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СРЯД А

2019 г. едва изкара три месеца, но
ще бъде запомнена като годината на
"Увеличението на тока през юли ще бъде хаоса в пенсиите. Който може да дов рамките на годишната инфлация, която е в веде до пълното разрушаване на пенрамките на 3 или малко над 3%", заяви пред- сионната система и да остави практиседателят на КЕВР Иван Иванов. на стр. 3 чески стотици хиляди възрастни хора
без пари.
на стр. 2

на гости в Плевен

виолета гиндева:

Трудностите се преодоляват
Здраве
и усмивки с всеотдайност и талант
за всеки
именик
- г-жо гиндева, срещаме се в навечерието на Цветница, вие сте сред
имениците. Да се слави името ви,
да го носите със здраве, гордост и
радост! Подобаващо ли ще празнувате?
- Благодаря ви за хубавите думи и отношение! Както Цветница,
така и Великден посрещам със
семейството си, така ще бъде,
живот и здраве, и този път. Ще
съм заобиколена от син, внучка,
снаха, брат, другата ми снаха...

на стр. 33

фолклорна група от с. Пелишат

Решихме да се срещнем и с пенсионерите в Плевен. Интересът ни бе продиктуван от факта, че в
редакцията сравнително рядко получаваме писма
и обаждания от региона, от общинската организаПенка иванова - пред- ция в него и знаем недостатъчно за нейния живот,
седател на Ос на сП- за проблемите, които вълнуват хората в този пре2004, открива прегледа красен край на родината.
на стр. 30-31

Òрèуìôалíата
Статуквото „Пунта Мара“ арêа íа
Размисли на главния редактор

Битката за запазване на съществуващото положение на нещата срещу
каквито и да било промени е бранене на статуквото. Водят я онези, които, успели да ни излъжат, за да ги изберем, са водачите на нацията.

на стр. 4

мълния

Механизмът на вълненията в Габрово е ясен –
властта използва малцинството като клапан, който
отваря по необходимост
за изпускане на напрежението и отклоняване вни-

ПОЗИЦИЯ

ГÀÄÎСÒÈ!

мачкащата държавна машина, помитаща препятствията пред олигархията, заобикаляща законите,
преди време със страшна сила се стовари върху кметицата на столичния квартал „младост” и заместничката й. Зрелищен арест, белезници, унижения, лъжи, морален и физически тормоз, рушащ здравето и
психиката на двете смели жени, избрани от гражданството на мястото на човек на герБ, превърнал се в
главен свидетел и „съучастник” при получаването
на „огромен подкуп”! в крайна сметка г-н дюлгеров се
отказа от показанията си и призна, че са давани под
натиск. Показателното в случая е, че първият сигнал
срещу г-жа иванчева е подаден от фирмата „артекс”,
продаваща луксозни евтини апартаменти на големци начело с Цв. Цветанов…
случи се и поредна засечка на „машината”. клеветите срещу елена йончева, хвърлени в публичното пространство, в това число лично и от премиера Б. Борисов, се срутиха в софийския градски съд.
той трябва да изплати 5 хиляди лева на журналистката, която е злоупотребила според твърдението
му с бюджетни милиони… водачката на листата на
БсП за евроизборите призова премиера да подаде оставката си, защото е срамно за нацията лъжец да я
управлява.
изводът е ясен: властолюбците не се гнусят от
каквито и да било гадости, стига още месец да се задържат там горе, при общите ни пари и да богатеят.

„П”

манието на обществото. Години наред се внушава чувство за безнаказаност у ромите. Честните данъкоплатци недоволстват. Мургави
бандити безчинстват.
на стр. 12

Ìарлеíе
è Ðеìарê

Лазаровден Връбница/Цветница
20 април

21 аПрил

на стр. 7

Разкошната
блондинка
Марлене Дитрих определено е умеела да съблазнява –
списъкът на поклонниците й
е може би по-дълъг от този на
ролите й в киното. Но кои от
романите са оставили дълбока следа в сърцето й. Истината е, че те не са много – Рудолф Зибер, Ърнест Хемингуей, Жан Габен. Има и още едно име – Ерих-Мария Ремарк.
Вдъхновен от любовта си към
актрисата, той ни оставя един
от най-силните си романи –
„Триумфалната арка”.
Младата Мария Магдалене (Дитрих сама си измислила сценичния псевдоним,
сливайки двете си имена) се
влюбила безумно във високия рус хубавец на снимачната площадка (Зибер бил асистент-режисьор). на стр. 9

г.
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Законът
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Как да се
Договор за замяна – закон и морал увеличат всички
пенсии с 25%
Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Напоследък в публичното пространство усилено
се коментира замяната, извършена от фирма „Артекс”
и политика Цветан Цветанов и други публични лица.
Затова считам за полезно да
запознаем нашите читатели
с един често използван правен институт, какъвто е договорът за замяна. Веднага
трябва да кажа, че замяната
е най-старият известен договор. Той предхожда продажбата с векове. Първоначално хората са разменяли
продукти, древни сечива, а
чак когато са се явили парите като средство за размяна,
се е формирала и продажбата. Съвременната правна
регламентация на този договор намираме в чл. 222 от
Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД). Там се посочва, че „с договора за замяна страните се задължават да си прехвърлят взаимно собствеността върху
вещи или други права”.
Под това сравнително
кратко законово определение в правната теория
намираме по-подробното обяснение за същността на договора за замяна:
„Договорът за замяна е съглашение, по силата на което страните се задължават да си прехвърлят взаимно собствеността върху вещи или други права.”
Той комбинира ефекта на
От стр. 1
Само заради фалшивите сметки на
един бивш депутат,
прибързаните промени на промените
на един министър и
страха от протести
на премиера Бойко Борисов. Само за
три дни, притиснато от факта, че между 12 и 20 хил. души
биха могли да получат евентуално пониски пенсии, отколкото ако се бяха
пенсионирали през
2018 г., накара правителството да се откаже от една от малкото смислени промени в системата на
пенсиите, която е
приемана при управленията на Бойко
Борисов. И да обрече
близо 500 хил. души,
които ще се пенсионират в следващите
5 г., на тотален хаос
как точно ще им бъде
изчислена пенсията.
Защото за първи път
ще има двойна формула за изчислението, а всеки ще си избира коя да ползва.
Непозната в световната практика иновация.
Всичко започна в
края на миналата година. Тогава в опит
да ограничи високите пенсии заради па-

две едновременни покупко-продажби между едни и
същи страни, при които получената от първата сделка продажна цена се заплаща като продажна цена за
придобиване на правото по
втората сделка. По този начин не се стига до заплащането на цена, тъй като двете насрещни вземания се
прихващат. В този смисъл
в следващия чл. 223 от ЗЗД
се посочва, че „правила-

та за продажбата се прилагат съответно и при замяната, като всеки от заемателите се смята за продавач на това, което дава,
и за купувач на това, което
получава”. Видно е, че законът препраща към правилата на продажбата.
Основната разлика между двата договора е обстоятелството, че при продажбата продавачът предлага
вещ, а купувачът плаща цена. В случая на замяната в
момента на размяната и
двете страни играят едно-

временно ролята на продавач и купувач. Те по свое
усмотрение и интерес взаимно си разменят материални стойности. Интересът
на двете страни е двата имота да са равностойностни.
Ако това не е възможно, а
страните имат интерес да
направят размяната, то те
уравняват стойностно имотите с пари.
От този кратък популярен коментар на договора
за замяна става ясно, че могат да се разменят вещи и
права от най-различно естество и стойности. Затова трябва да кажа, че сделките, които са извършени
от политиците, не са незаконни. Но те определено
имат спекулативен характер, погледнати от гледна
точка на морала. Зад тези
договори за замяна се крият очевидни скрити интереси. В случая г-н Цветанов заменя два имота, чиято стойност е значително по-ниска
от имота, който получава.
Веднага възниква въпросът
с какво е уравнил получения от него имот. Очевидно
фирма „Артекс” е получила
нещо, за да направи замяната. Иначе не би защитила
интереси си. Или както казва народът, заменя „кон за
кокошка”. Не мога да твърдя какво точно е получила
строителната фирма – дали
право да си довърши небос-

търгача или нещо друго, това ще кажат компетентните
органи.
Без да навлизам в дълбочина, ще се опитам да поясня, че не всичко, което е
законно, е и морално. Моралът в едно общество съществува паралелно с правните норми. Най-общо казано, моралът е съвкупност
от възприятия на хората за
добро и зло, за справедливо и несправедливо и т.н.
Разликата между двете понятия е, че при неспазването им законовите норми
се защитават от държавата
със санкции – глоби, затвор,
а при нарушение на моралните се санкционира единствено като се изразява неодобрението на членовете
на общността към отделни прояви. Това неодобрение може да се степенува
по сила, прераствайки във
възмущение или гняв. Затова не всичко, което е законно, е и морално. Най-добре
е, когато законовите норми
се приближават до моралните норми на обществото.
Това, разбира се, е трудно
постижимо.
Накрая ще кажа, че запознавайки ви с правната
същност на договора за замяна, оставям на читателя да прецени действията
на политиците, сключили
сделки по придобиването
на тези луксозни жилища.

Хаос...
дането на тавана, което бе предвидено за
1 януари 2019 г., правителството предложи
промени в пенсионната формула в два параметъра.
Първият бе при изчисляване на индивидуалния коефициент
да се сложи таван, така че да не позволява изчисление на
пенсия, която да е
над тавана.
Вторият параметър обаче е далеч
по-важен – в изчисленията да не
се включват осигуровките от периода 1997-1999 г.
Причината бе, че
тогава в пенсионната система нямаше ограничение
върху размера на
дохода, върху който се внасят осигуровки, нямаше и таван на
пенсиите. И съществуваше хипотетичната
възможност няколко
десетки души да получат месечна пенсия от
4000 лв.
Това отпадане на
години стаж обаче се
наложи върху премахването на правото на
кандидата за пенсия да
посочи по свой избор
трите си най-добре за-

платени години отпреди 1997 г. Тази промяна трябваше да влезе в
сила от 1 януари 2019
г., но бе приета всъщност още с пенсионната реформа на социалния министър във второто правителство на
Борисов – Ивайло Калфин. И нейната логика
бе, че пенсията тряб-

от живота им, когато са
получавали добри пари. И при двете промени бе ясно, че част от
кандидатите за пенсия
реално губят. Всъщност социалният министър Бисер Петков
го обясни кристално
ясно в края на 2018 г.,
че целта на предлаганите промени е да не

ва да се изчислява върху целия осигурителен
принос, а не само върху 3 години от продължаващия 40 г. стаж.
Реално отпадането
и на трите години отпреди 1997 г., и на тези
в периода 1997-1999 г.
имаше за цел едно и
също нещо – хората
да получават пенсии,
които да отговарят на
реалния принос в системата, а не на епизод

се допуснат прекалено високи пенсии, които биха били приети
от множеството пенсионери като незаслужено големи.
В крайна сметка с
абсурден сговор със
синдикатите в последния момент се реши да
бъде оставен завинаги
таванът на пенсиите,
което пък обезсмисли всички направени
до този момент пред-

Продължение от бр. 15
Останалите няколко милиарда лева
ще могат да се инвестират в най-разнообразни дейности, които държавата сметне за необходимо да подпомага, включително и социални дейности, необходими в една социална
държава. Ето най-силния аргумент за
замяна на ЗДДС с данък 20%, със закон
за данък върху оборота/приходите в
размер на 12%. Това е цитат от наскоро публикуван доклад на европейска
комисия за намаляване на загубите
от измамите с ДДС. Европейската комисия планира цялостна промяна на
правилата за вътреобщностни доставки на стоки с цел въвеждане на нови
правила, които по-ефективно да противодействат на ДДС измамите. Общо
всяка година се губят над 150 млрд. евро (почти 300 млрд. лева) приходи от
ДДС, а това означава по-малко средства, които държавите членки да влагат в изграждане на училища, инфраструктура и здравеопазване. Изчислено е, че приблизително 50 млрд. евро
от тази сума - или 100 евро на гражданин от ЕС всяка година, се губят в резултат на презгранични измами с ДДС.
Накрая да кажа, че аз работя със ЗДДС
още от първия ден на въвеждането му
на 1.IV.1994 г. След 25-годишен практически опит спокойно мога да кажа,
че няма нищо по-лесно от това да откраднеш от държавата пари по тоя
лесно заобиколим ЗДДС.
Никола Иванов-Томов,
магистър по счетоводство

ложения за промени
в Кодекса за социално
осигуряване. Но не ги
премахна от него.
Проблем на тази
промяна от края на
2018 г. бе, че е направена без актюерски
разчети.
Абсурдно, но анализ как би се отразила промяната бе направен по-късно. И
той показа, че при
около 50% от новите
пенсионери отпадането на тези
сумарно 6 г. стаж
реално ще доведе до повишение
на пенсията, при
31%, или около 20
000 души, през тази година ще има
намаление.
На всичкото отгоре от НОИ обясниха, че всъщност
със затягането на
режима за изчисляване на осигурителния принос
се спестяват около 9
млн. лв., което е пренебрежимо малка сума за осигурителната
система.
„Греши този, който
мисли, че сред нас има
идиот, който заради
икономия от 9 млн. лв.
би допуснал подобно
нещо. Няма да има намаляване на пенсията

на нито един български пенсионер”, успокои Томислав Дончев
след срещата при премиера Борисов.
И така вратата на
хаоса в пенсионната система бе широко
отворена.
Дългосрочно около половин милион
души никога няма да
са сигурни, че пенсията им е изчислена по
правилния за тях начин. Още по-страшният ефект е разрушаването на каквото
и да било доверие в
пенсионната система
сред хората, които я
захранват с пари. При
постоянната промяна
на условията за пенсиониране реално никой не е заинтересован да се осигурява 40
години на реалните си
доходи.
Така или иначе не е
наясно каква пенсия
ще получи и няма как
да повярва на системата. А това ще е много по-страшна буря за
държавата, която може да доведе до пълен
колапс на социалната
система и насочването на парите за осигуровки в сделки за
имоти, които да осигуряват старините.
Виктор ИВАНОВ

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Променят наредбата за ТЕЛК
Готов е проектът за
Постановление на Министерски съвет за приемане на изменение и
допълнение на Наредбата за медицинската
експертиза, съобщиха
от здравното министерство. Документът е публикуван за обществено
обсъждане на електронната страница на МЗ.
Здравният министър
Кирил Ананиев подчертава, че промяната
в действащата Наредба
за медицинската експертиза е обусловена от
резултатите от оценката
на въздействие, изготвена от здравното министерство.
Според него резултатите от направения анализ доказват необходимостта от допълнително
прецизиране на текстовете на наредбата при
определяне на крайния
процент трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване,
всяко едно, водещо до

увреждане.
„С последните изменения и допълнения на
Наредбата за медицинската експертиза беше
регламентирано, че при
определяне на оценката на трайно намалената
работоспособност/вид
и степен на увреждане
се взема предвид само
това заболяване/увреждане, на което съответства отправна точка с
най-висок процент, и в
оценката (процента) не
се включват останалите
заболявания на лицето.
Единствено за лицата
с 80% или над 80% (и ако
той не е 100%) на найтежкото увреждане и
които имат едно или повече съпътстващи заболявания, за всяко от които е посочена отправна точка от над 50%, общата оценка на трайно
намалената работоспособност/вид и степен на
увреждане се определя,
като за основа се взема най-високият процент (80 или над 80) и
към него се прибавят

20% от сбора на процентите на останалите
увреждания. Действието на тези разпоредби
в продължение на половин година показва резултат, който доказва, че
за част от лицата, които са с повече от едно
заболяване/увреждане

(и не попадат в горната
хипотеза с 80% или над
80%), но имат заболявания, за които е посочена
отправна точка 50 и повече от 50%, във формиране на крайната оценка не намират отражение останалите заболявания, довели до степенно повишаване на
увреждането на лицето.
По този начин наличната степен на уврежда-

Великден за всеки

Омбудсманът Мая Манолова обяви началото на четвъртото издание
на националната кампания "Великден за всеки – дари празник на баба и дядо”. Идеята е пенсионерите,
чиито доходи с малко надвишават
линията на бедност – 348 лв., и няма да получат великденска добавка
към пенсията, да не останат без никаква финансова помощ за посрещане на големия християнски празник.
Пари може да се дарят с SMS на

номер 1255.Сумата ще се
обърне във ваучери от по
20 лв. Те ще се раздават
в пощенските клонове и
може да се ползват в 5000
магазина.
Списъците с нуждаещите се правят от НОИ.
Тази година двете каузи на институцията на омбудсмана – социална кухня и кампанията за възрастните хора, с която
се набират хранителни продукти и
средства за пенсионерите, се обединяват, за да може повече социално
слаби хора в България да посрещнат
по-достойно празника.
В предишните три издания кампанията е събрала близо 1,5 млн. лв. и
75 000 пенсионери са получили ваучери, а хиляди други – хранителни
продукти.

Токът поскъпва

От стр. 1
"Увеличението ще
е много далеч от това, което искат електроразпределителните дружества", добави още той.
Председателят на
КЕВР изтъкна, че както в предишните години, така и сега исканията на електроразпределителните
дружества няма да
бъдат удовлетворени. По същия начин
КЕВР няма да уважи
и искането на Националната електрическа компания, която
поиска увеличение
от близо 20% на тока
за бита. Иванов уточни, че той не разделя енергийните дружества на държавни или частни. През

2018 г. са установени нерегламентирани
кражби на електрическа енергия в 2751 случая. По данни на Енерго-Про през 2018 г.
2156 е броят на съставените констативни протоколи за неправомерно ползване на електрическа
енергия. Заведени са

243 дела срещу лицата, за които е установено, че ползват незаконно ток. По данни на
ЧЕЗ Електро България
през 2018 г. са съставени 6645 броя констативни протоколи за
установено нерегламентирано потребление на електрическа
енергия.

не на определени категории освидетелствани
лица (с едно или с повече от едно увреждане) не намира израз в
обективна оценка чрез
крайния процент, който се постановява с експертното решение.“
„Резултатите от анализа показват, че при
7,9% от преосвидетелстваните лица по повод

обжалване пред НЕЛК
се наблюдава постановяване на по-нисък
процент в резултат на
нормативната промяна на Наредбата за медицинската експертиза. Според анализа, изготвен от национално
представените организации на и за хората с
увреждания, при 14,5%
лица, оставащи в диапазона 50-100%, се пони-

жава групата инвалидност съгласно Кодекса
за социално осигуряване, последствието от което е намалена степен
на социална подкрепа.
В него се твърди, че още
4,7% от лицата отпадат
от системата на социална подкрепа поради
намаляване на досегашния им процент под 50.
Всичко това налага да се
промени алгоритъмът
на формиране на оценката на трайно намалената работоспособност/
вид и степен на увреждане при лицата“, категорични са от МЗ.
Очакваните резултати от предложената промяна в Наредбата за медицинската експертиза са свързани с
постигане на съответствие между оценката
на трайно намалената
работоспособност/вид
и степен на увреждане и обективното здравословно състояние на
лицата, които страдат от
повече от едно заболяване/увреждане, за които е определена отправна точка с 50 и повече
от 50%.

Право на месечна
финансова подкрепа
Група пенсионери от кв. „Гео Милев”, София, се
обръщат към нас с молба да разясним новия начин
на получаване на финансова подкрепа на хората
с увреждания. Месечната финансова подкрепа е в
размери, определени като процент от линията на
бедност, която се актуализира ежегодно. Право на
такава подкрепа имат хората с трайни увреждания
над 18-годишна възраст, както следва:
1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане - в
размер 7 на сто от линията на бедност – 24,36 лв.
за 2019 г.;
2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане - в
размер 15 на сто от линията на бедност – 52,20 лв.;
3. над 90 на сто степен на увреждане - в размер
25 на сто от линията на бедност – 87,00 лв.;
4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради
трудова злополука или професионална болест - в
размер 30 на сто от линията на бедност – 104,40 лв.;
5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност - в размер 57 на сто от линията
на бедност – 198,36 лв.
Месечната финансова подкрепа се изплаща в
по-благоприятния размер за лицата, ако сборът на
досега получаваните добавка и пенсия е по-голям
от определените в Закона за хората с увреждания
размери. Месечната финансова подкрепа се отпуска въз основа на подадено заявление-декларация
до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ
адрес на лицето с трайно увреждане.
Новата финансова подкрепа заменя досегашните добавки за социална интеграция, които се изплащаха от НОИ.

ЕС разрешава цени за бедни
Европейският парламент гласува 4 закона като част от т. нар.
пакет "Чиста енергия за всички
европейци", като някои от текстовете имат чисто социална
функция. Тези законови текстове трябва да бъдат одобрени от
Европейския съвет и чак след това може да влязат в сила.
Съгласно основния текст
страните - членки на ЕС, ще имат
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проблеми

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

мери, динамични ценови предложения и възможност да сменят доставчика си на ток и парно
без допълнителна такса в рамките на максимум 3 седмици до
2026 г., а след това – в рамките
на 24 часа.
Ново поскъпване на тока очаква домакинствата и фирмите,
които са на регулиран пазар, от
1 юли.

