салатата се сервира. 

Приготвяне: Разби-
ваме сметаната със за-
харта на пяна, добавяме 
киселото мляко и раз-
бъркваме. Желатина 
разтопяваме в малко го-
реща вода и много бав-
но прибавяме към сме-
ста със сметаната и ки-
селото мляко. Ягодите 
нарязваме на половин-
ки и добавяме към сме-
ста. Изсипваме в дълбок 

те във фурната във во-
дна баня и печете око-
ло 35-40 минути. Изва-
дете и охладете. Оста-
вете в хладилник.

При поднасянето 
украсете с ягода и сме-
тана.

следва
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Hе съществyва ни-
що по-прекрасно от 
създаването на гра-
дина в 
дво-

ра или на те-
расата. Ако сте 

от xората, кои-
то обичат цветя-

та, отгледйте си ка-
либраxое. Макар че 

причислява към се-
мейство Kартофови. 3а 
негова родина се при-

ема Южна Аме-
рика. Tова, ко-
ето го различа-

ва от петyния-
та, са негови-

те цветчета. 
Tе са глад-
ки, не са по-
крити с мъx-
че, прите-
жават овал-
на форма и 
са по-ситни 
в сравнение 
с нейните. 
Често би-
ва напада-
но от лист-
ните въшки, 
но относно 

о с - таналите за-
боля- вания е в пъ-
ти по-yстойчиво.

Подxодящи за то-
зи вид растение са 
площи пряко изложе-
ни на светлина. Не би 

името му звучи стран-
но, то всъщност е 
„братовчедка“ на пе-

тyнията. 3а 

разлика 
от нея 

ц ъ ф т и във всеки 
цвят с изключение на 
черното. 

Tова растение се 

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

З а 
смет-
ка на 
т о в а 
във все-
ки градин-
ски център 
се предла-
гат готови 
разсади, кои-
то на практика са по-
лесни за отглеждане. 
Размножаването мy се 
осъществява сравни-
телно лесно, то е ве-
гетативно. През зима-
та може да го наста-
ните на място, къде-
то да не е под влия-
ние на ниските тем-
ператури, дъждове и 
снегове. Ако балконът 
ви е остъклен, това е 
чудесна възможност 

да отгле-
дате здра-

во и краси-
во цвете там.

Tези расте-
ния са едни от 
н а й - п о д x о д я -
щите за поста-
вяне във вися-

щи кашпи или сан-
дъчета. 

Tова се дължи на 
вида им, който бива 
асоцииран с каскад-
ни петунии. За да го 
предпазите от листни-
те въшки, веднъж сед-
мично го пръскайте с 
инсектицид и фyнги-
цид. Добре е да го по-
чиствате от ненyжните 
yвеxнали цветове, та-
ка осигyрявате място 
за новите.

Êàê ñå îòãëåæäà 
ãèíêî áèëîáà

ËYÏÈÍAÒÀ

могло да вирее и съ-
ществyва пълноценно 
там, където слънчеви-
те лъчи не достигат. 
Приема се за yстой-
чиво на силни ветро-
ве и обилни дъждове. 

Ако вирее в сандъ-
че, е добре да се зна-
ят някои тънкости и 
особености. Едно от 
изискванията е да се 
осигyри добър дренаж 
на съда. Лятото се нyж-
дае от редовно поли-
ване. 

Почвата трябва да 
бъде xранителна, за 
да получава растени-
ето необxодимите мy 
минерали, вещества и 
др. B добавка към во-
дата се поставя течна 
тор, която не бива да 
пропyскате.

Ако искате да си 
кyпите семена от ка-
либрахое обаче, то то-
ва би се оказало труд-
на задача.

 „ÁÐÀÒÎÂ×ÅÄÊÀÒÀ” ÍÀ ÏÅÒÓÍÈßÒÀ

– ЦВЕТЕ, коЕТо сЕ ЯДЕ 

Растението гинко 
билоба придоби нео-
бикновена популяр-
ност. И има защо. Ока-
за се, че то е най-ста-
рото живо дърво на зе-
мята, съществувало ще 
отпреди ерата на дино-
заврите. Освен това е 
устояло на атомните 
бомбардировки в Япо-
ния, без в него да са 
настъпили някакви из-
менения. А и нови из-
следвания са доказали 
безспорните му ползи 
за здравето: подобря-
ва  вниманието, кон-
центрацията и памет-
та;  помага при нерв-
но изтощение, отпад-
налост, стрес; укрепва 
структурите на капи-
лярните съдове и 
повишава тяхната 
устойчивост, на-
малява капиляр-
ната пропускли-
вост и така спома-
га за микроцирку-
лацията;  има анти-
оксидантен ефект, 
неутрализирай-
ки свободните ра-
дикали;  намаля-
ва риска от обра-
зуване на кръвни 
тромби; подкрепя 
тонуса на венозни-
те стени; съдейст-
ва за регулацията 
на енергийния ме-
таболизъм.       

Така че е полез-
но  човек  да от-
глежда гинко в 
домашни условия, 
макар че в нача-
лото няма да мо-
же да използва листа-
та му, докато растени-
ето не порасне доста-
тъчно.  

Гинко вирее на над-
морска височина до 
1500 м. Понася темпе-
ратури до -30 градуса. 
Най-добре се развива 
на слънчево място, ко-
гато поне половината 
от деня е пряко огряно 
от слънцето. Притежава 
висока устойчивост на 
атаки от насекоми и на 
гъбични, вирусни и бак-

териални болести. Дос-
тига височина до 50 м. 
Средният му годишен 
растеж е 50 - 120 см. 

За да могат да покъл-
нат, семената трябва да 
се стратифицират, тоест  
да се подложат на  студ. 
Най-лесно и бързо по-
никват семената, събра-
ни през  януари-февру-
ари направо изпод сне-
га. Тъй като имат отвра-
тителна миризма, се за-
пазват и никое живот-
но не ги яде. Трябва да 
се махне меката част, 
която мирише лошо, 
и да се посадят кос-
тилките. Както всяко 
семе до поникването 
имат нужда от  редов-
но оросяване на поч-
вата. Ако са на топло, 
около месец след зара-
вянето поникват. Ако 
ги събирате есента, за-
дължително трябва да 
престоят поне месец в 
хладилника, за да мо-
же после, когато ги из-
вадите, да се събудят и 
да тръгнат да  се раз-
виват.  

В големите летни го-
рещини, в първите ня-
колко години от раз-
витието си, се нуждае 
от поливане един път 
седмично. При кли-
матичните условия у 
нас, в България, раз-

саждането на гинко се 
извършва от началото 
на ноември до края на 
април.

 Ако стe сe разxождали срeд при-
родата, вeроятно стe виждали цeли 
поля, осeяни с импозантнитe цвeто-
вe на лyпината. Te варират от лила-
ви, жълти, розови, бeли и дори до 
оранжeви окраски. Поради високия 
си дeкоративeн eфeкт то-
ва растeниe присъст-
ва чeсто и като 
дворно и гра-
динско цвeтe. 
Произxож-
да от срe-
дизeмно-
морски-
тe рeги-
они, но 
сe от-
г л e ж -
да на 
п о ч т и 
в с и ч -
ки кон-
тинeнти.

T о в а 
р а с т e н и e 
в к л ю ч в а 
над 300 вида, 
повeчeто от ко-
ито - диворастя-
щи. Принадлeжи към 
сeмeйство бобови. Лyпи-
нитe нe са класичeски тип цвeтя, 
а по-скоро полeзни кyлтyри, кои-
то мeждyврeмeнно притeжават и 
прeлeстен вид. 

Eто и няколко любопитни факта 
за лупината:

използва сe като зeлeн тор
Лyпината сe използва нe само за 

yкраса. Много отдавна са yстановeни 
полeзнитe свойства на растeниeто по 
отношeниe подxранванe на почвата. 
Често сe сади като прeдкyлтyра, с ко-
ято сe подобряват свойствата и със-
тавът на почвата. 

има висока xранитeлна 
стойност

Mалко са цвeтята, които можeм 
бyквално да изядeм, но този вид e 
имeнно такъв. Плодът прeдставля-
ва шyшyлка, в която са разположe-
ни малки бобчeта, които са ядливи. 
У нас плодовeтe сe наричат боб-лe-

ща, защото имат сxодство и с двeтe 
кyлтyри и могат да сe приготвят и 
по двата начина. 

как да се приготви
Самият начин на готвeнe нe сe 

различава особeно като тex-
нология от приготвянeто 

на останалитe бобо-
ви кyлтyри, но e от 

огромно значe-
ниe прeдвари-

тeлната под-
готовка и 

по-точно – 
варeнeто. 
Б о б ч e т а -
та тряб-
ва да сe 
и з в а р я т 
н я к о л к о 
пъти, ка-
то вода-
та сe под-

мeня, дока-
то нe изчeз-

нe горчиви-
ят вкyс. Пло-

довeтe в ника-
къв слyчай нe би-

ва да сe консyмират 
сyрови!

лeчeбни и разкрасяващи 
свойства

Растeниeто можe спокойно да из-
мeсти соята като раститeлeн замeсти-
тeл на животинския протeин. Лeчeб-
нитe качeства на бялата разновидност 
са доказани при наyчни изслeдвания. 
Растeниeто намалява нивата на лошия 
xолeстeрол и слyжи като прeвeнция 
на сърдeчно-съдови заболявания. 
Сeмeната на бeлия сорт стимyлират 
производството на колагeн, нeобxо-
дим за млада кожа и здрави кости. 

Mожe да бъдe и опасна
Kолкото и да e полeзна, лyпината 

можe да бъдe и много опасна. съ-
държащитe сe в нея алкалоиди мо-
гат да причинят отравянe при xора 
и трeвопасни животни. Признацитe 
са замаяност, гадeнe и нeкоордини-
рани движeния.
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Ïðîäаâа сå 
äúðæаâа 
Продава се държава. 1300-годишна. В недоб-

ро състояние. Все още в движение.
Нашата държава. Пред очите ни всеки ден ня-

кой алчен мафиот, докопал се до властта, откъс-
ва по едно парче от нас – от земята ни, от заво-
дите ни, от нивите… Ние гледаме! Не осъзнава-
ме какво става. И един ден, като се събудим, ще 
разберем, че нямаме нищо – че нямаме държава, 
защото всичко е в ръцете на мафията.

Демокрацията освен фалшивото усещане за 
свобода ни донесе и убедеността на бившата 
Държавна сигурност, че капиталите трябва да 
отидат в правилните ръце. Тоест – техните! И за-
почна безумието!

Ваша ли беше тази държава, че я продадох-
те? Продадохте всички работещи предприятия, 
закрихте „Кремиковци“, корабостроителниците, 
химически заводи, всичко, което беше изграде-

но с парите на българите. Останалото реститу-
ирахте помежду си – понякога с една деклара-
ция. Бях свидетел на грабежа – да, думата е точ-
но тази, на поземлените комисии, на ликвида-
ционните съвети, на комисиите по реституция в 
общините и областните управи. Върна се всичко 
на „нашите“ хора, „нашите хора“ приватизираха 
всичко, а на електората му остана да гледа тъпо 
приватизационните си бонове….

И продължават… Отворете сайтовете на ми-
нистерства и общини – всичко се продава – до-
ри имоти, дарени от благодетели на България за 
обществена полза – срам нямат! Така се пълнят 
бюджетите – за да има пари, но не за нас, а за тях, 
за служебните им коли и шофьори, за команди-
ровките им, за пиарите им, които ни приспиват, 
за да не видим пропастта, към която отиваме.

Тези дни се говори за продажба на държав-
ните имоти на Министерството на външните ра-
боти в чужбина. Не били рентабилни, давайте да 
продаваме.

И се чудя как стана така, че сто години се строи, 
а след това 30 години само се разрушава създа-
деното и се продава. Като хуни, попаднали в ци-
вилизована държава, които не могат да оценят 
направеното, а могат само да разрушат и да раз-
продадат това, което са превзели.

Днешните политици не градят. Те само опос-
кват създаденото с толкова труд поколения на-
ред. Кога последно в България е построена НО-
ВА държавна или общинска болница? Не, про-
дават се и се закриват. Кога е построено НОВО 
училище? Няма. И честно - не виждам никнещи-
те като гъби заводи на гербавия главатар. Виж-
дам често затворения и рушащ се „Ален мак” в 
Пловдив, преди години пълен с живот, гордост 
за града ни, виждам разрушени военни поделе-
ния, разрушени заводи, обществени сгради, ос-
тавени с изпочупените си прозорци като осле-
пели бедняци покрай пътищата на „просперира-
ща” европейска България.

Приватизаторите се оказаха не бизнесмени, а 
търговци на скраб. Колко завода се затвориха и 
стотици хиляди останаха без работа? „Булгарта-
бак” – гордостта на българската икономика, до-
ри името ще си смени. За да не се дразнят тол-
кова хората, когато окончателно го ликвидират.

Продава се държава… 1300-годишна, скоро 
ще е само територия… За огледи и информация 
– Народното събрание и Министерският съвет.

 Елена гУнЧЕВа

В България неравенството расте 
по-бързо, отколкото в САЩ

то между бедни и бо-
гати расте, защото и 
самите САЩ измък-
ват от нас милиарди 
със заграбения чо-
вешки капитал, а се-
га ще вземат някой 
друг милиард и за да 
ни въоръжават. 

„У нас в Америка е 
зле, но при българите 

е по-зле“, си казват аме-
риканците. „Затова нека 
ние, американците, да 
си траем, защото може 
да бъде и по-лошо. Как-
то при българите.“ Ни-
що че американците не 
знаят нашата знаменита 
премъдрост: „Я не сакам 
я да съм добре. Я сакам 
на Вуте да му е зле.“

Това донесе българ-
ският капитализъм на 
и д и -

оти-
зираните маси, които 
пееха щастливо „кому-
низмът си отива, спете 
спокойно деца“, докато 
политиците им обеща-
ваха да ги ощастливят, 
каканижейки за „пре-
ход към демокрация“ 
и  „европейски цен-
ности“. Не, не спят спо-
койно децата днес, до-

ри ако вземем факта, че 
в българските училища 
побоите, нападенията, 
сбиванията са повече, 
отколкото във всеки 
друг период на нашата 
история. Но не спят спо-
койно и техните роди-
тели в едно общество, 
в което неравенството 
расте с такава скорост, 
че в Америка си пра-
вят гаргара с българи-
те и за да има такива, 
които са по-зле от тях, 
искат допълнително да 
им помогнат в расте-
жа на неравенството. 
Да им вземат допълни-
телни пари заради ня-
какви си изтребители. 
Как няма да ги вземат, 
след като България над-
мина Америка и в това, 
че най-напред идиоти-

зирани и антибългар-
ски политици уни-

щожиха ракетите  
и голяма част от 

останалото въ-
оръжение и 
армия, а сега 
трябвало да 
се дават па-
ри, защото 
вече нямало 
оръжие.

Според на-
растващо ко-

личество автори 
днес по света уве-

личаващото се нера-
венство води до нара-
стващи конфликти, опас-
ности, кризи, дори вой-
ни. Води към пропаст. 
Така, крачейки по посо-
ка „дясно, дясно, дясно“, 
в която богатите стават 
все по-богати и неравен-
ството расте, не вървим 
ли към пропастта?
Проф. Васил ПроДаноВ, 
преподавател в Унсс

Медиите съобщиха 
за някакъв български 
супербогаташ, който 
си купил огромно име-
ние в Бевърли Хилс за 
34,5 милиона долара и 
шашнал дори амери-
канците. И това е само 
един от супербогатите, 
родени от 30-годишния 
път, наречен у нас с ли-
бералната идеологема 
„преход към демокра-
ция“, прикриваща раз-
грабването и унищожа-
ването на построеното 
при социализма и роди-
ло новите български ка-
питалисти. Има и други 
такива, това е безспор-
но. За повечето от тях 
офшорките – тази свид-
на рожба на неолибе-
ралния капитализъм, 
създадена специално за 
да се крият богатствата 
от обикновените хора 
и облагането от държа-
вите, съдържат какви ли 
не неочаквани за обик-
новения българин тай-
ни. При това скоростта, 
с която расте богатство-
то на богатите и дистан-
цията им от бедните, у 
нас е невиждана преди 
това.

Не трябва да очаква-
ме, че следващата го-
ляма икономическа ре-
цесия ще удари богати-
те. Не, тя ще удари от-
ново главно бедните. 
Представете си какво 

ще стане тогава. А нера-
венството в САЩ имен-
но след 2008 г., когато 
се разгоря предишна-
та икономическа криза, 
расте със скорост, по-
голяма откогато и да 
било преди това в ис-
торията.

Вярно е, че неравен-
ството расте не само в 
САЩ, а и другаде по све-
та. Расте в цяла Европа. 
Великобритания се мята 
като обезумяла от гър-
човете на брекзит имен-
но защото не успя да ре-
ши проблема с основ-
ните форми на нера-
венство там и това 
породи стремежа 
да се отделят от ЕС 
с надеждата, че та-
ка може да стане 
по-добре. Ще ста-
ва обаче по-зле.

Но има една до-
бра новина за амери-
канците, че в периода 
2010-2017 година в Аме-
рика увеличаването на 
разликите в богатството 
е ставало по-бавно, от-
колкото в България. Та-
ка се успокояват амери-
канците. С това, че на тях 
им е зле, но има едни не-
щастници в света – това 
са българите, при които 
нещата много по-уско-
рено стават все по-зле.

А на всичко отгоре в 
сравнение с американ-
ците у нас  разделение-

Оставката на Румен Поро-
жанов потвърждава по-
дозрението, че изклю-

чително лесно като бушони би-
ват освобождавани от премие-
ра министри, които са част от 
реалната тъкан на ГЕРБ, а ми-
нистри, назначени по спора-
зумение с други силови фак-
тори във властта, изглежда, 
биват освобождавани много 
трудно. Очевидно собствени-
кът на Министерството на зе-
меделието и храните е друг, 
след като се забави оставка-
та на Порожанов.

Вече е ясно, че антикорупци-
онната комисия е безсмислена, 
защото работи само за властта 
и за нейните съюзници. Когато 
управлява мафията, има нуж-
да от такъв тип комисии. Кога-
то управляват гражданите, си 
има прокуратура. Едва ли не-
що ще се случи на министър 
Порожанов от страна на про-
куратурата.

Тежките проблеми на Бой-
ко Борисов са невидимите за 
обществото големи икономи-
чески съюзници, които започ-

наха да изпадат в тежка битка 
един с друг. В т. нар. „парале-
лен властови център“ няма ве-
че търпение, а има война. Еди-
ният силов център отдавна е 
известен като съюзник на ми-

нистър-председателя, той при-
тежава много медии, а другият 

е свързан с безрадостното и 
силово минало на министър-
председателя, който също не 
обитава България. 

Единият премахна кандидата 
за бъдещ главен прокурор на 

първия силов цен-
тър, той си отвърна 
с къщите за гости. 

Тази битка върви 
в подземието, къде-
то се намира и мо-
ралът на тези хора, 
за сметка на минис-
тър-председателя, 
който управлява с 
помощта на таки-
ва хора, а не с лю-
бовта и с гласове-
те на хората, което 
отдавна е фикция. 
Тази битка не носи 
гражданско спокой-
ствие или удовлет-
ворение, или про-
мяна на страната ни 
от диктаторски ре-
жим към нормална 
демокрация.
арман БаБикЯн, 

политически анализатор

Само оставка ли?
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ПЕТък, 31 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
15:00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:15 Сафарито на Скаут
15:45 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 Панорама с Бойко Васи-

лев

22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Клавирен рецитал на 

Георги Черкин
0:20 Приключенията на 

Авакум Захов: Спящата 
красавица

1:45 Култура.БГ
2:45 100% будни
3:50 Днес и утре
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБоТа, 1 юни 

6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:50 Сребристият жребец
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 След края на света /

Стефан Димитров на 70 
години/

16:55 Възстановка
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
19:00 Островът на сините пти-

ци
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Тържествен митинг-заря 

в памет на загиналите за 
свободата на България и 
143 години от подвига на 
Ботевата чета

21:35 Ботев - в сянката на па-
метника

22:40 По света и у нас
22:55 Студио “Х”: Полицаи и 

престъпници: Трафик
0:00 Безплатно пътуване
1:25 Извън играта
2:10 Туризъм.бг
3:10 Малки истории
4:15 Дойче веле: Шифт
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов
нЕДЕлЯ, 2 юни  

6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Сребристият жребец
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 Вярвам в гения на бъл-

гарския народ -  Профе-
сор Иван Шишманов

14:00 Библиотеката

15:00 Свобода или смърт
16:30 Семейство Даръл 3
17:20 Кеймбридж
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Островът на сините пти-

ци
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 България от край до 

край 8
21:15 Рогоносецът
22:45 По света и у нас
23:00 Някой друг
0:20 Безплатно пътуване
1:45 Отблизо с Мира
2:50 Рогоносецът
4:15 Джинс
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
5:45 Телепазарен прозорец

ПонЕДЕлник, 3 юни
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
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 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Госпожо Държавен се-

кретар
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни /най-добро-

то/
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар
3:20 Библиотеката
4:20 Брат за брата 3
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ВТорник, 4 юни 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
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 
18:20 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 Брат за брата 3
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни /най-добро-

то/
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар
3:20 История.bg
4:20 Брат за брата 3
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 5 юни
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
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 
18:20 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 Студио Футбол
21:45 УЕФА Лига на нациите: 

Португалия - Швейца-
рия, полуфинал

23:50 Съдебни хроники: Двой-
ният грях

0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни /най-добро-

то/

2:20 Някой друг
4:40 Днес и утре
4:05 Туризъм.бг
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧЕТВърТък, 6 юни 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
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
16:25 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 Студио Футбол
21:45 УЕФА Лига на нациите: 

Холандия - Англия, полу-
финал

23:50 Съдебни хроники: Дело 
за убийство

0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни /най-добро-

то/
2:20 Въздушен сблъсък
4:00 Туристически маршрути
4:30 Отблизо с Мира
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ПЕТък, 31 Май 
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно 
7:50 Златни ръце
8:00 Откакто свят светува 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 Срещи на първия ред: 

„Красимир Узунов с 
полк. Борис Дрангов“

15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Възходът на човечество-

то
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 2
21:10 Стани богат 
22:00 Клуб „История.bg“
23:00 По света и у нас
23:25 Дует “Ритон” - 40 години 

музика и любов
1:30 Натисни F1
1:45 Музика, музика...
2:15 В близък план
2:45 Откакто свят светува 
3:15 Отдаден на вечността
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви 2
5:00 Съкровище в двореца

съБоТа, 1 юни 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Бърколините
7:05 Сид – дете на науката 2
7:30 Точица
7:45 Златни искри
8:25 Знаете ли, че...
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата 
9:15 Олтарите на България
9:30 Вяра и общество с Горан 

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

България
16:00 Разговор с птици
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм 
20:00 Музика, музика...
20:30 Анна
22:05 Световните градове на 

България
22:40 По света и у нас
22:55 Юбилеен концерт 25 

години Роберта балет
23:55 Добър ден с БНТ 2
0:55 Концертен цикъл „Меж-

дувремие 1890-1914”
2:15 Време за губене
2:45 Анна
4:20 Рецепта за култура 
5:15 Домът на вярата 
5:30 Пиренеите

нЕДЕлЯ, 2 юни 
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Точица
8:00 Сламено сираче: „Коса-

нин дол“
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата 
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Откриване на Между-

народния фестивал 
“Софийски музикални 
седмици”

13:15 Ботев: От Голгота към 
Свобода

14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред
15:30 Туристически маршрути
15:55 Черно-бяло кино: „Ци-

таделата отговори“ /90 
години от рождението 
на оператора Стоян 
Злъчкин/

17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува 
20:00 Възходът на човечеството
20:45 Шифт
21:00 Валпургиева нощ
22:35 Европейски маршрути
22:45 По света и у нас
23:00 Добър ден с БНТ 2
0:00 Афиш
0:15 Джинс
0:45 Пътешествия
1:15 Музика, музика...
1:45 №1 Туризмът: Цветна 

феерия в Бургас
2:15 Ботев: От Голгота към 

Свобода
3:00 Изкуството на 21 век
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори 
4:00 Младите иноватори 
4:30 Арт стрийм 
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути

ПонЕДЕлник, 3 юни
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Загадката Нисово
8:30 По света и у нас
8:45 Клуб „История.bg“
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата            
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Пиренеите
15:30 Пътувай с БНТ 2
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 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция                        
20:40 В близък план                 
21:10 Стани богат 
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред 

23:00 По света и у нас
23:25 Аскеер 2019 - церемония 

по връчване на годишни-
те награди за театрално 
изкуство

1:25 Знание.БГ                      
1:55 60 минути за култура
2:55 Репетиция
3:25 Младите иноватори       
4:00 Часът на зрителите
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ВТорник, 4 юни 
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Първата гимназия на 

Варна
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред 
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ                      
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 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 По света и у нас
23:25 Коледно желание
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ                      
1:35 60 минути за култура
2:35 Библиотеката
3:35 Пътувай с БНТ 2
4:10 Търсачи на реликви 2
4:55 Съкровище в двореца

срЯДа, 5 юни 
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Първата гимназия на 

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

фонна зависимост”
14:00 60 минути за култура
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
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
20:20 Търсачи на реликви 2
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 Холивудски знаменито-

сти: Джони Деп
23:25 Греховете на баща ми
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ                      
1:35 60 минути за култура
2:35 Библиотеката
3:35 Пътувай с БНТ 2
4:05 Златни ръце
4:15 Търсачи на реликви 2
5:00 Съкровище в двореца

ЧЕТВърТък, 6 юни 
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите  
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ                      
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
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
20:25 Търсачи на реликви 2
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:05 Шифт
23:20 Чужди пари
0:55 Натисни F1

ПЕТък, 31 Май 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Срещи на първия ред
13:00 Време за губене 
13:30 Бразди 
14:00 Ново 10 + 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 В близък план
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Любовта начин на упо-

треба: „Пътуване към 
Австралия“

0:00 20 години Сателитен 
канал на БНТ: „Полет над 
нощта“

2:30 Още от деня
3:10 Панорама с Бойко Васи-

лев
4:15 Бързо, лесно, вкусно

4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБоТа, 1 юни 
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 Клуб “История.bg”
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 Капитан Петко войвода
14:30 Великите българи: Хрис-

то Ботев
15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Тържествен митинг-заря 

в памет на загиналите за 
свободата на България и 
143 години от подвига на 
Ботевата чета

21:35 Военен кореспондент
23:05 Ленти и документи: „Чу-

дотворната вода“
23:45 Часът на зрителите
0:15 По света и у нас
0:30 Рецепта за култура 
1:30 Музика, музика...
2:00 Репетиция 
2:30 Вечната музика
3:00 Младите иноватори 
3:30 Олтарите на България
3:45 Денят започва с Георги 

Любенов
5:45 Европейски маршрути

нЕДЕлЯ, 2 юни 
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Капитан Петко войвода
15:00 Пазители на традициите 
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Бъди благословена /65 

години от рождението 
на актрисата Мариана 
Димитрова/

22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 На опера с БНТ 2
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

3:45 Денят започва с Георги 
Любенов

5:45 Афиш

ПонЕДЕлник, 3 юни 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
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 /най-добро-

то/
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 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 /най-добро-
то/

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

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

ВТорник, 4 юни 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
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 /най-добро-

то/
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред
22:30 Улови момента с Милен 

Атанасов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни /най-добро-

то/
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите  
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

срЯДа, 5 юни 
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 До Европа и напред
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: Аз, Коцев /

актьорът Константин 
Коцев/

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

0:45 Европейски маршрути
1:00 Още от деня
1:40 Улови момента с Милен 

Атанасов
2:15 Нощни птици
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

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

Благоев 
15:00 100% будни /най-добро-

то/
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 България от край до 

край 8
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция                        
22:30 Пътеки
23:00 Тигърчето /95 години от 

рождението на Васил 
Акьов/

0:20 Пътувай с БНТ 2
0:50 Още от деня
1:05 Мотоспорт екстра
1:35 Европейски маршрути
1:50 Бразди 
2:20 Рецепта за култура 
3:15 Насаме с пчелите
3:35 Домът на вярата            
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 31 Май
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.5
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 „Втори шанс” еп.18
15.00 „Шест сестри”, еп.44
16.00 „Сестра Бети“ с.2 еп.8
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 „Опасни улици”, еп.17
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Сълзи от Рая” еп.12
21.00 „Игрите на звездите“ - 

предаване
22.00 „Комиците и приятели” 

- комедийно шоу, с.13 
еп.42

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления”, 
еп.13

01.00 „Вечно твоя” еп.167, 168
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Аламинут: Добре дошли 

в България” - скеч шоу

съБоТа, 1 юни
06.00 „Барби: Страната на съ-

нищата” еп.23 - 26
07.00 „Кое е това момиче” с.6, 

еп.9, 10
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T” 
12.00 bTV Новините 
12.30 „НепознатиТЕ“
13.00 „Полицейска академия“ 

- комедия (САЩ, 1984), 
режисьор Хю Уилсън, в 
ролите: Стив Гутенбърг, 
Дж.У. Бейли, Ким Катрал, 
Буба Смит, Донован Скот, 
Джордж Гейнс, Андрю 
Рубин и др.

15.00 „Истински истории“ - до-
кументално риалити

16.00 „Мармалад” - токшоу с 
водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 „Карбовски: Втори план“  
с водещ Мартин Карбов-
ски 

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

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

20.00 „Пътуване до тайнстве-
ния остров“ - фентъзи, 
приключенски, комедия 
(САЩ, 2012), режисьор 
Брад Пейтън, в ролите: 
Джош Хъчерсън, Дуейн 
Джонсън, Майкъл Кейн, 
Луи Гузман, Ванеса Хъ-
дженс, Кристин Дейвис и 
др.

22.00 Мегахит: „Х-Мен 2“ - фан-
тастика, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2003), ре-

жисьор Брайън Сингър, 
в ролите: Патрик Стюарт, 
Хю Джакман, Хали Бери, 
Иън Маккелън, Фамке 
Янсен, Джеймс Марсдън, 
Ана Пакуин, Брайън 
Кокс, Брус Дейвисън и 
др.

00.30 “Бандата на Йонсон: 
Големият обир” - екшън, 
приключенски, комедия 
(Швеция, 2015), режи-
сьор Ален Дарборг, в 
ролите: Симон Бергер, 
Александер Карим, 
Торкел Петершон, Сусан 
Торшон и др. 

02.20 „Кое е това момиче” /п./ 
с.6 еп.10

02.40 „Карбовски: Втори план“ 
/п./

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

нЕДЕлЯ, 2 юни
06.00 „Барби: Страната на 

сънищата - празник на 
смеха” - анимация

07.00 „Кое е това момиче” с.6, 
еп.11, 12

08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Търси се“ - токшоу с 

водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” с.2 еп.13
13.00 „Полицейска академия 

2: Тяхното първо назна-
чение“ - комедия (САЩ, 
1985), режисьор Джери 
Парис, в ролите: Стив 
Гутенбърг, Буба Смит, 
Дейвид Граф, Майкъл 
Уинслоу, Брус Малър и 
др.

14.50 Ченге в детската гра-
дина“ - комедия, екшън 
(САЩ, 1990), режисьор 
Айвън Райтман, в ролите: 
Арнолд Шварценегер, 
Пенелъпи Ан Милър, 
Кати Мориарти, Каръл 
Бейкър, Памела Рийд, 
Линда Хънт, Ричард Тай-
сън и др.

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

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

на емисия
19.25 bTV Репортерите - поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния 

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

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

23.00 „Примамката“ - екшън, 
комедия, криминален 
(Канада, САЩ, 2000), 
режисьор Антоан Фукуа, 
в ролите: Джейми Фокс, 
Дейвид Морс, Робърт 
Пасторели, Дъг Хъчисън, 
Кимбърли Елийс, Дейвид 
Пеймър, Майк Епс и др.

01.00 „Проектът Х“ - комедия 
(САЩ, 2012), режисьор 
Нима Нуризаде, в роли-
те: Томас Ман, Оливър 
Купър, Джонатан Даниел 
Браун, Дакс Флейм, 
Кърби Блис Блантън, 
Алексис Нап, Майлс Те-

лър и др.
03.00 „Търси се“ /п./
03.50 „120 минути” /п./ 
05.30 „Лице в лице” /п./

ПонЕДЕлник, 3 юни
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.6
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 „Втори шанс” еп.19
15.00 „Шест сестри”, еп.45
16.00 „Сестра Бети“ с.2 еп.9
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова.

17.50 Спорт тото
18.00 „Опасни улици”, еп.18
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Сълзи от Рая” еп.13
21.00 „Вътрешен човек“ еп.1
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления”, 
еп.14

01.00 „Вечно твоя” еп.169, 170
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ВТорник, 4 юни
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.7
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”

12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 „Втори шанс” еп.20
15.00 „Шест сестри”, еп.46
16.00 „Сестра Бети“ с.2 еп.10
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 „Опасни улици”, еп.19
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Сълзи от Рая” еп.14
21.00 „Вътрешен човек“ еп.2
22.30 „Шоуто на Слави” 
23.30 bTV Новините
00.00 „Тежки престъпления”, 

еп.15
01.00 „Вечно твоя” еп.171, 172
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

срЯДа, 5 юни
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.8
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 „Втори шанс” еп.21
15.00 „Шест сестри”, еп.47
16.00 „Сестра Бети“ с.2 еп.11
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 „Опасни улици”, еп.20
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Сълзи от Рая” еп.15
21.00 „Вътрешен човек“ еп.3

22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините 
00.00 „Тежки престъпления”, 

еп.16
01.00 „Вечно твоя” еп.173, 174
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ЧЕТВърТък, 6 юни
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.9
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 „Втори шанс” еп.22
15.00 „Шест сестри”, еп.48
16.00 „Сестра Бети“ с.2 еп.12
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 „Опасни улици”, еп.21
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Сълзи от Рая” еп.16
21.00 „Вътрешен човек“ еп.4
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления”, 
еп.17

01.00 „Вечно твоя” еп.175, 176
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ПЕТък, 31 Май
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, еп.10, 11
08.00 “Крадецът на книги”
10.30 Телепазар
10.45 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.12, 13
12.45 Телепазар
13.00 “Несправедливо обвине-

на”
14.45 “Бандата на Оушън 3” 
17.15 “Фатална грешка”
19.15 “Кампанията” -
21.00 “РПУ Оня свят” - фантас-

тика, комедия, екшън 
(САЩ, 2013), режисьор 
Роберт Швентке, в ро-
лите: Райън Рейнолдс, 
Джеф Бриджис, Мери-
Луис Паркър, Кевин 
Бейкън, Стефани Шостак, 
Джеймс Хонг, Мариса 
Милър и др.