бисер
40 години внасяш
осигурителни вноски
и когато дойде време да се пенсионираш, зависиш какво
ще каже премиерът.
Петър Ганев,
икономист

кРАТКИ
ВЕСТИ
Пакет
„Мобилност”

Европейският парламент продължава
да бъде дълбоко разделен по пакет "Мобилност 1".
Проверяват
ДОСТ

Главният прокурор Сотир Цацаров
разпореди на Върховната касационна
прокуратура да извърши проверка дали дейността на партия ДОСТ съответства с разпоредбите
на Конституцията и
Закона за политическите партии.
Няма кой
да работи

Икономиките от
Централна и Източна
Европа ще се сблъскат с икономически
проблеми заради все
по-сериозния недостиг на работна сила.
Опазване
на дюните
Забраняват чадъри и хавлии на дюни. Нарушението ще
се наказва с глоба
от 1000 до 3000 лв.,
предвижда проект, а
за барчета и други
временни обекти - 5
хил. лева.
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Как Порошенко
стигна до балотаж

Въпреки безспорното лидерство в първия
тур на Зеленский въпросът кой в крайна сметка ще стане президент на Украйна все още е актуален. Порошенко явно не иска да се откаже
от властта и ще използва различни техники, за
да я запази. На втория тур на президентските
избори в Украйна не се изключват компромати,
фалшификации и използването на административни ресурси. Позицията на Порошенко изобщо не изглежда безнадеждно, ако си припомним какво бе положението само преди няколко месеца. До декември, според анкета на социалната група „Рейтинг”, той бе подкрепен от
около 10% от избирателите. След това водещата позиция беше заета от ръководителя на партията „Батькивщина” Юлия Тимошенко със 17%.
Преди половин година рейтингът на Порошенко обикновено варираше между 6 и 7 процента.
На първия тур на президентските избори на
31 март лидер в надпреварата бе шоуменът Володомир Зеленский с 30,26% от гласовете. Порошенко зае второ място с 15,99%, а водачът
на партията „Батькивщина” Юлия Тимошенко –
трето с 13,36%. На четвърто място бе ръководителят на „Опозиционна платформа за живот”
Юрий Бойко с 11,53%.
И понеже никой от кандидатите не спечели
необходимия брой гласове, се стигна до балотажа на 21 април.
Протестният глас за Зеленский беше „подигравката” на украинците спрямо сегашното пра-
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Български

От стр. 1
Щом яхнат властта, грабят с пълни шепи блага,
трупат имоти и хич не им
пука за поскъпналия хляб
на пенсионера и т.н. Те със
зъби и нокти отстояват настоящата битност на депутати, висши магистрати,
началници на силови ведомства, кметове, министерски кресла…
Преминалата наскоро
среща на Консултативния
съвет по национална сигурност извади на показ
уникална ситуация. Изпълнителната власт, коалиционните й партньори
и твърдящите, че са опозиция, две партии – ДПС и
„Воля”, пеят в един глас. Те
са в общ фронт срещу президента, за когото родната действителност е в дълбока криза и се нуждае от
спешен ремонт. Темата бе
борбата с корупцията. Безспорно обсъжданият проблем ни поставя на водещо
място в Европейския съюз
и е причина да сме извън
шенгенското пространство, наблюдавани десета
година като непълноценно гражданско общество.
В хода на разискванията премиерът Борисов отстоя позицията, че институциите изпълняват задълженията си, извадените на показ скандални случаи под общото заглавие

„АПАРТАМЕНТГЕЙТ”

вителство. Електоратът на югоизток освен за Зеленский гласува в по-голяма степен за Юрий
Бойко и в по-малка степен за Юлия Тимошенко. Така всичките трима опозиционни кандидати, в сравнение с президента, получиха мнозинство от гласовете. Ясно е, че този електорат
няма да гласува за Порошенко, като повечето
от него може да се премести към Зеленский.
С 16% от гласовете в негова полза, но срещу
себе си има 84%, на Порошенко ще му бъде
много трудно да убеди някого в нещо, особено след като спечели 54% от гласовете през
2014 г. Така че самият факт на класиране за
балотажа е голям успех за него.
Най-важното е, че симпатиите към Зеленский са пряка последица от антипатията, която мнозинството от украинските граждани изпитват към политиците, които са на власт сега и преди.
Да си припомним, че последните избори в
Украйна бяха проведени след преврат, в условия на активни военни действия на изток.
Предполага се, че целият русофобски национализъм отиде при Порошенко и това му позволи да стигне до балотаж. Но 16-те процента,
получени в първия тур, са доста малко. Алтернативата, активно насърчавана от президента
на Украйна, „или аз, или Путин” не сработи,
или по-скоро сработи срещу него.
Докато Зеленский не се изявява като русофоб и неслучайно най-активно бе подкрепен
в Югоизточна Украйна – от Одеса до Днепропетровск, където винаги са гласували срещу „западните”. Тоест настроението на хората като цяло се премества в по-благоприятна посока за възобновяване на диалога с Русия. Друго нещо е обаче дали Зеленский, ако
стане президент, ще е в състояние да се възползва от това.
Цветан ИЛИЕВ

са довели до бърза реакция с оставки. От своя страна прокуратурата е завела процесуално-следствени действия и след приключването на проверките ще се предприемат допълнителни мерки. Заподозрял президентството,
че се „споглежда с БСП”,
Бойко категорично отрича необходимостта от нов
закон срещу корупцията,
от смяна на органа с дискредитирано ръководство, дори стига до крайност: „Президентът иска да
направи предизборен подарък на социалистите!”
Според него не е страшно,
че Цв. Цветанов е участвал
активно в скалъпването на
беззъб закон, щадящ рушветчиите от високите етажи на властта. Нито фактът,
че е посочил Пламен Георгиев за шеф на комисията,
призвана да наказва придобилите имущество, надхвърлящо доходите. Признава грешката, но нямало провал…
Очевидно е: Борисов
яко държи юздите на парламентарно представените партии и е успял да изпрати съвестта им на „кино
от пет до четири”. За депесарите е знайно, че нямат
приятели и врагове, а само интереси. Били са ортаци със СДС, БСП, НДСВ и
са ги предавали. Сега гласуват с националистите.
Застават срещу държавния глава, стига дълговете на мюфтийството да са
разсрочени и да идват недекларирани дарения от
Турция. Електоратът им е
от беден по-беден, което

Общество

е добре за тях, защото е
послушен и вярва, че ДПС
е единственият бранител
от злини. Това, че са оставени без училища и медицински пунктове, че до някои от селата пътищата са
проходими с катър или магаре, е без особено значение. Важно е елитът да се
къпе в лукс, необезпокояван от прокуратура, разни
комисии и т.н.
За малката коалиция
направо не ни се отделят
редове. Метаморфозата
е невероятна. Разтворим
ли вестниче от изданията
им отпреди две-три години, ще намерим определения, че „Бойко е бедствие
и отечеството трябва да
се избави”. Проследим ли
настоящото им поведение,
губим ориентация, сякаш
се намираме в

СТРАНА НА АБСУРДИТЕ

Волен се майтапи, че
съвещанието при президента е неподготвено, ви-

Радев се е поставил в услуга на Корнелия Нинова и че
е под нейното крило!!! Фактът, че позициите им съвпадат и отговарят на стремежите и желанията на над
80 на сто от българите според повечето социологически изследвания, е трудно смилаем за фармацевта
бензинаджия. Да приеме
за рекламна акция загрижеността на държавния
глава, че парламентът е с
8 на сто симпатии и от сто
души едва 13 приемат правителството положително,
е глупаво. Това не е ли доказателство, че сме нагазили дълбоко в блатото на
корупцията?! Цветанов е с
персонален асансьор до
хола си, докато над 1500
населени места са без аптека и фелдшер. Родилките
раждат на 50-70 км от домовете си, понякога и в линейките. Децата от десетки
села всяка сутрин минават
по 5-6 км до училището си.

Статуквото
соките етажи според него
са таваните, на които няма нищо. Валери Симеонов
пък се натамани на водещо
място в листата за евроизборите и понеже при първоначалните договорки не
е застанал начело на туризма, мята бомби в градините на министър Ангелкова,
иска оставката й. Вероятно
ще я получи. Защото премиерът е уплашен и е готов на компромиси. Само
за един ден оставки хвърлиха депутатът Делян Добрев, зам.-управителят на
столицата Томи Николов
и кметът на Созопол Панайот Рейзи. Първите двама – заради имоти, третият – с обвинения за над 2
млн. неясно изразходвани
средства. Дали пък плъховете не бягат от потъващия кораб? Спецпрокуратурата подхвана и фирма
„СКАТ”, чийто съсобственик е Валерката.
Марешки трудно се
ориентира откъде духа
вятърът. То бива, то може
да си фурнаджийска лопата, ама чак да паднеш толкова ниско, дори за тарикат като него е недопустимо. Ясно бе, че премиерът го държи на късо въже
още като го накара да стане собственик на „Локомотив Пловдив”, спасявайки
от фалит престижния в миналото футболен клуб. Както и това, че бизнесът му
изцяло зависи от благоволението на пожарникаря охранител. Той пресоли супата с изявлението, че

Има ли автобус и друг превоз – добре, ако пътят е
нормален. Иначе първолаците ходят пеша като своите баби и дядовци „в светлото капиталистическо минало”… Възрастните хора
оцеляват в мизерия. Милион и триста хиляди са с пенсии на границата на социалния минимум…
Президентът сподели
огорчението си, че не се
е стигнало до обща декларация, което означава, че
статуквото е успяло да се
запази за пореден път…
Борисов реши с пространен коментар да повтори банално неверни неща
за „просперитета и стабилността“. Не било вярно, че
десет милиарда изчезват
заради корупция. Простата аритметика според него го доказвала. При пет
милиарда капиталови разходи на година нямало как
да се отклонят подобни
суми. „Измишльотината”
обаче е в доклад на Европейския център за изследване на негативните практики в членките на ЕС. Елементарно е, че подкупи се
вземат не само при строителството на магистрали и
печеленето на обществени поръчки. Пачки с банкноти под масата или в плик
се дават на всички нива на
бюрократичната система.
За да получиш разрешение за търговска дейност
или да реализираш инвестиционен проект – трябва да се отблагодариш! На
митницата, при ревизии и

Румен Радев ще успее да промени ситуацията само с реалната жива подкрепа на народа. Онези, гласувалите за него и приемащи, че поведението му отговаря на стремежите ни, както твърдят анкетите за рейтинг между 50 и 60
на сто от българите, сме длъжни при
провеждане на мероприятия от институцията да го подкрепяме масово. Срамота е стотина души в столицата да
се събират под прозорците на жълтите павета, когато горе властниците и
техните подмазвачи организират без-
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проверки, за внос на нефтопродукти, в болниците,
в учебните заведения, даже в детската градина, на
катаджията, на пожарникаря – все даваш по нещо. Стремежът на администрацията да не тръгне
електронното правителство, за което се изразходваха милиони, е за да
минават преписките през
тях, от което имат пряк финансов интерес. Ако Борисов не ги знае тези неща,
значи напразно търка стола в премиерския кабинет
почти десет години. Управляващата партия не взема мерки срещу рушветчийската практика, защото назначените чиновници в огромната си част са
техни хора. Без гласовете им, а те са близо 140
хил. души, изборите са загубени.
Отделно сивият сектор,
заемащ около 27 на сто от
услугите и производството, за да съществува, не
плаща данъци, а се отчита
от долу на горе. Нелегалните фабрики за цигари и
алкохол, тайните цехчета
и прочее излизат на светло тогава, когато забавят
вноските си към партийния координатор на района, местен фактор или
полицията. Непослушните попадат зад решетките, но за кратко. Съгласяват се със съответната такса и не ги съдят ефективно.
За това също има причина
– съдебната система е остро критикувана от външни наблюдатели. А рейтингът в страната е под санитарния минимум.
На пръв поглед усилията на Радев, подкрепени
от левицата, да се изчистят

АВГИЕВИТЕ ОБОРИ

и се тръгне на чисто, правилата да важат еднакво
за всички, партиите да се
освободят сами от алчни
кариеристи, законите да са
съобразени с конституцията, партокрацията да престане да брани своите грешници, изглеждат донкихотовски. Общите ни пари
са дадени за разпореждане на кабинета „Борисов”.
Известно е, че който плаща, той поръчва музиката. Притихнали, псевдоопозиционерите слушат в
захлас свирнята на Бойко
и ръкопляскат на любимата му песен „Батальонът се
строява”. Каква ти принципност и справедливост!
Финикийските знаци са ги
прогонили вдън гори тилилейски. Важни са порциите, разпределяни от върховния господар...

принципен отпор срещу държавния глава! Друг щеше да е тонът на Волен, на
Марешки и най-вече на Бойко, ако при
влизането и излизането им от президентството бяха посрещнати от хилядно мнозинство, недоволно от корупцията и безбройните скандали. Наглостта на управниците се подхранва
от ленивата пасивност на обществото. Статуквото, доказало своята некадърност и порочност, продължава да
съществува и по наша вина…
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
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не се вайка,
че така повече не може, а да каже защо се
допусна това”. Става дума за разграбването на България. Ясно е, че виновни има
и трябва да им се потърси отговорност.
Уважаемият професор Ангелов завършва статията си „Дефицит на справедливост” с думите: „Едно е човек да бъде бе-

на читателя

ден в Швейцария, Норвегия или Швеция, а друго
е в България. Това изостря националната сигурност, нетърпимост,
важното е докога народът ще го търпи.”
Доколкото си спомням, професорът бе икономически съветник на
президента
Георги
Първа-

нов,
цели 10
години. Затова чрез вас го питам
– той какво направи, за
да се избегне тази несправедливост? И още
нещо - как и кога може
да се оправи това положение в България, като има толкова двуличие и разделение на народа? Към какви стъпки ни подканя професорът?
георги ПеТрОВ,
Пловдив

Това не са мои думи, а думи, изказани от
премиера Бойко Борисов. След което добави, че икономиката ни
е цветуща и че е една от
най-добрите в Европа.
Уважаеми сънародници, хвалим се, че
имаме 3,5% ръст на
приходите, който реално е под въпрос! Но
сравнявайки ги с 6,9%
на съседна Румъния,
виждаме, че изоставаме два пъти! През това време братята македонци въведоха безплатно здравеопазване в страната си, Унгария отбеляза ръст на
населението, защото
води правилна демографска политика. Същото се наблюдава и в
Република Чехия.
Да сте чули някога
Бойко Борисов да говори и се вълнува, че
България е в най-тежката демографска катастрофа и че българите

са най-изчезващият етнос в света?
Не?! За тази
катастрофа вече няколко години тревожно пишат наши учени, но
няма кой да
ги чуе! България е на
първо място в света по
смъртност,
както и на
последно по
раждаемост.
На фона на казаното, че държавата е стабилна, само за две седмици през настоящата
година се самозапалиха четирима души поради факта, че не могат да издържат на наложения от управляващата шайка геноцид на
народа.
Безработицата била намаляла! Как ня-

ма да намалее, като 48
000 работоспособни
българи са напуснали
страната само от началото на 2019 г.
Повече от една трета
от нашия народ е под
прага на бедността –
37%. Вероятно управленският елит живее
в друг свят, но не и в
този на „лошия човешки материал”, на „гроз-

ните и простите”!
Все още се водим
държава, но тази „стабилност” ни утвърждава като ограбена, предадена, деморализирана и
неграмотна нация! Дано
съм лош пророк, но ако
продължаваме с такава
„стабилност”, няма да я
има България!
митко гълъБОВ,
севлиево

ПОЩалЬОн

„Прошка даде ли Бойко?” Така
е озаглавил писмото си до нас
димитър Христов - Бойкала
от Бургас.
В него той описва золумите,
които е направило правителството на ГЕРБ, и приканва Бо-

рисов да поиска прошка от
народа.
в бр. 8 на в. „Пенсионери” проф. Петър иванов
призовава да се излъчат
от средите на интелектуалците апостоли, които да

Честит имен ден!
Едва ли има
българско семейство, в което да няма
хора с имена
на цветя, храсти и дървета. Всички те
имат имен ден
на един от найхубавите български празници – Цветница.
Ще ви представим няколко обикновени
българи, празнуващи на то- Цвятко начев
зи ден.
ЦВяТкО НаЧеВ
е от Калофер, производител на мед
от около 200 кошера. Занимава се
от 20 години с пчеларство. От 2004
г. той и съпругата му са биологични производители на мед от акация, билка и манов мед.
Таня е преподавала математика, а Цвятко е учител по физкултура, бивш спортист по лека атлетика. Завършил НСА, а тя - математика в Пловдивския университет.
Имат две деца и четирима внуци.
Единият от внуците също е Цвятко, който смело влиза в пчелина,
за да помага на дядо си. Добре е
медът да се взима по-активно през
пролетта поне на два месеца всеки
ден за укрепване самоизцелителните сили на организма, а също и
през есента – дава своите съвети
на пчелар Цвятко Начев.
Всяка събота на пазара на Рим-

5

"Държавата е толкова добре както никога досега"

дО главния редактОр

Уважаеми господине,
Пиша ви във връзка
с поместено на страницата „Писма на читатели” мнение на Гутьо Симеонов в бр. 11
от т. г. с много хубаво зададен въпрос към
професор Иван Ангелов по повод на негова статия, публикувана във вашия вестник.
Въпросният г-н Симеонов пише: „….обикновените хора го изпитахме и продължаваме да го изпитваме,
нека професо-
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ската стена в столицата
никой не подминава сергията на 61-годишната
ЦВеТаНа мариНОВа
на която тя предлага тежко, пивко червено и бяло вино, плодови сиропи,
компоти, мед. В градината
си в село Елшица, на 25 км
от Пазарджик, отглеждат
със семейството няколко
вида десертни сорта грозде, плодове, зеленчуци. Синът й Венцислав ръководи семейното стопанство,

помагат
снаха й
и малкият 12-годишен
внук Димитър.
Цветана
ми разказва, че
има още
трима
внуци.
Цялата
сговорна фа- Цветана маринова
милия се
грижи за 50 дка насаждения от череши, лешници, орехи и грозде. Създали са семейната ферма от седем години. Селскостопанският труд е тежък, а хората като че ли са отвикнали да работят здраво, затова трудно
намират работна ръка в селото, спо-

спасят България. По този повод разсъждава
за ситуацията у
нас Цвета маркова от с. рогозен, врачанско.

в живота, моя съдба” – признава
Фиданка.
ЗДраВка ЦВеТкОВа
сбъдва идеята си за етнографска
деля тя.
сбирка в софийското село Габер.
За
Тя е била секретарка на читалиФиДаНка
щето почти 30 години. Някога е
асеНОВа
завършила селскостопански техфолклорът
никум, а преди работила в общие просто нената. Днес е на 71 г. Разказва ми за
що, но трябпенсионерския клуб, който се съва голяма
бира в читалището, и за групата, в
култура, за
която пеят шопски песни - Бурелда бъде разската група. Събират се два пъти
бран. Тя е
в седмицата на репетиция, за да
интересна,
попеят. Докато работела в читапредставилището през годините, й хрумва
телна дама
идеята да събере етнографска ексна 62 годипозиция от стари вещи от селото
ни, ко- фиданка асенова
и околността, за да бъдат запазеято от
ни и съхранени за поколенията.
почти 40 г. се занимава с хора. И успява. През 2013 г. открили ексРъководи група за автентични позицията. Събирали нещата от хоранародни танци „Жарава“, игра- та в селото, ходили от къща на къща,
ни някога във Вировили в стари ракли,
динския регион,
вадели дори изхвърлеоткъдето е тя.
ни на боклуците ценни
Завършила е
и над стогодишни стари
вещи. Здравка е приветикономика, но
лива, сърдечна жена, подълги години е
среща ме в село Габер,
танцувала в Секогато цялото село празверняшкия аннува своя празник.
самбъл за народПоказва ми цели рени песни и танци.
дици от отличия, доТя е от семейнесени от всевъзможство, в което и
ни фестивали, събори,
баща й, и дядо й
надпявания и надиграмного обичали
вания. Тя има дъщеря и
да играят. Фидансин и две внучета.
ка има две деца, дъщеЖивеят в Драгоман,
ря дизайнер в София,
но си идват често на сесинът й е със собст- Здравка Цветкова
ло при нея и непременвен бизнес, има и внуче, което иска да се научи да свири но на празниците, за да са заедно.
Дарина НеНОВа
на гайда. Дъщеря й също танцува.
„Фолклорът е всичко за мен, моят път
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Писмата
сПОделете с нас
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Радости и болки

ПОдадена ръка

Èìàëè ëè ñòå Дарителски жест
ïîäîáåí ïðîáëåì?
Уважаема редакция,
Това, което ще споделя, предполагам, засяга
много хора, особено в нашата зряла възраст. Вече сме във времето на модерните технологии
и всички може
би наивно смятаме, че с тях
ще решим полесно своите
проблеми. Става дума за запознанствата в интернет. Аз съм
отдавна разведена жена на 70 г.
Занимавала съм
се с интелектуална дейност цял живот – преводачка съм. Децата ми са отдавна пораснали,
имат свой бизнес и се справят сами с живота.
Не ме лишават от нищо – малката ми дъщеря
дори ми е осигурила почистване на дома. Но самотата ме гнети. Затова реших да разгледам
запознанствата в интернет. Попаднах на приличен мъж чужденец, който пишеше, че е вдовец
от няколко години и търсеше сродна душа. Започнахме кореспонденция. Той ме засипваше със
суперлативи – как копнее за сърдечна връзка, как
аз съм човекът, когото търсел, че любовта може
да съществува и на нашите години. Това продължи около три седмици. Вече летях в облаците и
кроях планове как да се видим. Той ми заяви, че му
е трудно да си изкара паспорт, затова аз реших
да отида при него в страната му. И тъкмо когато вече организирах пътуването с подкрепата
на дъщеря ми – почти си бях запазила билети за
самолета, изведнъж ме поля с леден душ – написа ми, че не ме обичал вече! Нима е възможно един
възрастен човек така да промени чувствата и
мнението си? След този удар вече се питам дали
изобщо е изпитвал чувства към мен или пък това е била поредна гавра? Не зная какво да мисля.
Дали и вие сте се сблъсквали с подобен проблем?
Нима не е възможно човек в тези технологични
времена да разчита на подобни запознанства?
ива ПеТкОВа, софия

В

сяка жена иска
да намери него
- принца на мечтите си, толкова силно, колкото и мъжете
желаят да намерят
жената, която ще ги
прави най-щастливи.
разбира се, животът
невинаги е като приказка и често трябва да правим компромиси, за да поддържаме връзката си жива и
да сме заедно. вижте
10-те златни правила за поддържане на
успешна и щастлива
връзка:
1. Ние сме магнит
за хората, които са
като нас. Ако не харесвате човека, който
стои до вас, вижте какво се крие в душата му.
Ако не мислите, че той
е подходящ, може би и
вие не сте подходящи
за него. Ако искате например да привлечете
богат и успешен човек,
то и вие трябва да бъдете такива (енергията,
която излъчвате, стремежите и убежденията ви).
2. Това, което пред-

лагаме, е това, което
получаваме. Дръжте
се с партньора си така, както бихте искали
и той да се отнася към
вас.
3. Всичко, от
което се
нуждаем,
е любов.
Любовта
означава
приемане, честност, доброта,
внимание, грижа,
доверие и
щедрост.
Колкото повече
проявяваме тези качества, толкова повече можем
да ги получим. Така че емоциите като страх, ревност, манипулация - те
са унищожителни за
връзката и нямат общо
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Дарителски жест направи лекар от Германия на многопрофилната болница за активно лечение в град Исперих. Роденият в с.
Тодорово, Исперихска
община, д-р Илхан Назиф дари голямо коли-

чество
консумативи за
операционното и
интензивно-

то отделение. Той е
работил във Варна с
изпълнителния директор на исперихската
болница д-р Абдулаг
Заргар. Сега д-р Назиф
работи в ортопедична
клиника в град Мюленберг като водещ гръбначен хирург.
ангел НикОлОВ,
исперих

Äуìè íа áлаãîäарíîñт
Нашите думи на
благодарност са
отправени към
медицинските специалисти, работещи в с. Церово, Пазарджишко: личния лекар д-р То-

дор Точков, стоматолога д-р Баненкин, акушерката
Пенка
Гъркова, медицинските
сестри Райна
Лалина и Мария Лилова.
Всички те са вни-

мателни и отзивчиви към болката на хората от селото, навреме извършват профилактичните прегледи и снабдяват нуждаещите се с лекарства.
Пожелаваме им здраве и
много лични радости!
Пенсионерски клуб
„Надежда”,
с. Церово

Здраве, успехи и дълъг живот

Живея повече от 60 г. в
град Никопол.
Наскоро бях на лечение в
с истинската любов.
4. Всички думи имат
сила. Можем да лекуваме, но можем и да убиваме с думи. Внимавайте

отделение със завеждащ д-р марина шопова.
много съм признателна на тази всеотдайна жена с душевна
доброта и човечност,
както и на уважавания
от мен д-р андреев.
Нямам думи, с които
да им изкажа голямата
си благодарност.
Желая много здраве, успехи и дълъг
живот на д-р шопова
и нейния колектив и
на всички лекари и
сестри в града.
местната болница в града ни
медсестра Пенка
под всекидневните грижи на
ВърБаНОВа,
лекарския екип от вътрешно
Никопол

трудно се забравят. Думите не могат да бъдат
върнати обратно и във
всяка човешка душа живее едно дете, което се

лича на цвете, което
или цъфти, или умира.
Всичко зависи от нашите действия. Честността е като водата
за цветето.
Без
нея то губи живота си. Обсъждайте
страховете и желанията си с партньора.
Никога не се страхувайте да кажете "Обичам те". Не се страхувайте от комплименти.
7. любовта е, когато обичаме, без да
искаме нищо в замяна. Ако искате да получите любов, то трябва да предложите любов. Колкото повече
давате, толкова повече ще получите. Любовта е като бумеранг
- тя винаги се връща.
Може би невинаги от
лицето, на което сте я
предложили, но ще се
върне. И трябва да запомним, че тя е неограничена. Ние не я губим, щом веднъж сме я

Златни правила
за щастлива връзка

какво изричате. Недобронамерените шеги и
критики създават рани
в душата, които много

страхува от отхвърляне. Използвайте
силата на думите само за комплименти и
подкрепа.
5. Доверието е
съществено за едно връзка. Без доверие хората изпитват тревожност, а
партньорите им се
чувстват като хванати в капан. Ревността
е страх от самотата,
тя е олицетворение
на ниско самочувствие и липса на любов към самия себе
си. Доверието е незаменима част от истинската любов.
6. Бъдете честни.
Любовта не е направена от камък. Тя при-

предложили на някого.
8. Докосванията са
едни от най-силните
доказателства за любовта. Да достигнеш
до някого, означава да
докоснеш душата му.
Прегръщайте партньора си по-често. Просто
така, без причина. Създавайте прекрасни моменти заедно.
9. ако обичате някого, трябва да му дадете свобода. Оставете го да взима своите
решения. Всеки от нас
има нужда от лично
пространство. Хората
трябва да се чувстват
свободни във връзката, в противен случай
са като в капан.
10. Не спирайте да
израствате във връзката. Заедно с партньора си трябва да израствате духовно, емоционално, да променяте нещата, да поправяте себе си. След години няма да твърдите, че
всичко е било напразно, а напротив, че сте
нови, по-добри. Че сте
щастлива двойка.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Лазаровден Връбница/Цветница

В календара на християнската църква той е свързан с един от най-вълнуващите евангелски сюжети
- на възкресението на Лазар, живял в град Витания
близо до Йерусалим.
Когато Спасителят е в земите отвъд река Йордан, Лазар се разболява и умира. Когато месията се
връща, възкресява покойника с думите "Лазаре, стани!". Това става и непосредствен повод за смъртната присъда на Христос. Ето защо от най-дълбока
древност било установено случилото се да се спомня преди началото на Седмицата на Христовите
страдания – Страстната седмица.
Според средновековни ръкописи Лазар живял още
30 години в строг пост и въздържание и е провъзгласен за първи епископ на град Китион на остров
Кипър. На Лазаровден църквата отбелязва паметта и на свети мъченик Лазар Български.
Лазаровден или Лазарица, Лазарова събота е
празник на нивите, пасбищата и горите, но и
на момичетата, които, след като лазаруват,
могат да се момеят, да се обличат и държат
така, че да ги харесват ергените, да имат любим, да се омъжват.
Три обредни ритуала са свързани с него - лазаруване, избиране на кумица и боенек. И трите са свързани с прехода към моминството, с
любовта и задомяването.
Празникът е с подвижна дата и винаги е в предпоследната събота преди Великден.

Лазар Български

Според запазено предание родното място на
мъченика е село Дебел
дял, на 15 километра от
Габрово. Родът му съществува и до днес. Още
като малко момче Лазар
напуска родното място и
отива в Анадола (Мала
Азия). Там става овчар.
Той бил силно вярващ
християнин и скоро си
навлякъл гнева на турците. Хвърлили го в тъмница. След дълги изтезания, които Лазар покорно понесъл, изпълнен с
любов към Христос, бил
убит на 23 април 1802 г.

на 28-годишна възраст.
Според друго житие Лазар имал тъжно детство.
Останал сирак и мащеха
му го тормозела. Затова
напуснал дома си и заминал на юг. Бил трудолюбив
и пестелив и когато станал
на 28 г., имал вече 40 овце.
Един ден заспал, докато
ги пасял, минала една туркиня, кучето му я нападнало и скъсало дрехата й. Тя
наклеветила Лазар, че я е
нападнал. Тогава му казали, че ако се потурчи, няма да повдигат обвинение
и ще му дадат 1000 гроша,
а ако откаже, ще го убият. Той категорично отказал. Тогава го дали на съд
и го подложили на жестоки мъчения, но той не се
отказал от вярата си. Лично пожелал да бъде екзекутиран в името на Христос. Лазар сам се качил на
бесилото.
Молел се горещо на св.
Георги, защото този ден
бил Гергьовден.
Християните погребали тялото му с чест. След
време от гроба му започнало да се усеща благоухание. Тогава мощите му
били пренесени в олтара
на селската църква. Над
тях ставали многобройни
чудеса.
Образът му е изписан в
параклиса „Свети архангели“ в Рилския манастир.

След Лазаровден
се чества друг голям
празник.
Неговото
църковно название е
Вход Господен в Йерусалим. Той възпоменава последното идване на Сина Божи
в Светия град, което става в навечерието на големия юдейски празник Песах или
Пасха, когато евреите
почитали избавлението си от египетско
робство. Понеже имали обичай да посрещат Песах, отивайки
на поклонение в Йерусалим, Исус Христос заедно с учениците си също тръгнал натам – човек и
Бог едновременно, за
да почете юдейската
традиция. Но целта му
била друга – той отива в Йерусалим, за да
се изпълни божественият план за спасението на света. В този град Исус ще бъде заловен, ще страда и с кръстната си
смърт ще изкупи греховете на човечеството, а след това ще
възкръсне. Това обаче
все още не знаели дори учениците му, още
по-малко йерусалимските жители, които
излезли тържествено да го посрещнат,
защото възкресил Лазар и очаквали той да
бъде Месията, който
ще ги избави от власт
та на римляните. По
тази причина Исус е

приветстван от хората като новия очакван цар на Юдея с възгласа “Осанна, осанна!” (“Спасение, спасение!”).
Хората държели
палмови и маслинови
клонки, които постилали по пътя му заедно с връхните си дрехи. По подобие на йерусалимските жители
на този ден християните отиват сутринта
на празничната литургия, носейки цветя и зеленина – в българската традиция
върбови
клони.
Те дават
и името
на празн и к а ,
който се
нарича
Връбница или
Цветница. Тези клончета се
възприемат и като символ на
победата на живота
над смъртта, символ
на възкресението.
Вярващите оставят
върбовите клони и
цветята по иконите,
особено върху празничната икона, а след
края на литургията
получават от свещеника осветена върба.
Тези върбови клончета се занасят у до-
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ма и се поставят върху
кандилото или домашната икона. Много често се сплитат на венче.
Съществуват различни обреди с върбовите клони, но всички те са свързани с
вярването в целебната им сила. При трудно
раждане бабите преливали през върбовото
венче три пъти вода и
я давали на родилката
да пие или запалвали
върбовите клони и с
тях я прекадявали. Със
свежите върбови вен-

бовото венче навън
или го запалвали, за
да прогони опасността. В много райони с
осветена в църквата
върба се опасват около кръста, за да не ги
боли. От тези венчета
слагат и в нощвите, за
да няма в брашното
червеи.
Осветените на Цветница върбови клончета се пазят на иконата/
кандилото цяла година. Когато донесат нови клончета, изгарят
старите, хвърлят ги
в градината на чисто
място или ги закачват
на клоните на плодно

чета окичвали и рогата на добитъка, а ако
някое животно се разболее, го прекадявали
с дима от изсушените
венчета. Смятало се, че
ако дете е урочасано,
трябва да измият лицето му с вода с натопена в нея върба от Цветница – „за да се пръснат уроките“. Когато се
зададял градоносен
облак, изнасяли вър-

дръвче, а в някои села ги слагат в храната
на добитъка.
Цветница е вторият празник през Великия пост редом
с Благовещение, на
който църквата разрешава да се яде риба. Тя може да е пържена или печена, а в
някои райони я приготвят с ориз и се нарича тавалък.

Кумичене

На Цветница следобед, а в някои райони
следобед на Лазаровден възрастни жени отвеждат лазарките на реката, за да си изберат кумичка или кума. Всяко момиче свива
венец от върба, наричан търкалце или колелце. После пускат венците едновременно
в реката и пеят специална песен:
Лаленце се люлее
сред зелени ливади,
не е било лаленце,
най е било детенце.
Майка му го будеше:
Стани, стани, детенце,
за да видиш лазарки!
Момата, чието венче отплува най-далеч,
става кума/кумичка. Момичетата я пона-

сят на ръце и с песни към селото. До Великден те не разговарят с нея, ако я срещнат и не й минават
пътя – т. е. говеят й.
На втория ден от Великден те й отиват на
гости, „за да ги опрости“ и тогава за първи път й проговарят.
Носят й в дар специален обреден хляб - кукла, в средата на който има червено яйце.
Майката на кумата/
кумичката приготвя трапеза за лазарките и те престават
да говеят пред нея.
В Софийско кума се избира, като лазарките
теглят чоп. В някои села поставят върху дървена бухалка за пране на дрехи толкова залци,
колкото са лазарките, и ги пускат по течението – момата, чийто залък стигне най-далеч,
става кума.
След това всички отиват в дома й, като по
пътя кумата шета (играе), а останалите пеят: „Напред, напред, кумице Лазаре!“. В дома на
кумата разделят получените при лазаруването дарове, след което сядат на обща трапеза.
В района на Добруджа кумиченето се изпълнява не за да се избере кума на лазарките, а за
да се види коя мома първа ще се омъжи, респективно втора и т. н. до края на годината според това чий венец отплува най-далеч.
Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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Ëóäè ìëàäè ãîäèíè
народният певец Здравко мандаджиев притежава топъл лиричен глас с голям диапазон и
богата орнаментика. Учи в специализирана музикална паралелка с народно пеене в сОУ „владимир димитров - майстора”, а след това в
средното музикално училище в с. Широка лъка,
специалност „народно пеене”. дипломира се в
академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. има няколко издадени албума и много самостоятелни концерти.
Женен е, съпругата му се казва ради и имат
син димитър, който е почти на четири годинки.

- Здравко, наближава Цветница, именният
ти ден. На кого си кръстен и името носи ли ти
късмет по житейския и професионален път?
- Цветница е един от най-хубавите пролет- лежка Поли Паскова, с която направихме две дуетни
ни празници! Обичам го! Кръстен съм на баба песни. Започна да ме взема със себе си по участия
ми Здравка Пеева. Таланта не съм го наследил и така се срещах с голямата сцена. А после дойде и
от нея, но пък тя беше човекът, който беше не- дуетният албум. Започнаха да идват покани за съвпрестанно с мен, водеше ме на уроци по солфеж, местни концерти и в един момент колелото се запеене, акордеон, помагаше ми за организация- въртя. Днес с радост мога да кажа, че съм един от
та на всички концерти, които правех в родния търсените и често канени изпълнители от по-млами град. Разбира се, тук не издото поколение.
ключвам и моите родители, коСега ми е по-лесито са били винаги зад мен, поно, защото вече ме
магайки ми безрезервно по пъпознават като изтя на моето израстване. За моепълнител, имат дото израстване съм благодарен и
верие в мен и ме
на съпругата ми.
канят, за да слушат
- В песента ти „имен ден” пемоите песни.
еш: „Днеска е твоят имен ден, с
Учил съм се от
приятели се събери, заедно да
легендите на бълсе повеселим, да останат спогарския фолклор
мени добри...” има ли праз- Недялка Кераник, който няма как да забранова, Борис Машавиш?
лов, Веселин Джи- Всеки празник се помни, щом
гов, Георги Чилине споделен с добри приятели,
гиров, Калинка ЗгуОсвен прекрасен дует, с Поли Паскова
приятна компания и хора с полорова, Янка Рупкина
са и много добри приятели
жителна енергия. Обичам да се
и още много, много
веселя, да се усмихвам, да се забавлявам. Какво други. Първите ми учители са Румяна Манделева,
по-хубаво от това в днешно напрегнато време ! Румен Христов, Тодор Бечев. На тях дължа много
- имаш впечатляваща кариера. кои са тво- в моето развитие.
ите учители през годините?
- разкажи за първите си творчески стъпки?
- Вече 10 години съм на професионалната сце- Бях на 4 годинки, когато майка ми ми донесе
на, с 5 самостоятелни албума и един дуетен. Ако едно акордеонче от Русия. Още същата вечер се
трябва да кажа дали ми е било лесно, ще отгово- затворих в стаята и след 2 часа вече свирех праря „Не!” Трудно е да се наложиш в днешно вре- вилно с него няколко песнички, които знаех. Тогаме, имайки предвид, че конкуренцията е доста ва родителите ми разбраха, че имам дарба. Започголяма. Първите 2-3 години се лутах, чудейки се наха уроци по акордеон, солфеж, пеене.
какво да направя, каква песен да запиша... Ни- къде според теб се крие силата на българкога не съм криел, че ръка ми подаде моята ко- ския фолклор?

- Българският фолклор датира от стотици години, а ние като народ сме успели да го запазим до
ден днешен. За да съумееш да съхраниш нещо толкова време, то трябва да е истински важно за теб.
Българският фолклор е световно богатство и неслучайно е превърнато в нашата визитна картичка.
- кои песни и от кой регион на България обичаш да изпълняваш?
- Обичам да изпълнявам песни от всички фолклорни области без изключение. На това са ни учили и нашите учители в училище! Аз съм тракийски
певец, но най на сърце са ми родопските песни! Някак си чувствам родопската песен близка, усещам я!
- много са концертите ти по широкия свят.
Жадни ли са за фолклор нашите сънародници емигранти?
- Щастлив съм, че професията ми е такава, че обикалям много, и то не само България, но и в чужбина! Определено хората извън страната ценят повече фолклора, може би носталгията ги кара да го
правят! Не е лесно далече от родината.
- Да очакваме ли нов музикален албум?
- Да! За Цветница излиза петият ми самостоятелен албум - „Луди млади години“, в който са включени 12 песни от различни фолклорни области на
България.
- какво не харесваш в нашата действителност?
- Не мога да се примиря със злобата и завистта
в хората. Всеки има првото да е щастлив, но защо
трябва да завиждат някои и да злобеят?! Защо не
направят така, че и те да са щастливи и да се радват
на живота. Не мога да се примиря с неуредиците и с
неразбориите в държавата ни. Имаме най-прекрасната страна - с толкова забележителности, с тра-

диции, с култура, а не знаем как да ги използваме.
Мечтая за един по-спокоен живот, изпълнен с
повече усмивки! Здравето да е непрестанен спътник в моето семейство и за всички, които обичам.
интервюто взе ивайло илиеВ

та, есен и пролет – ежегодно. Надявам се никога да не умира това
дърво, закичено с нови мартеници. Фолклопридадем една нова
рът ме отведе до всичкартина, отдавайки
ки континенти, а "Изпочит на автентичлел е Дельо хайдутин"
ното звучене на бъл– е българското косгарския фолклор, но
мическо послание, изи да го развием в нобрано сред множество
ва посока", казва за
други музикални предпроекта Нина Николожения да представи
лина. Проектът „Низемната цивилизация”,
на Николина Live” е
разкрива певицата.
с неподражаем стил,
За щастие мечтата
който включва бълна Нина Николина кагарски народни песто момиче съвпада с
ни, които са поглепрофесията и в живоднати по различен
та. Има издадени 10 алот традиционния набума. Номинирана е и
чин, събиращ фолкима награди във всичлор, етноджаз, флаки възможни музикалменко и вокални и "нина николина Live" с музикантите - калин вельов ни категории – за изинструментални им- (барабани и перкусии), мартин ташев (тромпет и во- пълнителка, за песен,
провизации.
кал), ясен велчев (клавишни) и таня Първанова (вокал) за клип, за текст, за ал“С проекта „Нина
бум, за дует. ПредстаНиколина Live” си по- махването на граници- нала от дете. Продъл- вя българската култура
ставям за цел да пока- те, всъщност само сбли- жавам да вървя по тези и българската народна
жа как една самобит- жава хората и ги кара да пътеки, защото обичам музика на много межна, национална музи- откриват общото в сво- фолклора, защото го дународни фолклорни
ка може да бъде на- ите култури, да се раз- познавам, защото вина- фестивали.
правена разбираема и бират и приемат по-до- ги има изненади и пре„Докъдето и да стигблизка за хора от раз- бре едни с други“ , спо- дизвикателства, защото неш – не спирай да мечлични страни и кул- деля изпълнителката. е ценен и достоен. Той таеш!”, това е житейтури. Желанието ми „Израснала съм с народ- води към корени и стеб- ската философия на
на артист е да пока- ната музика. Това е пъ- ла, надявам се и до лис- младата изпълнителка.
жа, че в музиката пре- тят, по който съм тръг-

Докъдето и да стигнеш - не спирай да мечтаеш!
И вторият концерт
от новия проект „Нина
Николина Live“ получи
оценка „ на световно
ниво, с висока класа и
неподражаем

стил”.
"Избрахме
10 от златните хитове на българския песенен фолклор.
Това беше труден

избор. Прослушала
съм над 200 песни и
избрах 10 емблематични от различни
фолклорни области и
разбира се, „Излел е
Дельо хайдутин”,
на която винаги съм се
възхищавала. Учила съм
се
от
„космическата“ Валя Балканска,
но искахме
на тази
красива
песен да
придадем
ново звучене, изслушвах внимателно и вниквах в текста, в орнаментиката
и спецификата на родопската песен. С музикантите работихме
много и искахме да
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Триумфалната арка на Марлене и Ремарк
От стр. 1
Родителите обаче
не й позволили веднага да се омъжи за
него. Майка й Йозефне
настояла любовта им
да премине през изпитателен срок, който Руди издържал успешно.
Година по-късно, на
17 май 1923 г., двамата се оженили. На
13 декември 1924 г.
се родила и дъщеря
им Мария-Елизабет –
първото и единствено дете на бъдещата
звезда. „Той беше мил
и нежен, можех да му
се доверя. Това чувство остана неизменно през всичките ни
години заедно. Доверието беше взаимно
и безусловно“, разказва по-късно Марлене
за своя пръв и единствен съпруг.
Двамата живели заедно само пет години, но така и не се
развели. Бракът им на
съвременен език бил
отворен. Скоро след
раждането на дъщеря
си Дитрих прекъснала
сексуалните контакти
с мъжа си, а Руди си
намерил любовница –
младата балерина Тами. Отношенията меж-

ду Марлене и Рудолф
далеч не били стандартни. Дитрих предлагала на съпруга си
да чете писмата, които тя получавала от
любовниците си, а му
пращала и копия на
писмата, които пишела до тях. Ако някой
от многобройните й
обожатели се осмелявал да ревнува от
Руди, Марлене веднага отсичала „Теб пък
какво те засяга това?
Той ми е съпруг!“.
„Това беше удар
от гръм, избухване на
изгрева“, коментира
Ерих-Мария впечатленията си за първата си среща с Марлене през 1937 г. Гледайки снимките на
Марлене и виждайки красивата й външност и сексапилното й излъчване, ни е
трудно да предположим, че тя е чела Кант
и е обичала поезията
на Рилке. Ремарк също не си го представял. Тя го впечатлила
до дън душа, декламирайки наизуст стиховете на любимия поет!
Тази „чувствена буря“
между Дитрих и Ремарк се оказала доста дълга – връзката

им продължила цели
три години, въпреки
че Марлене правела
всичко, за да й сложи край.
Може ли да се нарече любов този водовъртеж от чувства,

гел“, „мадона на моята кръв“, „северно сияние“, „пламък над снега“ и дори „малък меланхоличен блондин,
партньор по зоопарк“.
Марлене влудявала
Ремарк с нежелание-

който обзел преживяващата творческа криза 35-годишна актриса
и 39-годишния писател, който след феноменалния успех на „На
Западния фронт нищо
ново“ все не можел да
пропише пак? По-скоро да, отколкото не.
Той я наричал „сърчице, съкровена мечта,
светлина над горите“,
„малка маймунка“, „ан-

то си да се разведе и
да се омъжи за него,
както и с възгледите
си за връзките между
мъжете и жените. Той
й написал триста писма (без да спомене и
дума за политика или
социални проблеми),
а тя на него едва двадесет. Но нещата не
опират само до обема текст. Именно благодарение на Дитрих

лЮБими сериали

Äжансу Äере
Джансу Дере, която познаваме от сериалите,
е родена на 14 октомври
1980 г. под обаятелната
зодия Везни. И наистина,
разглеждайки снимки с нея,
няма как да не се усети лекотата и свободата, която носи този знак. Но зад
очарователната й усмивка, както всяка една Везна, Джансу крие остър ум,

склонен към философски
размисли в търсене на истината, справедливостта и хармонията.
Младата актриса е не
просто всеобща любимка, а пълна кошница с изненади. Тя не обича да разказва за себе си, затова не
са много онези, които знаят забележителни факти

от биографията й. Произходът й например се оказа
особена изненада за родните фенове. Всички са чували, че майка й е гръцка емигрантка, но малцина знаят, че бащата, пред когото благоговее, е… български турчин, емигрирал
млад сред първата вълна
изселници, но с амбиция и
много труд успял да даде

на едничкото си чедо добър стандарт и прекрасно образование.
Ролите, които Джансу избира, подчертават
не само вродения й чар,
но й разкриват дълбока
емоционалност, осъзната чувствителност, която умело се съчетава с актьорския й талант.

Ремарк успял да получи американска виза и
да емигрира.
Във връзката им нямало нито една скучна минута! Марлене
сменяла любовниците
като носни кърпички,
Ремарк побеснявал и
гонел своята „пума“
(което многократно е
описвал и
в дневника си). После пак се
събирали, а
в дневника
се появявал
нов запис
„няма вече
нещастие,
нали ти си
с мен“. Ето
откъс от едно от писмата му до Дитрих: "Искам да бъда близо до
теб и повече нищо не
ми е нужно. Ти трябва
да знаеш какво искам
аз. И не трябва да се
страхуваш от нищо. Ти
трябва да си уверена,
че аз винаги ще бъда с теб и в твоя живот никога повече няма да има самота. Аз
не умея да бъда утешител - в това не съм

ловък с думите. Но аз
съм способен на нещо
друго, на което преди не бях: аз съм способен на любов - и в
този миг, в който написах това, ми стана
ужасно срамно, защото прозвуча високопарно, а не трябваше.
Но ще оставя всичко такова, каквото е,
защото благодарение
на теб аз станах способен на това!" (11.12.
1938 г.)
Благодарение на
тази любов Ерих Мария започнал отново
да пише. В заключение ще кажем само,
че трябва отново да
прочетете „Триумфалната арка“, замествайки наум името „Равик“
с Ерих-Мария, а „Джоан Маду“ с Марлене.
Ремарк обичал много жени в живота си.
Мнозина обичала и
Дитрих. Любовта помежду им не била нито
първата, нито последната за тях, но е история на великата ярка
любов – среща между
двама души, самотни
по своему, разголващи чувствата си найстрастно в изкуството, което имали като
спасение.

красиви на всяка въЗраст

Джансу, макар и актриса в екзотичната
Турция, се сблъсква с проблеми, познати и на холивудските й колеги. Всяка нейна стъпка и дума
са зорко следвани от медиите, феновете й жадуват детайли от интимния й живот, без да осъзнават колко ограбващо и потискащо е това
за една млада жена, която се бори за признание
в професия, която изисква безусловна отдаденост и професионализъм.
Но в любовта я
съпътства лош късмет. През 2006 г. годежът й с турския
комедиен актьор и
карикатурист Джем
Йълмаз приключва
драматично, след
като Джансу разбира, че той й е изневерявал с една от найблизките й приятелки Аху Яту. Следващите кратки връзки също завършват
нещастно за актрисата.
Едно е сигурно - независимо неуспехите в
личния живот Джансу не
спира да се усмихва и да
гледа с надежда напред.
Българските зрители
могат отново да се насладят на таланта и духа й в драматичен сериал „Майка“.

Домаøна коçметика с роçа
ÀÐÎМÀÒÅÍ ËÅÄ

Най-простото и бързо козметично средство - розова настойка, която се прилага за суха и нежна кожа. От настойката
може лесно да се направи розов лед за измиване на лицето.
1 с. л. листенца от рози се
залива с вряла вода, половин
час кисне и се изцеждат. Замразяват
се във формички за лед. Протривайте лицето и шията сутрин и
вечер. Настойката
може да се
използва и
за компреси.