23.00 “Мъжът с желязното 
сърце” - биографичен, 
военен (САЩ, Франция, 
Великобритания, Бел-
гия, 2018), режисьор 
Седрик Жименез, в 
ролите: Джейсън Кларк, 
Розамунд Пайк, Джак 
О`Конъл, Джак Рейнър, 
Миа Вашиковска, Стивън 
Греъм, Ноа Джуп и др. 
[14+]

01.30 “Историята на Джеймс 
Браун” - биографичен, 
драма, музикален (САЩ, 
Великобритания, 2014), 
режисьор Тейт Тейлър, 
в ролите: Чадуик Бо-
узман, Нелсън Елис, Дан 
Акройд, Вайола Дейвис, 
Октавия Спенсър и др.

04.15 “Пълен контакт” - екшън, 
трилър (България, Гер-
мания, САЩ), режисьор 
Дани Лърнър, в ролите: 
Долф Лунгрен

съБоТа, 1 юни
06.00 “Добрата лъжа”
08.15 “Лора от сутрин до ве-

чер”
10.30 “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.

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

13.30 Телепазар
14.00 “Ледена епоха: Големият 

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

16.00 “Бандата на Оушън 3”  
18.30 “Крадецът на книги” 
21.00 “Уолстрийт: Парите 

никога не спят” - драма 
(САЩ, 2010), режисьор 
Оливър Стоун, в ролите: 
Шая ЛаБаф, Майкъл 
Дъглас, Кери Мълиган, 
Сюзан Сарандън, Франк 
Лангела, Джош Бролин, 
Чарли Шийн, Мартин 
Шийн, Натали Моралес и 
др.

23.45 Cinema X: “Тайнството” 
- хорър, трилър (САЩ, 
2013), режисьор Тай Уест, 
в ролите: Джо Суонбърг, 
Ей Джей Боуън, Кентъ-
кър Одли, Ейми Саймец 
и др. [16+]

01.45 “Като на кино” /п./
02.45 “Затворници” - кримина-

лен, драма (САЩ, 2013), 
режисьор Дени Вилньов, 
в ролите: Хю Джакман, 
Джейк Джиленхол, Вайо-
ла Дейвис, Мария Бело, 
Терънс Хауърд, Мелиса 
Лио, Пол Дейно

нЕДЕлЯ, 2 юни
06.00 “Тайният живот на вто-

рите съпруги” 
08.00 “Кампанията”
10.00 “Затворници” 
13.15 “РПУ Оня свят”
15.15 “Уолстрийт: Парите 

никога не спят” - драма 
(САЩ, 2010), режисьор 
Оливър Стоун, в ролите: 
Шая ЛаБаф, Майкъл 
Дъглас, Кери Мълиган, 
Сюзан Сарандън, Франк 
Лангела, Джош Бролин, 
Чарли Шийн, Мартин 
Шийн, Натали Моралес и 
др.

18.00 “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.

21.00 “Мръсни пари” - кри-
минален, драма (САЩ, 
2014), режисьор Михаел 
Роскам, в ролите: Том 
Харди, Нуми Рапас, 
Джеймс Гандолфини, 
Матиас Схунартс, Джон 
Ортиз, Елизабет Родри-
гес, Майкъл Аронов 

23.15 “Просто секс” - еротичен, 
комедия, романтичен 
(САЩ, 2011), режисьор 
Айвън Райтман, в ролите: 
Натали Портман, Аштън 
Къчър, Кевин Клайн

01.15 “Бютифул” - драма (Мек-
сико, Испания, 2010), 
режисьор Алехандро 
Гонсалес Иняриту, в 
ролите: Хавиер Бардем, 
Марисел Алварес, Гийер-
мо Естрело

04.15 “Несправедливо обвине-
на” 

ПонЕДЕлник, 3 юни
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.11 - 13
09.15 “Бандата на Оушън 3”   
11.45 Телепазар
12.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.14, 15
14.00 Телепазар
14.15 “Историята на Джеймс 

Браун” 
17.00 “Баща за Коледа” 
19.00 “Феноменалният Бърт 

Уондърстоун” - фентъзи, 
комедия, приключенски 
(САЩ, 2013), режисьор 
Дон Скардино, в ролите: 
Стив Карел, Люк Ванек, 
Стив Бушеми, Оливия 
Уайлд, Джим Кери, 
Джеймс Гандолфини, 
Алън Аркин, Дейвид 
Копърфийлд и др.

21.00 Премиера: “Х-Мен: 
Апокалипсис” - фентъзи, 
екшън, приключенски 
(САЩ, 2016), режисьор 
Брайън Сингър, в ролите: 
Дженифър Лорънс, Евън 
Питърс, Никълъс Хоулт, 
Майкъл Фасбендър, 
Джеймс Макавой, Оскар 
Айзък, Роуз Бърн, Софи 
Търнър, Оливия Мън и 
др.

00.00 “Мисия Лондон” - коме-
дия (България, Велико-
британия, Унгария, Ма-
кедония, Швеция, 2010), 
режисьор Димитър Ми-
товски, в ролите: Юлиан 
Вергов, Ернестина Ши-
нова, Любомир Нейков, 
Алън Форд, Томас Арана, 
Ана Пападопулу, Орлин 
Горанов, Георги Стайков 
и др.

02.15 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал

04.15 “Усмивчица” - комедия 
(САЩ, Германия, 2007), 
режисьор Грег Араки

ВТорник, 4 юни
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.13 - 15
09.00 “Тайният живот на вто-

рите съпруги”
11.15 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.16, 17
13.15 Телепазар
13.30 “Х-Мен: Апокалипсис” 
16.30 “Лили рибката” 
19.00 “РПУ Оня свят” - фантас-

тика, комедия, екшън 
(САЩ, 2013), режисьор 
Роберт Швентке, в ро-
лите: Райън Рейнолдс, 
Джеф Бриджис, Мери-
Луис Паркър, Кевин 
Бейкън, Стефани Шостак, 
Джеймс Хонг, Мариса 
Милър и др.

21.00 Премиера: “Домът на 
Мис Перигрин за чудати 
деца” - фентъзи, прик-
люченски (САЩ, 2016), 
режисьор Тим Бъртън, 
в ролите: Ейса Бътър-
филд, Ева Грийн, Самюъл 
Джаксън, Алисън Джа-
ни, Джуди Денч, Крис 
О`Дауд, Рупърт Евърет, 
Терънс Стамп и др.

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

01.45 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал

03.45 “Мръсни пари” - кри-
минален, драма (САЩ, 
2014), режисьор Михаел 
Роскам, в ролите: Том 
Харди, Нуми Рапас, 
Джеймс Гандолфини, 
Матиас Схунартс, Джон 
Ортиз, Елизабет Родри-
гес, Майкъл Аронов и др. 

срЯДа, 5 юни
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.16, 17
08.00 “Отрова за мишки” 
09.45 “Пистолет, куфар и 3 

смърдящи варела”
12.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.18, 19
14.00 Телепазар
14.15 “Феноменалният Бърт 

Уондърстоун” 
16.15 “Усмивчица” - комедия 

(САЩ, Германия, 2007), 
режисьор Грег Араки, в 
ролите: Ана Фарис, Джон 
Кразински, Адам Броуди, 
Бен Фалкон и др. 

18.00 Телепазар
18.15 “Уолстрийт: Парите 

никога не спят” - драма 
(САЩ, 2010), режисьор 
Оливър Стоун, в ролите: 
Шая ЛаБаф, Майкъл 
Дъглас, Кери Мълиган, 
Сюзан Сарандън, Франк 
Лангела, Джош Бролин, 
Чарли Шийн, Мартин 
Шийн, Натали Моралес и 
др.

21.00 “Специален доклад” - 
фантастика, екшън, три-
лър (САЩ, 2002), режи-
сьор Стивън Спилбърг, в 
ролите: Том Круз, Колин 
Фарел, Саманта Мортън, 
Макс фон Сидов, Нийл 
Макдона и др.

00.00 “Големи топки” - коме-
дия, спортен (САЩ, Гер-
мания, 2004), режисьор 
Роусън Маршал Търбър, 
в ролите: Бен Стилър, 
Рип Торн, Винс Вон, 
Кристин Тейлър и др.

01.45 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал

03.45 “Тайният живот на вто-
рите съпруги” - роман-
тичен, драма (тв филм, 
Канада, САЩ, 2008)

ЧЕТВърТък, 6 юни
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.17 - 19
09.00 “Усмивчица” - комедия
11.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.20, 21
13.00 Телепазар
13.15 “Чужденецът” - комедия
15.15 “Баща за Коледа” - ро-

мантичен, драма (тв 
филм, Канада, САЩ, 
2016), режисьор Тери 
Инграм, в ролите: Ерин 
Кракоу, Найъл Матър, П. 
Лин Джонсън, Майкъл 
Копса и др.

17.00 “Тайният живот на вто-
рите съпруги” 

19.15 “Големи топки” - коме-
дия, спортен (САЩ, Гер-
мания, 2004), режисьор 
Роусън Маршал Търбър, 
в ролите: Бен Стилър, 
Рип Торн, Винс Вон, 
Кристин Тейлър и др.

21.00 “Краят на света” - фан-
тастика, екшън, комедия 
(Великобритания, САЩ, 
Япония, 2013), режисьор 
Едгар Райт, в ролите: 
Саймън Пег, Ник Фрост, 
Мартин Фрийман, Пиърс 
Броснан, Розамунд Пайк, 
Пади Консидайн, Еди 
Марсан и др.

23.15 “Тръмбо” - биографи-
чен, драма (САЩ, 2015), 
режисьор Джей Роуч, в 
ролите: Брайън Кранс-
тън, Даян Лейн, Хелън 
Мирън, Майкъл Стулбарг 
и др.

01.45 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал

03.45 “Тайнството” - хорър, 
трилър (САЩ, 2013), ре-
жисьор Тай Уест, в ро-
лите: Джо Суонбърг, Ей 
Джей Боуън, Кентъкър 
Одли, Ейми Саймец и др. 
[16+]

ПЕТък, 31 Май
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.4 еп.9, 
10

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Барби: Страната на съ-
нищата” - сериал, еп.22 
- 24

09.00 Шоуто на Слави (2019)
10.00 “Аз, проклетникът 2” 

- анимация, комедия, 
семеен (САЩ, 2013), ре-
жисьори Пиер Кофeн 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 “Столичани в повече” - 

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

еп.21, 22
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 Премиера: “Барът на 

Пепе” - сериал, еп.16
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.2 еп.3, 4
23.00 “Кухня” - сериал, с.2 

еп.15, 16 
00.00 “Аз, проклетникът 2” /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

съБоТа, 1 юни
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, 12 еп.с.4 
еп.12, 13

07.00 “Приятели” - сериал
08.00 “Монстър Хай: Гимназия 

за чудовища” - анимация, 
сериал, еп.1 - 3

09.00 “Барби: Страната на съ-
нищата” - сериал, еп.1 - 3

10.00 “У дома” - анимация, 
приключенски 

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

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

15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Барът на Пепе” - сериал
20.30 “Ние сме баща ти” - коме-

дия, романтичен (САЩ, 
1997), режисьор Айвън 
Райтман, в ролите: Робин 
Уилямс, Настася Кински, 
Джулия Луис-Драйфус, 
Чарли Хофхаймър, Били 
Кристъл, Брус Грийнууд, 
Джейсън Райтман, Каро-
лин Райтман, Мел Гибсън 
и др.

22.30 “Лигата на джентълмени-
те” - сериал, еп.1, 2

23.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

01.00 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Лигата на джентълмени-

те” - сериал
04.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

нЕДЕлЯ, 2 юни
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.4 еп.14, 
15

07.00 “Приятели” - сериал
08.00 “Монстър Хай: Гимназия 

за чудовища” - анимация, 
сериал, еп.4 - 6

09.00 “Барби: Страната на съ-
нищата” - сериал, еп.4 - 6

10.00 “Гномчета вкъщи” - ани-
мация, детски

12.00 “Аз, проклетникът 2” 
- анимация, комедия, 
семеен (САЩ, 2013), ре-
жисьори Пиер Кофeн и 
Крис Рено

14.00 “Игрите на звездите” - 
сериал, еп.1

15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Барът на Пепе” - сериал
20.30 “Пол” - комедия, прик-

люченски, фантастика 
(САЩ, Великобритания, 
2011), режисьор Грег 
Мотола, в ролите: Сай-
мън Пег, Ник Фрост, Сет 
Роугън, Джефри Тамбър, 
Дейвид Кекнър, Джеси 
Племънс, Джейсън 
Бейтман, Сигорни Уивър 
и др.

22.30 “Лигата на джентълмени-
те” - сериал, еп.3, 4

23.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

01.00 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Лигата на джентълмени-

те” - сериал
04.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” – сериал

ПонЕДЕлник, 3 юни
06.00 “Теория за големия 

взрив”  еп.16, 17
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
09.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.13 еп.13
10.00 “Пол” - комедия, прик-

люченски, фантастика 
(САЩ, Великобритания, 
2011), режисьор Грег 
Мотола, в ролите: Сай-
мън Пег, Ник Фрост, Сет 
Роугън, Джефри Тамбър, 
Дейвид Кекнър, Джеси 
Племънс

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

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

ал, еп.5, 6
18.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.23, 24
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 “Барът на Пепе” еп.17
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.2 еп.5, 6
23.00 “Кухня” - сериал, с.2 

еп.17, 18
00.00 “Гномчета вкъщи” - ани-

мация, детски (Канада, 
2017 г.), режисьори Пи-
тър Лепеньотис и Шели 
Шеной

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” – сериал

ВТорник, 4 юни
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.4 еп.18, 
19

07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Томас и приятели” - се-

риал, еп.1 - 3
09.00 “Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.13, 14
10.00 “Празнувай, Вася” - коме-

дия (Русия, 2017), режи-
сьор Роман Каримов, в 
ролите: Ефим Петрунин, 
Любов Аксьонова, Роман 
Курцин,, Софя Райзман, 
Борис Дергачов, Сергей 
Аброскин, Светлана Сте-
панковская и др.

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

на” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.25
18.30 “Приятели” - сериал, с.7 

еп.1
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 “Барът на Пепе” - сериал, 

еп.18
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.2 еп.7, 8
23.00 “Кухня” - сериал, с.2 

еп.19, 20
00.00 “Празнувай, Вася” /п./ - 

комедия (Русия, 2017)
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

срЯДа, 5 юни
06.00 “Теория за големия 

взрив” еп.20, 21
07.00 “Столичани в повече”  
8.00 “Томас и приятели” - се-

риал, еп.4 - 6
09.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2017)
10.00 “Ние сме баща ти” - коме-

дия, романтичен (САЩ, 
1997), режисьор Айвън 
Райтман

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

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

комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели” - сериал, с.7 

еп.2, 3
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 “Барът на Пепе” - сериал, 

еп.19
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.2 еп.9, 10
23.00 “Кухня”  еп.1, 2
00.00 “Отведи ме вкъщи дове-

чера” - романтичен, ко-
медия, драма (САЩ, Гер-
мания, 2011), режисьор 
Майкъл Даус, в ролите: 
Тофър Грейс, Ана Фарис, 
Дан Фоглър, Териса Пал-
мър, Крис Прат, Мишел 
Трактенбърг, Боб Оден-
кърк, Джей Джаблонски 
и др.

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

ЧЕТВърТък, 6 юни
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.4 еп.22, 
23

07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Томас и приятели”  еп.7 

- 9
09.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018)
10.00 “Ой, къде изчезна Ной!” 

- анимация, комедия 
(Германия, Белгия, Люк-
сембург, Ирландия, 2015), 
режисьори Тоби Генкел и 
Шон Маккормак

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

на” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” - сериал, с.7 

еп.4, 5
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал
20.00 “Барът на Пепе” - сериал, 

еп.20
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.2 еп.11, 12
23.00 “Кухня”  еп.3, 4
00.00 “Секс, наркотици и 

Лас Вегас” - комедия, 
музикален (САЩ, 2010), 
режисьор Никълъс Сто-
лър, в ролите: Кристина 
Агилера, Мегън Маркъл, 
Елизабет Мос, Джона 
Хил, Роуз Бърн, Ръсел 
Бранд, Пъф Деди, Колъм 
Мийни, Кристен Бел и др.

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
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ПЕТък, 31 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 „Кошмари в кухнята” 
(нов сезон) – риалити

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

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

сериен филм,  сезон 21
00.30 „Комисар Рекс” – сериен 

филм,  сезон 14
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм

съБоТа, 1 юни
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 „Смелата Ваяна” – анима-

ционен филм 
15.00 „Пеещото кутре” – с уч. 

на Джед Рийс,Том Евърет 
Скот,Дейвид Делуис 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 „Девет живота” (премие-

ра) – с уч. на Кевин Спей-
си, Дженифър Гарнър, 
Кристофър Уокън, Черил 
Хайнс и др.

21.50 „Трансформърс: Отмъ-
щението” – с уч. на Шая 
Лебьоф, Мегън Фокс, 
Джош Дюамел, Тайрийз 
Гибсън, Джон Туртуро, 
Кевин Дън и др.

00.50 „Принцът на приливи-
те” – с уч. на Ник Нолти, 
Барбра Стрейзанд, Кейт 
Нелигън, Блайт Данър и 
др. 

04.30 „Смелата Ваяна” – анима-
ционен филм /п/

нЕДЕлЯ, 2 юни
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Мъжко момиче” –  с уч. 

на Макензи Вега, Сал 
Стауърс, Тон Мейдън, 
Грег Пероу и др.

14.10 „Катинари на любовта” –   
с уч. на Джери О`Конъл, 
Ребека Ромeйн, Брус 
Дейвисън и др.

16.10 „Мистериите на Аурора 
Тийгардън: Къща извън 
града” – с уч. на Кандис 
Камерън Бър, Марилу 
Хенър, Лекса Дойг, Брус 
Доусън и др.    

18.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Бързи и яростни: Токио 

Дрифт” – с уч. на Лукас 
Блек, Закъри Тай Браян, 
Ники Грифин, Браян Гуд-
ман, Натали Кели, Линда 
Бойд и др.

22.00 „Шифърът на Леонардо” 
– с уч. на Том Ханкс, Жан 
Рено, Одри Тоту, Иън 
Маккелън, Пол Бетани, 
Алфред Молина, Юрген 
Прохнов и др.

01.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.40 „Катинари на любовта” –   
с уч. на Джери О`Конъл, 
Ребека Ромeйн, Брус 
Дейвисън и др. /п/

03.40 „Мъжко момиче” –  с уч. 
на Макензи Вега, Сал 
Стауърс, Тон Мейдън, 
Грег Пероу и др. /п/

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм,  сезон  21 
/п/

ПонЕДЕлник, 3 юни 
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 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сери-
ал

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

сериен филм, сезон 21
00.30 „Костюмари” – сериен 

филм, сезон 6
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, 4 юни

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 „Шеф под прикритие” – 
риалити

22.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм

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

сериен филм, сезон 21
00.30 „Костюмари” – сериен 

филм, сезон 6
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, 5 юни
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ 
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 „Дом за всеки” – преда-
ване на NOVA, нов сезон

22.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм

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

– сериен филм, сезон 
21 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 21/п/

ЧЕТВърТък, 6 юни 
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 „Кошмари в кухнята” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм 

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

сериен филм, сезон 21
00.30 „Костюмари” – сериен 

филм, сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

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

сериен филм, сезон 21/п/

ПЕТък, 31 Май
06:00 „Социална мрежа”
07:00 “Всяка сутрин“
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът 
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът 
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът 
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът 
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” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 

съБоТа, 1 Май
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” 
09:00 „Социална мрежа” 
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”
11:00  „Спорт в обектива” – из-

брано
11:45 „Букмейкър – анализи и 

коментари”
12:00 Телемаркет
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” 
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ

22:15 „Интервю” с Наделина 
Анева

23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” 
01:00 НОВИНИ 
01:30 07:00 Повторения

нЕДЕлЯ, 2 юни
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парламентът на фокус” 
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00  „Пулс” 
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” - 
09:45  Телемаркет 
10:00 „Офанзива” - 
11:45  „Букмейкър – коментари 

и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус”
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ 
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”  
01:00 НОВИНИ 
01:30 07:00 Повторения

ПонЕДЕлник, 3 юни
06:00 „Социална мрежа” 
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс”
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Беновска пита” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” 
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ

21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live” 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00  Повторения

ВТорник, 4 юни
06:00 „Социална мрежа”
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” 
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – 
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Офанзива” с Любо Огня-

нов  – избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” 
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”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ

22:15 „Всичко коз” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00  Повторения

срЯДа, 5 юни
06:00 „Социална мрежа”
07:00 “Всяка сутрин“
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът 
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът  
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът 
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът 
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът 
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” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”

00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00  Повторения

ЧЕТВърТък, 6 юни
06:00 „Социална мрежа”
07:00 “Всяка сутрин“
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът 
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът 
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът 
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът 
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” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00  Повторения

ПЕТък, 31 Май
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продължение)
10.30 Новини
10.50 “Безценната перла”, се-

риал, 21 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменито-

сти”: Киану Рийвс (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, 22 еп.
16.30 “Силна вода” (1975 г.),(п) 

Любимите български 
филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Тоби Магуайър

18.30 Новини
19.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 “Похищение в жълто” 

(1981г.), Любимите бъл-
гарски филми

22.00 Новини
22.15 “Твърдоглавецът” (2011г.), 

Белгия, Киносалон БСТВ
00.25 Новини - късна емисия 

(п)
00.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
03.10 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев (п)
04.10 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян (п)
05.10 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова (п)
07.00 Актуално от деня (п)

съБоТа, 1 юни
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Тоби Магуайър (п)
07.55 “Миа и аз” 
08.20 “Общество и култура” (п)
09.20 ТВ пазар
09.35 “Похищение в жълто” 

(1981г.),(п) Любимите 
български филми

11.15 ТВ пазар
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
(п)

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”
16.30 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян (п)
17.30 Документален филм
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Майк Майърс
18.30 Новини
19.00 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев
20.00 “Карамбол” (1966г.), Лю-

бимите български филми
21.30 “Госпожица Юлия” 

(2014г.), Норвегия/Вели-
кобритания/Ирландия, 
Киносалон БСТВ

23.40 Новини (п)
00.10 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев (п)
01.10 “Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова 
(п)

02.00 “Цветен следобед”- из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ (п)

03.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков п)

04.30 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 

Веселински (п)
05.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов (п)
06.30 “В обектива” с Валерия 

Касиян (п)
нЕДЕлЯ, 2 юни

07.30 “Холивудски знаменито-
сти”: Майк Майърс (п)

07.55 “Миа и аз” 
08.20 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев (п)
09.20 ТВ пазар
09.35 “Професия Турист”: (п)
10.00 “Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 “Малкият Дракон Кокос-

чо” - анимационен филм
12.30 Новини
13.05 “Карамбол” (1966г.),(п) 

Любимите български 
филми

15.00 ТВ пазар
15.15 “Цветен следобед” 
16.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

17.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

18.30 Новини
19.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
20.00 “Калоян” (1963г.), Люби-

мите български филми
21.40 “В мрака” (2012г.), Полша/

Германия/Канада, Кино-
салон БСТВ

00.05 Новини (п)
00.35 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
01.35 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
(п)

02.25 “Цветен следобед” - из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ (п)

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

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

05.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
06.30 “Не се страхувай” 

ПонЕДЕлник, 3 юни
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, 22 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменито-

сти”: Куин Латифа (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, 23 еп.
16.30 “Голямо изкуство и в 

малкия град” - докумен-
тален филм

17.00 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Юън Макгрегър

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински

20.00 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев

21.00 “Прокурорът” (1968 г.), 
Любимите български 
филми

22.30 Новини
22.45 “Степан Бандера и следи-

те му на Майдана в Киев” 
- 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, 4 юни

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, 23 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменито-

сти”: Юън Макгрегър (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, 24 еп.
16.30 “Прокурорът” (1968 г.),(п) 

Любимите български 
филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Крисчън Бейл

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов

20.00 Актуално от деня
20.30 “Разводи, разводи” (1989 

г), Любимите български 
филми

22.00 Новини
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, 5 юни

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, 24 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменито-

сти”: Крисчън Бейл (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, 25 еп.
16.30 “Разводи, разводи” (1989 

г),(п) Любимите българ-
ски филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Дженифър Лопес

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня
20.30 “Ивайло” (1964г.), Люби-

мите български филми
22.00 Новини
22.15 “Убийството на Кенеди. 

Нови следи”, ІІ част - Ки-
носалон БСТВ

23.00 Новини - късна емисия 
(п)

23.15 “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, 6 юни

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, 25 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменито-

сти”: Дженифър Лопес (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, 26 еп.
16.30 “Ивайло” (1964г.),(п) Лю-

бимите български филми
18.10 “Холивудски знаменито-

сти”: Джон Кюсак
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 “Шведски крале” (1968 

г.), Любимите български 
филми

22.00 Новини
22.15 “Цигари за Фидел” - Ки-

носалон 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”
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ПЕТък, 31 Май
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  «Сегодня 31 мая. День начи-

нается» (6+)
10:00  «Модный приговор» (6+)
11:00  «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  Премьера. «Три аккорда» 

(16+)
23:20  «Вечерний Ургант» (16+)
00:15  Евгений Миронов, Констан-

тин Хабенский, Владимир 
Ильин в фильме «Время пер-
вых» (6+)

02:40  Владимир Ильин, Наталья 
Гундарева, Алла Клюка, Бо-
рис Щербаков в фильме Аллы 
Суриковой «Хочу в тюрьму» 
(16+)

04:15  Георгий Бурков, Татьяна Ва-
сильева, Владимир Зельдин в 
фильме «Добряки» (12+)

съБоТа, 1 юни
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:50  Александр Михайлов, Лю-

бовь Полищук в детективе 
«Вербовщик» (16+)

08:20  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  К 85-летию космонавта. Пре-

мьера. «Космическая одиссея 
Алексея Леонова» (12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт» (6+)
13:20  Премьера. «Живая жизнь» 

(12+)
16:00  Елена Яковлева, Виталий Ха-

ев в комедийном детективе 
«Любопытная Варвара — 2» 
(16+)

17:50  «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19:30  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  Премьера. Любовь Аксёнова 

в фильме «Без меня» (18+)

00:30  Тинатин Далакишвили, Се-
верия Янушаускайте, Павел 
Табаков, Андрей Смоляков, 
Юозас Будрайтис в фильме 
«Звезда» (18+)

02:45  Виталий Гогунский, Иван 
Охлобыстин, Юлия Паршута, 
Юрий Стоянов в комедии 
«Бармен» (16+)

04:15  Вячеслав Шалевич, Эльза 
Леждей, Николай Рыбников, 
Георгий Жжёнов, Михаил 
Глузский в фильме «Хокке-
исты» (12+)

нЕДЕлЯ, 2 юни
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  Анатолий Солоницын в 

приключенческом фильме 
«Один шанс из тысячи» (12+)

07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «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)
12:15  «Видели видео?» (6+)
13:55  Премьера. «Александр Балу-

ев. „У меня нет слабостей“» 

(12+)
14:55  Фильм «Благословите женщи-

ну» (12+)
17:00  Премьера. «Ледниковый пе-

риод. Дети». Новый сезон (0+)
19:35  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)
23:40  Леонид Барац, Александр 

Демидов, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит, Нонна Гриша-
ева в фильме «О чём говорят 
мужчины» (16+)

01:20  Ирина Вербицкая, Кирилл 
Пирогов, Константин Лав-
роненко, Даниил Воробьёв, 
Илья Древнов, Евгений Гриш-
ковец в фильме «Разбуди 
меня» (18+)

03:00  Андрей Смирнов, Галина Тю-
нина, Ольга Будина, Евгений 
Миронов в фильме «Дневник 
его жены» (16+)

04:45  «Модный приговор» (6+)

ПЕТък, 31 Май
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Перекаты судьбы. Х/ф
00:10 Белая студия. Андрей Макаревич
00:50 Мелодия на два голоса. Х/ф
03:15 Прощание славянки. Х/ф
04:45 Андрей Малахов. Прямой эфир

съБоТа, 1 юни
06:00 Утро России. Суббота
09:20 По секрету всему свету
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Вести. Местное время
11:50 Пятеро на одного
12:30 Пешком... Музей-заповедник “Ко-

ломенское

13:00 К Международному дню защиты 
детей. Фестиваль “Алина”

14:15 Счастливая жизнь Ксении. Х/ф
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Крестная. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:25 Трижды о любви. Х/ф
02:55 Продается кошка. Х/ф
04:45 Пешком... Музей-заповедник “Ко-

ломенское

нЕДЕлЯ, 2 юни
05:50 Крестная. Х/ф
09:15 Смехопанорама 
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
14:10 Далекие близкие
15:30 Выход в люди
16:30 Благими намерениями. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:50 Дежурный по стране
01:35 Георгий Жженов. Русский крест
03:05 Женщины на грани
04:35 Далекие близкие

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком

ПЕТък 31 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 повто-
рение 

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“ - 

поздравителен 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 
водещ Пламен Павловна 
живо

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 повто-

рение 
06.00  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
повторение  

06.45  Дискусионно 
студио”повторение
съБоТа, 1 юни

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 повто-
рение

05.30  “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова 
повторение
нЕДЕлЯ, 2 юни 

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“ повто-
рение 

23.30  “Фронтално”  повторе-
ние

01.30  Новини.Прогноза за 
времетоповторение

01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  повто-
рение

05.15 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 

Милчева  повторение 
06.45 „Дискусионно студио” 

повторение
ПонЕДЕлник, 3 юни

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 –  пов-
торение  

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение  

06.45  Дискусионно студио”  

ВТорник, 4 юни
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“ - повторе-
ние

06.00- „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение  

06.45  Дискусионно студио” 

срЯДа, 5 юни
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  От българско, по-бъл-

гарско –  повторение  
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  „Паралакс“ - публици-
стично предаване  на 
живо  

22.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30  Дискусионно студио”  

повторение 
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов   повторение  
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи -  повторе-

ние  
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов   
повторение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт   
повторение  

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

ЧЕТВърТък, 6 юни
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 –  пов-

торение  
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 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

01.00  „Дискусионно студио“  
повторение  

03.00  “Първото благо“ -  пов-
торение   

04.00  “Край Босфора“  повто-
рение 

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение  

05.45  Дискусионно студио” 
повторение 

ПЕТък, 31 Май
10:30 Истинска любов - 27 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 2 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
14:45 Новини 
15:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

16:00 Делници - с Николай 
Колев 

18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб 

СПОРТ - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 27 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 2 еп. - 

Сериал 
03:30 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 
Диков 

съБоТа, 1 юни
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, 2 юни
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

18:00 Новини 
18:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

19:00 Бареков и Байрактаров - 
без цензура - с Бареков и 
Байрактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 

06:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:59 Делници - с Николай 
Колев

ПонЕДЕлник, 3 юни
10:30 Истинска любов - 28 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 3 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

14:45 Новини 
15:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 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 - 28 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 3 еп. - 

Сериал 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Дискусионен клуб СПОРТ 

- Спорт 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

ВТорник, 4 юни
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, 5 юни
10:30 Истинска любов - 29 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 4 еп. - 

Сериал 
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 - 29 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 4 еп. - 

Сериал 
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, 6 юни
10:30 Истинска любов - 30 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 5 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 - 30 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 5 еп. - 

Сериал 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 
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Хепа клийнър 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 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./

Камъните, които се 
образуват в жлъчка-
та, може да са твър-
ди и меки като глина, 
с размера на песъчин-
ка или до няколко сан-
тиметра в диаметър. 
Броят им варира от 
един до десетки и до-
ри стотици!

До опасни послед-
ствия би могла да до-
веде дори и песъчин-
ка в жлъчния мехур, 
убедили са се специа-
листите. 

По тази причина 
те често препоръчват 
оперативно от-
страняване на 
жлъчката. На-
родната ме-
дицина обаче 
има своя тео-
рия за заболя-
ването. Наско-
ро немски ме-
дик и изследо-
вател открива 
комбинация от 
екстрактите на 
няколко расте-
ния (бял трън, 
глухарче, ар-
тишок и ши-
зандра), която 
размеква ка-
мъните и песъ-
чинките и спо-
мага безболез-
неното им из-
веждане от тя-
лото. По думи-
те на лекари-
те процесът е 
по-бавен и по 
тази причина 
се препоръч-
ва три-месечен 
прием за пълни резул-
тати, но не предизвик-
ва кризи и предпазва 
тялото от последващо 
образуване на камъни 
в жлъчката. Заедно с 
това се наблюдава оч-
истващо действие вър-
ху черния дроб, с ко-
ето формулата се пре-
поръчва при пациенти 
с омазнен черен дроб 
(стеатоза), хепатит, ци-
роза и др. Откритие-
то е регистрирано под 
името Хепа клийнър 
и е достъпно в Бълга-
рия в реномираните 
аптеки.

Д-р Ангеров (интер-

нист) за Хепа клий-
нър: „Препоръчвам го-
рещо продукта. Аз са-
мият провеждам вся-
ка година тримесечен 
курс, за да поддържам 
черния си дроб и да 
съм сигурен, че няма 
да страдам от камъни 
в жлъчката.“

ДЕйсТВиЕ
 на ХЕПа клийнър:

Поддържа в норма 
стойностите на черно-
дробните ензими

Подобрява обмяна-
та на липидите и на-

малява омазняването 
на черния дроб

Пречиства черния 
дроб от токсини, бак-
териални и вирусни 
инфекции, наркотич-
ни вещества, пестици-
ди, лекарства, алкохол

Намалява вредното 
въздействие от при-
лагани химио- и лъче-
терапия

Защитава клетъчни-
те мембрани 

Регенерира клетки-
те и усилва ефектив-
ността на лимфната 
система за изхвърля-
не на тежки метали

Действа благопри-

ятно върху храносми-
лателния тракт, под-
държайки нормална 
микрофлора в червата

Активира функцията 
на бъбреците

Хепа клийнър има 
дълготрайно действие, 
като запазва своята 
ефективност в тялото 
дори след периода на 
употреба. Без лекар-
ско предписание.

съсТаВ
 Бял трън - екстракт 

(200 мг);
 Корен от глухарче - 

екстракт (200 мг);
 Артишок - екстракт( 

200 мг);
  Шизандра - екс-

тракт (200 мг).
ПрЕПоръЧиТЕлЕн 

ПриЕМ
2 капсули дневно 

след хранене с дос-
татъчно количество 
вода. Специалистите 
препоръчват 3 месе-
ца прием, за да полу-
чите най-добри резул-
тати. Но можете да за-
почнете да чувствате 
някои от предимства-
та и подобренията и 
много по-рано. 

Произведено от CAPSUGEL – франция, 
ексклузивно за вита Херб. 

За контакти: Вита Херб, 
тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Казвам се Цветанка 
Георгиева, от София, 
на 73 години. 

Пиша ви тези редо-
ве, защото искам да 
споделя, че има начин 
да облекчим страда-
нията в ставите. Бол-
шинството мои съна-
родници преживяват 
тежки дни. След като 
станах на 65 г., при 
мен започнаха став-
ните болки в двете ко-
лена. Лекарите орто-
педи ме лекуваха с как-
ви ли не медикаменти 
и обезболяващи, на ко-
ито ефектът им тра-
еше няколко часа, пол-
за нямах. 

Най-после проче-
тох във вестника ре-
кламата на „стави-
ен”, купих си го от 
аптеката и започ-
нах да го приемам. 
Вземах по една кап-
сула сутрин и вечер в 
продължение на три 
месеца. Първия месец 
не почувствах подо-
брение. Втория месец 
имах леко подобрение 
болките в двигател-
ния апарат изчезна-
ха и ходех изправе-
на. След третия ме-
сец болката изчезна. 
Сега ползвам по ед-

„ÑÒÀÂÈÅÍ“ ÌÅ 
ÂÚÐÍÀ ÊÚÌ ÆÈÂÎÒ

търсете в аптеките без рецепта!

на капсула „стави-
ен” на ден за поддър-
жане. Чувствам се до-
бре и се движа спо-
койно. 

Искам да кажа на 
всички – не страдай-
те повече от болки в 
ставите, а ползвайте 
„ставиен”.
 „сТаВиЕн“ е ви-

сококачествен френ-

ски продукт, който се 
произвежда по Licaps® 
технология за бързо 
усвояване от органи-
зма.
  Съдържа хиалу-

ронова киселина, ри-
бено масло, екстракт 
от куркума, астаксан-
тин.
 Дневен прием от 

2 капсули.

цедената билкова отвара се 
приема 3 пъти дневно.

500 мл прясно приготвен 
сок оТ ЦВЕкло значител-
но ще подобри състоянието 
ви при високо кръвно.

оТВара оТ МЕнТа, ДЯ-
Волска УсТа, ШиШарки, 
лиПа, БосилЕк (в равни 
количества). От сместа се 
взимат 2 суп. лъжици и към 
тях се прибавят по 1 чаена 
лъжица канела, настъргани 

кори от портокал и няколко зърна ка-
рамфил. Сместа се запарва с 500 мл 
вряла вода и се оставя да престои ед-
на нощ, след което се прецежда и от-
варата се пие три пъти дневно.

Едно от най-прилаганите и ефи-
касни средства, които се използ-
ват за смъкване на високо кръвно е 
ЧЕсънъТ. Яжте по 2-5 скилидки че-
сън дневно и скоро ще усетите раз-
ликата.

При високо кръвно

оТВара оТ ЗДраВЕЦ. За пригот-
вяне на тази билкова рецепта ще 
ви е необходим обикновен здравец 
(коренищата). Ако нямате в двора 
си здравец, можете да го закупите 
от билковите аптеки. 

Отварата се приготвя като 2 чае-
ни лъжици ситно нарязани корени-
ща здравец се заливат с две чаши 
студена вода. Сместа се оставя да 
престои 8-10 часа, след което пре-
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БИОАКТИВЕН МЕТОД ЛИКВИДИРA ПРОБЛЕМА С 
НЕВОЛНОТО ИЗПУСКАНЕ И ЧЕСТОТО УРИНИРАНЕ

ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА 
Само за първите обадили се 120 души до 15.06.2019г. ще имат правото да се 

снабдят с препарата на Фредерик Пике „DEXOROL” 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

   Всекидневието на хората 
имащи проблема с честото 
уриниране е истински кошмар и 
преживяване. Всяко излизане от 
вкъщи се превръща в мъчение. 
Трябва да се уверят, че по пътя 
им има тоалетни, че ще достигнат 
мястото достатъчно бързо или 
трябва да вземат превръзки или 
памперси. Ежедневието на такъв 
човек е наистина непоносимо 
и изпълнено с много стрес и 
дискомфорт. Някои хора даже 
предпочитат да не излизат с 
месеци от вкъщи само и само за 
да не срамуват пред хората. 
  “Имайки 30 годишен 
стаж като Уролог заедно 
с познанията ми към 
растенията действащи 
благоприятно на пикочния 
мехур и знаейки проблема 
на пациентите ми реших 
да намеря алтернативно  
решение. Обърнах се 
към лабораториите във 
Великобритания имащи био-
-нанотехнология за извличане 
на 100% чисти натурални 
екстракти от растенията! 
Няма значение дали имате 
от скоро или с години това 
неволно изпускане/често 

уриниране - това може да се 
преодолее по естествен път 
без да се налагат операции” - 
уверено споделя откривателя на 
формулата професор Фредерик 
Пике. След направените 
тестове и статистики, вече 
има констатирани над 100 
хил. души в цял свят, които 
потвърдиха ефективността на 
тази уникална формула в това 
число около 8 хил. души от 
България, които са преминали 
терапията и потвърждават 
ползите от този метод.      
  Показвайки резултатите от 
терапията на водещите уролози 
в 24 страни, всички те бяха 
шокирани... “Не можахме да 
повярваме, че без оперативна 
намеса и медикаменти, може 
да се постигне подобен 
ефект.” - споделят  уролози от 
България. 
   Само качествен продукт 
съставен от чисти натурални 
вещества може да даде 
бързи и трайни резултати, 
стимулирайки  организма  
да реши тези проблеми по 
натурален път. Благодарение на 
съвременната нанотехнология 
на молекулярно ниво, също 

и следвайки биопроцесите в 
природата, помогнаха да се 
създаде уникалният препарат 
“DEXOROL’’ (ДЕКСОРОЛ)
 Формулата на този препарат е  
поместена в капсула 
съдържаща 6 биоактивни 
съставки, които бързо 
и ефективно дават възможността 
да преодолеете уринарната 
инконтиненция.   Действат 
благо- приятно за отстраняване 
на появили се  възпаления в 
пикочния канал и уретрата, 
възстановява правилната 
функция и здравина на 
мускулатурата на тазовото дъно, 
подобряват нервната система 
на пикочния мехур, като се 
подава  сигнал към мозъка и ни 
информира в правилния момент, 
че е време да отидем по “малка 
нужда”.
 Понеже технологията 
за обработка на ценните 
съставки не е евтина, и за да е 
финансово достъпен препарата 
за българските граждани, са 
избегнати всякакви посредници 
и дистрибутори. В момента  
покупката става чрез телефонно 
обаждане към оторизирания 
представител за България.

„Цели 15 години се измъчвах и срамувах. След 3 месеца ползване на 
препарата Дексорол ми се подобри уринирането ми и вече не се изпускам!” 
                                                                             Валерия М., 77 год.,  София

„Ставах по 6-7 пъти през нощта да уринирам, което ме вбесяваше и 
нямах спокоен сън. Пих капсулите 2 месеца и спря честото уриниране. 
Вече спя спокойно!”                                                       Боян Ч., 64 год., Варна

„Простата не ми даваше спокойствие и трябваше да ходя често 
да уринирам, случвало се и да се изпускам ако не стигна на време до 
тоалетната. След 2 месечно ползване на капсулите  всичко си дойде в 
норма!                                                                      Серафим Д. 72г. Пловдив

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
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ÀËТÎÐÈß и çаболяванията 
на дихателната ñиñтема

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

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

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Аlthаeа 
officinаlis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

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

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

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

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

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

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

е доказано. Това са 
екстракт сао палмето, 
екстракт бабини зъби, 
екстракт тиквено семе, 
екстракт полски хвощ. 
Те са доказано рабо-
тещо средство срещу 
доброкачествено уве-
личение на простатна-
та жлеза и инфекции 
на пикочните пътища. 
Те подпомагат конвен-
ционалното лечение и 
допринасят за поддър-
жане на простатата в 
нормално състояние.

Бъдете наясно, че 
простатитът е живото-
застрашаващо заболя-
ване и не е просто без-
обидна инфекция, с ко-
ято организмът свиква 
и не изразява негатив-
ни симптоми по-къс-
но. Неконтролирана и 
нелекувана болестта 
прогресира бързо и 
прераства в рак само 
след 1-2 години.

За моя радост и 
на моите колеги сега 
мъжете имат възмож-
ността да се отърват 
от това опасно заболя-
ване веднъж завинаги, 
без да се налагат анти-
биотични лечения.

Факт е, че се поя-

1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /общо: 117 лв./

ЦЕна: 

„Чести и внезап-
ни позиви за ури-
ниране, слаб поток 
на урината, придру-
жен с болка, парене 
и дискомфорт, чув-
ство за непълно из-
празване на пикоч-
ния мехур… Това са 
едни от най-изяве-
ните симптоми при 
увеличена простата 
– състояние, тясно 
свързано с напред-
ването на възрастта 
и известно като до-
брокачествена про-
статна хиперплазия 
(ДПХ) или аденом на 
простатната жлеза.

Стандартната те-
рапия на проблема 
включва медикамен-
тозно или хирургич-
но лечение. Пред-
вид рисковете и на 
двата подхода при-
родната медици-
на предлага научно 
обоснована природ-
на алтернатива, коя-
то се базира на ком-
бинирания прием на 
екстракти от четири 
растения растения, 
чието благоприят-
но влияние върху 
простатата отдавна 

ви революционен нов 
продукт. Той бързо 
възстановява нормал-
ното функциониране 
на простатата, нама-
лява възпалението, 
ефективно атакува до-
ри хроничния проста-
тит и възстановява 
сексуалната функция. 
Androfix e продукт на 
билкова основа, който 
е разработен с участи-
ето на международно 
признати учени и ме-
дицински експерти от 
Франция. Androfix е 
клинично тестван про-
дукт, който бива под-
ложен на множество 
качествени и коли-
чествени тестове.

Ефективността на 
Androfix, изчислена 
чрез стандартен ме-
тод (брой възстанове-
ни хора спрямо броя 
на засегнатите хора в 
рамките на група от 
100 души, преминали 
един курс на лечение) 
е налице.
 Липса на прояви 

на симптомите, след 
като спират да при-
емат Androfix (според 
резултатите от 6-ме-
сечно проследяване), 

се наблюдава при 99% 
от хората.
  След една сед-

мица на употреба на 
Androfix всички паци-
енти докладват значи-
телно подобряване на 
либидото и сексуална-
та потентност.
 Продуктът спома-

га за удължаване на 
сексуалния контакт 
при мъжете, участва-
ли в проучването.
  Няма нежела-

ни странични ефекти, 
включително алергии.

За разлика от пове-
чето подобни проду-
кти,  Androfix съдържа 
само стандартизирани 
екстракти! Стандарти-
зираните екстракти га-
рантират правилното 
количество активни 
вещества и чистотата 
на състава. Androfix е 
специално създадена 
хранителна добавка за 
мъже, която подкре-

пя простатата и под-
помага нормалната 
функция на простат-
ната жлеза благода-
рение на мощния ком-
плекс от витмаини, 
минерали, антиокси-
дантни и растителни 
екстракти.
  Подкрепя дей-

ността на простатна-
та жлеза.
 Спомага за пости-

гането на хормонален 
баланс.
 Подкрепя сексу-

алната функция.
 Повишава либи-

дото.
 Подобрява общо-

то здраве на мъжката 
полова система.
 Продуктът облек-

чава урологични про-
блеми.
 Намалява болки-

те и честите позиви 
за уриниране.
  Действа благо-

Поръчайте на телефон 0877 72 10 40 
и на: https://biotica.bg или в аптеките.

пя простатата и под-
помага нормалната 
функция на простат-
ната жлеза благода-
рение на мощния ком-
плекс от витмаини, 
минерали, антиокси-
дантни и растителни 

Подкрепя дей-
ността на простатна-

Спомага за пости-
гането на хормонален 

Подкрепя сексу-

Повишава либи-

д-р к. стайков (андролог-уролог): 
Всеки мъж над 50 трябва да се грижи 
профилактично за простатата

приятно при уголе-
мена простата, чес-
то наблюдаван про-
блем при мъжете 
над 50 години.
 Мощният състав 

на продукта дейст-
ва антиоксидантно, 
противовъзпалител-
но, диуретично и за-
щитно.

 През пролетта е подходящо да се напра-
ви следната запарка от глухарчета. 10 съцве-
тия от глухарчета се сипват в литър вряла во-
да. Оставят се за около 3 часа да престоят до-
бре увити с кърпа и захлупени. По желание за 
по-добър вкус добавете малко мед или захар. 
Употребява се трикратно по половин чаша.
 рецепта с пелин. Съберете си пелин или 

го купете от аптеката. Напълнете с билката ед-
нолитров буркан и го залейте с водка. Съхране-
те съдържанието за месец, препоръчително е 
да бъде на топло място. Ползва се по капка от 
спиртната настойка, разредена в малко вода, 
веднъж през деня. Този лек се прилага 10 дни и 
се почива 5 дни. За добри резултати направете 5 
курса с тази терапия.
 листа от коприва и бреза. 100 г листа 

от коприва и бреза се сипват в кипнала вода 
и се  запарват за 12 часа. Прецедете получе-
ния лековит разтвор и добавете сока от 1 ли-
мон. Вземайте половин чаша дневно на някол-
ко пъти. Ако листата са пресни, дозата се на-
малява наполовина.
 Чай от шипка. Няколко нарязани плодче-

та шипка се изсипват в завряла вода и се ос-
тавят да престоят около 5 минути. Ползвайте 
го три пъти дневно. Запарката не само пома-
га за повишаване на имунитета, но е и чудес-
на витаминна напитка с много добър ефект 
върху човешкото тяло. Тази рецепта е особе-
но добра за деца.
 За да се повиши нивото на хемоглобина в 

кръвта, се използва и сок от цикория. В чаша 
мляко се сипва лъжичка пресен сок и се изпи-
ва на три пъти.
 Чай от върбинка. 1 с. л. върбинка се ва-

ри 15 минути в 500 мл вода, след което се пре-
цежда и подслажда с малко мед. Пие се по 1 
чаша три пъти дневно.

 При желязодефицитна 
анемия  
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При болен черен дроб и 
онкологични заболявания

СЪЗДАВАТ ЛИ ШИПОВЕТЕ  ПРОБЛЕМИ?
Главоболието, болките във врата, 

раменете, гърба и ставите често се 
дължат на заболяване на костно-став-
ната система. Костният израстък (шип) 
предизвиква притискане на нервите, 
които излизат в тази област на гръб-
начния стълб. Понякога, вследствие 
на травма, тежка физическа дейност 
и др., гръбначният стълб се нато-
варва допълнително, което е причи-
на за стесняване на дисковите меж-
дупрешленни 
пространства 
и притиска-
не на нерв-
ните корен-
чета. По този 
начин болки-
те се засил-
ват, ограни-
чава се под-
в и ж н о с т -
та на целия 
г р ъ б н а ч е н 
стълб.  

Няма закономерност за появата на 
това заболяване. Шиповете могат да 
се образуват при обездвижване, при 
неправилна обмяна на веществата, 
след травма, след неизлекувани ин-
фекции и др. Влияние оказва и на-
следственият фактор.

Естествено е да си зададем въ-
проса може ли да се запази костна-
та система здрава и работоспособна 
за по-дълго време и има ли начин да 
се намалят болките и да се раздви-
жат ставите при ошипяване.

При подобни оплаквания много 
добър ефект имат мануалните и ки-
незитерапевтичните методи, прила-

гани в ЦЕнТър За МасаЖи “Био 
ЕнЕрго сПЕкТър” – София.

Чрез прилагането на над 100 вида 
манипулативни техники на специал-
ния японски масаж на проф. М. Са-
йонджи се постига постепенно отпус-
кане на пренапрегнатите и заякчава-
не на отслабените мускули в шийно-
раменния и гръбначния отдел, след 
което се пристъпва към отблоки-
ращи тракции. В комплекса влизат 

още зоноте-
рапия, аури-
кулотерапия, 
ф и з и о т е р а -
пия и въз-
становителна 
японска гим-
настика. Те-
зи безлекар-
ствени мето-
ди в комбина-
ция ефикасно 
повлияват на 
болките при 

ошипяване, възстановяват нормал-
ната двигателна дейност, мускулна-
та трофика, засилват кръвообраще-
нието и лимфотока в организма, ка-
то паралелно нормализират проме-
нената му реактивност. 

Процедурите се извършват от оп-
итни рефлексо- и кинезитерапевти, 
лично обучени от автора на терапи-
ята. Във ВъЗсТаноВиТЕлниЯ сПа 
ЦЕнТър на фирмата можете да по-
лучите и допълнителни водни и то-
плинни процедури, релаксиращи те-
рапии за гръб, както и специални 
дрениращи терапии за отекли, умо-
рени и подути крака.

Спирулината – незаменима за нашето здраве
Спирулината, вид синьо-зелени 

водорасли, е невероятна суперхра-
на, която осигурява концентриран 
източник на протеини, витамини, 
антиоксиданти и други хранител-
ни вещества. 

Какво я прави хранителна су-
перзвезда? Едно от най-специал-
ните й качества е нейното богато 
съдържание на белтъци - от 50 до 
70 процента от теглото й е белтък 
(което е още по-добре, отколкото 
при червеното месо, което съдър-
жа около 27 на сто). Спирулината 
съдържа също така всички основ-
ни аминокиселини и 10 от 12 не-
заменими аминокиселини, заедно 
с мощен спектър от други полез-
ни хранителни вещества, като на-
пример: B витамини, витамин К и 
други витамини, минерали (вклю-
чително калций, желязо, магнезий, 
селен, манган, калий и цинк), фито-
пигменти (фикоцианин, хлорофил и 
каротиноиди). Тя е естествено бо-
гата и на йод и е един от най-до-
брите източници на гама-линоле-
нова киселина, (GLA), важна маст-
на киселина за сърцето и ставите).

Ползите за здравето се много. 
Доказано е, че пациентите, лекува-
ни със спирулина, показват облек-
чаване на симптомите, обикновено 
свързвани с алергичен ринит, като 
секреция от носа и задръствания-
та, кихане и сърбеж. 

В действителност има научни 
изследвания в подкрепа на потен-
циалната полза от спирулината за 
предотвратяване и/или лечение на 
следните санитарни условия: диа-
бет 2 тип, възрастово обусловена 
макулна дегенерация (ВМД), сър-
дечно-съдовите заболявания, вклю-

чително хипертония, неалкохол-
ната стеатозна болест на черния 
дроб (НАСБ), мозъчно-съдова бо-
лест (включително удар), храни-
телни заболявания, като желязо-
дефицитна анемия, злокачестве-
на анемия, недостиг на витамин 
А и Квашиоркор, невродегенера-
тивни разстройства, като напри-
мер болестите на Паркинсон и 
на Алцхаймер, предпазва от ХИВ 
и други вируси, намалява симп-
томите на алергия, предпазва от 
радиация и от рак. Грижи се за 
костния мозък и за здравето на 
кръвта (особено по време на из-
ползването на противоракови ле-
карства), намалява симптомите на 
артрит, укрепва имунната защита 
и модулиране на възпалителен от-
говор, предпазва от пораженията 
от йонизираща радиация.

Спирулината има данни относ-
но безопасността дори и във ви-
соки дози, с много малко докла-
двани странични ефекти. Въпреки 
това, ако реколтата е добита от за-

мърсени води или е култивирана 
неправилно, може да се натруп-
ват токсини от околната среда. 
Поради тази причина е добре да 
избягвате спирулината от Япония 
и околните води, събрани след 1 
март 2011 г., тъй като те може да 
са замърсени с радиация от ядре-
ната авария във Фукушима. Най-
добре консумирайте органична 
спирулината от източник, където 
се отглежда в чисти води.

Ако ще започвате режим със 
спирулина, препоръчителната до-
за е 3000 милиграма (мг) на ден за 
възрастни и от 500 до 1500 мг за 
деца при използването й като пре-
вантивна мярка. За терапевтично 
използване се изисква приемът от 
10 000 до 20000 мг на ден за въз-
растни. Все пак не забравяйте, че 
освен че вашият източник на ва-
жни витамини и минерали, спиру-
лината е и мощен детоксикатор. 
Поради това най-добре е да се за-
почне с малка доза и да се уве-
личава постепенно. След като ви-

дите как реаги-
ра организмът, 
може постепен-
но да увеличите 
приема. Дока-
то страничните 
ефекти са мини-
мални, най-чес-
тите реакции, 
които може да 
се появят, са:
 лека тем-

пература. Ви-
сокото съдър-
жание на про-
теин в спирули-
ната повишава 

обмяната на веществата, които може 
да повишат телесната температура.
 Тъмнозелени отпадъци. Спи-

рулината може да премахне натру-
пания отпадъчен продукт в дебелото 
черво, което пък е възможно да до-
веде до по-тъмни изпражнения. Съ-
що така е с високо съдържание на 
хлорофил, което ще направи цвета 
на отпадъците зелен.
 Прекомерно изпускане на га-

зове. Това може да означава, че хра-
носмилателната система не функци-
онира правилно или имате голямо 
натрупване на газове.
 Чувство на възбуда или сън-

ливост. Тялото преобразува проте-
ина в топлинна енергия, което мо-
же да причини временно чувство на 
безпокойство. От друга страна, про-
цесът на детоксикация може да пре-
дизвика сънливост - тялото е изтоще-
но и се нуждае от по-добра почивка.
 Поява на акне и сърбеж по ко-

жата. Дължи се на процеса на пре-
чистване на дебелото черво и е вре-
менно.
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софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. Заимов” 14 

(срещу ІV рПУ, 
близо до х. “Хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

Възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а,  

ет. 1 (до трамв.  
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

Тази рецепта помага на болни-
те и предпазва здравите. Могат 
да я ползват и хора, които са под-
ложени на химиотерапия, както и 
такива, които страдат от хро-
нична умора или просто от липса 
на енергия. На мъжете лечебният 
балсам действа като афродизиак.

Противопоказания за използва-
нето на тази паста, както я нари-
чат някои – алергия към един или 
няколко от компонентите на ле-
карството.

съставки:  качествен мед – 850 г;  
семена от черен кимион – 3 с. л.;  
джинджифил (смлян на прах) – 1 с. 
л.; куркума – 2 с. л.; семена от бял 
трън – 4 с. л.;  гроздови семена – 3 
с. л.; пчелен прашец – 5 с. л.;  мал-
ко пчелно мляко (около една с. л.); 
карамфил – 1 ч.л.;  черен пипер – 
0,5 ч.л.;  кориандър – 0,5 ч. л.; ко-
косов чипс – 1 ч.л;  анасон – 1 ч.л.; 
шафран – 1 ч.л.; канела – 0,5 ч.л.;  
кимион – 1 ч.л.;  лимонена кисели-
на – 0,5 ч.л.;  кардамон – 1 ч. л.; ня-
колко щипки ванилов прах.

Важно уточнение! Семената, 
както и чипсът трябва да бъдат в 
прахообразно състояние. Затова е 
необходимо да се смелят предва-
рително.

Поставете всички съставки в 
емайлирана купа или тенджера и 
разбъркайте добре с дървена лъ-

жица. След това съхранявайте по-
лучената паста в чист стъклен бур-
кан в хладилника. Ако е прекалено 
гъсто, се добавя малко вода.

Взима се по 1 с. л. 2 пъти на ден 
преди хранене сутрин и вечер. Ако 
искате да направите още една до-
за от лечебното лекарство, тряб-
ва да има 10-дневна почивка, пре-
ди да започнете нов курс на лече-
ние. Допустимо е в годината да се 
използват не повече от три дози от 
получената паста.

Пациентите с онкологични забо-
лявания и хепатит С трябва да при-
емат тази паста заедно с отвара от 
корените на бял оман, тъй като на-
питката има противовъзпалител-
ни и лечебни ефекти и подпомага 
очистването на организма от рако-
ви клетки и вируси.

оТВара  
оТ корЕни на БЯл оМан 
1 с. л. корени от бял оман се зали-

ва с 2 чаши кипнала вода и се вари 
15-20 минути на бавен огън. Пре-
цеждате и напитка е готова. Изчак-
вате да изстине, така че да е при-
ятна за пиене, и слагате 1 ч. л. от 
пастата. Пие се по 1 ч. л. се изпива 
три пъти дневно, препоръчително 
е по едно и също време.

Важно! Преди да използвате ре-
цептата,  не забравяйте да се кон-
султирате с вашия лекар.

рецепта от източната медицина
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„Æива картина” от спасÿването 
на Троÿнскиÿ манастир 

страницата подготви соня ВълкоВа

Îáíîâèõà õðàì 
"Ñâ. Àòàíàñèé"

на Руско-турската осво-
бодителна война руски-
те войски, които заемат 
позиция около Плевен, 
изпращат отряд, който 
преминава през Ловеч 
и стига до Троян. Пора-
ди известна недално-

видност той не е оста-
нал там, а се е върнал 
обратно в Плевен. То-
ва е накарало местните 
турци от близките села 
да опожарят Троян. Жи-
телите му били подло-
жени на тормоз и убий-

Откриха паметник 
на Гюрга Пинджурова

 Историческа възста-
новка на спасяването 
на Троянския манастир 
през лятото на 1877 г. 
беше пресъздадена от 
представители на Наци-
онално дружество "Тра-
диция". В "живата карти-
на" участваха над 80 ду-
ши от клубовете в Тро-
ян, Априлци, Севлиево, 
Плевен, Ловеч и др. 

По идея на игумена 
на манастира Величкия 
епископ Сионий възста-
новката бе реализирана 
за втори път, първият е 
бил през 2015 г. 

През 1877 г. е имало 
опасност манастирът да 
бъде изгорен. По време 

ства. Башибозуци и чер-
кези решили да опожа-
рят и Троянския мана-
стир, който бил значим 
за християнската вяра и 
духа на българина. Игу-
менът архимандрит Ма-
карий имал информа-
ция, че това се подгот-
вя. Успял да мобилизира 
местните жители и ба-
шибозуците срещнали 
отпор. Турците, въпре-
ки че били с голяма чис-
леност, не очаквали то-
ва и избягали след ожес-
точена битка.

Възстановката пока-
за сражението и спася-
ването на Троянския ма-
настир от опожаряване. 

Роми отбелязаха деня на хамалите 
то празник от 1901 г.

Професионал-
ният празник 

на носачите 
е уникален 

не само 
за Бъл-
г а р и я , 
к а з а х а 
местните 
хора. Те 

ще напра-
вят постъп-

ки денят да 
бъде включен в 

Книгата на рекор-
дите "Гинес". Местните 

хамали си имат сдружение със 
свое собствено знаме, изработе-
но през 1905 г. То е гостувало и на 

изложба в Индия, разказа един от 
организаторите на празника Сте-
фан Лазаров. 

При създаването на сдружени-
ето преди повече от сто години 
членовете му са били около 300 
души, но сега работата значител-
но е намаляла и броят на хама-
лите в ромския квартал "Изток" 
в Кюстендил е много по-малък. 

По традиция празникът започ-
на от центъра на квартала с мно-
го музика и танци. Традицията по-
велява да се изиграе едно хоро 
в центъра на ромския квартал, а 
после да се отиде на най-старата 
улица - "Медковец", където хама-
лите раздаваха на бедните, вдо-
виците и сираците печено месо, 
ракия и лимонада.

Празника на хамалите бе от-
белязан наскоро от ромите в 
Кюстендил. Денят се чества ка-

Нов параклис бе открит в село Горен Чифлик, 
община Белоградчик, съобщават от общината. 
Свещеноиконом Рафаил - архиерейски намест-
ник на Белоградчишката духовна околия, е извър-
шил освещаване на храм на новопостроения па-
раклис "Св. Георги Победоносец". На мястото, къ-
дето е изграден параклисът, има оброчен кръст 
на името на св. Георги. 

На церемонията по откриването на паракли-
са кметският наместник на селото Савинка Спа-
сова е посочила, че четири години упорит труд 
и събиране на средства са съпътствали строежа 
му. През тези години местните хора са премина-
ли през много трудни моменти, спирали са стро-

ежа и пак са започвали да го изграждат. Но в нито 
един момент не са се отказвали, защото човек не 
бива да се отказва от мечтите си. На откриването 
са присъствали десетки миряни, кметът на общи-
на Белоградчик Борис Николов, неговият замест-
ник - Антон Трифонов, и голяма част от дарите-
лите, станали съпричастни към изграждането на 
параклис в селото.

Íîâ ïàðàêëèñ 
с тържествен водосвет бе открит обновени-

ят храм "св. атанасий" в Златоград, съобщиха 
от църковното настоятелство. обновяването 
на църквата е благодарение на дарителска ак-
ция, подкрепена от християни и мюсюлмани.

Храмът отваря врати напълно преобразен 
след ремонта. Построена е нова камбанария, 
сменена е дограмата, поставено е ново освет-
ление и каменна облицовка на стените, ре-
монтиран е покривът. Църквата се свързва 
с предание 
за града от 
времето на 
о с м а н с к а -
та импе-
рия. леген-
дата за чу-
дото на св. 
атанасий е 
описано от 
стою Шиш-
ков. според 
преданието 
турска орда 
тръгнала да изтреби християните в Даръдере, 
както някога се е наричал Златоград. ненадей-
но турците били спрени от ято птици, долете-
ли от връх светокът, където е била някога ста-
рата черква "св. атанасий". Птиците изкълва-
ли очите на нашествениците и така ордата се 
върнала, а християнското население било спа-
сено от гибел, се разказва в преданието. Зато-
ва от векове св. атанасий се счита за покрови-
тел на Златоград.

Яйца от 46 вида ек-
зотични и домашни ко-
кошки бяха представе-
ни на шестото издание 
на празника на яйцето 
в Павликени. Традици-
онната проява беше от-
крита от кмета на общи-
ната инж. Емануил Ма-
нолов. "Яйцето е символ 
на новия живот, затова 
е и един от най-почита-
ните по света", посочи 
в приветствието си той. 

В градския парк "Ки-
рил Ракаров" бяха раз-
положени множество 
павилиони за цветя, 
местни вина, мед и на-
турални продукти, ра-
ботилници за деца. 

Посетителите се 
включиха в надпрева-
рите за разделяне на 
белтък от жълтък и за 
бързо белене на яйце. 

Гостите опитаха от 
ястията, приготвени от 
възпитаници на учили-
щата и от самодейците 
от общинските читали-
ща. Щандът на зоопар-
ка в Павликени привле-
че малки и големи. На 
него бяха показани яй-
ца от пернатите обита-
тели на зоокъта. Сред 
експонатите бяха яйца 
от различни видове ко-
кошки, фазани, пъдпъ-
дъци, кеклик, вълнисти 
папагали, патици, токач-
ки, кокошки от различ-
ни породи. Най-малко-
то яйце, представено в 
експозицията, беше от 
декоративната порода 
"Зеброва Амадинка" - с 
големина около поло-
вин см, а най-голямото  
бе щраусовото - с раз-
мер над 20 см. 

Кметът на Трън Цветислава Цветкова и област-
ният управител Ирена Соколова наскоро преряза-
ха лентата на паметник на Гюрга Пинджурова, из-
дигнат в центъра на града. Бронзовата скулптура 
е висока 1,80 м. Облечена в традиционна за реги-

она носия, именитата певица е полуседнала вър-
ху морена, държи отпред ръцете си и сякаш пее. 
На дясното рамо на Мама Гуга е кацнала гугутка. 
Птицата символизира едно от най-популярните из-
пълнения на Гюрга - "Гугутка гука в усое". С брон-
зови букви са изписани няколко прощални думи 
на певицата, казани на трънски диалект: "Айде да 
попоемо". В края на дните си Мама Гуга пожелала 
да бъде изпратена "в другия свят" с песен. 

Паметникът е изграден със средства от бюджета 
на община Трън. Автор на композицията е скулп-
торът Спас Киричев.

"С този момент засвидетелстваме своето уваже-
ние и обич към неповторимата Гюрга Пинджурова. 
Трънският славей изпя най-красивите си песни тук, 
в Трънско. И сега, когато славеите пеят така кра-
сиво, тя се завърна в родното гнездо", заяви кме-
тът на пограничната община Цветислава Цветко-
ва. Ирена Соколова поздрави трънчани за умени-
ето им да съхраняват традициите.

След официалното отриване на паметника за-
почна петото издание на празника "Да запеем пе-
сните на Гюрга". В него участваха 490 изпълните-
ли от пет области в страната.

Празник на яéцето 
в Павликени
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ЧЕСЪНЪТ - фантастичната билка
Н е п р е т е н ц и о з н о 

растение, миризливо 
дори, а такова внима-
ние! Книги, изслед-
вания, статии, екс-
перименти, неиз-
менна съставка 
на безброй бил-
кови рецепти и 
хиляди гостби.