ÊÐÀËÑÊÀ
ÂÎÄÀ

универсалното средство,
което може да се използва като лосион, дезодорант, тоник
за лице, отвара за изплакване
на коса и даже средство за мирисане при главоболие.
ще са ви необходими по една част листенца от роза, лавандула, розмарин, босилек,
смляна лимонова и портокалова кора, 2 части мента, ябълков
оцет, дестилирана вода.
Залейте сухата суровина с
вряла вода, така че да го покрива, и оставете за 1 час да

кисне. към 60 мл ябълков оцет
добавете 60 мл от готовата настойка, излейте сместа в стъклен съд, затворете с тапа и оставете две седмици на тъмно.
изцедете, добавете 1,5 чаша дестилирана вода. излейте състава в любимия декоративен флакон и използвайте
ежедневно.

ËÎÑÈÎÍ ÇÀ
ÐÚÖÅ

смесете 40 мл
глицерин, 30 мл
розова вода, 5
мл спирт (95 %),
5 мл кислородна вода (3%), 5
мл амоняк и сок
от един лимон.
съхранявайте на
хладно и плътно затворен.

ÓÕÀÉÍÀ ÂÀÍÀ

Не изхвърляйте подарените
букети от увяхващи рози! изсипете в буркан с широко гърло 200 г обикновена едра сол
и сложете там опадалите листенца.
Буркана плътно затворете,
разтръскайте и оставете на топло място за няколко седмици. През това време солта ще
попие от листенцата ухайните
вещества и ще можете да я добавяте във вода и да взимате
ароматни вани.
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Äесерти çа великденски пости
Ïостен с áулãур

Äоìаøен
Продукти: ябълки 300 г, настъргани, моркови - 300 г, настъргани, кафява захар - 2 ч. ч.,
стафиди - 1 шепа, канела - 2 ч. л., сода бикарбонат - 1 ч. л., брашно 2 и 1/2 ч. ч. за кекс, зехтин - 1 к.ч.
Приготвяне: В го-

стафидите и мазнината.
Разредете с малко
вода на око, за да се
получи гъста каша. Полученото оставете настрана за десетина минути и след това пресипете в набрашнена и
намазнена подходяща
тава или форма за кекс.

лям и дълбок съд поставете пресятото брашно, содата, захарта и
канелата. Разбъркайте добре и прибавете
ябълките, морковите,

Печете в умерена
фурна до пълната му
готовност. Готовият десерт по желание се поръсва с пудра захар и
малко канела.

С овесени ядки
Продукти: овесени ядки - 1 к. ч., банани - 1 бр.,
портокалов сок - 1 к. ч., мед - 1 с. л., захар - 2 с. л.,
канела - 1 ч. л., бисквити - 9 бр. смлени, постни, кокосови стърготини, бадеми - 5 - 6 бр. сурови.
Приготвяне: В купа сипваме смлените бисквити, овесени ядки и заливаме с
портокалов сок
и мед. Разбърква се на каша,
добавя се намачкан с вилица банан, захар,
канела, начукани ситно сурови бадеми и се
разбърква добре, да се смесят продуктите. Ако сместа е по-рядка, добавяте още овесени ядки.
С лъжица се оформят топчета в хартиени кошнички, поставени във форми за мъфини.
Печем в загрята фурна 180 градуса около 1215 минути. Изваждат се и поръсваме с кокосови
стърготини.

Продукти: булгур 300 г, вода - 5 ч. ч., захар - 200 г, орехи - 1
ч. ч., смлени, стафиди 100 г, бисквити - 3-4 бр.
обикновени, лимони кората на 1/2 лимон,
канела - за поръсване.
Приготвяне: Наливаме в тенджера студена вода и добавяме
в нея булгура. Слагаме
на тих огън и варим,
докато водата изври
и булгурът придобие
кремообразна консистенция. През това време смиламе орехите и бисквитите и рендосваме кората от
половин лимон.
Когато булгурът е готов, сваляме от огъня и прибавяме към него захарта, смлените орехи и смлените бисквити, стафидите и лимоновата кора. Разбъркваме всичко много добре и пълним в чаши или
в купички. Отгоре поръсваме с канела.

Продукти: овесени ядки - 200 г, орехи
смлени - 100 г, тахан - 200 г сусамов, мед
- 250 г, ванилия - 1 ч.л. есенция, канела - 1 ч.л., стафиди - 60 г.
Приготвяне: Накиснете стафидите в топла вода за около 30 минути, след което ги отцедете добре. В
купа разбъркайте отцедените стафиди, сусамовия тахан, меда и ваниловата есенция. Добавете към тях
овесените ядки, смлените орехови
ядки и разбъркайте до еднородност.
С навлажнени ръце оформете топки с
големината на орех. Подредете ги в тава върху

Продукти: 400
г сурови лешници, 2
чаени лъжички ванилов екстракт, ¼
чаша какао на прах,
щипка сол, ½ супена лъжица кокосово масло, ½ чаша
бадемово мляко,
мед или захар на
сладост
Приготвяне: В предварително загрята на 200 градуса фурна

Всяко бонбонче се
овалва
в как а о
и поставя
в общ
с ъ д
или самостоятелна хартийка. Добре е преди поднасяне бонбоните да се съхранят
поне 8 часа в хладилник.

и заедно със захарта
(3/4 ч.ч.) се поставят
в малка тенджера на
котлона.
Бъркат се често и
не е необходимо да се
добавя никаква течност, тъй като зелен-

бъркалка, не е необходим миксер. Застелете
тавичка (23х33) с хартия за печене.
Изсипете сместа
и печете на
180 градуса, около 4045 минути.
И з вадете от
фурната и
оставете
да се охлади. По желание го поръсете с пудра захар или го залейте
с шоколадова глазура.

хартия за печене и леко ги сплескайте.
Печете сладките около 15 минути в предварително загрята на 180
градуса фурна. Ще познаете, че са готови,
когато краищата им започнат леко да покафеняват.
Оставете ги да се охладят върху решетка и ги
поднесете заедно с чаша ароматно кафе.

С те÷ен øоколад
запечете за няколко минути лешниците. След това ги
сложете в кърпа и
леко разтъркайте,
за да паднат люспите. Прехвърлете
ядките в кухненски
робот и ги смелете
фино. Прибавете
останалите съставки. Когато се получи гладък крем,
може да сервирате.

Êиôли÷ки
с локуì

Грис-õалва
Продукти: 1 ч. ч.
олио, 2 ч. ч. грис, 3 ч. ч.
захар, 4 ч. ч. вода, по желание - настъргана лимонова кора от 1/2 лимон,
ванилия, канела, счукани орехови ядки.
Приготвяне: Грисът се
запържва в олиото до златисто. Захарта и водата се
кипват. Захарният сироп се сипва постепенно в запържения
грис. Непрекъснато се разбърква на слаб огън, докато грисът
поеме сиропа. Изсипва се в подходящ съд. Оставя се похлупена за около 20 минути. След това се реже на форми по желание. Може да се гарнира с канела и орехи. Ако се ползват
ванилия и лимонова кора, те се слагат в горещия захарен сироп, преди с него да се залее изпържения грис.

Ìорковени áонáони с ореõи
Продукти: 1/2 кг
моркови, 3/4 ч.ч. захар, 1 к.ч. орехи, 1/2
ч.л. канела, 30 г кокосови стърготини.
Приготвяне: морковите (1/2 кг) се настъргват на едрото ренде

Продукти: брашно 3 ч. ч., сода - 1 ч. л., какао - 6 с. л., сол - 1 щипка, захар - 2 ч. ч., оцет - 3
с. л., олио - 3/4 ч. ч., вода - 2 ч. ч. студена,
ванилия - 2 бр.
Приготвяне: В купа смесете сухите
съставки
(брашно,
захар, сода, какао,
сол). Разбъркайте, за
да се смесят
добре съставките.
Добавете оцета, олиото, ванилията и водата.
Разбъркайте с телена

Сладки с ореõи и овесени ядки

Øоколадови
джинджиôилови трþôели
Продукти: 3/4 ч. ч. орехови ядки, 3/4 ч. ч. стафиди, 3 суп. лъж. какао + 1 суп. лъж. какао за овалване, 2
суп. лъж. мед, 1/2
ч. л. джинджифил.
Приготвяне:
Всички продукти
се поставят в блендер и се нарязват на
ситно. От сместа, която е
като гъсто тесто, се оформят
с лъжичка топчета с еднакъв
размер – около 1/2 от орех.

Áрауни

чуците ще
пуснат своя
сок. когато
той изври
напълно, а
морковите омекнат, се добавят канелата (1/2 ч.л.)

и смлените или натрошени орехи (1

к.ч.). сместа се разбърква много добре и се оставя да
се охлади. след това от нея се оформят малки топчета,
които се овалват в
кокосови стърготини (30 г) и се поставят в малки хартиени формички.

Продукти: 15 г мая, 300 мл
чаша олио, 300 мл вода, брашно колкото поеме за меко тесто, пудра захар и ванилия за
поръсване, орехи за поръсване (по желание), локум - с орехи, други ядки или обикновен.
Приготвяне: Маята се разтваря в хладка вода и се прибавя към пресятото брашно.
Към тях се прибавя и олиото.
Замесва се меко тесто, което
се разточва с дебелина 1/2 см
и се изрязват триъгълничета.
Във всяко триъгълниче се поставя по едно парченце локум
и се навива на кифличка. Пекат се в предварително загрята фурна на 180 градуса до готовност. По желание може да
ги поръсите с орехи. Преди да
са изстинали, се овалват обилно в пудра захар, в която сте
сложили и ванилия.
Страницата подготви
Наталия ГЕНАДИЕВА

17.IV. - 23.IV.2019 г.
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Момината сълза – чаровна и отровна

В сенчестата гора
или в градината между две големи тъмнозелени листа се появява стъбълце, обсипано
сякаш с бисери - благоуханни, излъчващи неповторим нежен аромат. Има ли нещо попросто и в същото
време по-прелестно
от това нежно създание, символ на чистота, нежност, вярност
и любов?
Наименованието
Convallaria majalis L. момината сълза е получила от древното си латинско наименование
Lilium convalium, което
в превод означава „лилия на долините“. Така е нарекъл растението Карл Линей, създал
класификацията на растенията. Момината сълза е едно от любимите

пролетни цветя заради
изящния аромат на нежните бели звънчета, наредени по цветоносното стъбло, високо 12-20
см. Тя е многогодишно
и зимоустойчиво растение. Цъфти през април
- май.

Място:

Обича леки сенки,
достатъчно влага, глинесто-песъчлива, добре
отцеждаща се и достатъчно хранителна почва, която бързо се затопля напролет. Понася и
пълна сянка. На едно
място расте до 10 години, като на 1 квадратен
метър се разполагат до
56 растения.

Почва:

Почвата
трябва
да бъде с неутрална или слабо кисела
реакция и добре на-

Сега се сади пиперът

торена с угнил тор.

Размножаване:

Размножава се чрез
делене на коренищата, когато наесен изсъхне надземната част
и се разсаждат в лехи с
разстояние 30 см между
редовете и 5-6 см между растенията. Всяко
растение за посаждане
трябва да има един или
няколко кълна и част от
коренището, като горната част на кълновете
се заравя на дълбочина
1,5-2 см. След посаждане и през лятото се поливат обилно.
Когато кълновете станат 7-8 см и изкарат 1-2
пъпки, се слагат на светло при температура - 20
градуса.

Съвети:

Много важно е да се
пази от плевели, осо-

бено такива с коренища като пирея. Затова е
добре да се плеви петшест пъти всеки сезон.
Момината сълза е
отровна! Признаците
на отравяне са силно
разстройство, повръщане, отпадналост.
Лековити части на
растението: В Германия се употребява водата на Хартман срещу
парализа (за тази вода се събират цветовете след залез слънце, сушат се и се прави чай). В Англия водата от момина сълза се
нарича “златна вода” и
се използва за лечение
на нерви, главоболие
и като профилактично
средство при заразни
болести и епидемии.
Цветовете се употребяват при сърдечни заболявания, епилепсия,

апоплектичен
удар.
В народната медицина цветът
се използва
като тинктура в алкохолен разтвор или
водка, като успокоително средство, за отслабване на болките и при
възпалителни процеси.
Берат се цветовете
и листата. Билката трябва бързо да се изсуши и да се постави в
добре затворени тенекиени кутии, тъй като
въздухът и влагата бързо развалят лекарството. След като откъснете
момината сълза, измийте добре ръцете си с топла вода и сапун.
Да не се бере от деца

Пръскане с природни средства
Напоследък все по-често се говори за био и екологично земеделие. И с право – безбройните отровни инсектициди подкопават
не само здравето на хората, но унищожават и пчелите, без които животът би станал невъзможен. Затова можем да се възползваме от природни средства за унищожаването на вредителите.
Известни са десетки растителни видове, чиито екстракти, отвари, настойки, масла, коренови отделяния и т. н. притежават
инсектицидни, акарицидни, нематоцидни, фунгицидни и бактерицидни свойства.

През април можете да сеете пипера. Семената
му покълват при температура над 12 градуса. Температура под 12 градуса причинява физиологични смущения на поникналите растения. При температура под 16 градуса спира нормалното поленообразуване, а при температура под 18 градуса
растежът се забавя.
Оптималната температура за растеж и развитие на пипера е 18-25 градуса. Възрастните, добре
закалени растения понасят до -2 градуса, докато
младите загиват при температура около - 0.5 градуса. Температура над 35 градуса се отразява неблагоприятно върху растежа, развитието и плододаването на пипера.
В южните райони на страната вече може да се
засади ранният разсад от патладжан. Разстоянията между редовете са 50-70 см, а вътре в реда - 5060 см. Оптималната
температура за растеж и развитие е 2030 градуса. Под 15
градуса семената не
никнат, цветовете и
завръзите окапват.
За ранните домати препоръчителният срок на засаждане е 17-30 април, а за средно
ранни – 25.4 - 15.5.
Краставицата
за полско производство трябва да
се "боцне" от 25. 4
до 10.5. Претенциите й към температурата са по-високи отколкото на
доматите, пипера и патладжана. Това проличава
още при поникването на семената, за което е нужна топлина от минимум 15-16 градуса.
Оптималната за поникването е 25-30 градуса.
Под 9 градуса е невъзможно развитието на поникналите растения, а при половин градус под
нулата те загиват.
Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

и бременни жени! Растението се суши върху
хартия или на сухо и
проветриво място. Необходимо е често да се
разбърква.
Любопитен факт е, че
във Франция има специален ден на момината сълза.

Борба с листните
въшки по овощните култури, фасула
и краставицата
Растенията се третират с извлек от 200 г ситно нарязан
кромид лук
накиснат
в 10 л
вода
за 15
часа.
Прецежд а
се и
се прилага
преди завиването на
въшките в листата. За
по-добър ефект като
прилепител се използва 10 мл течен сапун,
който се прибавя към
извлека.
Същият извлек е ефикасен и срещу паякообразуващия акар при ябълката, крушата и краставиците. Използва се
по време на вегетацията няколко пъти през
7 дни.

Срещу голите охлюви
и морковената муха
между морковите и
ягодите плитко се
заравя нарязан на
парчета лук
За борба с листните
въшки, акари и други
вредители по
сливата се използва извлек от
чесън
с който растенията се
пръскат неколкократно
през 7 дни. На ситно
се нарязват 3 средно големи глави чесън, заливат се с 10 л вода с
температура около
25°С и се оставят да
престоят 7 часа. Със
същия разтвор могат
да се третират и саксийни цветя.
Листните въшки,
плодовите червеи
и ларвите на
пеперудите при
овощните и
зеленчуко-

вит е
култури може да се
унищожат със следния
разтвор: нарязват се на
ситно 1 кг
доматени
растения
и се накисват в 1,5 л
вода. След 1 час извлекът се прецежда, разрежда се със 7 л вода и
се прибавят 5 мл течен
сапун или друг прилепител.
Борбата
с
л и с т - ните и
щитоносни въшки, акари
и други

вредители при цветните растения и някои
овощни култури като
ябълка, слива и ягода
се извършва с извлек
от кори от цитрусови
плодове.
Половин килограм
кори от лимони, пор-

токали и мандарини
се смилат и получената каша се налива в
тъмна бутилка от 1,5
л. Допълва се догоре
с топла вода с температура около 40 градуса и се затваря
веднага. Сместа се оставя за 5 денонощия
на тъмно
и топло.
П р е цежда
се и се
прехвърля
веднага
в по-малки съдове,
които се държат на тъмно и хладно. За приготвяне на
работен разтвор 100
мл от концентрата се
разрежда с 8–10 л вода и се добавят 10 мл
течен сапун или друг
прилепител.
Пръскането се редува с екстракт от чесън
или люти чушки.
Особено ефикасни
срещу гъсениците в
ранните стадии от
развитието им, листните и щи- тоносните
въшки при
цветята
и няк о и
овощни култури са
лютите
чушки
100 г от тях се накисват в 2 l топла вода за
5 дни. Извлекът се прецежда и се добавят 3–4
ml течен сапун.
Пръска се през интервал от 7 дни.
Следва
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Народ сме способен,
но и особен
Нали знаете оная
приказка: Вие сте
прости и аз съм прост
– и затова ще я караме така. Не може така, г-н Борисов, както сте тръгнали през
просото или пък бягате бос по горещия асфалт. По-добре идете
си слушайте диска на
Роси Кирилова в Банкя
– да не се заглобите
в размекнатия асфалт
на магистралите. Ходете си в триетажната
прогимназия в родното Ваше курортно
градче. Не разбирам
защо искате да се мъчите още, пък да мъчите и нас. Ние сме
без работа, без доходи, но Вас това изобщо не Ви интересува. Говорите без всякакъв срам, че безработни в България реално нямало. Че елате ни вижте! Учехме
навремето едно такова стихотворение
от дядо Вазов – казваше се „Елате ни вижте!”. Вие не знам дали си го спомняте. Или
сте го забравили найвероятно. За нас, пенсионерите, пари няма,
защото Ви липсват срамът, честта, съвестта и
достойнството на български ръководители,
милеещи за хората от
собствения си народ,
изоставени от Вас на
произвола на съдбата.

Такива безсрамни управници България досега не е имала, които да са толкова алчни и безскрупулни по
отношение на пари и
привилегии. Нищо никой няма да отнесе в
другия свят. Помислете реално, че и останалите хора имат проблеми, нужди, мечти и

желания.
Прогонихте ги да
ги сбъдват в чужбина,
пък тук подмазващите Ви се кукли журналистки ги съжаляват,
че били роби в Англия.
И леят горчиви солени крокодилски сълзи.
Там, на Запад, се работи стабилно и се плаща достойно. Който не
го е разбрал, хваща самолета и се прибира

обратно тук. Говорих
с някои от тях, оправданията на тия, дето
са работели на полето, са, че редовете били много дълги, че нямали вода за пиене, че
се работело в кал, баня
нямало. Пък аз им казвам: невъзможно е това – има и вода, и баня, и почивка, но те са
на края на
реда. Видя се и в
репортажите по
телевизиите, но не
на всичко
може да
се
вярва. Много
преиначени
неща се
казват и
показват.
Различна
е действителността.
При капитализма,
ама оня – западния,
а не този от нашенски тип, най-важна е
печалбата, затова там
подборът е стриктен. Докато тук забогатяването на много
от сегашните нашенски чорбаджии става
по спекулативен път
– леко и доходно, както обичат да се хвалят някои от тях подобно на управлява-

щите. Най-често по далавераджийски начин.
И те, властниците, уж
търсят начин да спрат
голямото източване на
държавата, но това явно не им се удава –
дупката става все поголяма.Трябва диктатура, но икономическа, а не политически репресии спрямо
неудобните им лица,
които с право ги критикуват за многобройните им недомислия
и неефективни мерки.
Но на българските управници това явно не
им е ясно как може да
стане.
А то ще стане от нови, некрадливи и достойни българи, милеещи за своя народ и родина (отечество). Зная,
че ги има – и сред
нас, и в чужбина. Само трябва да пожелаят да изведат България на правилния път
на икономическо развитие. Да не мислят
най-вече за себе си, а
да поставят народа на
първо място, но не охранената част от него,
а бедните, страдащи и
безработни хора. Защото сме знаещ и можещ народ – способен,
но и много особен. Но
разделен както никога
досега.
Иван СТОЯНОВ,
с. Шишковци,
Кюстендилска област

Голият цар на корупцията
даже не се свени
А сега какво – ние, професорите, доцентите, асистентите, ще продължаваме ли да
разказваме теорията на борбата с корупцията, ще анализираме ли обилно и обстойно нормативната уредба и архитектурата на системата за

противодействие на това огромно зло?
Докато в същото време първите борци с корупцията (според техните постове и позиции) ще са нейният авангард?
Докато няма никаква, дори елементарна политическа
воля за борба с корупцията.

Докато корупционерите даже не смятат корупционерството си за корупция и наричат себе си почтени хора.
Докато когато им говорят
за техните корупционни дела,
те казват цинично, че не искат
да падат на подобно битово
ниво.
Докато
студентите ни питат защо
е все поголяма
ножицата
между теорията на
борбата
с корупцията и
практиката на
тази борба?
Неее, тук не можем да се
измъкваме с баналната шега,
че на теория между теория и
практика разлика няма, но на
практика има.
Най-добре е изобщо да
спрем с тези лекции! Няма
смисъл, само се излагаме, като

ги четем. Защото като не назоваваме нещата и корупционерите с истинските имена, ние се
превръщаме в лицемери и подлеци, в манпулатори и страхливци, в демагози и лъжци.
Студентите виждат и знаят
всичко. Те понякога дори не
задават въпросите, чиито отговори ние спестяваме в лекциите си. Те знаят, че царят е
гол. Всички знаем, че той е гол.
Но си траем.
Ненапразно в приказката едно дете извиква, че царят е
гол. Защото само то с неподправената си искреност и младенческа наивност казва истината. Останалите се правят на
утрепани, мълчат си, защото е
здравословно и защото няма
пък те да оправят света, я…
А голият цар на корупцията даже не се свени, че му се
виждат срамотиите. Дори все
по-брутално ни ги демонстрира, гордее се с тях, опипва си
ги самодоволно и смята, че у
нас така е било, така е и така ще бъде… Понеже е случил
на народ.
Професор
Николай СЛАТИНСКИ

17.IV. - 23.IV.2019 г.

„Пунта
Мара“

От стр. 1
Нещата се държат до точката на кипенето. Щом е наложително, изважда се на
показ поредно безобразие – предизвикано нарочно или не. И протестите – масови и справедливи, избухват. Българите вече имат набеден враг и не мислят за смяната на системата, за далаверите, корупцията, тлъстите банкови сметки на елита
в чужбина и т.н.
В нашенския Манчестър конфликтът с
насилието на цигани срещу магазинер се
случват три дни преди да излязат нещата
на показ. Полицията арестува побойниците, после ги пуска? Някой, но не пострадалият, който е в болница, публикува в интернет побоя, заснет от камерите в търговския обект.
Гражданството реагира и спонтанно излиза на улицата. То забравя за апартаментите на представители на управляващите,
алчността и деребейството на големци от
ГЕРБ. Загубили окончателно ориентация,
властниците, неразбрали все още какво им
се е случило, се опитват да вменят вина и
на депутати социалисти, за да се направи
баналният извод, че всички са маскари. Но
номерът не мина. Пропуска се обаче „незначителната“ подробност – опозицията няма възможност да направи каквито и да било услуги на строители, да промени закон
или да прокара поправка, отменяща дадено разрешително. Корупцията е възможна
само и единствено ако от теб зависи решаването на важен за бизнеса проблем…
Затова се прибягна до циганите.
Цял вицепремиер габровец със съпругата
си отиват на крака да успокояват страстите. Висш полицейски чин напуска поста си.
Кметицата е готова да го последва. Всяко
чудо за три дни. В момента освен „Апартаментгейт“ извън вниманието остава и наглостта, с която мнозинството се опита да
върне в редовете любимия Цв. Цветанов
през задната врата, включвайки го в списъка за нещатни сътрудници на председателката на гербаджиите.
Поредният фарс възмути дори безпардонния Б. Борисов. Той изтърва нервите
си и нарече „Пунта Мара“ въпросната глупост. Преведено от уличен жаргон, това означава нещо като фалшификация! Странно
защо не са съгласували с него верните му
„войници“. Дали пък не са стигнали до извода, че без номерата на доскорошния си
ръководител, зам.-шеф на партията, ще се
провалят? Няма го и ренегата Дани Кирилов, превърнал се от неуспешен законотворец в министър на правосъдието. Отива
си най-подир и Делян Добрев – опитвайки се да изпревари скандала за кооперация в „Манастирски ливади“ на сдружение
от приятели, кумове, роднини хасковлии…
Спас Гърневски тръгна по студията да
обвинява „комунягите“ за неблагополучията, сполетели новата политическа сила на
стария седесар. Председателката на Народното събрание преглътна воплите „на кого
ни оставяш, Бойко?“.
В Габрово буйни младежи, развели трибагреника, геройски опустошиха няколко
празни обиталища на изпокрили се цигани. Затова пък няма кой да събира боклука на града.
За липсата на черноработници въобще
да не говорим. Те по принцип са кът.
Ще мине ден-два, седмица, страстите ще
улегнат. Тогава по-разумната част от електората ще прозре, че страната постепенно
цялата е превърната в Пунта Мара. В нея
истината е значително по-малко от коварството и лъжите.
И трудно се открива…
П. Д.
Страницата подготви Цветан Илиев

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите
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ПЕТЪК, 19 април
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Какво ще се случи 2
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Обзор “Лига Европа”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Какво ще се случи 2
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
БНТ 2

6:00
6:30
7:30
8:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:00
14:00
15:00
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16:00
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16:45
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0:45
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2:15
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ПЕТЪК, 19 април
Защо?
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Откакто свят светува
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Парламентарен контрол
60 минути за култура
На първия ред на историята: „Доц. Стефан
Тъпанов с Молерите“
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Новото познание
По света и у нас
Фениксът Токио
10 000 крачки
История.bg
Търсачи на реликви
Стани богат
Романтичният доктор
По света и у нас
Концерт на Стефан Вълдобрев & “Обичайните
заподозрени”
Натисни F1
Музика, музика...
В близък план
Европейски маршрути
Откакто свят светува
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви
Романтичният доктор
БНТ 4
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8:45
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ПЕТЪК, 19 април
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
България от край до
край 8
Премеждията на Свещената книга /по повод
140 години Български
парламент/
Бразди
Иде нашенската музика
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Опера на открито
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Панорама
В близък план
Джинс
По света и у нас
Зелена светлина
Спортисимо
100% будни
Още от деня
Време за губене
Панорама
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20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30

По света и у нас
Спортни новини
Панорама
Нощни птици
По света и у нас
Зелена светлина
“Биг бенд Нишвил” /Сърбия/ и “Ню квартет Балаж
Бади” /Унгария/
0:30 Часът на истината
2:00 Култура.БГ
СЪБОТА, 20 април
Внимание, роботика
Диноотряд “Кунг-фу”
Сребристият жребец
Телепазарен прозорец
Пътеки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество
15:00 Принцът и просякът /
Досьо Досев на 85 г./
6:05
6:30
6:55
7:45
8:00
8:30
9:00

СЪБОТА, 20 април
Часът на зрителите
Пазители на традициите
Сид – дете на науката 2
Точица
Сафарито на Скаут
Златни ръце
По света и у нас
Домът на вярата
Олтарите на България
Вяра и общество с Горан
Благоев
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Световните градове на
България: Сапарева баня
- началото на началото
15:25 Апостолите
17:30 Опера на открито
18:00 Рецепта за култура
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
20:00 Музика, музика...
20:30 Скришна игра
22:25 По света и у нас
22:40 Добър ден с БНТ 2
23:40 Пътуване с песента
1:20 Туристически маршрути
1:50 Време за губене
2:20 Скришна игра
4:15 Рецепта за култура
5:10 Домът на вярата
5:25 Защо да стигнем по-далеч: Прекосяването на
Вогезите
6:00
6:30
7:00
7:25
7:50
8:15
8:30
9:00
9:15
9:30

3:15
4:15
4:45
5:45

История.bg
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории
СЪБОТА, 20 април
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Записки по българските
въстания: Заповедникът
14:10 От Цветница до Великден
14:40 Златни ръце
14:50 Олтарите на България
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:45 Маймуни през зимата
22:30 Агресията /режисьорът
Анна Петкова на 75/
0:10 По света и у нас
0:25 Рецепта за култура
1:25 Музика, музика...
1:55 Репетиция
2:25 Вечната музика
2:55 Младите иноватори
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 България от край до
край 8

16:40
17:30
18:00
18:45

Шоуто на Греъм Нортън
Джинс
Извън играта
Частните музеи в Чехия:
Музей на грамофоните
19:00 През коридорите на времето с Морган Фрийман 2
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Господин Селфридж
22:25 По света и у нас
22:40 Студио “Х”: Не убивай
0:30 Мононоке
1:20 През коридорите на времето с Морган Фрийман 2
2:05 Джинс
2:35 Туристически маршрути
3:00 Господин Селфридж
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 21 април
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
6:55 Сребристият жребец
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 От Цветница до Великден
9:30 Празнично богослужение
по случай Вход Господен
в Йерусалим /Цветница/
11:25 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Великденско послание
и Благословия “Урби ет
Орби” на папа Франциск
13:25 Църквите остават
14:00 Библиотеката
15:00 Дивото зове
16:35 Семейство Даръл 2
17:25 Церемония по връчване

18:00
18:30
19:00
19:45
20:00
20:30
20:45
21:15
23:00
23:15
1:00
1:45
3:30
4:00
4:45

наградите на Фондация
“Енчо Керязов”
Джаз фестивал в Монтрьо “Микстейп”
Спорт ТОТО
През коридорите на времето с Морган Фрийман 2
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
В кадър
Да возиш мис Дейзи
По света и у нас
Перфектните непознати
През коридорите на времето с Морган Фрийман 2
Студио “Х”: Не убивай
Туристически маршрути
Извън играта
Вяра и общество с Горан
Благоев

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

19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Клуб “История.bg”
22:00 Марс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 2
0:15 Култура.БГ
1:15 100% будни
2:15 Марс
3:20 Малки истории
4:20 Брат за брата 2
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 23 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Какво ще се случи 2
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
15:15 Гимназия “Черна дупка”
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Какво ще се случи 2
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Марс

НЕДЕЛЯ, 21 април
Време за губене
Откакто свят светува
Сид – дете на науката 2
Точица
Сафарито на Скаут
Печатът на Светия Дух
По света и у нас
Неделна литургия
Домът на вярата
Рецепта за култура
По света и у нас
Приказките на госпожа
Виола
13:30 Изкуството на 21 век
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред
15:30 Беленският мост
15:55 Черно-бяло кино: „Такава смърт няма“
16:45 Концерт на женския народен хор “Цветница”
17:30 На опера с БНТ 2: “Дон
Карлос”
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува
20:00 Етнофокус
21:00 Бохеми
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Афиш
0:30 Джинс
1:00 Пътешествия
1:30 Норма - опера от Винченцо Белини
3:00 Музика, музика...
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори
4:30 Арт стрийм
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути

ПОНЕДЕЛНИК, 22 април
6:00 Защо?
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Златни ръце
8:05 Майстори на българското слово: Валери Петров
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Защо да стигнем по-далеч: Прекосяването на
Вогезите
15:30 Пътувай с БНТ 2: ЕТНО
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред
23:00 По света и у нас
23:25 Концерт на женския народен хор “Цветница”
0:10 Натисни F1
0:25 Знание.БГ
0:55 Афиш
1:10 60 минути за култура
2:05 Репетиция
2:35 Домът на вярата

3:05
3:35
4:05
4:25
5:25

НЕДЕЛЯ, 21 април
Малки истории
Иде нашенската музика
Бразди
По света и у нас
Време за губене
Празнично богослужение по случай Вход
Господен в Йерусалим /
Цветница/
11:25 Часът на зрителите
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Великденско послание
и Благословия “Урби ет
Орби” на папа Франциск
13:25 Олтарите на България
13:35 Извън играта
14:20 Записки по българските
въстания: Великото народно събрание
15:30 Пазители на традициите
16:00 Отблизо с Мира
16:30 5 минути София
16:40 Живей за мига
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:45 Прима Примавера
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 На опера с БНТ 2: “Дон
Карлос”
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:15 Агресията
3:55 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
4:45 Музикални следи
5:45 Афиш

ПОНЕДЕЛНИК, 22 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Клуб „История.bg“
22:00 Младите иноватори
22:30 Вечната музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

ВТОРНИК, 23 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Баща ми
13:45 Седемте порти на Рила
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред
22:30 Улови момента с Милен
Атанасов
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

6:00
6:25
6:55
7:20
7:45
8:10
8:30
9:00
10:30
11:00
12:00
12:30

6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
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тв програми

Български

Младите иноватори
Часът на зрителите
Япония днес
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2: ЕТНО

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

23:00
23:25
23:30
0:15
1:15
2:15
3:20
4:20
5:05
5:45
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
14:10
14:25
15:15
15:40
16:00
16:10
16:25
17:00
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:15
1:15
2:15

По света и у нас
Зелена светлина
Брат за брата 2
Култура.БГ
100% будни
Марс
Клуб “История.bg”
Брат за брата 2
Още от деня
Телепазарен прозорец
СРЯДА, 24 април
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Какво ще се случи 2
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Телепазарен прозорец
Сид - дете на науката
Гимназия “Черна дупка”
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Мечтата за “Марс”
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Достоевски
Марс
По света и у нас
Зелена светлина
Зад кулисите на “Марс”
Култура.БГ
100% будни
Марс

3:20
4:15
5:05
5:45

Достоевски
Зад кулисите на “Марс”
Още от деня
Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 25 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Спортисимо
11:15 Изкуството на 21 век
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката
15:15 Гимназия “Черна дупка”
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Магията на българския
иконостас
17:00 Бързо, лесно, вкусно
17:25 Зелена светлина
17:30 Спортисимо
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Да затвориш кръга
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента с Милен
Атанасов
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Перфектните непознати
4:25 Туризъм.бг
5:25 Още от деня
5:40 Магията на българския
иконостас

15:30
16:00
16:30
16:50
17:15
17:30
18:00
18:20
19:10
19:20
20:20
21:10
22:00
23:00
23:25
0:55
1:10
1:40
2:45
3:45
4:15
5:00

СРЯДА, 24 април
Защо?
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Рила-приказна и неповторима
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Знание.БГ
Младите иноватори
По света и у нас
Култура.БГ
На опера с БНТ 2: “Дон
Карлос”
60 минути за култура
Христина Морфова
/130 години от рождението на оперната прима/
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Знание.БГ
По света и у нас
60 минути за култура
10 000 крачки
История.bg
Търсачи на реликви
Стани богат
Романтичният доктор
По света и у нас
Фалшификаторът
Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви
Романтичният доктор

6:00
6:30
7:30
8:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
16:30
16:45
17:15
17:30
18:00
18:20
19:10
19:20
20:20
21:10
22:00
23:00
23:25
1:25
1:40
2:45
3:45
4:15
5:00

6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:25
23:30
0:00
1:00
1:40
2:15
3:15
3:45
4:15
4:45
5:45

СРЯДА, 24 април
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Отблизо с Мира
Притчи от дърво
Натисни F1
По света и у нас
Референдум
Знаци по пътя
Туризъм.бг
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Знание.БГ
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Музика, музика...
Арт стрийм
Новото познание
Пътеки
По света и у нас
Зелена светлина
Спортисимо
100% будни
Още от деня
Улови момента
Нощни птици
Отблизо с Мира
Притчи от дърво
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 25 април
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Клуб „История.bg“
13:30 Домът на вярата
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Спортисимо
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди
2:30 Рецепта за култура
3:30 Насаме с пчелите
3:50 Олтарите на България
4:00 Златни ръце

6:00
6:30
7:30
8:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
14:55

ЧЕТВЪРТЪК, 25 април
Защо?
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Пазители на традициите
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Знание.БГ
Вечната музика
По света и у нас
Култура.БГ
Опера на открито
60 минути за култура
Пътешествия
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Знание.БГ
По света и у нас
60 минути за култура
10 000 крачки
История.bg
Търсачи на реликви
Стани богат
Романтичният доктор
По света и у нас
Децата на Хуан Ши
Натисни F1
60 минути за култура
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви
Романтичният доктор
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Петък, 19 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” еп.25
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп.74
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.19
16.00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп.75
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.116
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.58
21.00 Премиера: „Столичани в
повече“еп.7
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.24
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” еп.5
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.107, 108
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „Аламинут: Добре дошли
в България” - скеч шоу
bTV синема
Петък, 19 април
06.00 “Фамилията” /п./ - сериал, с.3 еп.13
07.15 “Форсмажор”
09.45 “Гран Торино”
12.30 “Добрата дъщеря” /п./ трилър (тв филм, Канада,
2016), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Фиона Губелман, Ема Хенчел, Джеймс Галандърс и
др.
14.15 “Робинзон Крузо”
16.15 “Дивата река”
18.45 “Зелена зона” /п./ - военен, драма, екшън,
трилър (САЩ, Франция,
Испания, Великобритания, 2010), режисьор Пол
Грийнграс, в ролите: Мат
Деймън, Джейсън Айзъкс, Грег Киниър, Игал
Наор, Брендън Глийсън и
др.
21.00 “Умирай трудно 3”
23.30 “Срамежливия стрелец”
/п./ - екшън, комедия,
приключенски (Великобритания, 2017),
режисьор Саймън Уест, в
ролите: Антонио Бандерас, Олга Куриленко, Бен
Кура, Марк Вали, Ашлинг
Лофтъс, Джереми Суифт
и др. [14+]
01.30 “Чийч и Чонг: Анимационният филм” - анимация, комедия (САЩ,
2013), режисьори Брандън Чеймбърс и Ерик
Чеймбърс [16+]
03.15 “Посещението” /п./ - хорър, мистъри, комедия
(САЩ, 2015), режисьор
М. Найт Шамалан, в ролите: Оливия ДеЖон, Ед
Оксенбоулд, Диана Дънаган, Питър Макроби,
Катрин Хаан и др. [14+]
бтв комеди
Петък, 19 април
06.00 “Клуб Веселие” - сериал,
с.6 еп.4
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - сериал, с.4 еп.15, 16
09.00 “Шоуто на Слави” (2017)
10.00 “Били Медисън” - комедия (САЩ, 1995),
режисьор Тамра Дейвис,
в ролите: Адам Сандлър,
Дарън Макгавин, Бриджит Уилсън, Брадли
Уитфорд и др.
12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Столичани в повече” сериал, с.13 еп.7
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2
еп.7, 8
19.00 “По средата” - сериал, с.8
еп.21, 22
20.00 “Новите съседи” - сериал, с.9 еп.18
22.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.11,
12
23.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.6 еп.23,
24
00.00 Били Медисън /п./
02.00 “Клуб Веселие” /п./ - сериал
03.00 “Кое е това момиче” /п./ сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Клуб Веселие” /п./ - сериал

Най-гледаните
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Събота, 20 април
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” с.4 еп.17, 18
07.00 „Кое е това момиче” - сериал, с.5, еп.7, 8
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините
12.30 „Богатствата на България“ - документална
поредица, с. 3
13.00 „Аматьорите”
15.30 „Аламинут: Добре дошли
в България“ - скеч шоу
16.00 „Мармалад” - токшоу с
водещи Радост Драганова и Иво Аръков
18.00 „Карбовски: Втори план“
- документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 Мегахит: „В окото на
бурята”
21.50 Мегахит: „Огненият
пръстен”
00.30 „Директно от Комптън”
- музикален, биографичен, драма (САЩ, 2015),
режисьор Ф. Гари Грей, в
ролите: О’Шей Джаксън
мл., Кори Хокинс, Джейсън Мичъл, Нийл Браун
мл., Алдис Ходж, Марлон
Йейтс мл., Кара Патерсън, Пол Джиамати и др.
03.10 „Кое е това моиче“ /п./ сериал, с.5, еп.8
03.40 „Мармалад” /п./
05.20 „Cool...T“ /п./

Неделя, 21 април
06.00 „Трансформърс: Рескю
Ботс” с.4 еп.19, 20
07.00 „Кое е това момиче” - сериал, с.5, еп.9, 10
08.00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Любенова
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” - сериал,
с.2 еп.9
13.00 „Това не си ти“
15.10 Семеен следобед: „Сърцето на дракона: Силата
на огъня”
17.00 „120 минути” - публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20.00 „Гласът на България - музикално шоу, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ
Венета Райкова
22.30 „Реката на тайните” криминален, мистъри,
драма (САЩ, Австралия,
2003), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Шон
Пен, Тим Робинс, Keвин
Бейкън, Лорънс Фишбърн, Марша Гей Хардън,
Лора Лини, Кевин Чап-

ман, Еми Росъм и др.
01.10 „Чистката: Анархия“ хорър, трилър, екшън
(САЩ, 2014), режисьор
Джеймс ДеМонако, в
ролите: Франк Грило,
Кармен Иджого, Зак
Гилфорд, Кийли Санчес,
Зоуи Соул, Джъстина Мачадо, Джон Бийзли, Джак
Конли, Ноел Гуглийми и
др.
03.20 „Кое е това момиче” /п./ сериал, с.5 еп.10
03.40 „120 минути” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./
Понеделник, 22 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” еп.26
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп.75
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.20
16.00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп.76
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.117
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.59
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините
00.00 „Библиотекарите” еп.6
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.109, 110
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./
Вторник, 23 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” с.2 еп.1
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп.76
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.21
16.00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп.77
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.118
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.60
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” еп.7
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.111, 112
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Сряда, 24 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” с.2 еп.2
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп.77
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.22
16.00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп.78
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.119
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.61
21.00 „Смени жената“ - семейно риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.25
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” еп.8
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.113, 114
02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 25 април
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” с.2 еп.3
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Любов от
втори опит” еп.78
15.00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.5, еп.23
16.00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп.79
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” - сериал, с.12, еп.120
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Майка” - сериал, еп.62
21.00 „Бригада Нов дом “ - социален проект с водещ
Мария Силвестър, с.4
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.26
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Библиотекарите” еп.9
01.00 „Вечно твоя” - сериал,
еп.115, 116
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Лице в лице” /п./

Събота, 20 април
06.00 “Дъщеря ми трябва да
живее”
07.45 “Добрата дъщеря” /п./ трилър (тв филм, Канада,
2016), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Фиона Губелман, Ема Хенчел, Джеймс Галандърс
09.30 Телепазар
09.45 “Елизабеттаун”
12.30 “Като на кино” - предаване за кино, с.4
13.30 “Ефектът на пеперудата”
16.00 “Умирай трудно 3”
18.30 “Гран Торино”
21.00 “Индиана Джоунс и последният кръстоносен
поход” - приключенски,
екшън (САЩ, 1989), режисьор Стивън Спилбърг, в
ролите: Харисън Форд,
Шон Конъри, Алисън
Дууди, Джон Рис-Дейвис,
Джулиън Главър, Вернон
Добчев, Ричард Янг и др.
23.30 Cinema X: “Възкресение”
- хорър, фантастика,
мистъри (САЩ, 2015),
режисьор Дейвид Гелб,
в ролите: Оливия Уайлд,
Марк Дюплас, Евън
Питърс, Сара Болгър,
Доналд Главър, Рей Уайз
и др. [16+]
01.15 “Като на кино” - предаване за кино, с.4
02.15 “Средиземноморска
диета” /п./ - комедия
(Испания, 1009), режисьор Хоакин Ористрей, в
ролите: Оливия Молина,
Пако Леон, Алфонсо Басаве, Роберто Алварес,
Кармен Балаге и др. [14+]
04.15 “Чийч и Чонг: Анимационният филм” - анимация, комедия (САЩ,
2013), режисьори Брандън Чеймбърс и Ерик
Чеймбърс [16+]

Неделя, 21 април
06.00 “Отмъщението на бившите” /п./ - трилър,
драма (тв филм, Канада,
2016), режисьор Моника
Мичъл, в ролите: Елизабет Рьом, Тиера Сковби,
Дейвид Луис и др.
07.45 “Измяната”
10.00 “Дивата река”
12.30 “Паднали ангели”
14.30 “Мис Слънчице”
16.30 “Индиана Джоунс и последният кръстоносен
поход”
19.00 “Х-Мен: Последният
сблъсък” /п./ - фантастика, екшън, приключенски
(САЩ, 2006), режисьор
Брет Ратнър, в ролите:
Патрик Стюарт, Хю
Джакман, Хали Бери, Иън
Маккелън, Фамке Янсен,
Джеймс Марсдън, Ана
Пакуин, Ребека Роумийн,
Вини Джоунс, Бен Фостър и др.
21.00 “Сноудън”
23.45 “Мир, любов и още нещо”
- романтичен, комедия
(САЩ, 2012), режисьор
Дейвид Уейн, в ролите:
Дженифър Анистън, Пол
Ръд, Малин Акерман,
Майкела Уоткинс, Джъстин Дероу, Алън Алда,
Лорън Амброус, Рей
Лиота, Катрин Хан и др.
[14+]
01.45 “Сладурани” - драма (тв
филм, Канада, 2015), режисьор Моника Мичъл, в
ролите: Алисън Стоунър,
Тиера Сковли, Сара
Дъгдейл, Джайлс Пантън,
Стив Бейсик и др. [14+]
03.30 “Срамежливия стрелец”
/п./ - екшън, комедия,
приключенски (Великобритания, 2017), режисьор Саймън Уест

Понеделник, 22 април
06.00 “Най-голямата лъжа”
/п./ - трилър (тв филм,
Канада, 2015), режисьор
Моника Мичъл, в ролите: Франческа Истууд,
Дженифър Копинг, Ана
Галвин и др.
07.45 “Обетована земя” /п./
10.15 “Вътрешна сигурност” сериал, с.5 еп.1, 2
12.30 “Игри на съзнанието”
14.15 “Гран Торино” /п./
16.45 “Робинзон Крузо”
19.00 “Оцеляване” /п./ - екшън,
криминален, трилър
(САЩ, Великобритания,
2015), режисьор Джеймс
Мактийг, в ролите:
Мила Йовович, Пиърс
Броснан, Дилън Макдърмът, Анджела Басет, Ема
Томпсън, Джеймс Д`Арси,
Башар Рахал и др. 21.00
Премиера: “Последната
крепост на хората“ екшън, приключенски
(Швейцария, САЩ, 2017),
режисьор Роберт Куба, в
ролите: Юлиан Шафнер,
Джон Кюсак, Кармен
Арджендзиано, Айлийн
Груба и др.
22.45 “Боксьорът” - романтичен, драма, спортен
(САЩ, 1997), режисьор
Джим Шеридан, в ролите: Даниел Дей-Луис,
Емили Уотсън, Дараг
Донъли, Франк Кофлън,
Лорейн Пилкингтън,
Кирън Фицджералд, Кен
Стот и др.
01.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал
03.00 “Измяната” /п./ - криминален, драма, трилър
(тв филм, Канада, 2013),
режисьор Рон Оливър, в
ролите: Джаклин Макинес Ууд