Славата си 
чесънът има не 
от вчера. Още 
древните ки-
тайски ле-
чители да-
леч преди 
Христа са уста-
новили, че той 
регулира обмя-
ната на вещества-
та, топи мазнини, по-
нижава кръвното на-
лягане, влияе благот-
ворно на зрението. По 
време на олимпийски-
те игри в древна Елада 
състезателите дъвче-
ли скилидки чесън, за-
щото вярвали, че той 
дава сили и смелост. 
Римляните го нарича-
ли "растение на мла-
достта". Плиний Ста-
ри в своята "Естестве-
на история" го описва 
като ефективна проти-
воотрова при ухапва-

не от паеци, скорпио-
ни и змии. В Среднове-
ковието врачове и ле-
чители го препоръчва-
ли срещу чревни пара-
зити и при заболявания 
от тиф, холера, чума и 
други инфекциозни за-
болявания.

Д-р Джек Султанов в 
САЩ лекувал болни от 
артрит със смес от 2 гла-

През 1944 г. Честър 
Кавалито заедно със 

сътрудниците си 
в САЩ изоли-

ра от чесъ-
на неус-

тойчиво 
с ъ е д и -
н е н и е , 
с ъ д ъ р -
жащо ся-
ра. Ве-

ществото, 
н а р е ч е н о 

алицин, спря-
мо тифа имало 
по-силно анти-

б а к т е р и-
а л н о 
дейст-
вие от 

п е н и ц и -
лина и сул-

фагванидина.
Днес от луко-

вицата на чесъна са 
изолирани 33 различ-

ни съединения. Не-
изменен компонент 

в тях е сярата. Този хи-
мически елемент е из-
вестен като лекарство 
от дълбока древност. 
Недостигът на сяра е 
причина за редица кож-
ни заболявания като ек-
земи, обриви, петна.

Етеричното масло, 

извлечено от чесъна, 
предпазва от плаки в 
артериите и заедно с 
това разрежда кръвта. 
Антитромботичното му 
въздействие се равнява 
на това на аспирина. На 
практика скилидка че-
сън дневно предпазва 
от инфаркт и инсулт.

Учени от Института 
по ракови заболявания 
в Бетезда край Вашинг-
тон са открили съеди-
нения в чесъна, които 
възпрепятстват разви-
тието на раковите клет-
ки. Оказва се, че чесъ-
нът е отлично средство 
за профилактика на ра-
ка на стомаха. 

Университетски из-
следователи в Тексас 
доказват, че чесънът 
може да спре разви-
тието и на рак в дебе-
лото черво. Чесънът се 
препоръчва и като ва-
жна съставка в диета-
та на болни от диабет, 
защото намалява ниво-
то на кръвната захар. 
Ароматното растение 
е много ефективно ле-
карство и при възпа-
ления на простатата 
жлеза. Проф. Бансал 
доказва, че употреба-

та на чесън понижава 
показателите на холе-
стелина. 

Чесънът е богат на 
селен. Той укрепва 
имунната система и 
предпазва от инфек-
ции. Половината от 
столетниците, изслед-
вани от индийския 
доктор Норайк, твър-
дели, че всекидневно 
консумират чесън. 

Чесънът намира 
приложение и в коз-
метиката за лечение 
на целулита и в отстра-
няването на излишни-
те мазнини. 

Какво повече може 
да се каже за вълшеб-
ната билка? Може би 
това, че някога бабите 
у нас са правели муски 
срещу уроки с чесън. 
Злите сили бягат от не-
го. И последният щрих 
върху портрета на то-
зи скромен магьосник 
е, че той е мощен аф-
родизиак. Така твърди 
Макс дьо Рош в книга-
та си "Ястията на лю-
бовта".

Здраве, жизнера-
дост, дълголетие, лю-
бов - не е ли велик на-
истина!

ви че-
сън и топъл зехтин. С 
вълнен плат, потопен в 
горещата смес, се раз-
трива болният участък. 
Японски лекари от Фу-
кияма са потвърдили, 
че екстракт от чесън 
успокоява 86 % от ар-
тритно болните.

Винаги съм бил убе-
ден, че диетите са вред-
ни, опасни за психика-
та и самочувствието и 
от тях се пълнее. Та-
ка до журналистиче-
ската ми среща с голя-
мата лечителка Лидия 
Ковачева преди три де-
сетилетия. Толкова бях 
впечатлен от думите й 
и споделеното от изле-

куваните по нейния ме-
тод, че се съгласих от 
любопитство 10 дни да 
живея само на 1 кг че-
реши дневно. Първият 
ден беше кошмарен, 
вторият - страшно не-
приятен, но третият бе-
ше почти поносим. На 
петия бях безпричин-
но щастлив, не изпит-
вах глад, чувствах се 
пълен с енергия, умо-
рата у другите ме учуд-
ваше. Осъзнах, че мога 
да живея без трите ку-
тии цигари дневно, и се 

разделих завинаги с тях. 
И месото не ме привли-
чаше - станах вегетари-
анец.

Плодово-разтовар-
ващата диета по систе-
мата на Лидия Коваче-
ва позволява на органи-
зма да се очисти от ток-
сините и шлаките и дава 
почивка на храносмила-
телния тракт. Тогава чо-

век може да чуе гласа на 
собственото си тяло, да 
се вслуша в неговите съ-
вети и потребности.

Черешовата диета 
е великолепна за тази 
цел. Изобилието от че-
реши в момента и ве-
че умерените цени да-
ват възможност за та-
зи чудесна разтоварва-
ща диета. Ако се чувст-
вате слаби и ви е труд-
но поне първите някол-
ко дни, можете да взе-
мате и билкови чайове 
с малко мед между хра-

ненията. Колко дни ще 
бъдете на череши? То-
ва е въпрос, който все-
ки решава индивидуал-
но спорад здравослов-
ното състояние, трудо-
вата натовареност, мо-
тивацията. Според ня-
кои привърженици на 
плодолечението всяка 
седмица един ден може 
да бъде само плодов. Та-

ка органи-
змът при-
виква с 
разтовар-
ващия ре-
жим. 3, 5, 
7, дори 14 
дни показ-
ват ефекта 
на плодо-
вата диета. 
Л. Коваче-
ва препо-
р ъ ч в а ш е 
в някои 
случаи и 
2 0 - д н е в -
на диета с 

лечебна цел. Факт е, че 
след петия-седмия ден 
организмът задейства 
някаква собствена про-
грама за самовъзстано-
вяване и лечение. Въз-
можно е в такива слу-
чаи да се обадят някои 
стари или хронични за-
болявания или латентни 
неманифестирани още 
здравни проблеми. Това 
не бива да ви притесня-
ва. Болките ще отшумят, 
поразеният участък ще 
се възстанови, органи-
змът ви ще бъде обно-

вен, зареден с енергия.
Ако сте решили да из-

карате седмица с чере-
шовата диета, постарай-
те се да не се разколеба-
вате от някои временни 
неразположения и спа-
зете определения срок. 
След това трябва да се 
върнете към обичайния 
си начин на хранене. В 
цялата програма има 
два трудни момента, ко-
ито могат да сринат же-
лания здравен ефект и 
дори да нанесат вреда. 
Това е началото, в кое-
то ви трябва повече во-
ля и кураж, и особено 
краят на диетата. В ми-
га на захранването апе-
титът се пробужда и ви 
заливат цунами от въл-
чи глад. Ако съумеете да 
устоите на вълната, ва-
шият апетит ще се нор-
мализира и ще започне 
да ви показва колко и 
каква храна е полезна за 
тялото ви.  Но трябва да 
устоите на глада. Колко-
то дни сте били на пло-
дова диета, толкова дни 
продължава захранва-
нето. Започва се с уве-
личено количество на 
подове или добавяне на 
други плодове към 
менюто ви. 
На следва-
щия ден се 
включват 
зелени-
те сала-
ти, след 
това ле-
ките зе-

ленчукови супи, след 
тях - препечена фи-
лийка, ядки, постепе-
но и млечните проду-
кти. Много важно е да 
се контролира количе-
ството. Източните мъ-
дреци учат, че храната 
ви за едно хранене тряб-
ва да се побира в две-
те шепи.

През този сезон чере-
шите са в изобилие на 
нашия пазар. Те са един 
от най-добрите антиок-
сиданти сред плодове-
те. Човешкият органи-
зъм според някои те-
ории старее под въз-
действието на свобод-
ните радикали. Те ув-
реждат клетките, засил-
ват склеротичните про-
цеси и наслагването на 
плаки по стените на съ-
довете, водят до сър-
дечно-съдови и ракови 
заболявания. Пресните 
плодове имат а н -
тиоксидант- н и 
свойства, а 
ч е р е ш и -
те са сред 

н а й -
м о щ -

ните 
- 

сливи, боровинки, къ-
пини, ягоди.

Черешите са полез-
ни за кожата, имат ан-
тидепресионен ефект. 
Дръжките пък имат ди-
уретично действие и са 
добро средство за от-
слабване. 

Опитайте черешо-
вата диета. Ако сте ре-
шили да бъдете 7 дни 
на череши, а издържи-
те само 3, не се отчай-
вайте и не се упреквай-
те. Следващия път ще 
успеете 100%.

А аз искам да завър-
ша с  моя скромен опит. 
Резултатите от черешо-
вата диета ме подтик-
наха след няколко ме-
сеца да опитам 10-дне-
вен динен разтоварващ 
режим. Но за него ще 
говорим през август.

иван ВасЕВ

Черешовата диета – шлагерът на сезона
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Последните дни на Войводата

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

Втори юни и ние торчета и от асансьо-
ра и терасата по-ви-
соко не могат да вди-
гнат поглед. Поне да бя-
ха създали фабрики за 
дронове или смартфо-
ни, щеше да бъде по-
съвременно.   Но дума-
та ни беше за друго – 
за почит към загинали-
те за свободата и неза-
висимостта на Отечест-
вото. Елементарното е 
да застанеш прав с на-
ведена глава. Само за 
120 секунди. Е добре, 
поне за 60. И още – по-
неже след Великден, 
Гергьовден и посеще-
нието на папата в уши-
те ни още е камбанен 
звън и молитвени на-
певи – има една молит-
ва, която този ден все-
ки българин трябва да 
произнесе и да я знае 
наизуст от дете – „Моя-
та молитва”  на гениал-
ния поет.                        И 
нека живите помним. 
Положилите кости не 
са го сторили Бълга-
рия да бъде най-бедна-
та, най-изостаналата, 
най-съсипаната стра-
на в Европа с мизер-
стващ и топящ се на-
род. Дългът към пред-
ците задължава Бъл-
гария да стане „свя-
та и чиста републи-
ка” с благоденстващ 
и горд народ, такава, 
каквато е била някога 
– цивилизатор и при-
мер за други народи.                                                                                        
Друго героите, мъче-
ниците и борците за 
свобода и независи-
мост не биха ни прос-
тили.

От стр. 1
А може би още „по-

трудно” е, когато си сам 
някъде си и никой не те 
гледа, да се изправиш и 
сториш този „подвиг”. 
Поне в рамките на те-
зи 120 секунди. Дали мо-
жем да влезем в кожа-
та на тези хора, да въз-
приемем света през тех-
ните очи? И не иде реч 
за тези, чиито имена ще 
чуем на тържествената 
заря. А за онези, бези-
менните. За майките в 
баташката църквичка с 
деца, изгарящи от жаж-
да, които... Последните 
30-ина страници от „За-
писките...” на З. Стоянов, 
посветени на това звер-
ство, е почти невъзмож-
но да бъдат прочетени. 
За чизмаря, вдигнал 
нож над невръстната си 
дъщеричка. За опълчен-
ците при Шипка и Ста-
ра Загора, които преди 
да загинат, трябваше да 
си свършат работата. За 
селяните, които преди 
да станат истинска ар-
мия, трябваше да пре-
косят за няколко дено-
нощия пешком страна-
та и да сразят многочис-
лените сръбски войски. 
За другите, при Булаир, 
посрещнали мощната 
вражеска атака с пре-
възхождащи сили, пре-
минали в яростна кон-
траатака с българска-
то „На нож!” и постиг-
нали бляскава победа. 
За хората, които на 13 
март 1913 г. показаха на 
света, че за българския 
войник няма непревзе-

маеми крепости. За под-
полковника при Черве-
на стена, който повеж-
да останките от ротите в 
атака с ясното съзнание, 
че това са последните 
стъпки в живота им. За 
стотиците оставили кос-
тите при Чеган и Завоя 
на Черна, защото не мо-
гат да отстъпят – зад тях 
е България. 120 секун-
ди тишина. 120 секунди 
поклон. 

Но, знае се, моне-
тата има две лица. Та-
зи е лицевата. Опа-
кото е различно.                                                                                             
На 15 септември 1918 
г. след пробива при 
Добро поле войниците, 
боси, окъсани, гладни 
и гневни обръщат щи-
ковете към София. Към 
онези, които използват 
войната да богатеят, 
вършат далавери, раз-
вихрят спекулата, про-
веждат недалновидна 
национална политика. 
Започва гражданската 
война в България. На-
род срещу елит. До то-
зи момент българи про-
ливат кръвта си в име-
то на обединението на 
България, в името на 
нейната свобода и не-
зависимост. И за  сво-
ите братя и сестри из-
вън пределите, които са 
подложени на асимила-
ция, на насилия, грабе-
жи, гаври, убийства. Се-
га българи убиват бъл-
гари. Преврати и въс-
тания. Зверското убий-
ство на министър-пред-
седателя. Септември – 
кървав и страшен. „Кла-

ха народа, както и тур-
чин не го е клал”, ще 
простене Антон Стра-
шимиров. Червен терор 
срещу бял. Ненавист и 
непримиримост от два-
та бряга на България. И 
така – вече век.

Елит срещу народ. 
Властници срещу обез-
правени. Богати срещу 
бедни. Сини срещу чер-
вени. Сменят се гореща 
след студена война. Но 
винаги яростна, жесто-
ка, безпощадна. Промя-
ната през 1989 г. про-
тече без проливане на 
кръв. Просто защото по 
съветски образец ели-
тът предпочете да сме-
ни етикета – от „социа-
листически” на „капита-
листически”, без да мо-
же да оцени последици-
те. И побърза да прех-
върли децата си от дру-
гата страна на барикада-
та. Тя беше печеливша-
та. А народът? Него по-
следният Кобург нарече 
"публиката". Има разли-
ка, нали? Махалото на 
историята неумолимо се 
люлее. От хиперидейни 
времена към хипоидей-
ни. Днес изглежда, че е в 
крайна мъртва точка на 
безидейност. Днес е вре-
мето на далаверите, на 
апартаментните и негос-
топриемните измами, на 
озверяването за пари, 
имоти, трупане. Жалко-
то в случая е, че наслед-
ниците на Остап Бендер, 
Великия комбинатор, са 
много дребни комбина-

Много са проблемите, които заставят Христо Бо-
тев да напусне през 1875 г. букурещкия БРЦК. Съз-
далите се крайно неблагоприятни обстоятелства на 
международната арена след Кримската война пре-
дизвикват дълбока стагнация в българското рево-
люционно движение.

Пред него имало две възможности. Едната чрез 
реформи и компромиси по мирен на-
чин да се постигне някаква автономия 
в рамките на Османската империя. То-
ва е т. нар. комформистки вариант, но 
в замяна на това дългочаканото осво-
бождение се губи в  едно необозримо 
бъдеще.

Привърженици на това направление 
са Любен Каравелов, Стефан Стамбо-
лов, Захари Стоянов и др., които създа-
ват Гюргевския революционен комитет.

Другият вариант предполагал чрез 
решителна общонационална въоръже-
на акция да се възпламени отново Из-
точният въпрос, за да  се създадат по-
благоприятни условия за решаването 
на българския въпрос.

Този радикален вариант е много рис-
кован, предполага жертви и кръвопро-
лития, но затова пък рязко ускорява деня на осво-
бождението. Поради това свое преимущество точ-
но този радикален вариант добива подчертано над-
мощие през 70-те години на ХІХ век, а Христо Ботев 
става един от най-изявените негови последователи.

С присъщия си политически рефлекс той се пре-
връща във водеща фигура сред българската рево-
люционна емиграция.

Чрез в. „Знаме“ Ботев призовава всички бълга-
ри за революция – „народна, незабавна, отчаяна“, 
защото, както той изповядва, „ако ние не вземем 
участие в съсипването на Турция сега, рискуваме 
утре да бъдем последни, а може би и забравени 
при решаването на Восточния въпрос“.

В самата концепция за "отчаяна революция" в 
името на очаквани политически дивиденти е за-
ложена и презумцията за саможертва. Български-
ят народ трябва да плати висока цена за свобода-
та си. Лично Ботев няма колебание по този въпрос. 
Решението му е категорично и широко обмислено 
по подобаващ начин. Бунтът би имал смисъл само 
ако стане по достатъчно атрактивен начин, за да 
предизвика необходимия обществен резонанс и 
желания политически ефект.

На 20 април 1876 г. Ботев заминава за Одеса, Ни-
колаев, Кишинев – за оръжие, хора и пари. След за-
връщането си от Русия на 3 май издава първия брой 
на „Нова България“. Чрез този вестник той бърза да 
съобщи на света, че българската революция е ве-
че факт, а веднага след това пристъпва към своята 
четническа акция.

Това, че Априлското въстание е вече потуше-
но, не го смущава. По-важното е то да завърши с 
бляскав драматичен ефект, та цял свят да разбере 
за дързостта на българина в името на свободата.

На 11 май в Крайова с три тона и половина лой 
и пастърма пристига Митьо Цветков Бакалбаший-
ски от Враца, като чрез кантората на Цветко Чере-
шаров от Враца продава продуктите за 12 хиляди 
златни наполеона. При продажбата присъстват Сте-
фан Стамболов, Стоян Заимов, Никола Обретенов 
и др., които отделят 4 хиляди наполеона за казар-
мата в Гюргево. От тях раздават на войводите Па-
найот Хитов и Филип Тотю по 250 наполеона, а ос-
таналите си поделят.

Този факт обаче става достояние на наелектри-
зираната българска революционна маса, довела до 
създаването на комитети за преследването на ста-
рите войводи, изневерили на първоначалните си 
обещания и хванали трена от Крайова за Белград.

При така създалата се ситуация на 14 май Хрис-
то Ботев провъзгласява решението си да стане вой-
вода.

Последните часове
Драматична е нощта 16/17 май 1876 г. на палу-

бата на „Радецки“. Покрай съвета с първенците на 
четата, с които уточнява в салона на втора класа 
конкретните задачи по превземането на кораба, 
той намира време да скицира на една от послед-
ните страници  на джобното си тефтерче бъдеща-
та си реч, която да произнесе или на палубата на 
кораба, или при слизането на българския бряг. По-
късно той дава тефтерчето на Димитър Горов със 
заръка да бъде предадено на Тодор Пеюв за съх-
ранение и направа достояние на историята.

С акостирането на кораба на пристана Бекет Бо-

тев застава на мостика. Като водач на групата от 46 
четници (четата „Свети Георги“) Никола Обретенов 
започва да представя хората си. По-късно в споме-
ните си (писани след Освобождението), независи-
мо че Кирил Ботев се е качил на кораба „Радецки“ 
на Турну Мъгуреле, пише: „Христо, идва Кирил, та 
той е още дете. Много тъжно ще бъде за една майка 

да изгуби двама сина едновременно.“ Тази репли-
ка ясно показва, че Христо Ботев няма да оцелее.

Любен Каравелов и Димитър Горов се сбогуват 
с Ботев и му пожелават успех. У Горов имало 400 
наполеона, които предложил на Ботев, но войво-
дата отказал категорично, като заявил, че на чета-
та не са нужни и нека останат за следващите, кои-
то ще дойдат след тях. Никола Обретенов се писал 
за касиер на четата и ги взел, като ги прибавил към 
трите хиляди от лойта и пастърмата.

Ако през първата нощ 16/17 Христо Ботев е въо-

душевен от успеха при овладяването на кораба „Ра-
децки“ и не мигва от вълнение, че неговата молит-
ва се сбъдва, то през следващата 17/18 е помрачен 
от малкото присъединили се към четата му бълга-
ри; от отцепилите се 17-18 души, включително брат 
му Кирил; от разпространилата се сред бунтовни-
ците мълва за „предателство“ и най-вече от лошото 

дъждовно време, което не дава възможност да се 
дремне за миг. Но пък ако не са били дъждът и 
непрогледната мъгла, четата щеше да бъде лик-
видирана още в първия си бой на Милин камък.

Третата нощ за войводата е свързана с пре-
хода от Веслеца; с горчивината, която изживява 
войводата, като разбира за изневярата на Стоян 
Заимов и врачани, които се изпокриват по до-
мовете си и не излизат да го подкрепят както са 
обещали, а също и с изкачването на стръмната 
козя пътека по Курдовица до Крушовски извор.

Много са Ботевите изследователи, които твър-
дят, че Ботев е бил неадекватен при изгрева на 
слънцето и изкачването на Врачанския балкан. 
Но спомените на Захари Стоянов, написани не-
посредствено след освобождаването на Бълга-
рия, който, предвождан от своя шурей Никола 
Обретенов, отива до Крушовския извор, кошара-
та на Мазната, камъка с шипката, песента на хай-

душката птица кукувица, песента на Ботев за Бяла 
Рада и т. н. увековечават подвига на героя с пре-
мълчаването на факта за действителната му смърт.

През 1939 г., когато Никола Обретенов вече е на 
смъртен одър, той заръчва да му доведат   Тодор 
Павлов, комуто се изповядва: „Тодоре, ти си умен 
човек. На тебе ще разкажа истината за смъртта на 
Христо Ботев, защото не мога да умра.“ И започва 
да разказва...

Тодор Павлов на свой ред не споделя пред нико-
го в България разказаното му от Обретенов.

иван ВасЕВ
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

срЯДа, 29 Май
06:00 Разбойници, пирати и измам-

ници,  еп. 2
07:00 Страхотни изобретения,  еп. 

20
07:30 Загадки в музея,  еп. 8
08:15 Тайната война,  еп. 3
09:05 Тайните на великите британ-

ски замъци,  еп. 2
09:55 Разбойници, пирати и измам-

ници,  еп. 3
10:55 Помпей: В очакване на бед-

ствието,  еп. 2
11:55 Търсачи на Библията,  еп. 1
12:55 Тайната война,  еп. 3
13:45 Тайните на великите британ-

ски замъци,  еп. 2
14:40 Вулканични одисеи,  еп. 4
15:30 Страхотни изобретения,  еп. 

21
16:00 Страхотни изобретения,  еп. 

21
16:30 Помпей: В очакване на бед-

ствието,  еп. 2
17:25 Разбойници, пирати и измам-

ници,  еп. 3
18:20 Търсачи на Библията,  еп. 1
19:20 Тайната война,  еп. 3
20:10 Втората световна война: це-

ната на империята,  еп. 8
21:05 Митични зверове,  еп. 8
22:00 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 3
22:55 Рим: Първата световна супер-

сила,  еп. 1
23:50 Втората световна война: це-

ната на империята,  еп. 8
00:45 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 3
01:35 Забранена история,  еп. 3
02:25 Загадки в музея,  еп. 8
03:10 Тайните на великите британ-

ски замъци,  еп. 2
04:00 Страхотни изобретения,  еп. 

21
04:30 Страхотни изобретения,  еп. 

21
05:00 Помпей: В очакване на бед-

ствието,  еп. 2
ЧЕТВърТък, 30 Май

06:00 Разбойници, пирати и измам-
ници,  еп. 3

07:00 Страхотни изобретения,  еп. 
21

07:30 Загадки в музея,  еп. 9
08:15 Тайната война,  еп. 4
09:05 Тайните на великите британ-

ски замъци,  еп. 3
09:55 Геният на Мария Кюри - Жена-

та, която освети планетата
10:55 Помпей: В очакване на бед-

ствието,  еп. 3
11:55 Рим: Първата световна супер-

сила,  еп. 1
12:55 Тайната война,  еп. 4
13:45 Тайните на великите британ-

ски замъци,  еп. 3
14:40 Вулканични одисеи,  еп. 5
15:30 Страхотни изобретения,  еп. 

22
16:00 Страхотни изобретения,  еп. 

22
16:30 Помпей: В очакване на бед-

ствието,  еп. 3
17:25 Геният на Мария Кюри - Жена-

та, която освети планетата
18:20 Рим: Първата световна супер-

сила,  еп. 1

19:20 Тайната война,  еп. 4
20:10 Втората световна война: це-

ната на империята,  еп. 9
21:05 Митични зверове,  еп. 9
22:00 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 4
22:55 В търсене на съкровището на 

нацистите,  еп. 4
23:50 Втората световна война: це-

ната на империята,  еп. 9
00:45 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 4
01:35 Забранена история,  еп. 4
02:25 Загадки в музея,  еп. 9
03:10 Тайните на великите британ-

ски замъци,  еп. 3
04:00 Страхотни изобретения,  еп. 

22
04:30 Страхотни изобретения,  еп. 

22
05:00 Помпей: В очакване на бед-

ствието,  еп. 3
ПЕТък, 31 Май

06:00 Геният на Мария Кюри - Жена-
та, която освети планетата

07:00 Страхотни изобретения,  еп. 
22

07:30 Загадки в музея,  еп. 10
08:15 Тайната война,  еп. 5
09:05 Тайните на великите британ-

ски замъци,  еп. 4
09:55 Наполеон,  еп. 1
10:55 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт,  еп. 1
11:55 В търсене на съкровището на 

нацистите,  еп. 4
12:55 Тайната война,  еп. 5
13:45 Тайните на великите британ-

ски замъци,  еп. 4
14:40 Опасна Земя,  еп. 1
15:30 Страхотни изобретения,  еп. 

23
16:00 Страхотни изобретения,  еп. 

23
16:30 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт,  еп. 1
17:25 Наполеон,  еп. 1
18:20 В търсене на съкровището на 

нацистите,  еп. 4
19:20 Тайната война,  еп. 5
20:10 Втората световна война: це-

ната на империята,  еп. 10
21:05 Митични зверове,  еп. 10
22:00 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 5
22:55 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера,  еп. 4
23:50 Втората световна война: це-

ната на империята,  еп. 10
00:45 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 5
01:35 Забранена история,  еп. 5
02:25 Загадки в музея,  еп. 10
03:10 Тайните на великите британ-

ски замъци,  еп. 4
04:00 Страхотни изобретения,  еп. 

23
04:30 Страхотни изобретения,  еп. 

23
05:00 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт,  еп. 1
съБоТа, 1 юни

07:10 Страхотни изобретения, еп. 
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07:40 Забранена история, еп. 2
08:30 Белези от Нанкин
09:30 Тайната война, еп. 7
10:30 Тайната война, еп. 8
11:35 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха историята, 

еп. 1
12:35 Скрити следи: Планината на 

Хитлер
13:40 Скрити следи: Войната във 

Виетнам
14:45 Скрити следи: Ватерло
15:55 Първите хора, еп. 4
17:00 Краят на империята, еп. 2
18:00 Опасна Земя, еп. 1
19:00 Опасна Земя, еп. 2
20:05 Втората световна война в 

цветове, еп. 3
21:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
22:00 В търсене на “Ориент Екс-

прес”, еп. 2
22:55 Повратна точка, еп. 3
23:35 Повратна точка, еп. 4
00:10 История на оръжията, еп. 9
01:10 Бойни кораби, еп. 9
02:05 Тайната война, еп. 2
03:10 Конспирация, еп. 9
04:05 Загадки в музея, еп. 9
05:00 Забранена история, еп. 1
05:50 Забранена история, еп. 2

нЕДЕлЯ, 2 юни
07:00 Забранена история, еп. 5
07:45 Опасна Земя, еп. 1
08:40 Опасна Земя, еп. 2
09:40 Тайните на шестте съпруги, 

еп. 1
10:45 Тайните на шестте съпруги, 

еп. 2
11:50 Тайните на шестте съпруги, 

еп. 3
13:00 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
13:55 Смъртносно разузнаване, еп. 

3
14:50 Невидими убийци у дома 

след войната
16:00 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 1
17:05 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 2
18:00 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 3
19:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 4
20:05 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
21:10 Повратна точка, еп. 3
21:45 Повратна точка, еп. 4
22:20 Египетски загадки, еп. 5
23:15 История на оръжията, еп. 10
00:20 Бойни кораби, еп. 10
01:20 Тайната война, еп. 3
02:20 Конспирация, еп. 10
03:15 Загадки в музея, еп. 10
04:10 Забранена история, еп. 4
05:00 Страхотни изобретения, еп. 4
05:30 Забранена история, еп. 4

ПонЕДЕлник, 3 юни
06:25 Страхотни изобретения, еп. 

12
07:05 Страхотни изобретения, еп. 9
07:40 Забранена история, еп. 5
08:30 Келтите: кръв, желязо и жерт-

воприношения, еп. 1
09:40 Келтите: кръв, желязо и жерт-

воприношения, еп. 2
10:50 Келтите: кръв, желязо и жерт-

воприношения, еп. 3
12:05 Как Пътят на коприната съз-

даде света, еп. 1
13:10 Как Пътят на коприната съз-

даде света, еп. 2
14:20 Тайната война, еп. 8
15:25 Тайната война, еп. 9
16:30 Тайната война, еп. 10

17:40 Тайната война, еп. 11
18:45 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 4
19:50 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 10
20:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 5
22:00 Бойни полета, еп. 1
23:15 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 6
00:15 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 1
01:25 Конспирация, еп. 6
02:20 Мистериите на нацистките 

убийства, еп. 6
03:15 Забранена история, еп. 3
04:10 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 1
05:15 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
ВТорник, 4 юни

06:05 Моцарт в Лондон
07:00 Забранена история, еп. 3
07:55 Загадки в музея, еп. 6
08:50 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 1
10:00 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 2
11:10 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 3
12:20 Първите цивилизации, еп. 1
13:25 Първите цивилизации, еп. 2
14:35 Първите цивилизации, еп. 3
15:45 Първите цивилизации, еп. 4
16:55 Митични зверове, еп. 4
17:55 Митични зверове, еп. 5
18:55 Митични зверове, еп. 6
19:50 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 11
20:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 6
22:00 Бойни полета, еп. 2
23:10 Кралски братовчеди на вой-

на, еп. 1
00:20 Търсачи на Библията, еп. 2
01:25 Конспирация, еп. 7
02:20 Кралски братовчеди на вой-

на, еп. 1
03:20 Забранена история, еп. 4
04:00 Търсачи на Библията, еп. 2
05:10 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
срЯДа, 5 юни

06:10 Reigns of Power
07:15 Страхотни изобретения, еп. 5
07:50 Загадки в музея, еп. 7
08:40 Египетски загадки, еп. 1
09:40 Египетски загадки, еп. 2
10:35 Египетски загадки, еп. 3
11:40 Египетски загадки, еп. 4
12:35 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
13:30 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
14:30 Парижки мистерии, еп. 1
15:05 Парижки мистерии, еп. 2
15:40 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 1
16:40 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 2
17:40 Смъртоносно известна ДНК, 

еп. 3
18:45 Търсачи на Библията, еп. 2
19:50 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 12
20:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 7
23:00 Кралски братовчеди на вой-

на, еп. 2
00:15 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 2
01:10 Конспирация, еп. 8
02:05 Кралски братовчеди на вой-

на, еп. 2
03:20 Забранена история, еп. 5
04:10 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 2
05:00 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 3
05:40 Гении на древния свят, еп. 1

ЧЕТВърТък, 6 юни
07:00 Забранена история, еп. 6
07:55 Загадки в музея, еп. 1
08:45 Останки от войните, еп. 1
09:40 Останки от войните, еп. 2
10:35 Останки от войните, еп. 3
11:30 Машините на войната, еп. 1
12:30 Машините на войната, еп. 2
13:35 Машините на войната, еп. 3
14:40 История на оръжията, еп. 1
15:40 История на оръжията, еп. 2
16:45 История на оръжията, еп. 3
17:50 Машини за убиване, еп. 1
18:55 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 2
19:50 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 13
20:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 8
23:05 Повратна точка, еп. 1
23:40 Повратна точка, еп. 2
00:10 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 5
01:10 Конспирация, еп. 9
02:05 Повратна точка, еп. 1
02:40 Забранена история, еп. 6
03:30 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 5
04:15 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 4
05:25 Забранена история, еп. 4

ПЕТък, 7 юни
06:15 Загадки в музея, еп. 9
07:00 Страхотни изобретения, еп. 7
07:30 Забранена история, еп. 1
08:10 Елизабет и нейните врагове, 

еп. 1
09:05 Елизабет и нейните врагове, 

еп. 2
10:00 Елизабет и нейните врагове, 

еп. 3
10:55 Шестте съпруги на Хенри VIII, 

еп. 1
11:50 Шестте съпруги на Хенри VIII, 

еп. 2
12:45 Наполеон: Кампанията в Еги-

пет, еп. 1
13:50 Наполеон: Кампанията в Еги-

пет, еп. 2
14:55 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 1
15:55 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 2
16:55 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 3
17:55 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 4
18:55 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 5
19:55 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 1
20:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 9
22:00 Бойни полета, еп. 5
23:45 Повратна точка, еп. 3
00:15 Повратна точка, еп. 4
00:50 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 5
02:00 Конспирация, еп. 10
03:00 Забранена история, еп. 1

04:00 Тридесетгодишната война - 
Желязната ера, еп. 5

05:05 Най-големите измами в исто-
рията, еп. 5

съБоТа, 8 юни
06:00 Загадки в музея, еп. 10
07:15 Забранена история, еп. 4
08:00 Вулканични одисеи, еп. 1
08:10 Наполеон: Кампанията в Еги-

пет, еп. 1
09:05 Вулканични одисеи, еп. 2
09:20 Наполеон: Кампанията в Еги-

пет, еп. 2
10:25 Залавянето на Клаус Барби
11:35 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 5
12:35 Психарско корабокрушение
13:45 Изгубеният град на гладиато-

рите
14:45 Как Пътят на коприната съз-

даде света, еп. 2
15:50 Първите хора, еп. 5
17:00 Краят на империята, еп. 3
20:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 5
21:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 6
22:00 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

23:05 Николай и Александра: По-
следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

00:05 История на оръжията, еп. 10
01:05 Бойни кораби, еп. 10
02:00 Тайната война, еп. 4
03:05 Конспирация, еп. 11
04:00 Загадки в музея, еп. 11
04:55 Загадки в музея, еп. 1
05:40 Забранена история, еп. 2

нЕДЕлЯ, 9 юни
06:30 Страхотни изобретения, еп. 