Вторник, 23 април
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.1, 2
08.00 “Робинзон Крузо” /п./ анимация, комедия
10.15 “Вътрешна сигурност” сериал, с.5 еп.3, 4
12.30 Телепазар
12.45 “Зад решетките”
14.30 “Изгубена на 17” /п./ психотрилър (тв филм,
САЩ, 2013), режисьор
Дъг Кембъл, в ролите:
Ейла Кел, Триша О`Кели,
Бен Гавин, Алекс Картър
и др.
16.15 “Скок-подскок” – анимация, приключенски,
комедия (САЩ, 2011),
режисьор Тим Хил
18.15 Телепазар
18.30 “Умирай трудно 3” /п./
- екшън, трилър (САЩ,
1995), режисьор Джон
Мактиърнън, в ролите:
Брус Уилис, Самюъл
Джаксън, Джереми Айрънс, Греъм Грийн, Колийн Кемп, Сам Филипс и
др.
21.00 Премиера: “Шест метра
дълбочина” - приключенски, драма, биографичен
(САЩ, 2017), режисьор
Скот Уо, в ролите: Джош
Хартнет, Мира Сорвино,
Сара Дюмонт, Остин
Грант и др.
23.00 “Жената на пътешественика във времето” - фентъзи, романтичен, драма
(САЩ, 2009), режисьор
Роберт Швентке, в ролите: Ерик Бана, Рейчъл
Макадамс, Рон Ливингстън, Мишел Нолдън и др.
01.15 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал
03.30 “Мир, любов и още нещо” /п./ - романтичен,
комедия

Сряда, 24 април
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.3, 4
08.15 “Ефектът на пеперудата”
11.00 “Вътрешна сигурност” сериал, с.5 еп.5, 6
13.15 “Оцеляване” /п./
15.15. “Последната крепост на
хората“
17.00 “Зад решетките” /п./ криминален, драма (тв
филм, Канада, 2008),
режисьор Скот Уилямс, в
ролите: Паджет Брустър,
Антонио Кюпо, Мег Роу,
Робърт Уиздън, Диего
Клатенхоф и др. [16+]
18.45 Телепазар
19.00 “Шест метра дълбочина”
/п./ - приключенски, драма, биографичен (САЩ,
2017), режисьор Скот Уо,
в ролите: Джош Хартнет,
Мира Сорвино, Сара
Дюмонт, Остин Грант и
др.
21.00 “Луда по Стив” - комедия,
романтичен (САЩ, 2009),
режисьор Фил Трейл, в
ролите: Сандра Бълок,
Брадли Купър, Томас
Хейдън Чърч, Кен Джонг,
Кийт Дейвид, Бет Грант и
др.
23.00 “Апалуза” - уестърн, криминален, романтичен,
драма (САЩ, 2008), режисьор Ед Харис, в ролите:
Ед Харис, Рене Зелуегър,
Джереми Айрънс, Виго
Мортенсен, Ланс Хенриксен, Тимъти Мърфи,
Тимъти Спол, Робърт
Хареги и др.
01.15 “Вътрешна сигурност”
03.15 “Дивата река” /п./ - екшън, мистъри, криминален (САЩ, Великобритания, Канада, 2017), режисьор Тейлър Шеридан

Четвъртък, 25 април
06.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал, с.5 еп.5, 6
08.00 “Луда по Стив”
10.15 “Вътрешна сигурност” сериал, с.5 еп.7, 8
12.30 “Жената на пътешественика във времето” /п./
14.45 “Мелодия за една нощ”
16.30 “Х-Мен: Последният
сблъсък”
18.45 “Боксьорът” /п./ - романтичен, драма, спортен
(САЩ, 1997), режисьор
Джим Шеридан, в ролите: Даниел Дей-Луис,
Емили Уотсън, Дараг
Донъли, Франк Кофлън,
Лорейн Пилкингтън,
Кирън Фицджералд, Кен
Стот и др.
21.00 “Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще” - фантастика, екшън, приключенски
(САЩ, Великобритания,
2014), режисьор Брайън
Сингър, в ролите: Патрик
Стюарт, Иън Маккелън,
Хю Джакман, Джеймс
Макавой, Майкъл
Фасбендър, Дженифър
Лорънс, Хали Бери, Никълъс Хоулт и др.
23.30 “Арго” - драма, исторически, трилър (САЩ, 2012),
режисьор Бен Афлек, в
ролите: Бен Афлек, Брайън Кранстън, Джон Гудман, Алън Аркин, Клеа
ДюВал, Скут Макнеъри,
Рори Кокрън и др.
02.00 “Вътрешна сигурност”
/п./ - сериал
04.00 “Чийч и Чонг: Анимационният филм” - анимация, комедия (САЩ,
2013), режисьори Брандън Чеймбърс и Ерик
Чеймбърс [16+]

Събота, 20 април
06.00 “Клуб Веселие” - сериал,
с.6 еп.5
07.00 “Стъпка по стъпка” - сериал, с.7 еп.4, 5
08.00 “Клуб Веселие” - сериал,
с.6 еп.6, 7
10.00 “Джони Инглиш” - комедия, екшън, приключенски (Великобритания,
2003), режисьор Питър
Хауит, в ролите: Роуън
Аткинсън, Бен Милър,
Натали Имбрулия, Джон
Малкович, Грег Уайз,
Таша дю Васконселос
12.00 “Делфинът Бърни” /п./ екшън, комедия, семеен
(Канада, 2018), режисьор
Кърк Харис, в ролите: Лола Сълтън, Логан Алън,
Кевин Сорбо и др.
14.00 “Столичани в повече” сериал, с.13 еп.7
15.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
15.30 “Стъпка по стъпка”
17.00 “Новите съседи” - сериал
20.30 Премиера: “Бетовен
става известен” - комедия, семеен (САЩ, 2008),
режисьор Майк Елиът,
в ролите: Джонатан
Силвърман, Дженифър
Финиган, Мойзес Ариас,
Еди Грифин и др.
22.30 “Двама мъже и половина” - сериал, с.11, еп.13
- 15
00.00 “Стъпка по стъпка”
01.00 “Клуб Веселие” /п./ - сериал
04.00 “Без пукната пара” /п./ сериал
04.30 “Двама мъже и половина” /п./ - сериал

Неделя, 21 април
06.00 “Любимци” еп.1, 2
07.00 “Стъпка по стъпка” - сериал, с.7 еп.6, 7
08.00 “Клуб Веселие” - сериал,
с.6 еп.8, 9
10.00 “Бетовен става известен”
/п./ - комедия, семеен
(САЩ, 2008), режисьор
Майк Елиът, в ролите:
Джонатан Силвърман,
Дженифър Финиган,
Мойзес Ариас, Еди Грифин и др.
12.00 “Били Медисън” /п./ комедия (САЩ, 1995),
режисьор Тамра Дейвис,
в ролите: Адам Сандлър,
Дарън Макгавин, Бриджит Уилсън, Брадли
Уитфорд и др.
14.00 “Столичани в повече” сериал, с.13 еп.8
15.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
15.30 “Стъпка по стъпка” - сериал
17.00 “Новите съседи” - сериал
20.30 “Джони Инглиш” /п./ - комедия, екшън, приключенски (Великобритания,
2003), режисьор Питър
Хауит, в ролите: Роуън
Аткинсън, Бен Милър,
Натали Имбрулия, Джон
Малкович, Грег Уайз,
Таша дю Васконселос и
др.
22.30 “Двама мъже и половина” - сериал, с.11 еп.16
- 18
00.00 “Стъпка по стъпка” /п./ сериал
01.00 “Любимци” /п./ - сериал
02.00 “Клуб Веселие” /п./ - сериал

04.00 “Без пукната пара” /п./ сериал
04.30 “Двама мъже и
половина”/п./ - сериал
Понеделник, 22 април
06.00 “Любимци” - сериал, еп.3,
4
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - сериал, с.4 еп.17, 18
09.00 “Столичани в повече” сериал, с.13 еп.7
10.00 “Приятели с деца” - романтичен, комедия, драма (САЩ, 2011), режисьор
Дженифър Уестфелд, в
ролите: Дженифър Уестфелд, Адам Скот, Мая
Рудолф, Крис О`Дауд,
Кристен Уиг, Мегън Фокс
и др.
12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Домашен арест” - сериал
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2
еп.9, 10
19.00 “По средата” - сериал, с.8
еп.23, 24
20.00 “Новите съседи” - сериал, с.9 еп.19
22.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5 еп.13, 14
23.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.7 еп.1, 2
00.00 “Приятели с деца” /п./
02.00 “Любимци” /п./ - сериал
03.00 “Кое е това момиче” /п./сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Любимци” /п./- сериал

Вторник, 23 април
06.00 “Любимци” - сериал, еп.5,
6
07.00 “По средата” - сериал
08.00 “Кое е това момиче” - сериал - 19 еп. с.4 еп.19, 20
09.00 “Домашен арест” - сериал, с.2 еп.13, 14
10.00 Премиера: “Легендата
за Оз: Завръщането на
Дороти” - анимация,
музикален, семеен (САЩ,
Индия, 2013), режисьори
Уил Фин и Даниел Сейнт
Пиер
12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” (2016)
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2
еп.11, 12
19.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.10 еп.1, 2
20.00 “Новите съседи” - сериал, с.10 еп.1
22.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5 еп.15, 16
23.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.7 еп.3,
4
00.00 “Легендата за Оз: Завръщането на Дороти” /п./
02.00 “Любимци” /п./ - сериал
03.00 “Кое е това момиче” /п./сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Любимци” /п./- сериал

Сряда, 24 април
06.00 “Любимци” - сериал, еп.7,
8
07.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал
08.00 “Кое е това момиче” - сериал, с.4 еп.21, 22
09.00 “Шоуто на Слави” (2017)
10.00 “Полупрофесионалисти”
- комедия, спортен (САЩ,
2008), режисьор Кент
Олтърман, в ролите: Уил
Феръл, Уди Харелсън,
Андре Бенджамин, Мора
Тиърни, Уил Арнет, Дейвид Кекнър, Джейсън
Съдекис, Кристен Уиг и
др.
12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Комиците и приятели”
(2018)
18.00 “Бруклин 99” - сериал,
еп. с.2 еп.13, 14
19.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.10
еп.3, 4
20.00 “Новите съседи” - сериал, с.10
еп.2
22.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5 еп.17, 18
23.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.7 еп.5,
6
00.00 “Полупрофесионалисти”
/п./
02.00 “Любимци” /п./ - сериал
03.00 “Кое е това момиче” /п./сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Любимци” /п./- сериал

Четвъртък, 25 април
06.00 “Любимци” - сериал, еп.9,
10
07.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал
08.00 “Майк и Моли” - сериал,
с.6 еп.1, 2
09.00 “Комиците и приятели”
(2018)
10.00 Премиера: “Щъркелчето
Ричард” - анимация,
приключенски (Германия, Белгия, Люксембург,
Норвегия, 2017), режисьори Реза Мемари и
Тоби Генкел
12.00 “Бруклин 99” - сериал
13.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
14.00 “Без пукната пара” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” (2016)
18.00 “Бруклин 99” - сериал, с.2
еп.15, 16
19.00 “Слънчева Филаделфия”
- сериал, с.10 еп.5, 6
20.00 “Новите съседи” - сериал, с.10 еп.3
22.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5 еп.19, 20
23.00 “Теория за големия
взрив” - сериал, с.7 еп.7, 8
00.00 Премиера: “Ваше височество” - фентъзи
02.00 “Любимци” /п./ - сериал
03.00 “Майк и Моли” /п./ - сериал
04.00 “Теория за големия
взрив” /п./ - сериал
05.00 “Любимци” /п./ - сериал

17.IV. - 23.IV.2019 г.

БСТВ - Българска свободна телевизия
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Сряда, 17 април
“България се събужда”
Новини
“Сянката на Елена”, сериал, 65 еп. (п)
“Холивудски знаменитости”: Джон Кюсак (п)
Новини
“Следобед с БСТВ”
Новини
“Сянката на Елена”, сериал, 66 еп.
“Горе на черешата” (1984 г)
“Холивудски знаменитости”: Джоди Фостър
Новини
“За историята - свободно”
Актуално от деня
“Индиански игри” (1991г.)
Новини
“Парижки лудории”
(2014г.), Франция
Новини - късна емисия
Актуално от деня с водещ Александър Симов
“България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
“Червен картон” спортно
предаване с Кирил Веселински (п)
“За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
“Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)

Четвъртък, 18 април
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сериал, 66 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменитости”: Джоди Фостър (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сериал, 67 еп.
16.30 “Индиански игри” (1991г.)
(п)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Кевин Спейси
18.30 Новини
19.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
20.30 “Любовното лято на един
льохман” (1990г.)
22.00 Новини
22.20 “Концертът” (2009 г.), Русия, Франция, Румъния,
Белгия
00.05 Новини - късна емисия
(п)
00.20 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев (п)
00.50 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “Лява политика” с Александър Симов (п)
04.40 “Студио Икономика” с водещ Нора Стоичкова(п)
05.40 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)

ПЕТЪК, 19 април
„Здравей, България” –
сутрешен блок
„На кафе” – предаване на
NOVA
Новините на NOVA
„Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
„Остани с мен” (премиера) – сериен филм
„Прости ми” (премиера)
– сериен филм
Новините на NOVA
„Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
„Намери ме” (премиера)
– сериен филм
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
Новините на NOVA – централна емисия
„Господин Х и морето”
(премиера) – сериен
филм
„Кошмари в кухнята”
(нов сезон) – риалити
„Съдби на кръстопът”
(премиера) – предаване
на NOVA
Новините на NOVA
„Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
19
„Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 12
„Завинаги свързани” –
сериен филм
„Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

СЪБОТА, 20 април
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „МХП: Маймунски
Х-тремни постижения”
– с уч. на Роби Бенсън,
Тревър Райт, Ян Баг, Роб
Тинклър, Гуинит Уолш
и др.
14.50 „Братята тигри“ – с уч.
на Гай Пиърс, Жан-Клод
Драйфус, Фреди Хаймор,
Оан Нгуен и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Отмъстителите: Ерата
на Ултрон” – с уч. на
Робърт Дауни Младши,
Крис Евънс, Марк Ръфало, Крис Хемсуърт, Скарлет Йохансон, Джеръми
Ренър, Джеймс Спейдър,
Самюел Джаксън и др.
23.00 „Флорънс” – с уч. на
Мерил Стрийп, Хю Грант,
Саймън Хелбърг, Ребека
Фъргюсън, Стенли Таунсенд и др.
01.10 „Братята тигри“ – с уч.
на Гай Пиърс, Жан-Клод
Драйфус, Фреди Хаймор,
Оан Нгуен и др.
04.45 „МХП: Маймунски
Х-тремни постижения”

Канал 3
06:00
07:00
09:00
09:15
10:00
10:15
11:00
11:15
11:45
12:00
12:15
13:00
13:15
14:00
14:30
15:00
15:20
15:30
16:00
16:05
17:00
17:15
18:00
20:00
20:15
21:00
21:15
22:00
22:15
23:00
23:15
00:00
00:20
01:00

ПЕТЪК, 19 април
„Социална мрежа” “Всяка сутрин“
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът на
живо
НОВИНИ
Парламентът на живо
Топ Шоп
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Топ Шоп
НОВИНИ
„Светски новини”
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Всичко коз” – политическо токшоу
НОВИНИ Централна емисия
НОВИНИ
„Патарински Live” – репортерско риалити
НОВИНИ
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
„Всичко коз” – политическо токшоу
НОВИНИ
„Патарински Live”НОВИНИ
„Спорт в обектива”
07:00 – Повторения

16

Най-гледаните

СЪБОТА, 20 април
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Другото лице”
09:00 „Градът с Канал 3”
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз” - политическо токшоу -избрано
11:00 „Спорт в обектива” – избрано
11:45 „Букмейкър – анализи и
коментари”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30 „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - избрано
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”

Петък, 19 април
07.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сериал, 67 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменитости”: Кевин Спейси (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сериал, 68 еп.
16.30 “Любовното лято на един
льохман” (1990г.) (п)- Любимите български филми
18.10 “Холивудски знаменитости”: Линдзи Лоун
18.30 Новини
19.00 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев
20.30 “Искам Америка” (1991г.)
22.00 Новини
22.20 “Малки драми” (2014 г.),
САЩ
00.30 Новини - късна емисия
(п)
00.45 Актуално от деня с водещ Велизар Енчев (п)
01.15 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.40 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
04.40 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян (п)
05.40 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)
– с уч. на Роби Бенсън,
Тревър Райт, Ян Баг, Роб
Тинклър, Гуинит Уолш
и др.
НЕДЕЛЯ, 21 април
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „С вкус на любов” – с
уч. на Линдзи Морган,
Патрик Фабиан, Шерилин Фен, Джо Ландо,
Кейси Бонд и др.
14.10 „Идеалното момиче” – с
уч. на Анна Хътчисън,
Джонатан Патрик Мур,
Гейл О’Грейди, Костас
Мандилор, Дана Дейвис,
Дориан Хеърууд и др.
16.00 „Мистерии от малкото
градче: Смъртоносно
начинание” – с уч. на
Джуъл Килчър, Колин
Фъргюсън, Ерин Карплък
и др.
18.00 „Мис Пепеляшка” – риалити
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Шпионин по неволя” – с
уч. на Джеки Чан, Ерик
Цанг, Вивиан Хсю, Мин
Кин и др.
21.50 „Лоши момчета 2“– с уч.
на Уил Смит, Мартин Лорънс, Джо Пантолиано,
Тереза Рандъл, Джорди
Молла, Питър Стормеър,
Джон Седа и др.
00.45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.15 „Идеалното момиче” – с
22:00 НОВИНИ
22:15 „Седмицата с Канал 3”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива”
01:00 НОВИНИ
01:30- 07:00 Повторения
НЕДЕЛЯ, 21 април
06:15 „Седмицата с Канал 3”
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
08:00 „Пулс”
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес”
09:45 Телемаркет
10:00 „Офанзива” 11:45 „Букмейкър – коментари
и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус”
12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Градът с Канал 3”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 16:00 НОВИНИ
16:15 „Седмицата с Канал 3”
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна емисия
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю”

Български

тв програми
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Събота, 20 април
07.30 “Холивудски знаменитости”: Линдзи Лоун (п)
08.00 “Миа и аз”
08.20 “Общество и култура”
09.40 “Искам Америка” (1991г.)
11.30 “Студио Икономика”
12.30 Новини
13.00 “Червен картон”
14.30 “Професия Турист” - Черна гора
15.00 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок през седмицата с
Елена Пенчукова
16.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян (п)
17.30 “Архивите на бъдещето” - технологичните
предизвикателства на
новото време
18.10 “Холивудски знаменитости”: Еди Мърфи
18.30 Новини
19.00 “Тази седмица” с Велизар
Енчев
20.00 “Бягство в Ропотамо”
(1973г.)
22.00 “Ордата” (2012г.), Русия
00.05 Новини (п)
00.35 “Тази седмица” с Велизар
Енчев (п)
01.35 “Цветен следобед”
03.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
04.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
05.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов (п)
06.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян (п)

Неделя, 21 април
07.30 “Холивудски знаменитости”: Еди Мърфи (п)
08.00 “Миа и аз” - детски анимационен сериал
08.20 “Тази седмица” с Велизар
Енчев (п)
09.35 “Професия Турист”
10.00 “Шевица”
11.00 “Бамзе и градът на крадците” - детски анимационен филм
12.30 Новини
13.05 “Бягство в Ропотамо”
(1973г.) (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 Цветен следобед”
16.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
17.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
18.30 Новини
19.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
20.00 “Голямото нощно къпане” (1980г.)
22.30 “Вил-Мария” (2015 г.),
Канада
00.10 Новини (п)
00.40 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
01.40 “Цветен следобед”
03.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
04.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
05.30 “Лява политика” с Александър Симов (п)
06.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)

Понеделник, 22 април
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сериал, 68 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменитости”: Линзи Лоун (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сериал, 69 еп.
16.30 “От двете страни на океана”
17.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Никълъс Кейдж
18.30 Новини
19.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
20.00 Актуално от деня с водещ Нора Стоичкова
20.30 “Войната на таралежите”
(1979 г.) Любимите български филми
22.10 Новини
22.30 “Малкият остров” (2014 г.)
00.15 Новини - късна емисия
(п)
00.30 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.10 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
04.10 “Червен картон” спортно
предаване с Кирил Веселински (п)
05.10 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)
07.00 Актуално от деня с Нора
Стоичкова (п)

Вторник, 23 април
07.30 “България се събужда”
10.30 Новини
10.50 “Сянката на Елена”, сериал, 69 еп. (п)
12.10 “Холивудски знаменитости”: Никълъс Кейдж (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Сянката на Елена”, сериал, 70 еп.
16.30 “Войната на таралежите”
(1979 г.) (п) Любимите
български филми
18.10 “Холивудски знаменитости”: Кевин Бейкън
18.30 Новини
19.00 “Лява политика” с Александър Симов
20.00 Актуално от деня с водещ Валерия Касиян
20.30 “Шибил” (1968 г.) Любимите български филми
22.00 Новини
22.20 “Два дни, една нощ” (2014
г.), Белгия/Франция/Италия, Киносалон БСТВ
23.55 Новини - късна емисия
(п)
00.15 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
03.10 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
04.10 “Лява политика” с Александър Симов (п)
05.10 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)
07.00 Актуално от деня с Валерия Касиян (п)

уч. на Анна Хътчисън,
Джонатан Патрик Мур,
Гейл О’Грейди, Костас
Мандилор, Дана Дейвис,
Дориан Хеърууд и др.
03.30 „С вкус на любов” – с
уч. на Линдзи Морган,
Патрик Фабиан, Шерилин Фен, Джо Ландо,
Кейси Бонд и др.
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 19 сезон

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

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

ВТОРНИК, 23 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, сезон 7
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Женени от пръв поглед”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
20
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 12
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

СРЯДА, 24 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, сезон 7
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Женени от пръв поглед”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
20
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 12
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 20

ЧЕТВЪРТЪК, 25 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, сезон 7
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Дяволското гърло” (премиера) – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
20
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 12
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 20
/п/

ВТОРНИК, 23 април
06:00 „Социална мрежа”
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни”
10:00 НОВИНИ
10:15 „Градът с Канал 3”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс”
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива”
01:00 07:00 - Повторения

СРЯДА, 24 април
06:00 „Социална мрежа” 07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива”
01:00 07:00 - Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 25 април
06:00 „Социална мрежа” 07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива”
01:00 07:00 - Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 22 април
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Като две капки вода”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
19
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 12
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
23:00
23:15
01:00
01:30

НОВИНИ
„Беновска пита”
НОВИНИ
07:00 Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 22 април
06:00 „Социална мрежа”
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика и бизнес”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс”
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Беновска пита”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива”
01:00 07:00 - Повторения

2

16
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.10
16.10
16.30
17.30
17.45
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.45
00.30
01.00
02.00
03.00
05.00
06.00
06.45

петък, 19 април
Новини повторение
Ранни вести
НОВИНИ
Парламентарен живот
НОВИНИ
Китка народни песни
„Паралакс“ - публицистично предаване повторение
„Дискусионно студио“
повторение
Кратки Новини
„Дискусионно студио“
повторение
Класическа музика
Нови хоризонти
Новини
„Всички на мегдана“ поздравителен концерт
„Прокудени от бащин
край“ повторение
Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
“Дискусионно студио”
- публицистично предаване
“Час по България” с водещ Пламен Павлов
Новини. Прогноза за
времето. повторение
Дневниците на уфолога
повторение
Класическа музика
Новини. Прогноза за
времето. повторение
“Дискусионно студио”
повторение
„Прокудени от бащин
край“ повторение
“Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
“Паралакс” – публицистично предаване
„Всички на мегдана“ поздравителен концерт
Дискусионно студио”
повторение

Евроком
Петък, 19 април
10:30 Истинска любов - 5 еп. Сериал
11:15 Сладка тайна - 139 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 При Жорж - музика, изкуство, 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 Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 5 еп. Сериал
02:45 Сладка тайна - 139 еп. Сериал
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

16

Най-гледаните

Български

тв програми

събота, 20 април
Новини повторение
Ранни вести
НОВИНИ
“Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история 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” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение

неделя, 21 април
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна емисия
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ”
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времетоповторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”
повторение

понеделник, 22 април
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване 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 повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”

вторник, 23 април
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

Събота, 20 април
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шпионката на Коко Скрита камера
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров

Неделя, 21 април
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 22 април
10:30 Истинска любов - 6 еп.
11:15 Сладка тайна - 140 еп.
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 6 еп. Сериал
02:45 Сладка тайна - 140 еп. Сериал
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
05:30 Не се страхувай! - с Васил Василев
06:30 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 23 април
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:10 Дискусионен клуб Седмиците - 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 Тошев
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 Тошев
05:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
06:30 Делници - с Николай
Колев

07.45
08.00
10.15
10.30

Первый канал (ОРТ)

фильме «Город невест» (12+)
04:35 «Модный приговор» (6+)

Петък, 19 април
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:30 «Сегодня 19 апреля. День
начинается» (6+)
10:00 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Лучше всех!» (0+)
23:00 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Паулина Андреева, Сергей
Безруков, Ирина Розанова,
Фёдор Бондарчук, Ксения
Раппопорт, Иван Ургант в
комедии «Мифы» (16+)
01:30 Премьера. Эльдар Калимулин в комедии «Днюха!» (16+)
03:05 Олег Табаков, Георгий
Жжёнов, Людмила Зайцева,
Наталия Белохвостикова в

Събота, 20 април
06:00 Новости
06:10 «Олег Борисов: Я не хочу с
тобой расставаться... » (12+)
07:05 Олег Борисов в комедии «За
двумя зайцами» (0+)
08:20 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. «Рихард Зорге.
Подвиг разведчика» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:10 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
14:25 Семён Трескунов, Егор
Клинаев в фильме «Частное
пионерское — 2» (6+)
16:20 Премьера. Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета (12+)
17:55 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 Инна Чурикова в фильме
«Начало» (0+)

00:30 Максим Матвеев, Светлана
Ходченкова, Любовь Аксёнова, Екатерина Васильева
в фильме «Любит не любит»
(16+)
01:55 Василий Степанов, Пётр Фёдоров, Гоша Куценко, Фёдор
Бондарчук, Сергей Гармаш,
Алексей Серебряков фильме
«Обитаемый остров. Схватка» (16+)
03:40 Евгений Леонов, Игорь
Ясулович, Лев Дуров, Ролан
Быков, Зиновий Гердт в фильме «Ехали в трамвае Ильф
и Петров» (12+)
04:45 «Модный приговор» (6+)
Неделя, 21 април
06:00 Новости
06:10 Юрий Никулин, Георгий
Вицин, Евгений Моргунов в
фильме Леонида Гайдая «Самогонщики» (12+)
06:25 Лев Прыгунов, Тамара Сёмина в фильме «Трактир на
Пятницкой» (12+)
07:55 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии

«Жизнь других» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы» (12+)
13:15 Лирическая комедия «Девушка без адреса» (0+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:25 «Три аккорда» (16+)
17:05 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый сезон (0+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр. Финал (16+)
23:50 Пётр Фёдоров, Сергей Пускепалис, Виталий Хаев, Анна
Михалкова в фильме «Ледокол» (12+)
02:00 Денис Никифоров, Елена
Панова, Андрей Панин,
Дмитрий Шевченко, Павел
Деревянко в фильме «Бой с
тенью 2: Реванш» (16+)
04:15 Константин Крюков, Аглая
Шиловская, Михаил Пореченков, Роман Мадянов, Андрей
Руденский в фильме «Вурдалаки» (12+)

07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.10
17.30
17.45
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
02.30
03.30
05.00
06.00
06.45

сряда, 24 април
Новини повторение
Ранни вести - на живо
НОВИНИ
Парламентарен живот
на живо
НОВИНИ
Китка народни песни
“Здравословно” с Христо Деянов повторение
Дискусионно студио”
Кратки Новини
От българско, по-българско – повторение
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
„Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
“Здравословно” с Христо Деянов на живо
Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
„Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
„Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
Новини. Прогноза за
времето повторение
Изгнаници клети
Класически концерт
Новини. Прогноза за
времето повторение
Дискусионно студио”
повторение
“Здравословно” с Христо Деянов повторение
“Нови хоризонти“ – повторение
Алтернативи - повторение
“Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
„Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
Дискусионно студио”
повторение

четвъртък, 25 април
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна 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 предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Сряда, 24 април

Четвъртък, 25 април
10:30 Истинска любов - 8 еп. Сериал
11:15 Сладка тайна - 142 еп. Сериал
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:15 Шпионката на Коко Скрита камера
14:45 Новини
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 8 еп. Сериал
02:45 Сладка тайна - 142 еп. Сериал
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
06:30 Делници - с Николай
Колев

10:30 Истинска любов - 7 еп. Сериал
11:15 Сладка тайна - 141 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 България на живо - с Иво
Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 7 еп. Сериал
02:45 Сладка тайна - 141 еп. Сериал
03:30 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:30 Делници - с Николай
Колев

Телеканал Россия (RTR)
06:00
10:00
11:00
11:25
11:45
12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:45
21:00
00:25
01:15
02:45
04:15

06:00
09:40
10:20
11:00
11:20
11:40

17.IV. - 23.IV.2019 г.

Петък, 19 април
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Обратная сторона любви. Х/ф
Белая студия. Алексей Попогребский
Преферанс по пятницам. Х/ф
Жизнь после жизни. Х/ф
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
Събота, 20 април
Утро России. Суббота
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Пятеро на одного

12:20 Пешком... Особняки московского
купечества
12:55 Карьера Димы Горина. Х/ф
14:35 Сжигая мосты. Х/ф
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Я подарю тебе рассвет. Х/ф
01:05 Романтика романса
02:05 Мама вышла замуж. Х/ф
03:30 Нелегкое счастье. Х/ф
05:10
08:35
09:15
09:40
10:20
11:00
11:20
11:50
12:35
14:50
16:15
17:00
18:20
20:00
22:00
22:40
01:30
03:00
04:15

Неделя, 21 април
Обратная сторона любви. Х/ф
Сам себе режиссер
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Смеяться разрешается
Далекие близкие
Больше, чем любовь
С любимыми не расставайтесь. Х/ф
Чужие дети. Х/ф
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Женщины на грани
С любимыми не расставайтесь. Х/ф
Далекие близкие

Продължава на стр. 25
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Медицина

Çà âàøåòî
„ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС“
ПОМАГА НА ПРОСТАТАТА

Доброкачествената
хиперплазия
на просатата (ДХП)
е хронично прогресиращо заболяване,
проявяващо се кли-

лечение с натурални продукти. Те са
разумна алтернатива
в началните стадии.
Природните продукти имат висок ко-

аз изписвам много
природни продукти,
като през последните 4 години препоръчвам най-често „ПрОсТаТиЗал
Плюс“ на Вита Херб,
като
практически
съм убеден в клиничното му действие. „ПрОсТаТиЗал
Плюс“ е натурален
продукт, който подпомага укрепването
и възстановяването на дейността на
простатната жлеза.
Той действа диуретично, противовъзпалително и антимикробно. Съдейства за отстраняване
на пикочните инфекции, които се явяват като често усложнение. „ПрОсТаТиЗал Плюс“ спома-

нично с обструкция
на долните пикочни пътища. По статистически данни за
България всяка година заболяват над 10
000 мъже, като голяма част от тях са на
възраст под 50 години. В Западна Европа
90% от новооткритите с ДХП започват

ефициент ефективност/безопасност,
съчетават се с лекарствата и подпомагат
тяхното действие, забавят задълбочаването на заболяването и намаляват риска от поява на карцином на простата. В
моята дългогодишна
практика на уролог

га и за стимулиране на сексуалната
енергия. Не забравяйте, че своевременната профилактика с „ПрОсТаТиЗал Плюс“ и консултация с уролог
гарантира здравето
и сексуалния живот
при мъжа над 50 години.

гл. ас. д-р светлин димитров, д.м.,
клиника по урология в УмБал “александровска”

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа контакти: Âита Õерá,
тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg
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Руското чудо, направено
по рецепта на феноменалната
билколечителка Елена Зайцева
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÅÍ ËÅÊ
Съществува ли
универсален лек,
към който да посегнем при всякакви неразположения и болежки? Да, колкото и невероятно да
звучи – лек има. При
това съставът му идва от природата, на
една ръка разстояние от нас. Това е
руското чудо на Елена Зайцева, наречено Биоактал.
Биоактал поддържа всички органи
и системи в тялото
в нужното здравословно състояние и
предотвратява поява на тежки заболявания.
Доказано укрепва
имунната система, подпомага организма при
възстановяване от прекарани вирусни заболявания, прочиства тялото от токсини, преборва
упоритите псориазис и
екземи. Отлично повлиява хранителни разстройства и анорексия, подобрява апетита. Особено
ефективен е при:
Заболявания на опорно-двигателната система
Ревматизъм, подагра,
артрит
Сърдечно-съдови заболявания
Високо кръвно налягане
Атеросклероза
Белодробни заболявания
Камъни в бъбреците и
жлъчката
Хепатит
Диабет
Цистит
Чревни заболявания
Кожни заболявания
Ракови заболявания
Само след месец прием на Биоактал организмът се зарежда с нови
жизнени сили, прочиства
се и се подобрява външният вид.
състав:
корен от глухарче
екстракт - Терапията с
корен от глухарче има
широко приложение за
лечение на много болести. Изследванията са
доказали, че е ефективна даже и срещу някои
видове рак. Корените на

глухарчето лекуват спастичен колит, цистит, хепатит, холицистит, намалена стомашна киселинност, хроничен запек,
анорексия, заболяване
на гърдата, подагра, артрит, екзема, фурункулоза, захарен диабет, анемия, атеросклероза, остеопороза, нарушения
на съня.
корен от троскот екстракт - Използва се при
чернодробни заболявания, безплодие, кашлица, ревматизъм, пясък в
бъбреците и пикочния
мехур, простатит, запек,
възпаление на червата.
Този корен се използва при отоци с различен
произход, цистит, камъни
в бъбреците и жлъчния
мехур, заболявания на
белите дробове, бъбреците, хроничен бронхит,
чревни заболявания, диабет, хипертония.
корен от репей екстракт - Отлично действа при кожни болести
и възпаления, особено
при екземи, фурункули,
акне, себорея, ревматизъм. Билката има диуретично, потогонно действие, стимулиращо обмяната на веществата и растежа на клетките. Използва се при всички видове
рак, диабет, бронхит, синузит, ревматизъм, подагра, артрит, болки в
кръста, костна фрактура,
междупрешленна херния, атеросклероза, за-

болявания на ухото, хронична коронарна недостатъчност. Репеят лекува
хепатит, тумори на черния дроб, дори и цироза
на черния дроб, холецистит, бъбречни заболявания, камъни в бъбреците
и жлъчния мехур.
д-р костова
Като кардиолог с дългогодишна практика горещо препоръчвам Биоактал на своите пациенти. Продуктът има общо укрепващо действие,
подобрява състоянието на кръвоносните съдове и регулира кръвното налягане. Самата аз го
ползвам.
наум котев
След тримесечен прием няма и следа от болките в ставите. Помогна
ми Биоактал. Това е любимият ми продукт, при
най-малкото здравословно оплакване се доверявам на него. Препоръчвам го на всички.
Биоактал поддържа
всички органи и системи в тялото в нужното
здравословно състояние
и предотвратява появата на тежки заболявания.
Препоръчителен е
приемът в продължение
на 3 месеца 2 пъти в годината. Биоактал има дълготрайно действие, като
запазва своята ефективност в тялото дори след
периода на употреба.
Без лекарско предписание.

При поръчка на три продукта получавате подарък
книжка „Лечебните билки на България“.
Продукта Биоактал можете да поръчате на
0877 72 10 40, както и на https://biotica.bg/
или в повечето аптеки в страната.
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./
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ТИБЕ ТС К А
РЕЦЕПТА ЗА
ДЪЛГОЛЕ ТИЕ

Рецептата е открита при експедиция на ЮНЕСКО през
1971 г. в тибетски манастири, написана върху глинени
табели през 5 век пр. н. е. Преведена е на всички езици по света.
100 г лайка
100 г жълт кантарион
100 г жълт смил
100 г брезови пъпки
Всичко се смила, поставя се в стъклен или порцеланов
съд. Вечер вземайте 1 супена лъжица от тази смес, добавете 0,5 литра кипяща вода, оставете за 20 минути и
прецедете. Изсипете една чаша от горещата смес и разтворете в нея 1 чаена лъжичка мед. Пийте след вечеря,
след което не пийте и не яжте нищо.
Сутрин затоплете останалата течност от вечерта, добавете чаена лъжичка мед и я изпийте. Правете това ежедневно, докато свърши цялата смес от билки.
Процесът на лечение се повтаря след 5 години.
Цел: Значително подобрява метаболизма, прочиства
тялото от мазнини и течности, което прави кръвоносните съдове по-еластични, предотвратява склероза, инсулт, стенокардия, инфаркт, хипертония, изчезва шумът
в главата, възстановява зрението, подмладява тялото.

КРАЙ НА АМНЕЗИЯТА И ДЕМЕНЦИЯТА
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРИРОДНА БИОАКТИВНА ТЕРАПИЯ САМО СЛЕД 4 СЕДМИЦИ
ЗНАЧИТЕЛНО ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДОБРИТЕ ПАМЕТТА И МОЗЪЧНАТА АКТИВНОСТ

В медицински доклад от
НБАБД (Независима Британска
Асоциация
за
Борба
с
Деменцията) под ръководството
на Антъни Грегър става ясно, че
всеки 5-ти човек е предразположен
към развитието на деменция, а
от тях всеки 2-ри човек би имал
болестта на Алцхаймер. “В
днешното забързано време
хората не си дават сметка колко
силно влияе върху мозъчната
функция и паметта нередовното
хранене,
нездравословната
храна, стреса, липсата на
сън и прекомерната употреба
на
медикаменти”споделя
специалиста
А.Грегър.
В
продължение на няколко години
асоциацията търсеше най-удачния
метод с, който да се помогне
на милиони хора, които имат
амнезия, деменция и отклонения
на мозъчната активност. След
дългогодишни изследвания и
опити предостави на определена
група фирми готов разрботен
препарат за възстановяване на
нормалната мозъчна дейност и
памет. Той дава възможността
на пациентите да намалят с
85% риска от деменция, 73%
успеваемост за възстановяване на
паметта и 65% предотвратяване
от болестта на Алцхаймер.
Препарата е предназначен за
хора на възраст, студенти и
активно работещи. Ще можете
значително
да
възстановите

способността
да помните и
мислите много ефективно. Вече
2000 лекари в цяла Европа,
потвърдиха ефективността
на
препарата към пациентите си и
3 хил. души от България, които
са
преминали
терапията
и
потвърждават подобряването на
способността да помнят. Виждайки
ефективността от терапията наши
български невролози не можаха
да повярват, че без използването
на силни лекарства може да
се постигне подобен ефект.
Избавянето и предотвратяването
от загубата на памет е напълно
възможно и организма може да
реши тези проблеми по естествен
натурален път. Благодарение на
съвременната
биомолекулярна
технология помогна на клетъчно
ниво се създаде препарата
“MENTALDEN ACTIVE”.
ДЕЙСТВИЕ И УКАЗАНИЯ
Съставките на този препарат е
поместена в капсула съдържаща 6
активни съставки, които ефективно
спомагат за активизирането и
регенерацията
на
мозъчните
клетки,
кръвоснабдяването
на мозъка и снабдяването с
кислород, който е жизнено важен
за правилното му функциониране.
Благодарение на тези процеси
значително
ще
увеличите
способността да мислите и да
помните в дълъг период от време.
Ползвайки
препарата
освен,

че
предотвратявате
появата
на амнезия и деменция също в
значителна степен се намалява
риска от инсулт.
“Желателно е да преминете
2-месечния
препоръчителен
курс на терапията, за да си
осигурите пълноценен ефект и
да предотвратите неизбежното”убедено казва Антъни Грегър.

Във връзка високата технология
за обработка на ценните съставки,
и за да е финансово достъпен
за българските граждани, са
избегнати всякакви посредници,
аптеки и дистрибутори. Можете да
направите покупката на препарата
чрез телефонно обаждане към
оторизирания представител за
България.
В момента до 15.05.2019г. и
само за първите обадили се 120
души има специална отстъпка и
ще получат продукта на Антъни
Грегър вместо 189 лв. само за
55 лв. - опаковка с 30 капсули
достатъчна за едномесечен курс
на ползване.
МНЕНИЯ ХОРА
ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА
”Имах
затрудненията
със
запомнянето на дати и събития в
моя живот и невролога ми казаха,
че имам прогресираща амнезия,
но след като пих капсулите за 2
месеца вече с лекота забелязвам,

че помня всичко важно ”
Георги М. 75 г, София
„Баба ми е на 79 г ,и констатираха,че
има деменция. Едвам се сещаше
коя съм аз, което ме натъжаваше.
След 3 месечно ползване вече ме
поздравява по име и значително се
подобри паметта и. Радостта ми
няма край”
Лиляна Д, 33г, Варна
“Препоръката се оправда! Често
забравях да заключвам вратата на
апартамента, но вече помня след
като ползвах Менталден актив.
Също забелязвам, че мисълта ми
е много по бърза, която е нужна в
процеса на работата ми.”
Мартин Т., 57г., Хасково

ден на сина си. Той помисли, че си
правя някаква шега, но релано имах
затруднения с паметта. Благодаря
за невероятния препарат, който
ми помогна да повярвам, че имам
надежда за по- добро общуване
с най-близките и да не забравям
важни събития ”
“Не е приятно да забравиш рождения
Димитра И., 81 г., Пловдив

ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА
Само за първите обадили се 120 души до 15.05.2019г. ще имат правото
да се снабдят с препарата „MENTALDEN ACTIVE” вместо 189 лв.

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

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

тел. 02

4738722

Работно време от Понеделник до Събота от 08:00 до 20:00
ОСИГУРЕНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС
Онлайн поръчка може да направите на WWW.GREENWAY-ESHOP.COM

17.IV. - 23.IV.2019 г.
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Алтория и заболяванията При метеоризъм (газове)
на дихателната система

Острите белодробни заболявания водят до краткотрайна загуба на работоспособността, а напредналите хронични увреждания на дихателната система са важна причина за
трайно инвалидизиране.
В около 10% от възрастното население се установява изразена в различна
степен дихателна недостатъчност. При хроничната
дихателна недостатъчност
се наблюдава нарушение
в алвеоларно-капилярната дифузия. Затруднен е газовият обмен и поради задушаване на малките дихателни пътища, предизвикано от бронхиална хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на кислород в
организма и съответно пониското му съдържание в
тъканите), но без хиперкапния (повишено съдържание на въгледвуокис),
тъй като въглеродният
двуокис преминава през
алвеоларно-капилярната
мембрана 25 пъти по-лесно от кислорода.
За да не се стига до хронифициране на заболяванията, не трябва да се допуска продължително въздействие на различни видове агенти, дразнещи
бронхиалнта лигавица: тютюнопушене, прах, дим и
др. Важно е и това острите инфекции да се лекуват

навреме и правилно.
Фитотерапията има определен дял в научно-обоснованата терапия на заболяванията на дихателната
система. Лечебни растения
се прилагат в профилактиката и в помощ на терапията както при възпаление
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и
хронични бронхити.
Лечебната ружа (Аlthаeа
officinаlis L) е едно от найпроучваните растения по
отношение на заболяванията на дихателната система. Корените са богати
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотяване на бронхиалните секрети и за по-лесното им
отделяне от бронхиалното дърво. Екстрактите от
лечебната ружа имат изразен противовъзпалителен ефект. Препоръчва се
прилагането им при упорити кашлици, магарешка кашлица, трахеити, бронхити. Освен това се
установява благотворно влияние на ружата по отношение
на язвена
болест на
стомаха и
червата,
хиперацидитетни
гастрити,
при остри
и хронични колити,
дори и при
диарични
страдания
и дизентерия.
Планинският очиболец
(Potentillа erectа L) е включен в продукта Аltoriа поради доказаните противовъзпалителни и адстрингентни ефекти върху горните дихателни пътища.
В народната медицина се
прилага чай от очиболец

многократно в денонощието при тежки синуити, при
тонзилити и хрема.
Оказва се, че в комбинация екстрактите от лечебна ружа и планински очиболец имат потенцииран
ефект, което е използвано в създаването на продукта Аltoriа. Приемането
на 1 капсула в денонощие
в подкрепа на профилактиката през студените и
влажни месеци се отразява добре на функцията на
дихателната система. При
настъпило възпаление на
горните дихателни пътища и бронхиалното дърво
препоръчваните дози са 3
по 1 капсула на ден. При
упорита кашлица и тежки
бронхити може да се приемат 3 пъти по 2 капсули
на ден.
Разбира се, че най-напред трябва да се мисли
да се предпазим от заболяванията.
Аltoriа е натурален продукт, взет от необикновеното многообразие на природата, и е без странични
действия. Във всяка капсула се съдържа 300 мг екстракт от лечебна ружа и
150 мг екстракт от планински очиболец.
Този продукт е в помощ
на профилактиката и лечението на заболяванията на
дихателната система. Трябва да мислим как да съхраним здравето си. То е безценно.

Рецепта 1

За целта ви е необходим копър около 75
грама, към който прибавяте още 75 грама цвят
от глог. Взимате две лъжици от тази смес, поставяте ги в термос вечерта и ги заливате с
две големи лъжици вряла вода. Чак сутринта прецеждате отварата и пиете от нея по
сто грама 3-4 пъти дневно половин час преди всяко хранене.

Рецепта 2

Много добре действа при лечение на метеоризъм и ако вземете две лъжици корен
от ревен, но нарязан и го залеете с две чаши
студена вода. Варите го на бавен огън за около 15 минути, но обезателно под капак. Прецеждате го, като поизстине, и отново го разделяте на 4 части, които приемате половин
час преди хранене.

Рецепта 3

Две лъжици пъпки от бреза залейте с 2
чаши вода и поставете да ври на тих огън отново под капак за 15-ина минути.
След като свалите отварата от котлона, тя
трябва да се остави да престои още 15 минути, след което се прецежда. Отново делите на
4 равни части и отново приемате 30 минути
преди ядене.

Рецепта 4

Трябват ви две лъжици корен от глухарче,
които слагате в емайлиран съд и заливате с
две чаши студена вода. На тих огън ги варите 15-ина минути, после прецеждате, а останалото вече го знаете – делите на 4 части и
пиете преди хранене.

Рецепта 5

Ще са ви необходими 4 резена пресен корен от джинджифил и 1 чаша вода (250 мл).
Сложете водата да заври и добавете парчетата корен от джинджифил. Оставете да къкри в
продължение на 5 минути. Изчакайте чаят да
се охлади леко, прецедете течността и пийте
от 2 до 3 пъти на ден.