19
07:10 Страхотни изобретения, еп. 2
07:35 Американски принцеси за 

милиони долари, еп. 1
08:00 Вулканични одисеи, еп. 1
09:05 Вулканични одисеи, еп. 2
10:10 Прокълнати династии, еп. 1
10:40 Прокълнати династии, еп. 2
11:15 Прокълнати династии, еп. 3
11:45 Прокълнати династии, еп. 4
12:15 Прокълнати династии, еп. 5
12:45 Прокълнати династии, еп. 6
13:15 Прокълнати династии, еп. 7
13:45 Парижки мистерии, еп. 1
14:20 Парижки мистерии, еп. 2
14:55 Парижки мистерии, еп. 3
15:30 Смъртносно разузнаване, еп. 

4
16:30 Престъпността през войната, 

еп. 5
17:40 Шпионските тайни за бившия 

крал, еп. 1
18:40 Шпионските тайни за бившия 

крал, еп. 2
19:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 6
20:50 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
22:00 Нил: 5000 години история, еп. 

1
22:45 Египетски загадки, еп. 6
00:00 Убийци от древността, еп. 1
00:55 Убийци от древността, еп. 2
01:50 Тайната война, еп. 5
02:45 Конспирация, еп. 12
03:35 Загадки в музея, еп. 12
04:35 Забранена история, еп. 2
05:25 Забранена история, еп. 3

ПонЕДЕлник, 10 юни
06:15 Страхотни изобретения, еп. 7
06:20 Страхотни изобретения, еп. 

11
07:10 Забранена история, еп. 3
08:05 Олимпийската мечта: Нацист-

ките игри през 1936
09:10 Тайните на шестте съпруги, 

еп. 1
10:20 Тайните на шестте съпруги, 

еп. 2
11:25 Тайните на шестте съпруги, 

еп. 3
12:35 Кройката на времето, еп. 1
13:15 Кройката на времето, еп. 2
13:55 Кройката на времето, еп. 3
14:40 Тайната война, еп. 10
15:45 Тайната война, еп. 11
16:45 Тайната война, еп. 12
17:55 Тайната война, еп. 13
18:55 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 5
20:00 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 2
20:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 10
22:00 Втората световна война - Бит-

ки за Европа, еп. 3
23:10 Личният живот на кралските 

особи, еп. 1
00:10 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 2
01:20 Конспирация, еп. 11
02:25 Личният живот на кралските 

особи, еп. 1
03:10 Забранена история, еп. 2
04:00 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 2
05:05 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 6
05:50 Загадки в музея, еп. 11

ВТорник, 11 юни
06:35 Страхотни изобретения
08:10 Изгубеният град на гладиато-

рите
09:15 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 1
10:20 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 2
11:25 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 3
12:30 Подемът на цивилизацията, 

еп. 1
13:35 Подемът на цивилизацията, 

еп. 2
14:40 Подемът на цивилизацията, 

еп. 3
15:45 Митични зверове, еп. 7
16:40 Митични зверове, еп. 8
17:45 Митични зверове, еп. 9
18:45 Разбойници, пирати и измам-

ници, еп. 2
20:00 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 3
20:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 11
22:00 Втората световна война - Бит-

ки за Европа, еп. 4
23:05 Личният живот на кралските 

особи, еп. 2
00:10 Нил: 5000 г. история, еп. 1
01:05 Конспирация, еп. 12
01:55 Личният живот на кралските 

особи, еп. 2
02:50 Забранена история, еп. 3
03:55 Нил: 5000 г. история, еп. 1
04:55 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
05:50 Гении на древния свят, еп. 2

виасат Хистори

срЯДа, 29 Май
05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
07:50 „Снайперисти”   
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6  
10:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“ 
11:00 „Тринайсет“ 
12:00 „Хавай 5-0“ 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
14:00 „Снайперисти“ 
15:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“
15:45 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6, 
2 епизода 

17:00 „Кралят на скорпионите: 
Походът на силата” – 
приключенски екшън с 
уч. на Виктор Уебстър, 
Елън Холман, Уил Кемп, 
Бари Бостуик, Рутгер 
Хауър, М.Емет Уолш 

19:00 „Тринайсет”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Противоотрова” 
00:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 

ЧЕТВърТък,  30 Май
05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
07:50 „Снайперисти”   
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6  
10:00 „Пожарникарите от Чи-

каго“ 
11:00 „Тринайсет“ 
12:00 „Хавай 5-0“ 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Последен изход”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6
16:30 „Внезапна смърт” – ек-

шън с уч. на Жан-Клод 
Ван Дам, Реймънд Бари, 
Пауърс Бут 

19:00 „Тринайсет”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 

21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Пазителите на съкрови-

щето” – приключенски 
филм с уч. на Раул Бова, 
Ана Фрийл, Фолкер Брух, 
Флорентине Ламе

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:00 Еротичен телепазар
ПЕТък,  31 Май

05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
07:50 „Снайперисти”  - сериал, 

сезон 4 
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6  
10:00 „Последен изход” 
11:00 „Тринайсет“ 
12:00 „Хавай 5-0“ 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Последен изход”
15:45 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6, 
2 епизода 

17:00 „Леден апокалипсис” 
– трилър с уч. на Дийн 
Кейн, Бетина Цимерман, 
Джоана Тейлър, Най-
джъл Бенет 

19:00 „Тринайсет”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Игрите на глада: Сойка-

присмехулка - Част 2“
00:50 „Фрактура” – предаване 

за рок музика  
03:15 Еротичен телепазар

съБоТа, 1 юни
06:10 „Мускетарите”, 2 епизода
08:45 „Полицаите от Чикаго” , 2 

епизода
11:00 „Кръвта вода не става” 

– драма с уч. на Мелиса 
Гилбърт, Линдзи Уогнър, 
Браян Уимър, Линди Ню-
тън, Грайндър Хийнес

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи” – сери-

ал, сезон 6
15:00 „Свободна територия” 

– екшън с уч. на Робърт 
Дювал, Кевин Костнър, 
Анет Бенинг, Майкъл 
Гамбън, Майкъл Джетър, 
Диего Луна, Джеймс Русо 

18:00 „Пазителите на съкрови-
щето” – приключенски 

филм с уч. на Раул Бова, 
Ана Фрийл, Фолкер Брух, 
Флорентине Ламе 

20:00 „Царството на огъня” – 
приключенски екшън с 
уч. на Матю Макконъхи, 
Крисчън Бейл, Джерард 
Бътлър, Изабела Скоруп-
ко, Скот Мутър, Дейвид 
Кенеди

22:30 „Завръщането на паяка” 
– криминален филм  с 
уч. на Морган Фрийман, 
Моника Потър, Майкъл 
Уинкот, Дилън Бейкър, 
Майкъл Мориарти, Пене-
лопе Ан Милър

00:15 Еротичен телепазар
нЕДЕлЯ, 2 юни

06:10 „Мускетарите”, 2 епизода
08:45 „Полицаите от Чикаго” , 2 

епизода
11:00 „Стрелeцът” – екшън с уч. 

на Уесли Снайпс, Уилчм 
Хоуп, Ема Самс, Антъни 
Уорън, Питър Йунгблуд 
Хилс, Питър Йунгблуд 
Хилс, Райън Макклъски

13:00 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Щурите съседи” – сери-
ал, сезон 6

15:00  „Царството на огъня”
17:10 „Игрите на глада: Сойка-

присмехулка - Част 2“ 
20:00 „Истината” – екшън  с уч. 

на Анди Гарсия, Форест 
Уитакър, Ева Лонгория, 
Ким Коутс, Дебора Кара 
Юнгер, Стивън Бауер, 
Лара Данс

22:10 „Операция Делта форс: 
Смъртна опасност” – 
екшън с уч. Грег Колинс, 
Джо Лара, Джъстин 
Уилямс, Джони Меснер, 
Гари Хъдсън

00:10 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:30 Еротичен телепазар

ПонЕДЕлник, 3 юни
05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
07:50 „Снайперисти“ 
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6 
10:00 „Последен изход” 
11:00 „Тринайсет“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Последен изход”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6, 
2 епизода

17:00 „Стрелeцът” – екшън с уч. 
на Уесли Снайпс, Уилчм 
Хоуп, Ема Самс, Антъни 
Уорън, Питър Йунгблуд 
Хилс, Питър Йунгблуд 
Хилс, Райън Макклъски 

19:00 „Тринайсет”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Пазителят” – екшън с уч. 

на Стивън Сегал, Арон 
Шивър, Люк Рейнс, Лизъл 
Карстенс, Киша Сиера, 
Стеф Дювал, Анджела 
Серано

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 

ВТорник, 4 юни
05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
07:50 „Снайперисти“ 
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6 
10:00 „Последен изход” 
11:00 „Тринайсет“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Последен изход”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6, 
2 епизода

17:00 „Операция Делта форс: 
Смъртна опасност” – 
екшън с уч. Грег Колинс, 
Джо Лара, Джъстин 
Уилямс, Джони Меснер, 
Гари Хъдсън 

19:00 „Тринайсет”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Максимален риск” – 

криминален екшън с уч. 
на Жан-Клод Ван Дам, 
Наташа Хенстрич, Жан-
Юг Англад, Зак Грениър

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:00 Еротичен телепазар

срЯДа, 5 юни
05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
07:50 „Снайперисти“ 
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6 
10:00 „Последен изход” 
11:00 „Тринайсет“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Последен изход”
16:00 „Свободна територия”
19:00 „Тринайсет”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Договорът” 
00:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”  
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 

ЧЕТВърТък, 6 юни
05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
07:50 „Снайперисти“ 
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6 
10:00 „Последен изход” 
11:00 „Тринайсет“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Последен изход”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6, 
2 епизода

17:00 „K-9” – екшън-комедия 
с уч. на Джеймс Белуши, 
Мел Харис, Ед О’Нийл, 
Джеймс Ханди, Уилям 
Садлър

19:00 „Тринайсет”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Елизиум” – екшън - 

фантастика с уч. на Мат 
Деймън, Джоди Фостър, 
Диего Луна, Хосе Пабло 
Кантийо, Уилям Фихтнър 
Алис Брага, Талиса Сото, 
Майкъл Шанкс, Шарлто 
Копли

00:15 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:15 Еротичен телепазар

ПЕТък, 7 юни
05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
07:50 „Снайперисти“ 
09:10 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6 
10:00 „Последен изход” 
11:00 „Тринайсет“ 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър”
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Последен изход”
16:00 „Всички обичат Рей-

мънд” – сериал, сезон 6, 
2 епизода

17:00 „Договорът” – екшън 
с уч. на Морган Фрий-
ман, Джон Кюсак, Бил 
Смитрович, Джейми 
Андерсън, Меган Додс 

19:00 „Тринайсет”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Кикбоксьор: Отмъще-

ние“ – екшън  с уч. на 
Жан - Клод Ван Дам, 
Ален Муси, Дейв Батиста,  
Джордж Сейнт Пиер, 
Джина Карано, Дарън 
Шавали, Сара Малакъл 
Лейн

01:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика  

03:30 Еротичен телепазар
съБоТа, 8 юни

06:00 „Мускетарите”, 2 епизода
08:30 „Полицаите от Чикаго” , 2 

епизода
10:50 „Хатфийлд и МакКой” – 

исторически филм с уч. 
на Кевин Костнър, Бил 
Пакстън, Том Берин-
джър, Пауърс Бут, Джена 
Малоун, Андрю Хауърд, 
Линдзи Пулсифър, Ноел 
Фишер, I част

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи” – сери-

ал, сезон 6
15:10  „Джеронимо: Една 

американска легенда“ –  
уестърн с уч. на Джейсън 
Патрик, Джийн Хекман, 
Робърт Дювал, Уес Стъ-
ди, Мат Деймън, Родни 
Грант, Кевин Тайг, Стив 
Рийвс, Карлос Паломино, 
Виктор Арън 

17:45 „Елизиум” – екшън - 
фантастика с уч. на Мат 
Деймън, Джоди Фостър, 
Диего Луна, Хосе Пабло 
Кантийо, Уилям Фихтнър 
Алис Брага, Талиса Сото, 
Майкъл Шанкс, Шарлто 
Копли 

20:00 „Карате кид”
22:40 „Заразно зло: Възмез-

дие” – екшън с уч. на 
Мила Йовович, Сиена 
Гилори, Мишел Родригес, 
Кевин Дюранд, Одет Фер, 
Шон Робъртс, Ли Бинбин

00:50 Еротичен телепазар
нЕДЕлЯ, 9 юни

06:10 „Мускетарите”, 2 епизода
08:45 „Полицаите от Чикаго” 
10:00 „Теория за големия”
10:30 „Джеронимо: Една 

американска легенда“ –  
уестърн с уч. на Джейсън 
Патрик, Джийн Хекман, 
Робърт Дювал, Уес Стъ-
ди, Мат Деймън, Родни 
Грант, Кевин Тайг, Стив 
Рийвс, Карлос Паломино, 
Виктор Арън 

13:00 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Щурите съседи” – сери-
ал, сезон 6

15:20 „K-9” – екшън-комедия 
с уч. на Джеймс Белуши, 
Мел Харис, Ед О’Нийл, 
Джеймс Ханди, Уилям 
Садлър 

17:30 „Карате кид” – екшън 
с уч. на Ралф Мачио, 
Пат Морита, Елизабет 
Шу, Мартин Ков, Ранди 
Хелър, Уилям Забка, Рон 
Томас, Роб Гарисън, Чад 
МакКуин, Тони О’Дел 

20:00 „Безпаметно” – екшън 
с уч. на Долф Лундгрен, 
Дани Трехо, Вивика Ан-
джанета Фокс, Майкъл 
Пайр, Натасия Малте, 
Джон Лауглин, Ейнджъл 
Конуел

21:50 „Операция Делта форс: 
Спасението” – екшън с 
уч. на Трей Томас, Тод 
Дженсън, Антъни Бишъп, 
Дейвид Дюкас, Джейсън 
Кенет

23:50 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:20 Еротичен телепазар
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29 Май, срЯДа
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъпле-

ние
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Видимо и невидимо 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тамплиерите – сериал, исто-

рически
23:15 Ликвидация – криминален 

сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: „История“
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR  /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A

30 Май, ЧЕТВърТък
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъпле-

ние
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова /п./

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тамплиерите – сериал, исто-

рически
23:15 Ликвидация – криминален 

сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR  /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 

31 Май, ПЕТък
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Операция: „История“
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Вътрешно разследване – 

криминален сериал
23:15 Ликвидация – кримина-

лен сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR  /п./
05:30 Новините ON AIR /п./

1 юни, съБоТа
06:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

07:00 Видимо и невидимо 
08:00 Операция: „История“
09:00 Мултимедия
10:30 Скритата Италия - филм
11:00 Светът отгоре – филм
11:30 В служба на Нейно Вели-

чество – филм
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката – криминален 

сериал /п./
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Хрътката – криминален 
сериал

21:30 Одисей - исторически 
сериал

22:30 Брулени хълмове – сери-
ал, драма

00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Характери /п./
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Операция: „История“ 

- предаване с Росен 
Петров /п./

04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Видимо и невидимо 
05:30 Новините ON AIR /п./

2 юни, нЕДЕлЯ
06:00 VIB 
06:30 Характери
07:00 Q&A
08:00 Брюксел 1 
09:00 Мултимедия
10:30 Скритата Италия - филм
11:00 Светът отгоре – филм
11:30 В служба на Нейно Вели-

чество – филм
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката – криминален 

сериал /п./
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов

16:30 Операция: „История“ 
– предаване с Росен 
Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 18:30 
Новините ON AIR

19:00 Boec.BG – предаване за 
бойни спортове

19:30 Жертвата – политически 
сериал

20:30 Хрътката – криминален 
сериал

21:30 Одисей - исторически 
сериал

22:30 Брулени хълмове – сери-
ал, драма

00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 VIB /п./
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Видимо и невидимо 
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: „История“ 

- предаване с Росен 
Петров /п./

3 юни, ПонЕДЕлник
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Брюксел 1 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Роден със сребърна 

лъжичка – криминален 
сериал

21:30 Новините ON AIR
22:15 Вътрешно разследване – 

криминален сериал
23:15 Ликвидация – кримина-

лен сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо 

4 юни, ВТорник
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Q&A
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Тамплиерите – сериал, 

исторически
23:15 Ликвидация – кримина-

лен сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Брюксел 1 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR  /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./ 
05:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 

обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

5 юни, срЯДа
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Видимо и невидимо 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Сила – криминален сери-

ал
23:15 Ликвидация – кримина-

лен сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR  /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A

6 юни, ЧЕТВърТък
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Сила – криминален сери-

ал
23:15 Ликвидация – кримина-

лен сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR  /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 

7 юни, ПЕТък
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая 
14:30 Операция: История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Живот в лъжа – сериал, 

политическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Вътрешно разследване – 

криминален сериал
23:15 Ликвидация – кримина-

лен сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR  /п./   
05:30 Новините ON AIR /п./

8 юни, съБоТа
06:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова /п./

07:00 Видимо и невидимо 
08:00 Операция: История
09:00 В служба на Нейно Вели-

чество – филм
10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Скритата Италия - филм 
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката – криминален 

сериал /п./
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Хрътката – криминален 
сериал

21:30 Одисей - исторически 

сериал
22:30 Доктор Живаго – истори-

ческа драма, сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Характери /п./
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Видимо и невидимо 
05:30 Новините ON AIR /п./

9 юни, нЕДЕлЯ
06:00 VIB 
06:30 Характери
07:00 Q&A
08:00 Брюксел 1 
09:00 В служба на Нейно Вели-

чество – филм
10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Скритата Италия - филм 
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката – криминален 

сериал /п./
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: История 
– предаване с Росен 
Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 18:30 
Новините ON AIR

19:00 Boec.BG – предаване за 
бойни спортове

19:30 Жертвата – политически 
сериал

20:30 Хрътката – криминален 
сериал

21:30 Одисей - исторически 
сериал

22:30 Доктор Живаго – истори-
ческа драма, сериал

00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 VIB /п./
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Видимо и невидимо 
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 

он еър

Фокс

срЯДа, 29 Май
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Психаротерапия
10:15 Психаротерапия
10:45 Черният списък
11:40 Хавай 5-0
12:35 Доказано невинни
13:25 911
14:20 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Орвил
22:55 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

ЧЕТВърТък, 30 Май
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Психаротерапия
10:15 Психаротерапия
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Орвил
13:25 911
14:15 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Врагът сред нас
22:55 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън

ПЕТък, 31 Май
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Психаротерапия
10:15 Психаротерапия
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Врагът сред нас
13:25 911
14:20 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

съБоТа, 1 юни
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:40 Касъл
07:30 Касъл
08:25 Кости
09:20 Кости
10:10 Кости
11:05 911
12:05 911
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Психаротерапия
14:25 Уолстрийт
16:55 Кости
17:40 Кости
18:35 Кости
19:30 Играта
22:00 Врагът сред нас
23:00 Орвил
23:55 Дълбоката държава
00:50 Мъж търси жена
01:20 Мъж търси жена
01:50 Високо напрежение
02:35 Изгнаник
03:25 Изгнаник
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Кости
05:15 Кости

нЕДЕлЯ, 2 юни
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:40 Касъл
07:30 Касъл
08:25 Кости
09:20 Кости
10:10 Кости
11:05 911
12:05 911
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Психаротерапия
14:25 Играта
16:50 Кости
17:40 Кости
18:35 Кости
19:30 Соларис
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Доказано невинни
23:00 Дълбоката държава
23:55 Лий Даниелс: Стар
00:50 Мъж търси жена
01:20 Мъж търси жена
01:50 Високо напрежение
02:35 Изгнаник
03:25 Изгнаник
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Кости
05:15 Кости

ПонЕДЕлник, 3 юни
06:00 Сирени
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Психаротерапия
10:15 Психаротерапия
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 911
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Дълбоката държава
22:55 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Под наблюдение

ВТорник, 4 юни
06:00 Сирени
06:25 Психаротерапия
06:45 Психаротерапия
07:10 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Дълбоката държава
13:30 911
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Под наблюдение

срЯДа, 5 юни
06:00 Сирени
06:25 Психаротерапия
06:45 Психаротерапия
07:10 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Доказано невинни
13:30 911
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Под наблюдение

ЧЕТВърТък, 6 юни
06:00 Сирени
06:25 Психаротерапия
06:45 Психаротерапия
07:10 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Доказано невинни
13:30 911
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Не си мой тип
22:30 Не си мой тип
23:00 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:25 Куантико
05:10 Под наблюдение

ПЕТък, 7 юни
06:00 Сирени
06:25 Психаротерапия
06:45 Психаротерапия
07:10 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Ловец на мисли
13:30 911
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:25 Куантико
05:10 Под наблюдение

съБоТа, 8 юни
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:40 Касъл
07:30 Касъл
08:25 Кости
09:20 Кости
10:10 Кости
11:05 911
12:05 911
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Психаротерапия
14:25 Соларис
16:40 Кости
17:40 Кости
18:35 Кости
19:30 Оскар
21:35 Семейство Симпсън
22:00 Не си мой тип
22:30 Не си мой тип
23:00 Доказано невинни
23:55 Дълбоката държава
00:50 Мъж търси жена
01:20 Мъж търси жена
01:50 Високо напрежение
02:35 Изгнаник
03:20 Изгнаник
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Кости
05:15 Кости

нЕДЕлЯ, 9 юни
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:40 Касъл
07:30 Касъл
08:25 Кости
09:20 Кости
10:10 Кости
11:05 911
12:05 911
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Психаротерапия
14:25 Оскар
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Кости
19:30 Господар и командир
22:10 Доказано невинни
23:00 Дълбоката държава
23:55 Лий Даниелс: Стар
00:50 Мъж търси жена
01:20 Мъж търси жена
01:50 Високо напрежение
02:35 Американците
03:25 Американците
04:15 Семейство Симпсън
04:35 Кости
05:15 Кости

ПонЕДЕлник, 10 юни
06:00 Сирени
06:25 Психаротерапия
06:45 Психаротерапия
07:10 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 911
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Дълбоката държава
22:55 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Под наблюдение

ВТорник, 11 юни
06:00 Сирени
06:25 Психаротерапия
06:45 Психаротерапия
07:10 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Дълбоката държава
13:30 911
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Под наблюдение
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ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀ  ÊÐÚÑÒÎÑËÎÂÈÖÀ

ÑÓДÎÊÓ

 Отговорите се попълват последователно хоризонтално и вертикално. думите се разделят от тъмни квадратчета, които вие трябва да пос-
тавите.  Цифрите в скоби показват броя на тъмните квадратчета във всеки ред или колона, без предварително поставените.

ÀÍÀÃÐÀÌÀ
анаграмата е разместване на буквите в ду-

ма, при което се получава нова дума. 

Ñòр. 31Ñòр. 31
Îòãоâори оò бр. 21

Ñòр. 27
ВоДораВно: „Жените с Марта Вачкова”. Кариока. То-

нер. Опит. Отвор. Рязан. Кантата. Алпака. Акин. Неон. АРО. 
Напор. Килим. Ока. КАТ. Регата. Атлас. Инка. Олива. Опе-
ра. Алод. Солана. Астор. Белот. „Ора”. Риро. Стан. Тоник. 
Плац. Ливер. Ина. Каро. Ези. Бас. Акт. Имам. СТАР. Сало. 
Остар. Пилето. Медал. Обида. Амарин. Север. Тлака. Омир. 
Леке. Калас. Риган. Тип. Кант. Риман. „Нана”. Карат. Ара-
би. Анатом. Бара. Евро. Окиси. Еве. Набор. Омара. Анорак.

оТВЕсно: Нектарин. Еротика. Американ. Навло. Ка-
лин. Василев. Пара. Сироп. Калорифер. Модел. Раб. Тира-
на. Оток. Роса. Арека. Део. Катод. Мол. Катер. Скрап. Тен. 
Омая. Орис. Стол. Таро. Зарево. Абак. Ром. Ортак. Гал. Ари-
кара. Тоника. „Далибор”. МАН. Нитон. Спа. „Амика”. Век. 
Лапа. Оса. Варани. Плам. НАСА. Немара. Емир. НИН. Око-
то. Тас. Старина. Опанол. Тотализатор. Гатер. Квит. Камо-
ра. Аника. Иванова. Атанас. Раница. Трон. Намек. 

ХориЗонТално: А. Смешно по-
добие на нещо – Първият летец, син 
на Дедал /мит./ (1). Б. Коралов остров 
– Бяла лятна офицерска куртка – Еги-
петски бог (3). В. Голяма водоплаваща 
птица – Вид колбас (2). Г. Водно расте-
ние, цвете – Музикална нота – Теле-
фонен повик (3). Д. Град в Чад – Зна-
тен род в древния Рим – Частица за 
отрицание (4). Е. Събирачка на бисер-
ни миди в Япония – Римски импера-
тор – Вид шарка на плат (2). Ж. Бозай-
ник от семейство Жирафови – Малка 
войскова болница (2). З. Едноклетъч-
но животно – Необикновен, заплетен 
случай – Династия в Корея (3). И. По-
ема на Данте – Широколистно дър-
во нс ароматни цветове – Тропиче-
ски плод – Изкуствена прежда (3). Й. 
Свещен бик у древните египтяни – 
Владетел на монархия – Издълбан от 
водата дол (2). 

ВЕрТикално: 1. Музикална нота 
– Мостово транспортно съоръжение 
(1). 2. Руски диригент /1802 – 1848/ – 
Духовен глава на мохамеданите (2). 
3. Горящ шнур – Призиви, обръще-
ния (1). 4. Обвивка на гъсеница – Пти-
ца от рода на щъркелите (1). 5. Езеро 
в Унгария – Унгарски пистолети (2). 
6. Шведски изобретател /1833-1896/ 
– Руски автомати (2). 7. Широколист-
но дърво – Дете без родители (2). 8. 
Хищен бозайник – Град в Швейца-
рия (1). 9. Държава в Азия – Носов 
звук (1). 10. Горско животно – Река 
в Германия (3). 11. Планина в Бъл-
гария – Секта, разкол (2). 12. Малоа-
зийска богиня – Буен кон – Руски са-
молет (3). 13. Единица за атмосфер-
но налягане – Звук издаван от куче 
– Холандски художник /1599-1642/ 
(2). 14. Дреха на свещеник – Българ-
ски нос на Черно море (1). 

Във всяка колона нанесете отвесно четири-
буквени думи със следните значения: 1. Домаш-
на дълга женска дреха – Силен местен приморски 
вятър. 2. Такса при внасяне и изнасяне на опреде-
лени стоки през граница –  Имущество, притежание 
на някого. 3. Стая с печка /турс./ – Чехли с дебела 
подметка. 4. Вид памучен плат с релефни фигури – 
Бригада, група, сдружение. 5. Река в Русия – Кръ-
воносен съд. 6. Френски писател /1840-1902/ – Ас-
ма, лозница. 7. Част от човешко тяло – Шотландски 
писател /1771-1832/. 8. Стара японска столица – На-
рушаване целостта на кожата.  9. Двуостри ножове 
– Названието на френските партизани. 10. Поети-
ческо съзвучие – Река в Португалия 11. Иглолист-
но дърво – Древногръцки бог на любовта. 12. Ста-
рото название на Демократична Република Конго 
– Къса горна  дреха. 13. Некроза по лицевите час-
ти – Египетски бог. При правилно решение на анаг-
рамата в предпоследния хоризонтален ред трябва 
да получите названието на роман на Даниел Дефо.

Васил  гЕоргиЕВ
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Неуспешен старт за 
нашите волейболистки 

„а” 
група, 
XXXVI 
кръг

страницата подготви Цветан илиЕВ

Лудогорец 
триумфира 
с титлата

„Червените” 
надвиха 

„канарчетата” 

Ивет Лалова 
отново първа

Монтана и Арда ще търсят 
място сред елита

Последният кръг в „Б“ група

Д о м и н а -
цията на Лу-
д о г о р е ц 
п р о д ъ л ж а -
ва. “Орлите” 
се наложиха 
к а т е г о р и ч -
но с 4:1 над 
Черно море 
в мач от по-
следния кръг 
на шампионата. По този начин 
разградчани грабнаха за осми 
пореден път шампионската тит-
ла на България, която не им се 
е изплъзвала от деня, в който 
“зелените” влязоха в групата на 
майсторите. Макар че през та-
зи години в тима се забелязва 
отстъпление, Лудогорец заслу-
жено спечели златните медали. 
“Орлите” освен че завършиха на 
първо място с една точка пред-
нина, са с по-добри показатели в 

Берое победи у дома експери-
ментален Левски с 3:1 в мач от 
последния кръг на Първа лига. 
Точни за старозагорци бяха Ру-
бен Бригидо (28) и Мартин Кам-
буров (50,89). За "сините" се раз-

писа Валери Божинов в 70-ата 
минута от дузпа. 

Треньорът на столичани Геор-
ги Тодоров бе дал почивка на го-
ляма част от своите титуляри. То-
ва даде отражение върху играта 

на тима и закономерно староза-
горци стигнаха до успеха. 

Левски остана на трето място 
в крайното класиране на Пър-
ва лига с 66 точки. Берое е чет-
върти с 58.

ЦСКА победи Ботев (Плов-
див) в последния кръг на над-
преварата в Първа лига.

Тимът на домакините се 
нуждаеше от задължителна 
победа. "Червените" бяха на 
точка зад лидера Лудогорец, 
който обаче спечели дома-
кинството си на Черно море. 
Всички на "Българска армия" 
се надяваха на грешна стъпка 
от страна на разградчани, кое-
то да им донесе шампионската 
титла. Това обаче не се случи.

За Ботев (Пд) двубоят срещу 
"червените" нямаше абсолют-
но никакво значение.

Голът на победата за "чер-
вените" бе отбелязан от Жор-
жиньо в 90-ата минута след 
центриране от корнер в по-
лето на Даниел Кайзер.

преките двубои с големия си кон-
курент през тази година - ЦСКА-
София. Първото попадение реа-
лизира Димо Бакалов в десетата 
минута. В 23-ата Жоржиньо израв-
ни. Радостта на гостите бе кратка, 
тъй като Якуб Шверчок вкара вто-
ри гол за своя тим в 32-ата минута. 
В 58-ата минута Шверчок отбеля-
за втори гол и по този начин оси-
гури два гола аванс на своя тим. 
В 70-ата минута Шверчок оформи 
своя хеттрик.

Левски се препъна в Стара Загора

Ивет Лалова-Колио спечели спринта на 200 ме-
тра за жени в Кастейон, част от европейската клуб-
на купа по лека атлетика. 35-годишната българка, 
която се състезава за турския отбор "Енка", пресе-
че финала с резултат 23,10 секунди. Зад Лалова ос-
тана италианката Киара Герарди, която завърши 

състезанието на второ място с време 23,55 секунди. 
Трета се класира датчанката Ида Катрин Карстофт.

Лалова  спечели и късия спринт на 100 метра, ка-
то даде време 11,28 секунди.

Волейболистките от националния отбор на Бъл-
гария дебютираха със загуба в най-комерсиалния 
турнир - Лигата на нациите. Момичетата на Иван 
Петков взеха гейм, но отстъпиха на силния тим 
на Япония с 1:3 (23:25, 25:21, 19:25, 23:25) в пър-
вия си мач от турнира в група 2 на надпревара-
та, игран в Русе.

Те изпуснаха страхотна възможност да постиг-
нат победа срещу Белгия във втория си мач. По-
ведоха с 2:0, но в крайна сметка допуснаха обрат 
и отстъпиха с 2:3 (25:19, 25:15, 22:25, 16:25, 13:25)

В третия си мач паднаха от шампионките от ми-
налата година от САЩ с 0:3 (20:25, 16:25, 21:25).

Така българските "лъвици" завършиха турни-
ра без нито една победа и само една-единствена 

спечелена точка. Следващия уикенд България ще 
играе на турнира в група 8 в Апелдоорн (Холан-
дия), където ще спорят с отборите на домакините, 
Полша и Бразилия. САЩ пък записаха 3 победи от 
3 мача и 9 точки, а следващата седмица ще играят 
в група 5 в Конелиано Венето (Италия) срещу до-
макините от "скуадра адзура", световния шампи-
он Сърбия и Доминиканската република.

в лигата на нациите

Последният кръг 
във Втора лига опре-
дели двойките в бара-
жите за елита, както 
и втория изпадащ от 
професионалния фут-
бол. Отборът на Мон-
тана победи с 2:1 като 
гост Несебър, за-
пази втората си 
позиция в край-
ното класиране 
и на 30 май, чет-
въртък, ще се из-
прави срещу Ви-
тоша (Бистри-
ца) в директна 
битка за място 
в майсторска-
та ни група нае-
сен. Поражение-
то пък прати ти-
ма от Черномо-
рието при ама-
тьорите - там, къ-
дето само преди 
година се озова-
ха съседите му от Неф-
тохимик (Бургас) и Со-
зопол.

Изхвърлилият ЦСКА 
1948 от битката за ба-
ражите - Арда (Кърджа-
ли), победи с 3:2 като 
гост Ботев (Гълъбово), 
но въпреки това оста-
на трети, само на точ-
ка зад Монтана в край-
ното подреждане. Така 
тимът на Стамен Бел-
чев ще срещне в сря-
да – 29 май, Септем-
ври (София) в интри-

гуващ сблъсък за мяс-
то в родния елит през 
новата кампания.

Най-щастливи от 
развръзката в послед-
ните няколко кръга пък 
се оказаха съставите на 
Кариана (Ерден), Пи-

рин (Благоевград) и Лу-
догорец 2, които в най-
важната част на шам-
пионата записаха ня-
колко победи и макар 
и драматично, запази-
ха професионалния си 
статут. 

Успехът е изключи-
телен за ерденци, кои-
то са абсолютен дебю-
тант сред професиона-
листите и бяха сочени 
сред основните "фаво-
рити" за изпадане.

Компания на Несе-

бър в аматьорския фут-
бол ще прави тимът на 
Добруджа, който още 
преди няколко седми-
ци се сбогува скоро-
постижно с професио-
налния си статут. 

На изпроводяк "жъл-

то-зелените" стигнаха 
до 2:2 като гост на Ли-
текс. 

Голямото разочаро-
вание на сезона - ЦСКА 
1948, приключи кампа-
нията с победа 3:1 като 
домакин на Локомотив 
(София).

рЕЗУлТаТи  
оТ XXX кръг

Цска 1948 - локомо-
тив (софия) 3:1 
1:0 Александров 11'
2:0 Гущеров 49'
3:0 Зоров 77'

3:1 Александров 79'
локомотив (горна 
оряховица) - Черно-
морец (Балчик) 1:2 
0:1 Йосков 62'
1:1 Попов 84'
1:2 Касабов 86'
несебър - Монтана 1:2 

0:1 Цветков 5'
1:1 Халил 35'
1:2 Илиев 37'
Пирин (Бла-
гоевград) - 
лудогорец 2 
1:0 
1:0 Златинов 
82' (д)
литекс - Доб-
руджа 2:2 
0:1 Кръстев 17'
0:1 Минков 41'
1:2 Мицаков 
49'
2:2 Йорданов 
51'
с т р у м с к а 
слава (радо-
мир) - Царско 

село 2:2 
0:1 Евгениев 9' (авт)
1:1 Аспарухов 57'
1:2 Василев 61'
2:2 Николов 82'
кариана (Ерден) - По-
морие 2:0 1:0 
Игнатов 25'
2:0 Игнатов 44'
Ботев (гълъбово) - ар-
да (кърджали) 2:3 
1:0 Катранков 24'
1:1 Осман 30' (д)
1:2 П. Христов 44'
2:2 Игнатов 60'
2:3 Карадайъ 78'
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Съюзен живот Читалища

ЦЕНИМ ПРИЯТЕЛСТВОТО

страницата подготви Маргарита лоЗаноВа

Наближат ли велик-
денските празници, се 
събужда и възражда 
не само природата, но 
се събуждат и възраж-
дат и душите ни. Тога-
ва си спомняме за вели-
кия урок по смирение на 
Спасителя, спомняме си 
неговите страдания и 
саможертва, размишля-
ваме за дългия път към 
спасението. И разбира-
ме, че трябва да се отър-
сим от нашата дребна-
вост, себелюбие и его-
изъм и да ценим само 
истински важните неща 
в живота като здраве-
то, семейството, всеки 
хубав миг на общуване, 
приятелството.

И в следващите  ре-
дове за приятелство-
то ми е думата. В  ККП 
“Щастливеца“ – Свищов, 
по традиция организи-
рахме пролетно търже-
ство в един от престиж-
ните ресторанти, в кое-
то се включиха 140 чле-
нове на нашата органи-
зация. На тържеството 
бяха и представители 

на общинските клубове 
от община Елена и об-
щина Лясковец с техни-
те председатели Стефка 
Костадинова и Калинка 
Цацова, както и пред-
седателите на клубове-
те на пенсионера от об-
щина Свищов. Гости на 
тържеството бяха кме-
тът на община Свищов  
Генчо Генчев, който ви-
наги намира време и до-
бри думи, за да уважи 
и обнадежди с присъст-
вието си хората от тре-
тата възраст, а така съ-

що и председателят на 
Съюза на пенсионери-
те-2004 Валентина Ни-
колова.

Присъстващите бяха 
поздравени с топли ду-
ми от председателката 
на ККП “Щастливеца“ - 
Свищов, Мария Радуло-
ва, която  изрази радост-
та си от поредните гос-
тувания между пенси-
онерските клубове. Тя 
подчерта, че тези гос-
тувания са залог за ре-
ални бъдещи съвмест-
ни дейности и инициа-
тиви и ще укрепят мос-
товете между клубовете 
и хората от третата въз-
раст, за да останат на за-

ден план болките, само-
тата, бедността, страхо-
вете и несигурността от 
идващия ден. Валентина 

Николова пожела успех 
на съюза, който се е ут-
върдил като  необходи-
ма и авторитетна орга-
низация, която защита-
ва интересите на пенси-
онерите в България. Тя 
призова заедно да про-
дължаваме да защита-

ваме неговото име, тъй 
като в него членуват над 
850 хиляди човека. Ва-
лентина Николова изра-

зи прекрасните си впе-
чатления от работата на 
свищовската организа-
ция в лицето на  Мария 
Радулова и й пожела все 
така всеотдайно и гри-
жовно да допринася за 
работата на клуба, кое-
то е в интерес на хора-
та. Присъстващите бяха 
поздравени и от кме-
та на община Свищов 
Генчо Генчев. Той бла-
годари на пенсионери-
те, че активно участват 
в инициативите, органи-
зирани от общината, че 
възрастните хора нами-
рат време, дух и сили  да 
организират редица на-
чинания в клуб „Щастли-
веца“, с което разноо-
бразяват не само живо-
та на хората от клуба, но 
и този на общината.Ка-

то символ на приятел-
ството между пенсио-
нерските клубове гос-
тите от Елена и Ляско-
вец отправиха своите 
поздравителни адре-
си и подариха красиво 
изработени икони, а от 
клуб „Щастливеца“ като 
духовен подарък полу-
чиха новоизлязлата ми 
стихосбирка.

Тържеството завър-
ши с отправени пока-
ни за нови гостувания, 
с много танци и добро 
настроение, което вля 
пролетен оптимизъм в 
душите на хората от тре-
тата възраст.

Веселка колЕВа, 
ккП “щастливеца“, 

свищов

Ïðåäèçâèêàíè ñúñòîÿíèÿСредища на духовността
Три читалища на територията на 

община Смолян навършват кръгли го-
дишнини от своето основаване през 

настоящата 2019 година. Средищата 
на духовността, чиито празници ще 
б ъ д а т 
о т б е -
лязани, 
са НЧ 
„Разви-
тие – 
1 9 1 9 “ 
- с. Ле-
в о ч е -
во, НЧ 
„Съзна-
ние – 
1929“ – 
с. Гела, 
и НЧ 
„ Б р а -
тан Шукеров“ – 1959“ – с. 
Кошница. Читалище-
то в село Левоче-
во ще чества 
100-годишни-
ната си, чита-
лището в се-
ло Гела ста-
ва на 90 го-
дини, а чи-
талището в 
село Кошни-
ца – на 60 го-
дини. По този 
повод кметът на 
община Смолян Ни-
колай Мелемов пред-
лага да бъдат почетени с па-
рични награди в размер на 1000 лв. за 

читалището в Левочево и по 500 лв. за 
читалищата в Гела и Кошница. 

Предложението на кмета включва 
още награда от 1000 лв. за 
НЧ „Орфееви гори – 1870“ 
по повод 100- годишнина-
та от основаването на Пър-
ви среднородопски театър 
„Изгрев“.

Три читалищни форма-
ции от Смолян през 2019 
година ще празнуват свои 
юбилейни годишнини.  
Клуб „Хоро“ към читали-
ще „Орфееви гори – 1870“ 

ще празнува 15 години от основаване-
то си. „101 каба гайди“ към читалище 

„Христо Ботев – 1871“ съ-
що става на 15 годи-

ни, а музикалната 
школа „Стефан 

Бончев“ към 
ч и т а л и щ е 

„Христо Бо-
тев – 1871“ 
ще отбеле-
жи своята 
65-годиш-

нина. 
По този 

повод пред-
ложението на 

кмета Мелемов е 
трите формации да 

получат по 200 лв. парич-
на награда.

 Четвъртата  
художествена 
изложба на Бо-
ряна Павлова 
„ С ъ с т о я н и я ”  
беше открита 
на 7 май в ка-
мерната зала 
на НЧ „Напре-
дък - 1871”. Тя 
е събитие от 
28-те крайду-
навски праз-
ници на кул-
турата  „Нико-
пол – 2019”.

В 26 плат-
на българските мо-
тиви са представени 
с възрожденски къщи 
и  обаятелни портре-
ти на моми. Любими-
те моми на Боряна 
в национални носии 
са на фона на цветя, 
други са нагиздени 
лазарки, а една е на 
кьошка на родопска 
къща. Вярна на се-
бе си, тя възкресява 
отминал живот, кой-
то няма да се повто-
ри, с картините  на 
стари къщи, окъпа-
ни от багри, свет-
лини и сенки през 
всички сезони. В тях 
сякаш танцуват гра-
дински цветя, снегът 
е многоцветен, есен-
та не е тъжна. Кога-
то ги гледа човек, му 
се иска да тръгне по 
калдъръмените ули-
ци, да потропа на ня-
коя порта.

Да, светът се проме-
ня. Ние сме последни-
те, които сме ги виж-
дали. Е, има няколко 
етнографски компле-
кса, ще ги посещават 

децата на нашите де-
ца, но няма да имат 
спомени от дядовата 
къща на село с дър-
вен чардак и мириз-

ливия шибой на баба. 
За това се раждат ху-
дожници – да рисуват 
миналото и настояще-
то, да създават памет 

и красота. Гледайки 
картините със стари 
къщи, когато сърце-
то е все още някъде 
в миналото, чувството 
за носталгия не воде-
ше зрителите до нега-
тивно настроение. 

За това се беше по-
грижила художнич-
ката - четири плат-
на с пролетни цве-
тя и пъстра пеперу-
да подпомагаха тро-
гателното и прият-
но преживяване на 
„Състояния”-та. 

Накрая си доволен, 
че си видял всичко то-
ва, че си съпричастен 
с  талантливото раз-
витие на една самоу-
ка художничка, че си 
й стиснал ръката и си 
казал „Благодаря, Бо-
ряна!”.

Художничката Б. 
Павлова е начална 
учителка в СУ ”Хрис-
то Ботев” и ръково-
ди читалищен кръжок.

николинка 
ХрисТоВа

нЧ "сълза", с. гела

с. левочево

с. кошница
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Кю с т е н д и л с к и я т 
край се гордее с 
лечебните води, 

богатото си историче-
ско минало, природни-
те красоти, известен е 
като овощната гради-
на на България. И не 
на последно място с 
плеядата кюстендил-
ски художници. Това 
са Никола Мирчев, 
проф. Борис Колев, 
проф. Кирил Цонев, 
Стоян Венев, Мориц 
Бенеционов, Васил Ев-
тимов, Борис Елисеев, 
проф. Евтим Томов, 
проф. Асен Василев, 
Свилен Блажев, Елица 
Тодорова, Драган Ло-
зенски, Теодор Ушев, 
проф. Кирил Гогов... И 
над всички се извися-
ва високата слаба фи-
гура с дълга брада на 
Майстора – най-бъл-
гарския художник.

Владимир Дими-
тров се ражда в се-
мейство на бежанци от 
с. Магарево, Битолско. 
Има мигранти, има из-
селници, но съдбата на 
бежанците е най-жес-
тока, защото те бягат, 
за да спасят живота 
си. И бедността става 
техен постоянен спът-
ник. Семейството се 
заселва в кюстендил-
ското с. Фролош, къ-
дето се ражда Влади-
мир, сетне се премест-
ва в града в бедняшкия 
квартал Катранлия в 
полите на Хисарлъка. 
Бащата е сакат с дяс-
ната ръка, трудно си 
намира работа и мом-
чето отрано трябва да 
помага в изхранването 
на семейството. След 
като завършва 7 клас, 
заради  брилянтния му 
калиграфски почерк е 
назначено като писар 
в Окръжния съд. Ско-
ро листовете са изпъл-
нени с рисунки и ски-
ци на съдии, адвокати 
и посетители. Отрано 
изявеният талант е по-
вод за импровизирана 

той е известен със сво-
ята щедрост, а когато 
няма... Емануил Поп-
димитров, добър при-
ятел с художника, за-
белязва, че от извест-
но време му се губи 
от погледа, и отива в 
квартирата му да го ви-
ди. Заварва го на лег-
ло, силно отслабнал. 
На въпроса какво ста-
ва художникът кротко 
се усмихва:

- Чекам си крайо.
Спечелил от про-

дажба на картини, 
Майстора посещава 
галериите в Лондон, 
Париж, Брюксел, Дрез-
ден, Мюнхен, Виена, 
рисува в САЩ, Истан-
бул, Рим. В Рим през 
1924 г. се запознава 
с американския ко-
лекционер и меценат 
Джон Крейн и сключ-
ва четиригодишен до-
говор да предава всич-
ки свои работи на аме-
риканеца. Приятели на 
художника са го съвет-

вали някои великолеп-
ни платна, особено от 
Цариградския цикъл, 
да запази за родина-
та си, но той отказва 
да излъже. 
Зад океа-
на отиват 
около 200 
к а р т и н и . 
През 70-
те и 80-те 
години на 
м и н а л и я 
век държа-
вата отку-
пува около 
60 творби.

П р е з 
1924 г. по 
покана на 
свой при-
ятел Май-
стора се 
заселва в 
к ю с т е н -
д и л с к о т о 
с. Шишко-
вци и ос-
тава там 
27 години. 
Това е най-
плодотворният пери-
од в живота и дейност-
та на художника. Тук 

вал във влака за Кюс-
тендил и негов спът-
ник се ожалил, че му 
откраднали коня и ка-
руцата. Колкото пари 
имал - творецът му 
дал, като му казал, че 
се надява да стигнат 
да си купи нови, а по-
сле го догонил на пе-
рона да му даде обув-
ките си, защото чове-
кът бил със скъсани. 
Художникът казал, че 
живее близко до га-

рата и няма проблем.
Голямото сърце на 

Майстора личи в любо-
вта му към всичко род-
но, възторга от при-
родната красота, иде-
ализацията на българ-
ката. През 1958 г. на 
Световното изложе-
ние в Брюксел него-
вата „Мома от Шиш-
ковци” е обявена като 
Българската мадона. 
Мечтата на художни-
ка е да сътвори голямо 
платно как на сватба 
невястата целува ръ-
ка на свекъра. Вижда 
в него патриархалния 
морал на българина, 
нравствената му чис-
тота и съхранение на 
традициите. Има де-

сетки ескизи на обра-
зите от това мащабно 
платно, разработено в 

различна цветова га-
ма, но идеята е остана-
ла неосъществена. „Ед-
ва стигнах до скиците, 
и животът си отиде...”, 
ще отрони с горчивина 
в края на живота си.

В с. Шишковци днес 
са къщата музей на 
художника, паметни-
кът, тленните останки 
(Майстора умира в Со-
фия през 1960 г., къде-
то е погребан, а сетне 
преместен в Шишко-

вци) и неувяхващият 
спомен за дедо Вла-
де Рисувачо. И всеки, 
който се е докоснал до 
светлината на творе-
ца, гордо споделя, че 
е виждал, разговарял 
и общувал с човека, за 
когото не знаеха, че е 
гений, но знаеха, че е 
светец. 

Творчеството на 
Владимир Димитров 
е признато за част 
от световното кул-
турно наследство на 
 ЮНЕСКО. Защото твор-
бите на великите  при-
надлежат на цялото 
човечество. Преди го-
дини в едно интер-
вю сюрреалистът Сал-
вадор Дали споделя, 

че познава и 
високо цени 
творчеството 
на Майстора. 
Как – та нали 
те двамата са 
двата края на 
въжето и като 
стил на рису-
ване, и като на-
чин на живот? 
Но гениите ве-
роятно по не-
що си прили-
чат и се при-
вличат.

Ако отидете 
в Кюстендил, 
н е п р е м е н н о 
влезте в Худо-
жествената га-
лерия „Вл. Ди-
митров – Май-
стора”. От вхо-
да ще усетите, 
че влизате в 
храм. Храм на 

красотата и българщи-
ната.

иван ВасЕВ

изложба, след която 
добродетелни кюстен-
дилци събират сред-
ства Владимир да про-
дължи образованието 
си в Рисувалното учи-

лище. Чуждите пари не 
бива да се разхищават 
и младежът не ползва 
железницата, а прис-
тига в столицата пе-
шком. Кроткият и до-
бродушен студент от 
класа на проф. Мър-
квичка към всички се 
обръща с „майсторе” 
и така спечелва обич-
та на колегите си и 
прозвището Майстора. 
Но не толкова кротък 
е, когато стане дума 
за творчество. От оне-
зи години е запазен 
мъжки портрет с мас-
ло, под който с въглен 
е написано: „Моля да 
не ми се сочат греш-
ките!” Първи изложби, 
доброволен участник 
като военен художник 
в Балканската, Между-
съюзническата и Пър-
вата световна война. 
Платното „Завръщане 
от фронта” поразява 
с мъката и безсмисли-
ето на войната. Впро-
чем Майстора е убе-
ден пацифист, толсто-
ист и върл вегетариа-
нец. Когато има пари, 

създава поредицата 
портрети на българка-
та на фона на цъфнали 
ябълки и круши, сред 
зрели плодове, гроз-
де и цветя, картини 
на упорит селски труд, 
цикли от българската 
обредност. Сутрин, ко-
гато хората тръгват по 
полето, Майстора е с 
тях, а често и преди 
тях, за да улови утрин-
ното слънце. В джо-
бовете му винаги има 
бонбони за деца-
та, помага с па-
ри на бедните. Със 
съселяните си е на 
всички празници 
и събития, обича 
да ходи и на събо-
ри, за да слуша лю-
бимата му народ-
на музика. В сво-
бодното си време 
свири на тамбура.

Веднъж Нико-
лай Райнов иро-
нично му под-
хвърлил:

- Майсторе, ти 
ще си умреш 
от морал.

- А по-до-
бре ли е да 
умра от не-
моралност? - ус-
михнал се творе-
цът.

Щедростта на 
Вл. Димитров шо-
кира прагматич-
ните люде. По-
сред зима пред 
Рисувалното учи-
лище видял бе-
ден студент да 
мръзне леко об-
лечен. Сваля бал-
тона си и му го 
дава. Друг път 
тръгнали със 
Стоян Венев от 
Кюстендил за Со-

фия. Майстора видял 
някакви просяци, дал 
им парите си, а на Ве-
нев обяснил, че му се 
налага да свърши не-

що, и се върнал, за-
щото останал без пари 
за билет. Веднъж пъту-

Светецът с четката
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Продължение от бр. 31
- Защо в тези труд-

ни времена не се чу-
ва гласът на духов-
ния, на интелекту-
алния елит? Защо 
днес няма бунтари 
като Ботев, Яворов, 
Байрон, солжени-
цин, Хавел?

- Защото във вре-
мето, в което живе-
ем, не е проблем са-
мо да се изкажеш, 
проблем е гласът да 
бъде по някякъв на-
чин умножен от сред-
ствата за масова ко-
муникация и той да 
бъде чут, иначе вкъ-
щи може и да си гово-
рите и крещите кол-
кото си поискате. Хо-
рата, на които им се 
иска или участват в 
управлението на све-
та, така са овладели 
средствата за масо-
ва информация, че е 
изключително труд-
но гласът, особе-
но било той на един 
бунтар, да стигне до 
тях. Собствениците 
за масова информа-
ция кои са? Кой пла-
ща? Представете си 
бунтар да проповяд-
ва своите теории, ко-
ито заплашват спо-
койното съществува-
ние на хората, които 
държат средствата?! 
Мислите ли, че ще го 
оставят да си гово-
ри? Обстоятелства-
та са се променили 
по такъв начин, че в 
момента хората, ко-
ито управляват или 
искат да управляват 
света, са разбрали, 
че трябва да държат 
средствата, с които 
се говори чрез ми-
крофон, камера... Да, 
гласове има, дори и 
се промъкват, но не 
се разпространяват. 
Може и да има вест-
ник с добър тираж, 
който да пише, или 
книга в 1000 брой-
ки, но мислите ли, 
че гласът наистина 
се чува?!

- и? как се спася-
вате от кошмара на 
ежедневието, от от-
чайващата безду-
ховност, от завист-

дение в момента е не-
нормално. Не може да 
съществуват конфли-
кти като тези във Ве-
нецуела, Крим, Украй-
на, Сирия, ако чове-
чеството не се стреми 
отново да се подсили 
на ръцете си, да заема 
горилска поза. Усеща 
се липса на качество, 
което се нарича чо-
вешко достойнство, 
което в документите 
на големите общества 
стои на първо място, 
преди добродетелите 
и правата. Тук е пра-
вото да гледаш света 
с изправено чело. По-
гледнете Народното 
ни събрание, светов-
ния, нашия печат, из-
куството. Думата на-
силие се превръща в 
насъщна дума. Да ви 

кажа, гледам на това 
със спокойствие. Те-
зи, които се опитват 
да променят, залагат 
на ценност, която не 
е в основата на наше-

то съществува-
ние. Моисей, ка-
то слизал от Си-
найската плани-
на, вижда злат-
ния бог на ев-
реите и казва: 
„Вие продадох-
те славата си за 
теле, което па-
се трева”. Така 
правим и ние. 
Не може пари-
те да бъдат ръ-
ководно нача-
ло в живота на 
хората. Про-
блемът за цен-
ностите се пре-
връща в осно-
вен за същест-
вуването ни.

- къде виж-
дате спасени-
ето за Бълга-
рия - бунт, ме-
сия, външна 
намеса, ката-
клизъм...?

- Най-напред тряб-
ва да си признаем 
честно, макар че е 
изключително труд-
но за нас, които си из-
живяваме подарения 

от природата срок, 
че всичко изисква 
време. Аз казах една 
притча за Климент Ох-
ридски, който на въ-
проса какви дървета 
да бъдат засадени и 
за колко време рас-
тат, казва: „Още днес 
засадете дъбове.” Не 
трябва да се ръково-
дим от това да очаква-
ме жътвата. В едната 
шепа ще държим жит-
ни зрънца, за да има-
ме какво да ядем, а в 
другата ще държим 
жълъди, но „Няма да 
преминем под сянка-
та на тези дъбове”, ка-
зал още Климент. Не-
щата, които трябва да 
се направят и ще се 
направят, защото ня-
ма друг изход, изис-
кват едно бавно рас-

тене, докато малкото 
детенце премине под 
сянката на тези дъбо-
ве.

- с коя от велики-
те сенки на минало-
то бихте искали да 
си побъбрите, ако 
ви се удаде хипоте-
тична възможност 
за това?

- Разговарял съм с 
хората, които нари-
чат велики. За хора-
та, за които съм пи-
съл, за събития, в кои-
то те участват. Аз съм 
беседвал с Аспарух в 
продължение на цели 
25 години - от 1968 до 
1993 година. Написал 
съм го в романа, раз-
казвачът съм аз и вся-
ка вечер се събирах с 

моите герои и си раз-
говаряхме и разгова-

ряхме... Когато затва-
рях последната стра-
ница от книгата, ми 
се плачеше, тъй като 
те вече нямат време 
за мен и вечер няма 
повече да дойдат да 
беседваме заедно...

- кое ви прави 
свободен човек, г-н 
Дончев?

- Аз, писателят Ан-
тон Дончев, се чувст-
вам свободен човек, 
затова, защото ни-
кога през моето съ-
ществувание, всич-
ки решения в живо-
та ми не са се ръко-
водили, не съм се ръ-
ководил от користни 
подбуди. 

Никога не съм сла-
гал материалните из-
годи пред възмож-
ността да получа ду-

шевно удовлет-
ворение. Парите 
никога не са има-
ли власт над мен. 
Н е п р е к ъ с н а т о 
обаче се появя-
ват казуси, при 
които трябва да 
избираш каква е 
изгодата. Но та-
ка или иначе ма-
териалната изго-
да никога не ме е 
ръководила.

- ако трябва 
да формулира-
те мото или де-
виз за живота 
днес, какво ще 
е то?

- До 45-ата ми 
годишнина мо-
тото, което из-
писвах, беше: 

„Ora et labora!”, ко-
ето означава „Моли 
се и работи!” След то-
ва написах един от-
къс за велики хора 
и на кръста им, кой-
то сега стои на гро-
ба им, има стих. То-
ва са хората от екс-
педицията на Скот 
при откриването на 
Южният полюс, ко-
гато Амундсен оти-
ва на полюса, но се 
връщат, след като са 
разбрали, че не са ус-
пели да бъдат първи. 
Загиват. 

Началото на стиха 
е: „Бори се и търси”, 
има и продължение. 
В момента това за 
мен е нещо, под ко-
ето бих се подписал.

та и злобата, които 
ни дебнат навсякъ-
де?

- Отново ще се вър-
на на празника 24 май. 
Трябва да осъзнаем, 
че всъщност нашето 
съществувание се ръ-
ководи от нашия дух,  
да се стараем да сме в 
равновесие и да успя-
ваме да излезем побе-
дители с това, което 
се случва около или 
в нас. Необходимо е 
да се видят големите 
тенденции на човеш-
кото съществувание. 
Човечеството изжи-
вява времената, кога-
то то се учи да ходи на 
четири крака. Спом-
нете си рисунките с 
четирикраката май-
муна, която накрая 
се изправя като хомо 
сапиенс. Ето я огро-
мната задача на все-
ленския разум. Какви 
системи за равнове-
сие се изискват?! Не 
е естествено. Масата, 
столът защо не сто-
ят на два крака? Из-
правили сме се, осво-
бождавайки две ръце, 

които могат да правят 
добро и зло. Изправя 
се грабнакът, човеш-
ката глава, гледаме 
по друг начин света. 
А сега какво наблюда-

ваме? Как човек се на-
вежда. Има филми, ко-
ито показват мъжката 
горила как пази сво-
ето. Тази стойка, по-
луприведената, неве-

роятните плещи, бие-
нето по гърдите. По-
ведението на хората, 
опитващи се в момен-
та  да ръководят чо-
вечеството, е горил-

ско, защото ние отно-
во започваме да се до-
пираме на ръцете си, 
докато вървим, на ко-
калчетата на пръсти-
те си дори. Това пове-

Въпросите зададе 
иво ангЕлоВ

Бори се и търси!
академик антон дОнЧев:
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Най-скъпата ядка

Шантавите къщи 

 Дясното ухо чува 
по-добре от лявото. То-
ва е така, защото двете 
половини на мозъка не 
работят по един и същи 
начин. През детството 
си сме по-ориентирани 
към лявата му страна, а 
тя е отговорна за речта 
и езика. След това прос-
то свикваме.
 Мъжките делфи-

ни „дават“ подаръци на 
женските. Те ги пред-
ставят като символ на 
сериозните си намере-
ния.
 В китай бялото е 

цветът на траура.
 овцете могат да 

разпознават лицата на 
хората дори на снимка.
 съществува град, 

който се състои от 72 
тона диаманти - те са в 
стените и в материали-
те на сградите (Ньор-
длинген, Германия).
 индийските дома-

кини притежават 11% 
от световния златен ре-
зерв. Това означава, че 
те имат повече злато от 
Швейцария, САЩ и Гер-
мания заедно.
 китовете изскачат 

от водата, за да общу-
ват. Те издават силен 
шум, за да привлекат 
други китове, които не 
са на повече от 3,9 ки-
лометра.
 Подобно на хора-

та, котките могат да бъ-
дат десничари или ле-
вичари.
 Дъното на океана 

се деформира от тегло-
то на водата.
 Животните също 

издухват носовете си, 
но за тях е много труд-
но. Жирафите използ-
ват езиците си, а при-
матите - пръчки.

мни данъци, но е при-
тежавало и свой дял – 
сред акционерите в РАК 
са били царе и члено-
ве на техните семей-
ства. „Главен управи-
тел“ на руските селища 
в Америка е бил талант-
ливият търговец Алек-
сандър Баранов. Той е 
строил училища и заво-
ди, учил е аборигените 

да садят ряпа и карто-
фи. Строил е крепости 
и корабостроителници, 
разширявал е добива на 
морски видри. Баранов 
е наричал себе си „ру-
ския Писаро“, като се е 
вързал за Аляска не са-

мо с кесия, но и със сър-
це – негова жена става 
дъщерята на алеутски 
вожд. По времето на 
Баранов РАК дава огро-
мен приход: над 1000% 
печалба! В дълбока ста-
рост Баранов се оттегля 
от работата, мястото му 
заема капитан-лейте-
нантът Гагермейстер, 
който води със себе си 

нови сътруд-
ници и акцио-
нери от воен-
ните кръгове. 
Сега по устав 
к о м п а н и я т а 
може да се ръ-
ководи само от 
офицери от Во-
енноморския 
флот. Силова-
ците бързо сла-
гат ръка на до-
ходния бизнес, 
но именно тех-
ните действия 

довеждат компанията 
до крах. Новите стопа-
ни си гласуват астроно-
мически заплати – обик-
новените офицери по-
лучават по 1500 рубли 
годишно (съпоставимо 
с възнагражденията на 

министри и сенатори), а 
началникът на компани-
ята – 150 000 рубли. Но 
пък цените за закупува-
не на кожи от местно-
то население били на-
малени двойно. В резул-
тат на това в следващите 
20 години ескимосите и 
алеутите избиват почти 
всички морски видри, 
като лишават Аляска от 
най-доходния бизнес. 
Аборигените бедстват и 
вдигат въстания, които 
руснаците потушават, 
като обстрелват разпо-
ложените по брега села 
от военни кораби. Офи-
церите се опитват да на-
мерят други източници 
на приход. Започва тър-
говията с лед и чай, ко-
ято пишман бизнесме-
ните също не успяват 
да организират смисле-
но, но дори и не си по-
мислят да намалят сво-
ито заплати. В крайна 
сметка РАК преминава 
на държавна дотация – 
200 000 рубли годишно. 
Но и това не спасява по-
ложението.

Мнозина и досе-
га считат, че америка-
нците или са открадна-
ли Аляска от руснаци-
те, или са я взели под 
наем и не са я върна-
ли. През 19 век Руска-
та Аляска е била цен-
тър на международна 
търговия. В столицата 
й Новоархангелск (се-
га Ситка)  са търгува-
ли с китайски платове, 
чай и дори лед, от кой-
то са се нуждаели на юг 
в САЩ преди хладилни-
ците да бъдат изобрете-
ни. Строили са кораби и 
заводи, добивали са въ-
глища. Вече е било из-
вестно за многобройни-
те находища на местно 
злато. Да се продаде та-
кова нещо е изглеждало 
безумие. Руските търго-
вци са били привличани 
на Аляска от моржова-
та кост (тя е била цене-
на не по-малко от слоно-
вата кост) и скъпоцен-
ната кожа на зверчето 
морска видра, които са 
могли да бъдат обменя-
ни с аборигените. С то-
ва се е занимавала Ру-
ско-Американска ком-

пания (РАК). В началото 
там са били решителни 
хора – руски бизнесме-
ни от 18 век, смели пъ-
тешественици и пред-
приемачи. Компанията 
е притежавала всички 
добивни предприятия 
и изкопаеми на Аляска, 
могла е да сключва са-
мостоятелно търговски 
договори с други стра-

ни, притежавала е свой 
флаг и собствена валу-
та – кожени „марки“. Те-
зи привилегии са били 
предоставени на компа-
нията от царското пра-
вителство. То не само е 
събирало от нея огро-

Êрокодилската 
в Êот Д'Ивоар

Една по-различна кралица

на пръв поглед това си е чисто и просто 
един крокодил, но всъщност в него живеят 
хора. Построена е от муса кало, като след 
смъртта му за нея продължава да се грижи 
един от учениците му.

През XIX в. в Да-
ния се приема но-
ва демократична 
конституция, която 
променя монархи-
ческия статут от аб-
солютен на консти-
туционен, а в сре-
дата на XX в. се въ-
вежда и нов Акт за 
наследство, който 
допуска възмож-
ността за монарх 
жена. По негова 
сила през 1972 г. 
принцеса Маргре-
те става кралица на 
Дания. През 2009 г. 
започва да действа 
законът короната да се 
наследява от първород-
ното дете на кралското 
семейство независи-
мо от пола му. Кралица 
Маргрете е определено 
обичана и уважавана от 
народа си. Тя е усмихна-
та, успява да бъде част 
от своите хора.  Нейно-
то поведението е дос-
та по-фриволно и “нор-
мално” в сравнение с то-
ва на английската кра-
лица. Датската кралица 
дава вид, че си позволя-
ва много неща, които са 
нормални за обикнове-
ните хора, но изглеждат 
необичайно, извърше-
ни от монарх. Не един 
или два пъти Маргрете 
е била заснета да посе-
щава пазари, да се раз-
хожда съвсем спокой-
но с внуците и семей-
ството си, а в ръката да 
държи цигара. Тя не се 
притеснява да прави за-
бавни физиономии, ко-
гато е на официално съ-
битие или маха на съна-

родниците си от балко-
на на двореца. Модният 
стил на датската крали-
ца също е  по-свободен. 
Когато не е на посеще-
ние, тя носи ежедневни 
дрехи, леки рокли, кои-
то почти всяка жена на 
нейната възраст би но-
сила. Тя харесва рокли 
и поли до коляното, ши-
роки ризи, удобни обув-
ки, че дори и пантало-
ни и пуловер с щампа 
дакел – любимата й по-
рода кучета. Всъщност 
датската кралица обича 
да създава сама дизай-
на на повечето си дре-
хи и често решенията й 
са похвално смели като 
за дама на нейната въз-
раст (78 години) и с ней-
ната “професия”. Крали-
цата се увлича по деку-
паж и бродерия, рису-
ва картини и текстил, 
както и се изявява като 
илюстратор. Позабра-
вен факт е, че датско-
то издание на “Власте-
линът на пръстените” от 

1977 г. е с нейни илюстра-
ции, одобрени от Толкин, 
но подписани с псевдони-
ма Ingahild Grathmer. Кра-
лицата е участвала актив-
но и в превода на книгите 
на датски. Кралица Мар-
грете действа и като сце-
нограф и дизайнер на кос-
тюми към Кралския датски 
балет. Още един интере-
сен факт е, че всичките ос-
ем внуци на кралицата по-
сещават държавни учили-
ща, без да се създава изли-
шен шум или натруфеност 
около тях.

 Цената на макада-
мията на едро е поч-
ти два пъти по-висока 
от тази на бадемите, 
което прави тази яд-
ка най-скъпата в све-
та. Защо това е така? 
Благодарение на бо-
гатия си маслен вкус 
макадамията е обича-
на храна и се ползва 
много в сладкарство-
то. В държави като Ки-
тай и САЩ е 
особено 
п о п у -

ляр-
на. Яд-
ките са 
много вкусни, 
удобни за бързо ха-
пване и полезни хра-
нителни продукти. Те 
съдържат много ви-
тамини, минерали, 
протеини. Основната 
причина за високата 
й цена е бавният про-
цес по отглеждането. 
Има десет вида дър-
вете макадамия, но 
само два от тях раж-
дат ядките, които мо-
жем да консумираме. 
Отнема между 7 и 10 

години едно дърво да 
започне да дава яд-
ки. Родината на ма-
кадамията е Австра-
лия. Още аборигените 
са си хапвали от тази 
вкусна храна, като са 
я наричали "киндал". 
Когато обаче идват 
британските колони-
затори, тя е кръстена 
на д-р Джон Макадам. 
За първи път дърве-

та макадамия 
обаче за-

почват 
да се 

о т -

глеж-
дат ко-

мерсиално 
не в Австралия, а 

на Хаваите. Там клима-
тът е перфектен за тях 
- чести валежи, бога-
та почва, топло време. 

Макадамията е с 
твърда обвивка, коя-
то обикновено тряб-
ва да се маха на ръка 
и заради която не мо-
же да се каже веднага 
кои са узрелите ядки. 
Това прави процесът 
по отглеждане и обра-
ботване още по-трудо-
емък и скъп. 
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оцветете рисунката

Честит празник, деца!

***Пак са цъфнали цветята,
в двора пъстри са лехите.
С радост ги берат децата
и се кичат с тях самите.

Дядо щом видя, се скара,
с тях иска да се разбере!
Но яви се баба Мара
и в миг нахока го добре:

-Слушай, главо побелява!
Не закачай ти децата!
По планетата ни цяла
те на нас са ни цветята.

Чуха думите децата
и набързо те решиха:
с благодарността в сърцата
цял букет й подариха.

иван ВУнЧЕВ

Днес е празник на детето!
Как синьо, синьо е небето!
Първи юни – ден чудесен,
огласен от детска песен!

С нови дрешки пременени,
вървят дечицата засмени.
С мама, тати за ръчичка,
други с госпожи в редичка.

Има люлки и пързалки,
балони, сладолед, близалки.
Всеки с нещо се гощава,
пее и се забавлява.

Нека да празнуват всички –
деца, възрастни и птички!
На детето посветен
е този хубав юнски ден.

Цветанка БъЧЕВа

***

******

***

Чуй, камбанките звънят –
празник детски известяват!

Песни весели ехтят,
настроение създават.

1 юни –
ден щастлив за децата 
по земята.
Те природата красят,
те са също 

кат’ цветята.
Нека Слънчо да ги грее,

хор от птички да им пее.
А във детската градина

весел цирк сега ще има
и програми най-различни

за палавниците обични.

Весела ангЕлоВа

Днес е светъл, чуден ден,
за децата отреден!
Първи юни пременен,
със балони украсен!
С най-красивите цветя –
със децата на света!

Виж зеления площад –
тук е истински парад!
Пъстроцветни знаменца
носят нашите деца.
В празничното облекло
те въртят се в колело.
Колко радост, колко песни,
забавления чудесни!
Ето клоуна засмян!
Той е фокусник голям!
Прави смешки на децата
и се клани до земята.
Пъстри люлки се въртят,
бързи влакчета летят.
Състезание с коли,
кой ли днес ще победи?
Първи юни пременен,
със балони украсен!
С най-красивите цветя –
със децата на света!
Като слънце ни огряват
и с надежда ни даряват!

карамфила МариноВа

Към небето литват шарени балони,
вятърът немирен весело ги гони.
Литват над полята, над реки и дюни,
празник на детето днес е - Първи юни!
Нека им се радват всичките дечица,
с весел глъч да тичат по росна тревица.
Кънките да гонят, бързи колелета,
с кукли да играят, с топки и мечета.
Нека се усмихват, да крещят, да пеят,
техните очички в щастие да греят!
Че без тях животът всъщност смисъл няма -
тъй го мисли татко, тъй го казва мама!
С обич да ги пазим от беди, несгоди,
любовта огромна в пътя да ги води!

Уляна иВаноВа

Засмян е Слънчо, грее 
чудно.

Едно детенце ранобудно
със росна китчица сега
къде ли бърза сутринта?

Понесло цветето в ръка,
отива то на веселба -
днес има важно

 тържество
цялото детско общество.

Празник мил е на децата –
ще танцуват те с цветята.
С много песни и игри
всеки ще се весели.

лилия ВЕлЧЕВа

Паркът е свеж и зелен,
пълен с деца като мен,
пълен с червени балони,
с люлки и цъфнали клони.

Люлки, сестри с ветровете,
люлки, и мен понесете –
да литна високо в простора
над къщи, дървета и хора.

Да пипна с ръчичка небето,
за празника – Деня на детето,
на всички деца по земята
сърдечни привети да пратя!

леда МилЕВа

Днес щастливи са децата,
колко радост на земята!
Първи юни да посрещнем,
обич на децата да дадем!

Колко слънце в нашия град,
децата пременени за парад!

С пъстри влакчета пътуват,
детски песнички се чуват.

Скоро започва парада,
украсен с гирлянди е площада!
Маршируват нашите деца,
веят българските знаменца.

Без умора те лудуват,
с красиви стъпки те танцуват.

И щастливи са в играта,
усмивки греят на лицата!

Колко много изненади,
хвърчила и шоколади!
Нека има деца на земята,
те са красиви като цветята!
В мир свободно да растат,
пораснали, с ракети ще летят!

кари МариноВа

за празника – Деня на детето,

сърдечни привети да пратя!
леда МилЕВа

Чуй, камбанките звънят –
празник детски известяват!

Песни весели ехтят,
настроение създават.

1 юни –
ден щастлив за децата 
по земята.

Нека Слънчо да ги грее,
хор от птички да им пее.

А във детската градина
весел цирк сега ще има

и програми най-различни
за палавниците обични.

Днес щастливи са децата, С пъстри влакчета пътуват, И щастливи са в играта,

Чуй, камбанките звънят –
празник детски известяват!

Песни весели ехтят,
настроение създават.

1 юни –
ден щастлив за децата 

хор от птички да им пее.
А във детската градина

весел цирк сега ще има
и програми най-различни

за палавниците обични.

за празника – Деня на детето,

сърдечни привети да пратя!
леда МилЕВа
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Болка за Родината

ÌаéстораБяха го осъдили на 
смърт. Това беше 
достатъчно отря-

дът да тръгне към се-
лото. Вървяха бавно, 
като сенки през бука-
ша. Бе тежко юлско ут-
ро на 43-та. По изпити-
те им лица от битки-
те се четеше тъга. Бе-
ше един от тях. Нещо 
повече - те бяха жи-
ви, защото той риску-
ваше живота си всеки 
ден. Носеше информа-
ция и патрони, носеше 
всичко, от което отря-
дът се нуждаеше.

Свети Петър беше 
унил и умислен. Май-
стора, най-верния им 
човек, бяха осъдили на 
смърт. Те, на които жи-
вотът им зависеше все-
ки ден от него, трябва-
ше да го екзекутират. 
Предал ли ги беше? 
Не! Землянките бяха 
празни. Кой беше? Ни-
ма човекът, който носе-
ше провизии, ги беше 
ограбил? Сигурни ли 
бяха в смъртната при-
съда? 

Кос подсвирна и 

стресна стария парти-
занин. Този суров мъж, 
изпълнил не една и две 
смъртни присъди, сега 
трябваше да вземе ре-
шение. В отряда бяха 
непреклонни. Смърт! 
Смърт на всички, кои-
то дръзнат...

Този честен мъж, 
който изкарваше хля-
ба си с труд, дали мо-
жеше да е огра-
бил землянки-
те и провизи-
ите на отряда? 
Светията, как-
то го нарича-
ха, го гризеше 
съвестта. Ми-
ра не му дава-
ха мислите ве-
че трети ден. 
Очите му свят-
каха. Не спеше. 
Приятел не бе-
ше той за него, той му 
беше нещо повече. Бе-
ше му спасявал живота 
неведнъж. Но в отря-
да бяха непреклонни. 
Смърт! Това звучеше в 
ушите му като насън. 
Вървеше. Все по-мал-
ко чуваше природата. 

шина, такава, от коя-
то, казват, ушите бо-
лят. Свалиха карабини-
те. Смъртното наказа-
ние бе отменено. Мина 
време. Стоян Строеве-
ца и Киро Пундата, как-
то бяха известни, бяха 
обрали землянката. В 
отряда разбраха. Би-
ли продали продукти-
те, за да купят лекар-
ства за отряда. Това бе-
ше тяхната версия!

 След време! 
На погребението на 

Майстора се струпа ця-
лото село. За последно 
сбогом. Дойдоха гене-
рали, офицери, бивши 
партизани и политзат-
ворници, фронтоваци, 
хора с които той беше 
воювал и бранил Роди-
ната ни. Отиде си от то-
зи свят така, както бе 
живял - честно и дос-
тойно, като истински 
българин, човек и ро-
долюбец!    

Поклон!!!  
иван сТоЕВ,  
Благоевград

Посвещавам на моя дядо Иван Кънчев

Â áîðáàòà
в борбата силна и човешка 
смели ще стигнем, знай, мечтите!
напред по път велик – без грешки, 
да гоним врагове самите! 
какво ни пречи и ни спира? 
тръгни умел към светлината!
неумолим пак изкачи баира, 
убий врага на свободата!

 иван ВУнЧЕВ

Дойдох във твоя горски дом, о, Боже,
очи във извора ти да измия
и в утрин сънена и светлокожа
да ме събуди твоята камбанария...
И лястовичките гнезда са свили
под старите ти дървени чардаци.
Тук аз дойдох да пия вяра, сили,
да се загубя в мъдрите букаци...
Но чалга ме заля, когато здрача
забули храма с  траурни воали...
пенливо вино, агне и погача 
за мъжка страст метресите разпали.
Уплашен занемя кълвачът, Боже,
светулките се скриха в гъсталака

Вековни гори, тучни 
ливади, водопади, пръс-
кащи свежест наоколо. 
Ухание и красота! Това е 
Стара планина, а приро-
дата й е толкова млада! 
Но… нещо липсва в ста-
рия Балкан. Полезни из-
копаеми? Букове и ели? 
Сърни и елени? Едва ли. 
Има достатъчно. Тогава 
какво? 

Привечер от двора 
на двуетажна къща в 
планинско село се чу 
силен продължителен 
звук, липсващ отдав-
на по тези места. После 
повтори, потрети. Му-
чене на говедо. По-точ-
но крава, купена преди 
часове. За минути око-
ло нея се събра голяма 
група деца, видели това 
движещо се чудо само 
и единствено в интер-
нет. Възрастните проя-
виха слаб интерес. Де-
сетилетия по тези мес-
та са отглеждани много 
животни. 

Според селяните те 
авансово са изяждали 
печалбата. Труд дено-
нощен, а полза никаква. 
„Какво е името на кра-
вата?” – интересуваха 
се децата. Оказа се, че 

бъдещите животновъди 
забравили да попитат 
продавача за него. И за-
почнаха с предложени-
ята. Малкият стопанин 
на дома наскоро прочел 
разка-
з а 

„На 
бразда-
та” и преценил, че име-
то Сивушка много под-
хожда на външния вид 
на кравата. Харесвал по-
вече Белчо, но по понят-
ни причини не можел 
да го предложи. Авто-
рът на разказа, ако бе-
ше жив, щеше да харе-
са идеята. Да, ама гра-
дът с неговото име спо-
ред възрастните може-
ше да има претенции. 
Някой предложи името 
Милка. Често си купувал 
шоколад „Милка” с на-
рисувана крава на опа-

ковката, произведен в 
близката фабрика. Ока-
за се, че името на вкусо-
тията е запазена марка 
на Швейцария. Ами ако 
въпросната държава 

започне да ги съди? 
Не става. Нещо 

друго трябва 
да се измис-

ли. По те-
левизия-
та често 
показват 
к р а в а -
та Пенка. 

Известна-
та бегъл-

ка зад грани-
ца, предизвика-

ла световна новина. 
Боже, ако и тази напра-
ви същото? Колко му е? 
През Годеч, та в Сър-
бия. След кратки деба-
ти групата взе решение. 
Няма име Пенка, няма 
проблем. Последното 
предложение направи 
най-малката любител-
ка на животни. Нейна-
та баба Трояна и дядо 
Георги преди тридесе-
тина години имали кра-
ва с име Сладуна. Хуба-
во име, рядко среща-
но, но не вършеше ра-
бота. Единствената кра-

ва в съседното село, ега 
ти селския късмет, беше 
със същото име. Ведна-
га щяха да ги обвинят в 
плагиатство. 

След време, когато 
децата повториха визи-
тата си, кравата я няма-
ше. 

– В общинския цен-
тър направиха зоологи-
ческа градина – разказа 
им бившата стопанка на 
животното. – Решихме 
да им подарим нашата 
крава с благородна цел. 
Е, и не само. Смятахме, 
че ще се грижат по-до-
бре за нея. Не сбърка-
хме. За съжаление все 
още няма име. Колеба-
ят се между Тифани и Та-
тяна. Кое ще изберат, не 
ни засяга. Тяхна работа. 
Важното е тези посети-
тели, които не са вижда-
ли такова преживно жи-
вотно, да знаят, че това е 
крава и дава мляко. Раз-
решено е да пипнат ро-
гата й, да я погалят. До-
ри има опция да я издо-
ят с помощта на подгот-
вен служител в зоопар-
ка. Преживявания, кои-
то дълго се помнят. До-
бро решение, нали?

снежана 
косТаДиноВа, 

искрец

и утрин недоспала, сивокожа
със тъжната чешма в едно заплака...

галина ганоВа

Под робство стенала си векове,
за чест посичана си и за вяра.
Посрещала си ослепени синове
и сто пъти на клада си изгаряна.

Загубвала си битки и царе.
И чужди са те ръфали, и свои.
Един ли устрема ти искал е да спре,
един ли в гръб издебвал те във боя?

Но никога не си така предавана,
не си ограбвана с такава стръв!
Не си от свои тъй продавана
и тъй потъпкван българският лъв!

Народът ти, Родино, изгладнял,
на колене пред нови чорбаджии,
оплаква туй, което бе създал,
ограбено от днешни обирджии!

За теб воювах аз. И ден, и нощ
изграждах те година след година!
Сред толкоз чуждо днес и сред пустош –
къде си моя, българска Родино?

А тръгна ли пред пустите села,
през мъртвите заводи – без машините,
препъвам се във твойта орис зла,
сърцето ми за теб ридай, Родино!

Как искам в тебе пак да се родят
войводите на чети хвърковати –
за правда и за чест да полетят,
тъй както някога – за свободата!

недялка косТоВа, 
доброволка в отечествената война, 

секретар на общинския съвет
 на съюза на ветераните от войните – 

г. оряховица

дата й е толкова млада! 
Но… нещо липсва в ста-
рия Балкан. Полезни из-
копаеми? Букове и ели? 
Сърни и елени? Едва ли. 
Има достатъчно. Тогава 

Привечер от двора 
на двуетажна къща в 
планинско село се чу 

на дома наскоро прочел 
разка-
з а 

въпросната държава 
започне да ги съди? 

Не става. Нещо 
друго трябва 

да се измис-

„На 
бразда-

ли. По те-
левизия-
та често 
показват 
к р а в а -
та Пенка. 

Известна-
та бегъл-

ка зад грани-
ца, предизвика-

ла световна новина. 

Беше ли сигурен? 
Кариерата бе нeдалеч 

от селото, само на шест 
километра, но достатъч-
но затънтено място, за 

да не ги усети никой. 
Вървяха бавно и тежко.

 Иван Кънчев, или как-
то го наричаха Майсто-
ра, работеше. Работеше 
всеки ден. Мачолата пе-
еше с шилото от ранна 
утрин до късна вечер. 
Трябваше да изхран-

ва пет гърла. Мощното 
му тяло под скъсаната 
ватенка работеше неу-
морно. Беше силен мъж. 
Баща му, Кънчо Немия, 

се бе бо-
рил с меч-
ка. Цели-
ят му род 
бяха ка-
менодел-
ци, май-
стори. По-
с т р о и л и 
не един и 
два моста. 
Не очаква-
ше поява-
та на от-

ряда. С повечето беше 
близък. С някои от тях 
бе израснал. Бяха при-
ятели. С други бяха по-
вече от братя. Мощната 
му, гъвкава и изпечена 
от тежкия труд мускула-
тура му даваше спокой-
ствие. Невисок, но силен 

мъж беше Майстора. 
Отрядът спря. Заста-

на на разстояние. Бяха 
готови за стрелба. Това 
беше краят. Наказател-
ният отряд трябваше да 
изпълни смъртната при-
съда. Заредиха. „В име-
то на народа осъждаме 
те на смърт.” Светията 
се сепна. Сякаш взрив 
разкъса мислите му. Да! 
Това беше взрив! Може-
ше ли този човек да из-
върши това? Не! Той бе 
сигурен. Два скока бяха 
достатъчни, за да заста-
не пред Майстора! 

-  Куршумът през мен 
и после през Майстора! 

 Вените му пулсираха, 
ушите бучаха!  

- Този човек ходи бос, 
ние носим цървули. То-
зи човек пуши шума, ние 
пушим цигари. Той ли 
ще обере землянките? 

Настана гробна ти-

Êлисурскиÿт манастир
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След дъждовния и 
хладен май ни очак-
ва приятен и топъл 
юни. Средната месеч-
ната температура ще 
достигне 27-30 гра-
дуса. Предстои чу-
десно слънчево вре-
ме със слаби ветро-
ве. Средномесечните 
температури ще бъ-
дат обичайни за този 
период от годината. 
В равнините те ще ва-
рират от 12 до 
30 граду-
са. По 
висо-
ките 
п о -
лета 
м е -
сечна-
та темпе-
ратура през 
юни 2017 ще дос-
тигне 25 градуса, а 
най-ниските стойно-
сти ще са между 9-10 
градуса. 

По Черноморието 
температурите ще 
напомнят за лято-
то и слънчевите дни 
ще привлекат много 
хора по плажовете. 
Прогнозата за темпе-
ратурата на морската 
вода е в началото на 
месеца да бъде око-
ло 17-18 градуса, ка-
то на всеки 3-5 де-
на ще се покачва с 
още един градус. Та-
ка в края на юни ще 
надвишава 23-25 гра-
дуса.

По високите части 
от планините  юни 
ще предложи сред-
ни температури от 
около 20-21 градуса, 

като най-ниските ще 
са в рамките на 5-10 
градуса, а най-висо-
ките около 20-26. 

През първите 10 
дена на юни се оч-
акват по-интензивни 
валежи от нормал-
ните за месеца, като 
ще има и опасност от 
градушки. Темпера-
турата ще се задържи 
около 23-24 граду-
са. През второто де-

сетдневие вре-
мето ще 

се ста-
б и л и -
з и р а , 
о б -
л а ч -

н о с т -
та ще 

намалее и 
се очаква зна-

чително покачване 
на средните дневни 
температури с 4 гра-
дуса, достигайки 26-
27 градуса. Послед-
ните дни от месец 
юни очаквано ще бъ-
дат най-топли. 

Валежите през юни 
ще са близки до нор-
малните стойности и 
ще са в рамките на 
от 60 до 90 литра на 
квадратен метър. В 
планинските райони 
ще има около 50% 
повече валежи и ме-
сечната норма ще ва-
рира в рамките на 
80 - 150 литра на кв. 
м. По Черноморието 
ще бъдат между 100 
и 120 литра на ква-
дратен метър. 

Ветровете ще са 
слаби, предимно юж-
ни и югоизточни. 

Времето през юни

имОти
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възпоминание

0884/912727 - наемам 
апартамент от собстве-
ник в София

0884/912727 - купу-
вам апартамент от соб-
ственик в София

02/469/0408 - прода-
ва едностаен, реконстру-
иран в двустаен апарта-
мент, с гараж. Цялата 
сграда е санирана отвън 
с 10 см стиропор, вътре 
всичко е ново, боядиса-
но, сменени са вратите и 
прозорците. Изложение-
то е изток-юг, има парк с 
много зеленина; връзка 
с всички превозни сред-
ства, до 3-5 минути, съ-
що и с всички вериги за 
пазаруване. Наблизо има 
и медицинско обслужва-
не. Без отопление темпе-
ратурата е 18-20 градуса.

0898/225564 - прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор, лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0878/768442 - прода-
ва стара къща в с. Агато-
во с 1 дка дворно място 
със стопански сгради и с 
геран, гараж и асми. С ху-
бав изглед. Изгодно!

0886/401737 - прода-
ва едностаен апартамент, 
преустроен в двустаен, с 
гараж, оборудван с ток и 
вода, и др. Сградата е са-
нирана вън с 10 см стиро-
пор. Има връзка с всички 
превозни средства

0889/613432 - частно 
лице купува апартамент 
60 кв. в кв. "Дружба" - об-
заведен

0879/100320 – про-
дава 3,7 дка нива с над 
400 шестгодишни канад-
ски тополи – в нея, на пет 
км източно от Пазарджик

0876/212235 – прода-
вам къща с 4 стаи, баня, 
тоалетна във вилната зо-
на на с. Побит камък, Раз-
градско, с чист въздух и 

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.

0889/825673 - ви-
пуск 1966 г. на СПУ "Хр. 
Ботев" - с. Галиче, орга-
низира юбилейна сре-
ща на 1 юни 2019 г. от 
11 ч. в ресторанта на ав-
тогарата.

0898/225564 - давам за 
ползване младо засята люцер-
на на първо косило. Изгодно! В 
Пловдивска област, Първомай

0877/773245 - продавам 
скулптурен барелефен порт-
рет на Исус Христос с двана-
десетте му ученици. Размери 
60/40

0898/483353 - прода-
вам джип мицубиши падже-
ро спорт, 2001 г., турбо дизел, 
дългата база, с кожен салон, 
с теглич, с нови зимни губи, 
с малкия данък. За 2019 г. е 
платен

0897/866919 - купувам му-
зикални инструменти, българ-
ски, електрически китари, ехо-
лани, синтезатори и лампови 
усилватели

032/249675 - баща на 89 и 
син на 62 г. отново търсят же-
на до 65 г. - здрава, непушачка, 
с пенсия, без ангажименти - за 
гледане срещу унаследяване

0894/768863 - приема без 
ангажименти бездомна здрава 
дама от 64 до 75 г. за доглежда-
не и унаследяване. Добър съм, 
тих и весел човек

0889/378252 - въртяща се 
поставка за торти и изложения 
с елток - 65 лв., мини казан за 
ракия - 160 лв., разтегателна 
маса - 45 лв.

0888/245413 - продава 
ръчна месомелачка - 45 лв., 
два единични полилея - по 15 
лв., спален чувал - 20 лв., елма-
шинка за рязане на хляб - 30 лв.

07126/2426, 0884/680784 
- продава дърводелски маши-
ни, циркуляр за професионал-
ни цели, струг за метал, коле-
лета и плотове за банциг, джип 
„Ланд Ровър“ - модел 2003 г., с 
документация, ремарке за ле-
ка кола, руско, оригинално, с 
документация

0879/864103 - продава то-
варен автомобил ГАЗ-53, дизел 
- перкинс, мотор ИЖ - Плане-
та - 350 куб.

0889/993415 - продава въ-
трешни врати от етаж, праве-
ни по поръчка - 50 лв., и 20-ли-
трова газова бутилка пропан 
бутан - 20 лв.

0896/631143, 02/9878503 
- продава рингова количка за 
инвалид, инвалиден стол, ком-
биниран за тоалет и баня - поч-
ти нови

0885/335852 – продава мо-
тофреза с гумени колела и поч-
ти нов четиритактов двигател 
6,5 кв.

0898/380387, 02/824129 
– продава радиокасетофон, 
спортен велосипед, часовник 
с кукувица, китеник, микро-
скоп, аптекарска везна, грамо-

На 30 май 
се навършват 

8 гоДини
от смъртта на 

ПЕНА ИВАНОВА ЙОТОВСкА 
от Ръжево Конаре,  

обл. Пловдив
Мила Пенче,

Ти живя в сиромашия и невежество. 
 Сега почивай в мир!

сестра ти Тота и близките

фон, старинни часовник, теле-
фон, фотоапарат

0885/083606, 02/927167 – 
домашен майстор поправя ме-
бели, дограма и др. Продава 
триоперационна дърводелска 
машина, фреза, купе за мерце-
дес 114-115, бял, ретро волан, 
стъкло за фар, тасове и др.

0888/606053 – купува за-
пазени стари книги на руски 
език, печатани преди 1940 г.

032/249675 – продава по 
съгласие нафтова печка „Бал-
кан”, годна, радиоапарат „Се-
лена”, филмов прожектор с 6 
цветни диапозитива от Ерми-
тажа, Петербург. Продава го-
лям сервизен комплект, малък 
сервиз от лъжички, табла за иг-
ра, мъжка кожена чанта

0893/542277 – продава 
мерцедес А160, на бензин, 
2001 г., сив, металик, климатик, 
алуминиеви джанти – 2000 лв.

02/8508784 – „Селско дека-
меронче” – забавна и познава-
телна книга за село Гълъбник, 
Радомирско – 1941-1944 г.

0886/373501 – подарява 
тибетска гъба, цигулка, лък, 
кутия

02/8693067 – продава из-
годно салонен бюфет – маси-
вен, от дърво, остъклен; про-
дава/заменя кошница за носе-
не на бебе

035790021 – продава аб-
рихт с елдвигател, размери 
400/2000 мм

0887/985240 – продава 
електромер, водомер, пружи-
на за легло, панелна дограма

02/8566830, 0887/585240 
– продава грамофон, грамо-
фонни плочи, видео и касети, 
пощенски марки, картички, со-
циологическа литература

0889/613432 – продава 
пчелни семейства без коше-
ри – 16 лв. на пита, телефон, 
фотоапарат

0886/729130 – продава  
акумулираща печка, маслен 
електрически радиатор,  рет-
ромагнетофон „Мамбо“, килим 
тип персийски

0877/882177 - предмети на 
ловна тема, полилей 3-лампов 
- 100 лв., пепелник европей-
ски - 30 лв., картини - мечки в 
тайгата - 50 лв., глутница въл-
ци - 20 лв., книгите "Рилският 
светец", издадена през 1947 г. 
- 100 лв., "Очни болести" - 100 
лв.,  яке шушляково, комплект 
с панталон, нови, европейски 
- 80 лв., облекло за туристи и 
скиори европейско - х 10 лв., 
проводник венелитов 6 кв. мм 
- 180 м - 200 лв., електр. апар-
таментно табло ново, фабрич-
но, с 9 автоматични предпази-
теля - 70 лв.

тишина
0895/126075 – купува 

къща на изплащане в об-
ластите Ловеч, Габрово и 
Търново

0889/613432 – дава 
под наем апартамент – 
200 лв., в Ст. Загора

0899/164904 – прода-
ва имот в София с разре-
шена виза за проектира-
не на къща – 8800 лв.

08133/2567 – продава 
къща гредоред, 4 стаи, ба-
ня с тоалетна, двор, гараж 
– в с. Ряхово, Русенско

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор,  лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0893/852626 – про-
дава къща на два етажа 
– 8000 лв., има ток, вода, 
баня, 900 кв. м стопански 
сгради

0988/233207 – прода-
ва в с. Телиш къща, двор 
1 дка и кухня, гараж, 120 
асми около къщата. Тя е 
с 6 стаи, 4 мазета плюс 
навес – помещение ½ от 
двора с овощна градина. 
Наблизо има хранителен 
магазин

0878/181538 – прода-
ва къща с 5 стаи, декар 
двор, сгради за животни, 
с. Ставерци. Цена по до-
говаряне

0988/339388 – про-
дава/заменя двор с къ-
ща, гараж, кладенец – с. 
Пъдарско, Плодивско – 
6000 лв.

0894/297967 – прода-
ва вила 3 ет. – Момин про-
ход, на 60 км от София. 
Цена 50-60 хил. евро, на-
пълно обзаведена

0897/507266 – купува 
гарсониера в комплекс 
„Аврен” – Ямбол. Без по-
средник! Спешно!

0877/882177 - прода-
ва имот 880 кв. м близо 
до язовир "Искър".  Дву-
стайна дървена къща 18 
кв. м, много строителен 
материал. Облагороден, 
електрификация, инфра-
структура много добра. 
Отлична панорама, ти-
шина, чист въздух, на 40 

км от София. Подходящ 
за туризъм, ски, рибо-
лов, за лов на водопла-
ващ дивеч, зайци, сърни, 
диви прасета. 60 хил. лв.

0882/488551 – прода-
ва подземен гараж в цен-
търа на Пловдив

0884/411758 – про-
дава двуетажна къща в 
с. Нова Върбовка, общ. 
Стражица – 5000 лв.

0988/772744 – купу-
ва къща в Стрелча, цен-
трална част. Може и сре-
щу гледане на възрастни 
хора

0877/038063 - търси 
самостоятелна квартира 

на село в Пловдивска или 
Смолянска област, с до-
бри условия

0897/299174 - прода-
ва къща в гр. Земен, 90 кв., 
двор 1 дка, допълнителни 
постройки

0885/663425 - тър-
си да купи една стая със 
собствен санитарен въ-
зел на партерен етаж - в 
Бургас

0897/042029 – пред-
лага къща на село на се-
мейство пенсионери или 
пенсионерки, безплатно 
и безсрочно. Условия – 
много добри. Който ня-
ма дом, да заповяда!
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29 Май, 25 лУнЕн ДЕн, 
наМалЯВаща лУна, лУна В 

оВЕн 
Време е да поставите прио-

ритетите си – все едно, рано ли 
късно трябва да направите това. 
Посветете се на по-едри покупки 
за дома – това ще зарадва и вас, 
и семейството, а и ще се изпъл-
ни една ваша отдавнашна мечта.

30 Май, 26 лУнЕн ДЕн, 
наМалЯВаща лУна, лУна В 

оВЕн 
Звездите са с вас и по отноше-

ние на финансите – може да има-
те голям късмет. Само не прене-
брегвайте здравето си, за да не ви 
изненадат неприятно някои стари 
и позабравени болежки.

31 юни, 27 лУнЕн ДЕн, 
наМалЯВаща лУна, лУна В 

ТЕлЕЦ 
Възможно е да почувства-

те умора от общуването с хора-
та около вас. Това, разбира се, е 
бял кахър, но защо пък да не от-
страните причините.

1 юни, 28 лУнЕн ДЕн, 
наМалЯВаща лУна, лУна В 

ТЕлЕЦ 
Поговорете и споделете сво-

ите убеждения и идеи с хората, 
които ви заобикалят, и особено с 
онези, които имат по-голям жиз-
нен опит от вас. Разговорите ще 
са ви много полезни и ще вземе-
те правилните решения.

2 юни, 29 лУнЕн ДЕн, 
наМалЯВаща лУна, лУна В 

БлиЗнаЦи 
Направете заплануваните по-

купки и непременно се консулти-
райте с близките си. Заемете се ос-
вен с подобряване на обстановка-
та у дома и със самообразование 
– вече са ви нужни нови познания.

3 юни, 30/1 лУнЕн ДЕн, 
ноВолУниЕ, лУна В 

БлиЗнаЦи 
Не пропускайте шансовете, 

които ви дава съдбата,  да про-
мените към добро материалното 
си състояние. С човека до вас ще 
имате известни противоречия, но 
те няма да помрачат общата кар-
тина на добрите отношения.

4 юни, 2 лУнЕн ДЕн, 
нарасТВаща лУна, лУна В 

рак 
Във финансово отношение ня-

ма да имате проблеми, ако огра-
ничите безпредметните разходи. 
Най-важното е здравето ви да е в 
добро състояние.

ЛУНЕН 
КАЛЕНДАР

ЗаПОЗнайте се

3 юни 2019 13:03:03 ч. 
- новолуние. За да смък-
нете 1-2 кг, трябва да за-
почнете диетата от то-
зи час и да продължи-
те на сокове и течности 
до същия час на следва-
щия ден.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

Д-р иван сТоЯноВ

времетО

магнитни бури - 2, 3.VI. 

на 29, сряда, времето ще продължи да бъ-
де типично пролетно, със смяна на слънчево и 
облачно време и средно високи температури 
от 26 градуса. в четвъртък се очакват пре-
валявания, гръмотевици и градушки, темпе-
ратурите леко ще спаднат до 24 градуса. в 
петък и събота валежите ще продължат с 
различна интензивност , температурите ще 
спаднат още малко – до 21 градуса. в следва-
щия празничен ден – неделя, отново ще бъде 
с валежи. леко подобряване ще има в понедел-
ник, макар и да се  очакват леки превалявания. 
температурите ще са между 14 и 26 градуса.

По-сериозни здравословни проблеми през пери-
ода могат да имат страдащи от хроничен гас-
трит. на тях привържениците на лечението с 
пчелни продукти препоръчват неколкократното 
дневно изпиване, на гладно, на по 20-30 капки клее-
ва тинктура, разтворени предварително в малко 
вода. ако към края на периода се чувствате психи-
чески пренапрегнати и раздразнителни, причина 
за това ваше състояние може да бъде въздейст-
вието на луната върху нервната система, преми-
наваща през фаза пълнолуние. За намаляване на 
нервното напрежение ще допринесе пиенето на 
чайове от листа от маточина и мента, от цве-
тове от лайка и лавандула, от шишарки от хмел, 
от корени от валериана и др.

БиОПрОгнОЗа

ДЖЕСИКА

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (29.V.- 4.VI.2019 г.)
оВЕн - Помислете по 
какъв начин можете 
да укрепите връзките 

и контактите си с членовете 
на вашето семейство. Поста-
райте се да намерите подхо-
дящия партньор. 

ТЕлЕЦ - Не изисквайте 
от близките ви неща, 
които са непосилни и 

за вас. До средата на периода 
ще спечелите от  вложени на-
време пари. Проявете търпи-
мост към грешките на децата си. 

БлиЗнаЦи - Стремете 
се към отлична комуни-
кация с хората. Поемай-

те нови отговорности от личен 
характер, ако сте приключили 
с досегашните ангажименти. 
Здравето ви е отлично.

рак - Избягвайте 
осъществяването на 

финансови операции, риску-
вате да загубите трудно за-
воюваната стабилност. Опре-
делете точно вашите приори-
тети. Обърнете внимание на 
здравето си. 

лъВ – Придържайте се 
към желанията и мечти-
те си. В края на разглеж-

дания период особено внима-
ние отделете на своите ангажи-
менти, за да не създадете про-
блеми на близките си.

ДЕВа -  Стремете се да 
не правите компромиси, 
с които да рискувате да 

загубите постигнатото до мо-
мента в материалната сфера. 
През почивните дни се отдай-
те на заслужена отдих с близ-
ки хора.

ВЕЗни - След като сте на-
правили обстоен анализ 
на текущата ситуация в 

ежедневието, отбележете за-
дачите, които имате да изпъл-
ните. Не пренебрегвайте жела-
нията на внуците си. 

скорПион - В любовта 
ще се нуждаете от съоб-
разителност, благодаре-

ние на която изгладите разли-
чията в мненията с интимната 
си половинка. Постарайте се да 
постигнете хармония.

сТрЕлЕЦ - Още в нача-
лото на периода про-
явеното от вас упор-

ство и постоянство ще ви оси-
гурят задоволителни резулта-
ти. Здравословното ви състо-
яние е добро. 

коЗирог – Може се 
наложи да проявите 

стоицизъм спрямо нападките, 
отправени ви от близките. Не 
пренасяйте проблемите на де-
цата в отношенията с интим-
ния партньор. 

ВоДолЕй - Насочете 
се към осъществяване 
на тези ангажименти, 

за които притежавате необхо-
димата сила. Малка част от вас 
ще съумеят да оценят дадения 
от съдбата шанс. 

риБи - Ще се нуждае-
те от обективност при 

взимането на страна в чужд 
спор. Стремете се към изглаж-
дане на отношенията с интим-
ната си половинка. Стремете се 
към спокойствие.

ЧЕСТИТ 61-ВИ РОЖДЕН ДЕН

0 8 9 3 / 9 9 5 4 9 2 , 
0895/245207 - пенсионер 
търси свободна жена, съ-
що пенсионер, без про-
блеми, с добър характер, 
милостива, добросъвест-
на и доброжелателна, гос-
топриемна, учтива, тиха и 
разбрана. Да е със собст-
вен дом, честна, без задку-
лисно лицемерие, незави-
симо с какво образование, 
от село или град.

0888/174253 - пенси-
онер вдовец на 61 г./160 
см/85 кг, търси вдовица 
или разведена от 61 до 63 г. 

1113 софия, п. к. 73 - 
68 г./165 см/65 кг, вдови-
ца, образована, представи-
телна, търси приятелство 
с подходящ, необвързан 
мъж, с качества, аналогич-
ни на нейните

0884/216714 - господи-

Ôîíäàöèÿ „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå” è 
îðãàíèçàöèîííèÿò êîìèòåò íà íàöèîíàëíèÿ 
ôåñòèâàë „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå – Âàðíà, 2019”

Ви канЯТ 
за участие в един уникален празник 
на хората  на 55 и повече години, кой-
то ще се проведе на 19 и 20  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; народ-
ни 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 бъдат връ-
чени наградите. на 20 окТоМВри 
от 14 ч. ще се състои премиерата 
на поетичния сборник „Листопад на 
спомените”с произведения на автори 
от страната. Ще бъдат връчени награ-
ди 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 страницата 
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”.

Забележка: датите в обявата за провеждането на фестивала са 
променени. моля обърнете внимание! от организаторите

на 22 май 
на 

НИкОЛИНА ЙОТОВА 
ГЕОРГИЕВА

 от с. Подем, обл. Плевен, 
общ. Долна Митрополия
Най-сърдечни пожелания 

за късмет! Желаем ти и най-
светлото - надеждата. Най-
нужното - вярата. Най-скъпо-
то - здравето. Най-желаното - щастието, и най-
хубавото - хармония и спокойствие! Пожелаваме 
ти и да имаш всичко, което не се купува с пари, 
и пари за всичко останало! Предлагаме ти и ре-
цепта за винаги добро настроение:

Вземи: 1 обикновен ден и старателно го почис-
ти от безпокойство, огорчение, алчност, завист, 
инат, егоизъм, равнодушие. Добави: 1 чаена ча-
ша оптимизъм, 2 шепи вяра, няколко зърна лю-
безност, щипка почтеност към всички и търпе-
ние - колкото поеме. Получената смес залей ще-
дро с обич! Приготвя се с много надежда. Когато 
блюдото е готово, украси го със стръкчета вни-
мание и прошка. Сервирай и консумирай еже-
дневно, гарнирано с искрени думи и сърдечни 

усмивки, сгряващи сърцето и душата!
от синове генади и иво, 

приятелки Дочка, клавдия и 
росица и от колежките

нът да е от Варна!
0876/108124 - вдовица 

на 66 г./158 см/73 кг, до-
бра, интелигентна, скром-
на, с благ характер, отлич-
на домакиня, търси добър, 
честен и морален човек от 
Варна и региона, Добрич, 
Шумен и Силистра. Само 
сериозни обаждания!

0887/979530 – 72 г./165 
см/70 кг, неженен, търси 
пенсионерка за сериозна 
връзка и да желае да жи-
вее при него

0896/847907 – 
69/170/78 кг, желая запоз-
нанство с жена с добри на-
мерения

0877430258 след 19 ч. – 
40-годишен работещ вар-
ненец 182/96, не пуша, не 
пия, търся жена до 37 годи-
ни от Североизточна Бъл-
гария за създаване на се-
мейство и деца. 

0899/930488 – мъж на 
54 г./187 см/95 кг, търси 
жена от 45 до 65 г., с дом 
и да ме приеме при себе си 
за сериозна връзка

0890/137007 – вдови-

ца на 69 г./160 см/65 кг, с 
добро сърце, къщовница 
търси другар за спокойни 
старини при него. От Пло-
вдивския регион!

0877/694466 – от Сли-
вен съм, не пия и не пуша, 
търся жена над 77 г. – да е 
добра и да не лъже. От Сли-
венския регион!

59/170/60 - разведен 
без деца от Козлодуй тър-
си съжителство с жена от 
малките и големите гра-
дове на България. Да е на 
възраст от 47 до 65 годи-
ни. Единственото условие 
е при разбиране да има 
близки с кола – да ме взе-
ме, нямам средства за пъ-
туване и време за срещи. 

Опознаването става, кога-
то заживееш с даден чо-
век под един покрив. Жи-
вея в собствен дом. Имал 
съм семейство и работа, 
но след развода съм в един 
пропаднал северозападен 
край, където не можеш да 
си намериш постоянна ра-
бота и кибичиш на борса-
та. Не пия алкохол, самота-
та ме убива. Добър човек 
съм. Телефон 0988799492.
Емил Петров.

02/4445711 - г-н, висок 
180/80 кг/78 г., интелиген-
тен, осигурен, с добър вън-
шен вид, от София, желае 
запознанство с подобна 
приятна г-жа за приятел-
ство и уважение
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Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

иЗгУБЕно 
МЕЧЕ

4-месечно мече, ве-
роятно отделило се от 
майка си, е открито в 
частен двор на нео-
битаема къща в пер-
нишкото село клад-
ница. Мечето наме-
рило подслон в дво-
ра, покатерило се на 
оградата, след което 
се озовало на близкия 
бор на височина око-
ло 15 метра и после 
избягало.

специалисти ко-
ментират, че то не би 
могло да оцелее само, 
ако не успее да открие 
майка си.

ТраМВай сЕ 
ЗаПали В ЦЕнТъра 

на соФиЯ
Трамвай, движещ 

се по линия 10, се за-
пали на столичната 
улица "граф игнати-
ев" близо до кръсто-
вището с бул. "Васил 
левски". няма постра-
дали хора.

наШЕнЕЦ Загина 
на олиМП

25-годишен бълга-
рин загина след ин-
цидент в планина-
та олимп в гърция. 
Младият мъж паднал 
по скалист път в мест-
ността кофто. с него е 
бил и друг българин, 
който веднага се оба-
дил за помощ. гръц-
ката спасителна служ-
ба проведе мащабна 
операция за спасява-
нето на пострадалия, 
но той е починал.
ТрУДно ПоДВиЖЕн 

иЗгорЯ
Възрастен мъж е за-

гинал при пожар в до-
ма си в кубрат.

сигналът за пушек 
от покрива на къщата 
на 68-годишния мъж 
е подаден от съседи. 
При пристигането на 
екипите от пожарни-
кари и полицаи и след 
загасянето на огъня е 
било открито тялото 
на мъжа. Той е бил са-
мотно живеещ и труд-
но подвижен. 
ЗалоВиХа 30 Тона 

ТюТюн 
общо 30 000 кг тю-

тюн за наргиле без 
документи по Закона 
за акцизите и данъч-
ните складове задър-
жаха служители на гД 
"Митническо разуз-
наване и разследва-
не" (гД Мрр) в района 
на гкПП Дунав мост 2 
при Видин и в склад в 
софия.

Изстъпленията на 
пътя показват, че 
нацията е болна

Задържаха състезател за побой

„Нацията ни е психично болна, всеки 
трети е заболял. Изстъпленията по пъти-
щата са доста често срещани”, каза Йон-
ко Иванов, председател на Съюза по ав-
то-мото подготовка в България, по повод 
задържането на състезател по мотоспорт. 
Според д-р Цветеслава Гълъбова, шеф на 
психиатрията в Курило, ако кандидат-шо-
фьорът е оповестил пред КАТ за пробле-
мите си, трябва да мине преглед в специ-
ализирана комисия в Транспортна бол-
ница. 

Ако обаче не е съобщил за заболява-
не или недобро здравословно състояни-
яе, получава книжка без оценката на екс-
пертите. 

Ангел Караньотов, синът 
на известната българска ак-
триса Аня Пенчева, и негов 
приятел са задържани за по-
бой над 39-годишен софия-
нец. Караньотов е професи-
онален състезател по мотос-
порт, един от най-добрите в 
България.

Инцидентът е станал бли-
зо до летището край Сапа-
рева баня.

Приятелката на Караньо-
тов влязла в пререкание с 
мъж заради дрифтовете, ко-
ито правела с автомобила си. При пос-
ледвалия спор тя се обадила на прияте-
ля си. След минути пристигнали няколко 
мъже, сред тях и Караньотов, които пре-
били 39-годишния софиянец.

Пострадалият бил транспортиран в 

Áúлãари в ñхема 
çа нелеãални öиãари

23 ìилиона за три ãодини 

Наша банкерка призна 
престъпление

Дързък убиец отива на съд

МВР отчита намаление на телефон-
ните измами за последните три годи-
ни. Това стана ясно от изказване на 
вътрешния министър Младен Маринов 
по време на парламентарен контрол.

По изнесените от него данни през 
2016 г. са регистрирани 1200 телефон-
ни измами, през 2017 г. те са 1325, а 
през 2018 г. - 1097. Министърът уточ-
ни, че по неофициална информация 
причинената вреда за този период е 
на стойност 22-23 млн. лв.

За първите четири месеца на 2019 

г. са регистрирани 343 телефон-
ни измами спрямо 404 през 
2018  г., като вредите са за над 
2,5 млн. лв.

От трибуната на НС минис-
тър Маринов предупреди хо-
рата да не се доверяват на не-
познати лица, да не дават пари 
на непознати, независимо под как-
ва форма и предлог.

Министърът посочи още, че МВР и 
спецпрокуратурата са изградили екип, 
който е стигнал до най-високите ета-

жи на организираната престъп-
на група. 

Вътрешният министър посо-
чи още, че за да се борят ало 
измамите, е нужен мултидис-
циплинарен подход. Именно 

затова МВР си сътрудничи до-
бре с банките и мобилните опе-

ратори. Той обясни, че по предложе-
ние на МВР един от мобилните опера-
тори дори въвел ежедневен извънре-
ден мониторинг за нетипичен трафик, 
който да ги спира.  

„Пирогов”, където е без опасност за 
живота.

Разследването по случая се води от 
районното полицейско управление в 
Дупница. Уведомена е и Районната про-
куратура в града.

Българка се призна 
за виновна пред съд в 
Ню Йорк по обвинения в 
пране на пари в рамките 
на корупционна схема в 
Мозамбик.

Тя е Детелина Събе-
ва, бивша служителка 
на швейцарската банка 
"Креди Сюис", и е една от 
тримата банкери, на ко-
ито американската про-
куратура повдигна об-
винения, че са били за-
месени в корупционна-
та схема, включваща за-
еми за държавни компа-
нии в Мозамбик на стой-
ност над 2 млрд. дола-
ра. Най-малко 200 млн. 
долара са били отклоне-
ни.  Швейцарската бан-
ка увери, че тримата об-

виняеми са 
скрили от 
нея неза-
конните си 
дейности. 

3 7 - г о -
д и ш н а т а 
Събева ка-
за, че ше-
фът й й до-
верил, че е 
взел под-
куп от 1 
млн. до-
лара във 
връзка с 
кредит от 
372 млн. долара за дър-
жавна компания в Мо-
замбик. Според Събе-
ва Пиърс превел око-
ло 200 000 долара от 
подкупа по нейна бан-

кова сметка. "Съгласих 
се да приема и държа 
тези пари, въпреки че 
знаех, че са придобити 
от незаконна дейност", 
заяви тя.

Българи ръководели престъпна група за 
незаконно производство на цигари в Испа-
ния, които след това продавали в страни от 
ЕС - основно в Испания, Германия и Велико-
британия. Операцията е проведена в тясно 
сътрудничество с испанската Национална по-
лиция и ГДБОП.

Работата по случая започнала през 2017 г.
Тютюнът бил внасян от България, без да пре-

минава митнически контрол. Консумативите и 
машините за са внесени в Испания от България.

Придобитите от незаконната дейност голе-
ми парични суми били „изпирани“ чрез други 
фирми, като голяма част от тях са инвестирани 
в строителството на луксозни къщи и жилищни 
сгради у нас и в Испания. Използвани са и кре-
дитни карти за измама в различни заведения.

Според испанските власти нелегалната фа-
брика е била с капацитет да произведе за ден 
кутии с цигари, достатъчни за един камион, ка-
то никога досега при полицейски действия не 
са засичани толкова много на брой фалшиви 
марки (общо 13), произвеждани на едно място.

Дадоха на съд 
22-годишния Са-
ли Пембеев за 

грабеж, придружен с 
убийство на таксиме-
тров шофьор. Тежко-
то криминално прес-
тъпление бе извърше-

но на 27 февруари та-
зи година на пътя Раз-
град - Дянково. Подсъ-
димият наел таксиме-
тровия автомобил, уп-
равляван от 63-годиш-
ния Кр. И. Момчето се 
завърнало от Герма-
ния, където работело. 
Изкараните в чужбина 
пари били изиграни на 
ротативки. За да си на-
бави средства, решил 
да извърши грабеж 
на таксиметровия шо-
фьор. По пътя извадил 

нож и нанесъл шест 
удара в областта на 
шията на водача. Еди-
ният прерязал сънната 
артерия на жертвата. 
След това успял да из-
влачи тялото в горис-
та местност.  Взел обо-
рота от 20 лв. и теле-
фона на шофьора. На 
местопроизшествието 
спряла кола, управля-
вана от жена. Тя реши-
ла, че е станал пътен 
инцидент. Предложи-
ла на Сали да го зака-

ра в Разград. 
Така подсъдимият 

пристигнал в Разград, 
където бил засечен от 
камера в центъра. От-
нетите пари Сали про-
играл в казино, после 
отишъл в приятелка-
та си. На 28 февруари 
полицията го задър-
жала. Ако бъде при-
знат за виновен, го 
очаква наказание ли-
шаване от свобода от 
15 до 20 г. или доживо-
тен затвор без замяна.

Жестоко убийство бе извър-
шено в хасковското село Вой-
водово. 70- годишна жена е 
убита в дома си, а по случая е 
задържан нейният син. Той е с 
тежко психическо заболяване 
и няколко пъти е бил лекуван. 
Смъртта е настъпила от много 
удари в областта на гръдния 
кош. Предстои синът да бъде 
изпратен в психиатрия. 

Съседите разказват, че же-
ната е бита и преди.

Син погуби 
майка си 
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 скъпи, вечерята е 

на масата!
- Ей, мама му стара, 

не се научи да ползваш 
чинии!


Един приятел казва 

на друг за трети:
- Жоро не говори с 

жена си от една година.
- Защо, да не са се 

скарали?
- А, не, не. Не иска да 

я прекъсва.


- какво означава за 
един мъж да "помогне 
с къщната работа"?

- Да си повдигне кра-
ката, когато жена му ме-
те.


"Продавам мъжки 

сватбен костюм. В пер-
фектно състояние. Об-
личан е само веднъж, 
и то по погрешка."


- скъпа, можеш ли да 

готвиш!
- Да, много вкусно 

режа салам!


съчинение на уче-
ник от втори клас:

"Ние сме щастливо 
семейство. Татко ра-
боти, мама е красива, 
а когато се наспи, е и 
добра."


съпруга следи но-

вите си съ-
седи:

- Те из-
г л е ж д а т 
в л ю б е н и 
един в друг! 
- казва на 
мъжа си.- 
Той я целу-
ва, като из-
лиза. Ти за-
що не пра-
виш така?

- Ами аз 
още не я по-
знавам, как 
да я целу-
вам?

Женски 

глас по те-
лефона:

- Здравейте! Иван?
- Не е Иван, съпруга-

та му Марийка е.
- Марийка! Поздрав-

ления! Ще ставаш ма-
щеха!


- какво идва при же-

ната веднъж в месеца 
и свършва за пет-шест 
дни?

- Заплатата на съпру-

жи по-сполучливо, от-
колкото аз се ожених...


В един спор жената 

винаги има последната 
дума. Ако мъжът каже 
нещо в своя защита - то-
ва вече е нов спор.


онзи ден в пристъп 

на ярост викам на же-
ната:

- И да знаеш, скъпа, в 
този живот съм имал са-
мо две истински жени.

- И коя е кифлата?
- Не ги познаваш и 

двете...


Между блондинки:
- И да ти разправям, 

муцка, първия път се 
омъжих в София - не-
сполучливо. Втория път 
във Варна - несполуч-
ливо. Третия път се 
омъжих в Пловдив - 
много сполучливо! От-
сега нататък винаги ще 
се омъжвам в Пловдив!


Денят, в който сте 

забравили рождения 
ден на жена си, вие ни-
кога вече няма да за-
бравите...


Подготвихме дъ-

щерята за първи клас и 
като сметнах разходи-
те - все едно сме вдиг-
нали сватба...


Младеж и девойка 

сами вкъщи. Девойката:
- Няма да стане! Не-

ка си останем приятели!
- Добре, няма про-

блем. Ти бягай за бира 
до магазина, а аз ще ви-
кна момичетата.


Пред всеки женен 

мъж има две възмож-
ности: 

- да бъде прав;
- да бъде щастлив.


В брака винаги еди-

ният е прав, а другият 
е мъжът!


съпруг и съпруга се 

разхождали в парка и 
минали покрай една 
въртележка. Жената 
казала: 

- Искам да се кача на 
въртележката! 

- Недей, защото ще ти 
се видят гащите и ще се 
изложиш! 

- Да, прав си - отвър-
нала жената. 

Съпругът отишъл да 
купи сладолед, върнал 
се и видял, че жена му 
се е качила на върте-
лежката. Той й се раз-

викал: 
- Какво направи бе?! 

Нали ти казах да не се 
качваш, че ще ти видят 
гащите! 

- Не се притеснявай! 
Свалих си ги!


- Подарих на съпру-

гата си книга - "500 спо-
соба за икономии в до-
макинството". И в край-
на сметка тя ми спря би-
рата!


а моята жена е като 

бежанец!
- Що бе?
- Ами мина всякакви 

граници!


събрала се фами-
лията да чества 100-го-
дишнина на дядо Петко. 
До него на масата седя-
ла любимата му внучка 
Мария, която някол-
ко дни по-рано стана-
ла на 40. От десет го-
дини тя се грижела за 
стареца и с право оч-
аквала благодарност от 
него. Хапнали, пийнали 
и по някое време дядо 
Петко се обърнал към 
внучката си:

- Миче, Миче, един 
ден, като умреш, кой 
ша ма гледа...


- Мамо, всичко из-

ядох!
- Ето затова, синко, 

искаме да живееш от-
делно...


- Мъжът ми непре-

къснато говори за би-
вшата си жена! Това ме 
дразни!

- Ти пак си добре! Мо-
ят говори само за бъде-
щата си.


нане и Вуте си ко-

муникират приятелски 
и Нане вика на Вуте: 

- Ние с Пена много си 
верваме! Оти, ако не си 
верваме, че се подози-
раме. Подозираме ли 
се, че се следиме, а сле-
диме ли се, че се фане-
ме. 

Е те затова си верва-
ме - благо да ни е!


ошашавената ро-

дилка не чу добре по 
телефона какво й отго-
вори мъжът й, когато 
го попита как да кръсти 
близнаците, и ги запи-
са Бали, Мум и Айката...


– сине мой, отричаш 

ли се от Сатаната?
– Няма как, отче, три 

деца ми е родила...

га й.


съпрузи отиват на 
ресторант. Мъжът си по-
ръчва телешки пържо-
ли. Сервитьорът пита:

- Не се ли опася-
вате за „лудата кра-
ва”?

- Ааа, спокойно, 
тя ще си поръча са-
ма! - отговаря мъ-
жът.


Бракоразводно 

дело. 
Жената:
- Детето ще оста-

не с мен, и без това 
не е твое!

Мъжът:
- Ами... то не е и 

твое! 
Жената:
- Как така не е 

мое?
Мъжът: 
- Нали помниш, като 

бяхме в родилното и ти 
ми каза да сменя детето, 
щото се е наакало, и... аз 
го смених.


- нещо си провесил 

нос, добре ли си?
- Загубих жена си.
- Спокойно, ще имаш 

и други. И тях ще загу-
биш...


- скъпа, извинявай, 

не знам какво ми стана, 
че да ти се развикам та-

ка, а ти не беше виновна!
- Не се притеснявай, 

на всеки се случва... Ча-
кай! Не го яж това, дру-
го ще ти приготвя!


- обяснявам на моя, 

че ваучерът за почивка 
включва и терапия за 
краката - топиш си ги в 
един аквариум с рибки, 
а той вика:

- Ааа въдици дават ли 

или да си нося?


никога не се сра-
мувай от това, което 
си! 

(Това е работа на 
родителите ти.)


Жена към мързе-

ливия си мъж, който 
лежи по цял ден на ди-
вана и пие бири:

- От всички сперма-
тозоиди как пък ти из-
лезе най-бързият бе?!


Мъж заподозрял 

жена си в изневяра и 
наел частен детектив. 

След седмица детекти-
вът му докладва:

- Жена ти се срещ-
на с мъж в едно кафе-
не, после се качиха на 

една кола и отпрашиха 
извън града до една ви-
ла. Влязоха в хола, пи-
ха вино, вечеряха леко, 
отидоха в спалнята, съ-
блякоха се, легнаха и из-
гасиха лампата, повече 
нищо не видях.

- Ех, пак тази прокле-
та неизвестност!


Тананикам си - "Зла-

то мое". Жената се ус-
михва, мисли, че става 
дума за нея!


- Помощ! Ако не ме 

спасиш, ще се удавя! – 
вика жена 
към мъжа 
си.

- Ооо, сега 
пък и усло-
вия ще по-
ставяш!


Жена се 
доближава 
до мъжа си, 
който седи 
зад компю-
търа:

- Дай да 
п о и г р а я 
малко!

- Как не те 
е срам? Ис-
кал ли съм ти 
някога мопа, 

докато миеш пода?


- лъжичка за мама... 
лъжичка за татко... лъ-
жичка за баба... лъжич-
ка за дядо...                                                                                                     

На половината ку-
пичка пюре детето ве-
че мразеше цялата фа-
милия.


Той:
– Скъпа, трябва нещо 

да ти призная.
– Кажи?
– Но искам да ми обе-

щаеш, че ще ми прос-
тиш, не мога повече да 
те лъжа.

– Добре де, казвай, 
стига си го усуквал!

– Нашата дъщеря не 
е от теб!

– Какво?! Идиот!


Жена звъни на съ-
пруга си:

- Оле, мили, извиня-
вай! Тази сутрин обър-
ках хапчетата ти против 
разстройство с успоко-
ителни. Как си, кажи ми? 

- Спокоен. Насран, но 
спокоен.


няма по-вълнуващ 

момент от онзи, в който 

най-после решаваш да 
отговориш след 17 про-
пуснати повиквания от 
жена ти.


имам татуировка на 

китката: "Никога не гу-
би Вяра." Хората я смя-
тат за вдъхновяваща. Но 
не е. Аз съм един разсе-
ян баща на двегодишна 
дъщеря, която се казва 
Вяра.


При оч-

ния лекар:
- Но вие 

сте ужас-
но късо-
глед. Ни-
кога ли 
преди не 
сте полз-
вали очи-
ла?

- Преди 
25 години 
взех от съ-
седа наза-
ем да ви-
дя как изглежда моята 
булка. След това не съм 
- страхувах се да не се 
разочаровам.


Вуте пред родилния 

дом:
- Пено, роди ли ма?
- Родих, Вуте, три 

момченца!
- А от мене има ли ма?


Заплатата на жената 

- това е нейната запла-
та, а заплатата на мъжа 
- това е бюджетът на се-
мейството.


- Е, какво е чувството 

да си женен?
- Не е зле, но имам 

усещане, че тя се омъ-
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Веднъж в една слад-
карница ли, та друга-
де ли, край отрупана с 
чудни напитки и мезе-
та маса се били събра-
ли хора, които не само 
можели да си позволят 
такова събиране, но на 
всичкото отгоре били 
от различни национал-
ности. Всеки поназнай-
вал чужди ези-
ци дотолкова, 
доколкото да 
обясни на съ-
трапезниците 
си най-важни-
те неща от жи-
вота. От собст-
вения си жи-
вот и от живота 
въобще. Освен 
всичко друго 
тези хора би-
ли и патриоти 
на своята ро-
дина.

От дума на 
дума разговорът им 
стигнал до различните 
напитки и техния про-
изход. Френският ко-
няк, казал французи-
нът, се произвежда от 
XIV век, по-точно от 
1334 година. Очевид-
но имате предимство, 
сър – обадил се англи-
чанинът, - но и в Англия 
джинът и уискито (да ме 
прощават братята шот-
ландци) се произвеж-
дат от 1485 г. Вярно си 
е, признал шотланде-
цът. Ние майсторим на-
шия скоч едва от 1490 г. 

Както се вижда, ни-
кой от присъстващите 
не се напъвал да доказ-
ва, че непременно в не-
говата страна нещо се 

прави по време, кога-
то не се прави. Тъй гер-
манецът обявил за шна-
пса, че е документира-
но първо производство 
в 1520-а, руснакът пък 
малко разтегливо пред-
ставил началото на вод-
ката в 17-те години меж-
ду 1431-ва и 1448-а. 

И всички погледнали 

българина, а той казал, 
че с такива данни не раз-
полага, но познава чо-
век, който, като седне, 
може да изпопие всич-
ко ей това, за което ста-
ва дума в току-що чути-
те исторически сведе-
ния. И да приключи с ед-
на бира накрая за капак.  

Било му малко неу-
добно да признае, че 
такъв човек бил самият 
той, решил да не внася 
личен, а само национа-
лен елемент в разгово-
ра. И че докато консу-
мира, няма да иска ак-
товете за раждане на на-
питките. 

Както се вижда, бъл-
гаринът притежавал 
тънкото умение да пре-
мества беседата от ед-

способности не отго-
ворили на душевните 
потребности. И като 
бил поканен след по-
купката на пе-те-еса 
от европейските си 
партньори в някаква 
тамошна сладкарни-
ца, онези решили да 
го почерпят с едно пи-
тие. 40 грама не са пи-

тие, мизерен 
аперитив, ако 
си го кажем 
направо, и ко-
гато това нещо 
се вляло във 
вътрешността 
на нашия, ев-
ропейците му 
поръчали вто-
ро. Уви, то не 
било по-голя-
мо от първото, 
а даже изглеж-
дало по-малко. 

Второто пи-
тие се свър-

шило по-бързо и от 
първото. Европейци-
те се прокашляли и 
извикали на келне-
ра: "Още едно питие 
за нашия приятел от 
България!" Подчер-
тали един вид, че то-
зи толкова силно пи-
ещ човек не е местно 
лице, от продаващата 
пе-те-еси страна. 

Така, като се вър-
нал, българинът по-
молил своя началник, 
когато стане нужда 
да се купува втори 
пе-те-ес, да изпратят 
някой болен от язва 
или жена или друго 
нещо такова.  

Така и направили. 
Божидар ТоМоВ

страницата подготви 
иван ВасЕВ

Защо кучетата са 
по-добри от жените

Ние, патриотите
на плоскост в друга. Той 
обикновено се дразнел 
от прекаления патрио-
тизъм на някои народи. 
И от ксенофобията се 
дразнел и веднъж изпи-
тал неудобство за свои-
те събеседници по ма-
са, чийто патриотизъм 
бил някак си странно на-
сочен. 

Преди години този 
българин бил изпра-
тен в една европейска 
страна да купува ПТС. 
Това ще рече подвиж-
на телевизионна стан-
ция. Да купи подходя-
щия пе-те-ес било от 
лесно по-лесно. Освен 
от такава техника чове-
кът разбирал и от гео-
графия ли, странозна-
ние ли, не знам как да 
го наречем този клон на 
науката. Все едно – чо-
векът знаел, че ако в та-
зи европейска държава 
си поръчаш едно питие, 
носят ти нещо на дънце-
то на чашката. И затова 
се бил запасил с някол-
ко бутилки,  които оба-
че изпил доста бързо, т. 
е. математическите му 

ВРЕЛИ-НЕКИПЕЛИ

Дребосъци

евродепутатско куфарче

валентин геОргиев

 кучетата не обръщат внимание, ако из-
ползваш шампоана им.

 кучетата не чакат да им се обадиш, ако 
закъснееш.

 не обръщат внимание, ако ги назовеш с 
името на друго куче.

 кучетата не пазаруват.
 родителите им не ви гостуват.
 кучетата разбират, ако повишите тон.
 кучетата не очакват подарък и не кри-

тикуват, ако все пак го получат.
 кучетата не любопитстват за стари-

те ви кучки.
 кучетата не оставят глупави списания 

и телевизионни сериали да направляват 
живота им.

 Повече се радват на един хамбургер, от-
колкото на един омар.

 никога не е нужно да ги чакаш.
 не очакват от теб букет цветя или би-

жута.
 кучетата не говорят.
 много рядко те надживяват.

Плод-зеленчук
Група гръцки бизнесмени са 

се договорили да финансират 
нова научна разработка на Ин-
ститута по цитрусови плодове 
в Солун. 

Разработката се нарича 
“Портокаликос самоковикос” 
и има за цел да накара порто-
каловите дървета да раждат 
картофи. 

“Принудени сме да вложим 

 Сенките треперят 
от страх, че Слънцето 
може да угасне и те за-
винаги да изчезнат от 
лицето на Земята.
 Моята свобода се 

простира до свободата 
на другите. Ако отида 
по-нататък, навлизам в 
чужда територия.
 Нека да умрем 

достойно, докато се 
борим за достойнство-
то си.
 Свободен е само 

този, който принадле-
жи само на себе си.
 Гледай себе си не 

само пред огледалото.

 Попитали един: 
„Моне или Мане пред-
почитате?” Той отгово-
рил: „Монте Карло!”
 Мисля, следова-

телно трябва да отгова-
рям пред следователя.
 Егоистът вижда 

себе си дори в огледа-
лото за задно виждане.
 Покрай медения 

им месец мнозина мъ-
же опитаха от сладките 
й устни.
 Пораснаха му 

ушите – от много дър-
пане.
 Поточето стига до 

морето не със слушане, 
а с лъкатушене. 

 За да имаш дявол-
ско търпение, трябва 
да имаш ангелско сър-
це.
 Фактите без под-

крепата на фактурите 
нищо не доказват.
 Удари жена си не с 

цвете, а с цял букет. По-
неже го попита за коя 
го е купил.
 Пред децата се 

покланяме по-ниско.
 Няма нужда да се 

правиш на такъв, на ка-
къвто изглеждаш.
 Пияният се пре-

пъва дори когато вър-
ви след валяка.

Турхан расиЕВ

малко пари - заяви пред наш 
репортер един от бизнесме-
ните, - защото в България са-
моковските картофи се прода-
ват по-скъпо от нашите пор-
токали.”
Проверено от практиката

За Вас, ЖЕни
Вие искате да отслабнете, 

без да се подлагате на мъчи-
телни диети? 

Нищо по-лесно от това! Мо-
жете да ядете колкото искате 
и каквото искате!

 Необходимо е само по вре-
ме на хранене да си мислите за 
цените на поглъщаните от вас 
продукти. 

Това буквално ще ви стопи!

За Вас, МъЖЕ
Съпругата ви никога няма да 

открие издайнически чужди ко-
сми по сакото ви, ако се поста-
раете да си намерите плешива 
любовница.

Тотопрогноза
2, 8, 9, 16, 38, 43. Ако в след-

ващия тираж пуснете тези числа 
и те бъдат изтеглени, ще спече-
лите джакпота.

Димитър БЕЖански

Черешки
„Обичам, обичам
черешки 
червенки,
по двенки, по 
тринки
на 
дръжки 
зеленки…”
Черешки, 
черешки –
а родните где са?
Направо ги гледам –
сменили адреса!
От Гърция лани, 
а тази година
ги карат директно
от Аржентина!
Как лакомо гледа
горкото ми внуче,
а баба му просто
инфаркт ще получи!
Цените им станали 
астрономични -
нали сме и ние 
държава космична!
Дори да обичам 
черешки червенки,
отказвам ги вече.
Минавам на дренки!

Уляна иВаноВа