Възможно ли е
тютюнопушене и
здраве за белия дроб
едновременно
„Всички ние знаем каква вреда нанася тютюнопушенето и въпреки това не
можем да се откажем
от цигарите. Пречистването на белия дроб
е от първостепенно значение, особено при пушачи и при
хора, които живеят в
среда със замърсен
въздух.
Но дори човек никога да не е пушил,
цигареният дим около него, промишленото замърсяване, изгорелите газове допринасят за увреждането на белите дробове.
Поради тази причина
дали сте отказали цигарите или никога не
сте пушили, детоксикацията на белия дроб
е полезна за всеки
един човек.
Фитотерапията
предлага най-иновативната формула за
пълно очистване на
белия дроб от натру-

пани с години отрови
по него. Това е лидерът в своя клас продукти Бронхо Клийнър
– с екстракти от Живовляк, Евкалипт, Джинджифил и вит. С
Данните показват
какво се случва във
времето след прием на
Бронхо Клийнър:
След 8 часа се извежда въглеродният окис –
нивото на кислород в
кръвта се нормализира.
След 2 дни се извежда никотинът, връщат се вкусовите усещания, обонянието. След 3
дни в дробовете се възстановява ресничестият епител.
След седмица се понижава кръвното налягане. Намалява се рискът от инсулт, сърдечносъдови заболявания,
сърдечна и бъбречна
недостатъчност, стенокардия.
След 2 седмици отслабва кашлицата. Тя не
изчезва веднага, тъй ка-

то на дробовете ви е необходимо време за извеждане на натрупалите се в тях вредни вещества. Щом започнете приема на BRONCHO
CLEANER, тялото ви започва да се възстановява и прочиства. Подобрява се качеството
на половия живот.
След 3 месеца се променя тенът на кожата.
Никотинът ограничава
постъпването на кръв
в горните слоеве на кожата, което я прави побледа, суха и допринася
за нейното набръчкване. Никотинът стимулира появата на бръчки, тъй като блокира
изработването на колаген. Системното пречистване от никотина в
белия дроб позволява
правилното "хранене"
на кожата и видимото
й възстановяване.“
Препоръчителен
прием за пълни резултати: 3 месеца. Без
лекарско предписание.

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

Бронхо Клийнър можете да поръчате директно на
телефон 0877 72 10 40, 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./
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ЯПОНСКА
МАНУАЛНА
ТЕРАПИЯ
ПОМАГА ПРИ
ДИСКОПАТИИ
Установено е, че
повече от 90% от
страдащите от дискова болест могат успешно да се лекуват
консервативно. Над
100 вида специални омесващи и разтриващи техники на
специалния японска
масаж на проф. М.
Сайонджи освобождават безболезнено

тури, мускулния спазъм около гръбнака,
сковаността и болката. Нещо повечевъв ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ СПА ЦЕНТЪР на фирмата се
прилагат и допълнителни хидромасажни
процедури с използването на лековити
соли от Мъртво море и ароматерапев-

26 години “БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР”
Център за
масажи

Възстановителен
СПА център

София, кв. “Лозенец”,
София, ул. “Поп
ул. “Ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. А,
(срещу ІV РПУ,
ет. 1 (до трамв.
близо до х. “Хемус”),
сп. “Лъвов мост”),
тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
0896/691827
0889/628691
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.

50% от мъжете над 50-годишна възраст страдат
от доброкачествена хиперплазия на простатата
Заболяванията на простатата
се срещат все по-често. Това зависи, както от хормоналните изменения, които настъпват у мъжа след 50-годишна възраст, така и от начина на живот и хранене. Хиперплазия на простатата
е едно от най-често срещаните
доброкачествени състояния при
мъжете, което влияе много силно върху качеството на живот на
пациентите. 50% от мъжете над
50-годишна възраст страдат от
това заболяване, до 80% - над
60 години и над 90% при мъжете над 80 години.
Признаците са толкова поподчертани, колкото по-голяма
е хипетрофията на жлезата и последващото стеснение на уретрата. Симптоматиката се изразява
в: често уриниране, както през
нощта, така и през деня, затруднения в началото на уринирането; намаление количеството и силата на пикочната струя. Счита
се, че причините са комплексни
и зависят от много неща: хор-

мони, възраст, растежни фактори, начин на живот – хранене,
околна среда и др. След 40-та година при мъжете настъпват естествени хормонални промени,
по подобие на менопаузата при
жената. Определят се с термина
„андропауза”. Проявленията й са
свързани именно с прогресивно
намаляващите нива на свободния тестостерон, докато нивото
на естрогените (женските полови хормони) остава същото или
относително нараства.
Лечението на хиперплазия на
простатата често е свързано с лекарства, притежаващи странични ефекти, а оперативната намеса невинаги е решение на проблема. За радост, има по-щадящи
начини, на базата на растителни
субстанции.
ПростаРен e специално разработена синергична формула
от висококачествен екстракт от
Върбовкa, Гроздово семе и Селен от натурален източник, в
най-усвоимата му за организма

форма L-Селенометионин. Върбовката е наричана от австрийския фитотерапевт Мария Требен „мъжката билка“. Неслучайно тя получава това название. Те
действат благоприятно едновременно върху различни симптоми, свързани с неразположенията на простатата. Възпират растежа на епителните клетки; подпомагат естествената дейност на
простатната жлеза на различни
нива; действат противовъзпалително и антибактериално; предпазват от туморни израждания.
ПростаРен (ProstaRen) може
да се използва както съпътстващ
традиционното лечение, така и
като негова алтернатива. Чрез
ПростаРен се ограничават страничните негативни ефекти, появяващи се често след продължително медикаментозно лечение или чрез оперативна намеса.
ПростаРен може да се използва
удачно и след оперативно лечение. Търсете в аптеките или онлайн на www.botanic.cc!

ставните
блокажи
по протежение
на целия
гръбначен стълб,
както
и
прищипаните нервни
коренчета.
Вече 26
години
в ЦЕНТ ЪР
ЗА МАСА Ж И
“БИО ЕНЕРГО
СПЕКТЪР” тази безлекарствена терапия
помага на хора, страдащи от гръбначни
и тазови проблеми,
болки в главата, раменете, врата и крайниците, някои заболявания на нервната
система и обмяната
на веществата. Мануалните масажи засилват кръвообращението не само в засегнатите участъци, а в
цялото тяло, като подобрява мускулния
трофик и статиката
на гръбначния стълб.
Нещо повече - чрез
паралелното прилагане на аурикулотерапия, зонотерапия,
акупресура, подходяща физиотерапия и
оздравителна японска гимнастика се лекуват последствията
от възпалението и
травмираните струк-

тични масла.Използваните арома- и олиго- продукти имат
допълнителен
оздравяващ
ефект.
К о м плексната терапия
съкращава и
времето за
възстановяване на организма, като успоредно регулира естествения му енергиен баланс.
Не бива да се забравя, че дископатията може да възникне изведнъж - при
рязка промяна на положението на горната част на тялото (завъртане, изправяне,
навеждане), при вдигане на тежести, след
прекарани травми и
злополуки, от наднормено тегло, статична неправилна
стойка на работа и
покой.
Дисковите болести
трябва да се лекуват
навреме, предупреждават специалистите,
тъй като всяко едно
забавяне може да доведе до по-сериозни заболявания, като дискови хернии и
частични парези на
долните крайници.
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Здравословно меню
за хипертоници
Високото кръвно е сериозен риск за инсулти
и инфаркти. Подходящ хранителен режим може
да подпомогне поддържането на стойностите му
в нормални граници.
Откажете се от животинската мазнина, не
прекалявайте и с растителната. Необходима е
грубо-влакнеста храна с високо съдържание на
целулоза - тя не само предотвратява затлъстяването, но и помага за намаляване на кръвното налягане.
Най-много целулоза се съдържа в зеленчуците, плодовете и едрозърнестия хляб. Включете
в менюто си трици, фасул, овесени ядки.
Бонбоните и сладките заменете с фурмии други сушени плодове. Вместо месо купувайте риба и морски продукти. Рибата е много полезен
продукт, защото съдържа така необходимите за
организма ненаситени киселини.
С приема на повече сол (натриев хлорид) се
повишава и артериалното налягане. При ограничаване на солта рискът за хипертония се намалява с 20%.
Други храни, които се препоръчват, са прясно и кисело мляко, извара, варено месо до 100
г на ден, обезсолено сирене, белтъци от яйца,
захар и захарни изделия, тестени продукти, растителни масла, конфитюри, пчелен мед, плодове и зеленчуци.
Цвеклото е един от основните продукти, което, ако се употребява редовно, ще „държи кръвното налягане за юздите“. Три средно големи зеленчука, по-добре печени, се настъргват и към
тях се добавя 1 супена лъжичка лимонов сок
или ябълков оцет. Прибавете също 2-3 скилидки счукан чесън, ситно нарязани гръцки орехи
и малко растително масло.
Целината също притежава необходимите за
хипертоника свойства - изкарва от организма
солта, затова непременно я включете в менюто
си. Вземете 1 корен целина, изчистете го, измийте го и го настържете на едро ренде. Добавете
една голяма ябълка, също настъргана на едрото ренде, и по 1 супена лъжичка орехи и сушени сини сливи. Подправете всичко със зехтин
или сметана и хубаво разбъркайте.

ПОЛАРИС поляризационен диск
Енергията, която лекува и подмладява, без електрическо захранване задвижва потоци в човешкия организъм, като го
стимулира сам да се излекува - изобретение на гениалния руски учен Джордж Лакховски, който е работил с Никола Тесла.
"Aкo нe дoживeя
до 110 гoдини,
няма да смятам,
че съм живял!"
С тези думи ни посреща гoспoдин Aтo Мaлинoв (1930 г.) при
нaшата нeотдaвнашна срeщa в
Сaрaeво.
Разбира се, тoва веднага предизвика нашия интeрeс и започнахме да слушaме всяка негова дума с надеждата, че ще се доберем
до някаква тайна, свързана с такава силна воля за живoт. Целия си
трудов живот е прекарал със своите работници по строежите. Тaкива тeжки услoвия на труд са oстaвили и пoслeдици върху здрaвето
му. Гoдини наред е страдал от проблеми с чревния тракт (Крoнoвa
бoлeст), рaботата на oткрито в студа му е дoнeсла и синузит, който е
повлиял и за появата на възпаление на бронхите поради отделяния сeкрeт. Всяка зима е бил принуден да прилага продължителна
тeрaпия с aнтибиoтици. Кaктo кaзва той, винаги се е старал с физическа aктивнoст да укрепва oргaнизма, ходил по плaнините. През
2005 г. след семейна трагедия
здравето му се влошило до такава степен, че мислил, чe му oстaват
малко мeсeци живoт. Но ръкa на
спaсението му протегнал eдин от
приятeлите, кoйто го пoкaнил нa
eдна лекция за прирoдна мeдици-

на. Използвайки тези нови знaния
и прирoдни прeпaрaти, успял дa сe
възстанови.
НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ПОЛАРИС. С гoдинитe здрaвословните
му прoблeми сe умнoжaвaли. Кръвоообращението oтслaбнало, краката му все били хлaдни и натежавали, нoщем имал крампи, които
не успявал да овладее. "Миналата гoдина, кaзва Aтo, поради бoлки oт дяснoто бедро дo кoляното oтидох до личния лeкaр, кoгото
много уважавам. Каза ми, че това
идва с гoдините и че нямa лечение. Случaйнo по това врeмe чух зa
диск ПOЛAРИС и бързo си го нaбaвих. Не знам дали ще ми повярвате,

с ПOЛAРИС успях да елиминирам тези болки. Слагах си диска
пoд стъпaлaта и кръвообращението сe подобряваше. Краката ми вече не мръзнеха и нямaх
крампи през нощта. Всякa зимa
ми носеше страдания, но миналата зима бях спокоен. Нямах и
главоболие, нито гной в синусите, нито бронхит, освободих
се и от запека и проблемите с
червата. Използвам диска ежеднeвнo и вярвам, че тoва направи
нeгoвo вeличествo ПOЛAРИС,
чувствам, че възвърна жизнеността ми, вля ми нови сили, нямa я умoрaта,
чувствам се
по-добре. Порaно с усилие ставах сутрин от крeватa,
а сегa стaвам с
едно движение.
ПOЛAРИС e истинска блaгoслoвия зa здрaвeто
на чoвeчеството и аз Ви благодаря
за тoвa." Гoспoдин Aтo дoбавя: „Нищо нe се е появило изведнъж, така,
че не може изведнъж и да изчезне. При упoтрeбата на ПOЛAРИС
трябвa да бъдем упoрити и дисциплинирани и рeзултaтите няма
да закъснеят.“
ЛЮБОВТА ЛЕКУВА ВСИЧКО Това e сaмo част от разказа на Aтo.
Споменаваше и приятeля си, кой-

то е над 90 гoдини и с бастунчето си eдвa крeтал пo стаите; краката му били oтeкли и бoлни. Oткакто използва ПOЛAРИС, вечe
нямал бoлки и oтoк; зарязал бастуна. Би мoгло да сe нaпише цяла
книгa въз oснoва на всичко, което чухме.
ПОЛАРИС е малък диск, който
без никакво електрическо захранване за кратко време задвижва
електрическите потоци в човешкия организъм, като го стимулира
сам да се излекува - изобретение
на гениалния руски учен Джордж
Лакховски, който е работил с Никола Тесла.
Специфично приложение
на ПОЛАРИС:
всички видове
болка, гинекологични и урологични проблеми, болезнен гръбнак и
стави, високо
кръвно, проблеми с щитовидната
жлеза, затлъстяване, нарушено либидо и ефикасност, стерилитет, хемороиди, запек и проблеми с червата, белодробни и сърдечни проблеми, проблеми с щитовидната
жлеза и синусите, главоболие, безсъние и лошо настроение ...
И така, въпреки че сме научени да мислим по по-различен начин, ако разберем нашата истин-

ска природа и приемем възможността и по-различния подход към
проблема, тогава „чудесата са наистина възможни” – добавя създателят на диска Томич, специалист
по гинекология и родилна помощ,
повече от 20 години се занимава в
търсене на възможности за лечение извън ограничените рамки на
класическата медицина. Създава
диск ПОЛАРИС след дългогодишни проучвания и анализ на схеми
на Тесла и Лакховски.
За поръчка и информация:
тел. 0886 777 126 и на сайта на Поларис БГ
www.polarisdisc.bg
Цена на диск ПОЛАРИС
1 бр. - 70,00 лв. + доставка
2 бр. - 140,00 лв. + безплатна доставка
3 бр. - 10% отстъпка
(189,00 лв.) + безплатна доставка
• Куриерски услуги доставка
в гр. София – 3,60 лв.
• Куриерски услуги доставка до други населени места
– 5,00 лв.
В опаковката има подробно
описание
за приложението му.
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Попълнения в Двора на кирилицата Бебе делфинче

В Плиска в Двора на
кирилицата се състоя
тържествено откриване на паметниците на
известните български
писатели Йордан Радичков и Любен Дилов,
на якутския писател Ексекулеех Елексей и на
поетесата Петя Дубарова. Паметникът на писателя Йордан Радичков е
дело на неговия дългогодишен приятел проф.
Емил Попов. Лентата бе
Йордан Радичков
прерязана лично от наследниците на Радичков - сина му Димитър и дъщеря му Розалия.
Любен Дилов е един от най-изявените и обичани автори на научна фантастика. Неговият бюст е
дело на проф. Димитър Рашков. Това е първият
паметник на писателя фантаст. На официалното
събитие присъства Любен Дилов-син, който тържествено откри паметника на своя баща. Образът

на нежната поетеса с трагична кончина - Петя Дубарова, е изваян от скулпторката Снежанка Стоянова.
Паметникът беше открит от
Елица Дубарова - сестра на
поетесата.
Писателят Ексекулеех
Елексей е изключително
интересна личност - основоположник на якутската
литература, просветител,
философ хуманист и известен якутски ясновидец.
Петя Дубарова Неговият паметник е изработен и дарен от народния
художник на Република Саха - скулптора Афанасий Романов. Бюст-паметникът беше открит от
внучката на писателя - г-жа Лариса Кулаковская,
известен якутски обществен деятел. По традиция
паметниците на българските писатели бяха осветени от отец Андрей. Гостите на тържеството се
насладиха на уникални български и якутски музикални и танцови изпълнения.

С безплатно представление бе представен официално пред публиката най-новият
член на варненския делфинариум. Бебето е
родено на 19 ноември 2018 г., а родителите му са добре познати на обществеността
в крайморския град - Доли и Кимбо. Дълго време майката не е допускала никого до
новороденото си, но специалистите от екипа смятат, че е момче.

Автентични носии

Приветствие към препълнената зала отправи Ивелин Симеонов, управител на "Феста делфинариум" ЕООД. Стана ясно, че бебето все още няма име и предстои да бъде
кръстено. Преди представлението от публиката бяха избрани трима орисници. Те пожелаха на делфинчето да е много здраво,
умно и красиво.
От дружеството съобщиха още, че се планира разширяване и модернизиране на
делфинариума. Част от разработения проект предвижда да бъде изграден специален
басейн за раждане и отглеждане на бебета,
както и санитарен, в който да се изолират
заболелите бозайници. Планирана е и възможност за близък контакт между хората
и делфините. Проектът ще бъде реализиран върху парцел непосредствено до настоящата сграда.

Автентични национални носии показва археологическият

музей във Варна в изложба, чието откриване бе на
5 април. Всички носии са
събирани от
колекционерите
Радослав Радков и Илонка Станкова.
В експозицията са включени и 12 фотографски пана
на Славян Стоянов от излож-

Ризата на светец
изложена за поклонение

Ризата на Св. Димитър Басарбовски
бе изложена за първи път за поклонение
в катедралния храм
"Света Троица" в Русе.
Тя е дарена на Русенската епархия от Румънския патриарх Даниил на 27 октомври
миналата година - на

частица от неговите
мощи, както и ризата. С тях в определени празнични богослужебни дни ще
обиколим някои части от Русенска епархия, за да могат да се
поклонят повече хора", обясни Русенският митрополит.

П

ба, подготвена за Фестивала
на шевицата съвместно с историческия музей в Провадия
и "История в шевици".
Паната представят част от
фонда на етнографския отдел
към музея и разказват за семантиката в шевичните орнаменти.
На откриването на изложбата
освен експозицията посетителите видяха и кратко ревю, мултимедийна презентация и демонстрация на ваешко забраждане от село Аврен.
Изложбата може да бъде видяна до края на април.

оследната изненада за гостите
на Велико Търново е обновяването на една от най-посещаваните части на
града. Това са улица
„Гурко” и Самоводската чаршия, които са популярни именно заради обстановката - къщите, дюкяните и занаятчийските работилници, заведенията по
тях. Те са своеобразното сърце на старопрестолния град с калдъръма, възрожденския
стил и всички останали съставки на този вид
туристически продукт.
От махалата се открива чудесна панорама към околните хълмо-

Старата столица с нови атракции

ве. В тази връзка през
последните години Велико Търново упорито
разработва и друга от
историческите си части. По традиция задължителната спирка на по-

сетителите е хълмът Царевец, но от петилетка
насам се инвестират милиони във фаворизирането на другото историческо тепе – Трапезица.
Освен крепост и черк-

ви в околността в
този туристически продукт влизат атракции, които трудно могат да се видят
другаде в България. Най-впечатляващ, особено
за децата, е фуникулярът – лифтът, който води от
старата гара Трапезица до калето.
110-годишната жп станция е историческа заради факта, че именно на
нея слиза Фердинанд, за
да обяви независимостта на България, и да провъзгласи себе си за цар.

Изложба на малко познати влечуги
празника на светеца.
Русенският митрополит Наум обясни,
че ризата определено време е покривала мощите на светеца,
изложени в патриаршеската катедрала в
Букурещ.
"Тя е особено ценна за нас. Нямаме възможност да имаме цялото му тяло. Имаме

Той каза още, че в
края на март на Свето
Благовещение, ризата
е тържествено пренесена в Басарбовския
скален манастир край
Русе, където ще остане завинаги.
По повод на църковния празник света
литургия отслужи Тивериополският епископ Тихон.

Изложбата "Влечугите - тайнствени и непознати" ще
бъде показана до 28
април в Русенския исторически
музей. Това съобщават от културния институт в града. Терариумът е
разположен в приземния етаж
на музея и показва екзотич-

ни змии от различни точки на
света, които са малко позна-

ти, а някои от тях - напълно неизвестни за хората. От
музея информират, че посетителите могат да видят горска кобра, пясъчни отровници, азиатски ямкоглави змии,
гюрза - змията с най-скъпата отрова в света, ивичеста гърмяща змия, каскавела,
тексаска гърмяща змия албинос, черноврат варан, пепелянки. Експозицията показва и няколко вида смоци и
бои, които не са отровни и
са напълно безопасни.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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СЕМЕТО, КОЕТО ПАЗИ ОТ
9 БОЛЕСТИ – шепа на ден
и тялото работи като часовник

Имаме ги предимно като занимавка пред телевизора – тиквените семки
са не само вкусни, но както се оказва,
и изключително полезни за здравето
ни. Както физическото, така и психическото. Те са истински извор на ценни елементи като магнезий, калций,
калий, желязо, цинк и витамин К.
Много по-добри са за похапване от
чипса и пуканките, защото са богати
на омега-3 мастни киселини, от които тялото се нуждае, за да поддържа
здравето на сърцето и да регулира
кръвното налягане.
Македонският портал Арт кухня обобщи 9 вида болести, върху които въздействието на тиквени семки е незаменимо.

Срещу рак

Според проучване, проведено от
испански учени, тиквените семки съдържат съединения, които успешно
се борят с раковите клетки. Друго изследване, този път на немски учени,
потвърждава, че при жените, които
са преминали менопауза и ежедневно ядат тиквени семки, има 23% понисък риск от рак на гърдата. Също
толкова ефективни за това са и слънчогледовите семки.

Добри са за здравето
на простатата

Отдавна маслото от тиквено семе
се използва за лечение на увеличена
простата (хиперплазия). То съдържа
фитохимикали и антиоксиданти, които намаляват нивото на свободните
радикали в организма и предотвратя-

намаляват болките в ставите и честотата на внезапни промени в настроението. Учените са доказали, че тиквените семки увеличават нивото на добрия (HDL) холестерол и регулират
кръвното налягане.

Понижават холестерола

Проучванията показват, че тиквените семки могат да намалят лошия
холестерол с 13% и общите нива на
холестерола с 10%.
Те също така намаляват риска от
развитие на кръвни насядания, сърдечно-съдови заболявания, мозъчен
и сърдечен удар.

Защитават от диабет

Семките на тиквата са богати на ненаситени мастни киселини. Доказано
ефективни са за регулиране нивото на
кръвната захар и увеличават ползата
от приема на инсулин.
Множество експерти препоръчват
на диабетиците тиквени семки като
храна за ежедневна консумация.

Помагат за загуба на тегло

Изключително богат източник на
фибри и протеини – вещества, които играят съществена роля за намаляване на теглото. Само в 30 г тиквени семки има около 5 г протеин, който ще ви държи по-дълго сити. Но не
се увличайте! Консумирайте ги умерено, защото пакет семки съдържа
около 285 калории.

Подобряват настроението

Те са отлични както за физическото, така и за психическото здраве. Учените са открили, че тиквените
семки показват отлични
резултати при намаляване на симптомите на
депресия. Те са чудесни
за намаляване на стреса
и тревожността.

Облекчават артрита

ват появата на ракови клетки.

Тиквените
семки
имат доказано противовъзпалителен ефект,
който облекчава симптомите на артрит. Ако
страдате от артрит, яжте около 30 грама тиквени семки всеки ден, за
да облекчите симптомите.

Всички знаем колко неприятно е
това преходно състояние при жените. Ако търсите естествен начин, за
да подобрите настроението си или
да облекчите симптомите на менопаузата, тиквените семки са чудесен избор. Те регулират неприятните симптоми като горещи вълни, главоболие,

Хората, които имат недостиг на
цинк в организма, трябва да започнат да гризкат тиквени семки. Те са
отличен източник на ценния минерал,
необходим за изграждане на костите.
Само една четвърт чаша тиквени семки съдържа 17% от препоръчителната дневна доза цинк.

Семките облекчават
симптомите на менопаузата

Предотвратяват появата
на остеопороза

2

24

Минало незабравимо

16
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В

центъра на София - улица "Аксаков" 8 има паметна плоча с надпис: "На
това място бе домът
на санитарния полковник доктор Сава Милков Мирков (1850-1927),
главен лекар на войската (1882-1891), учредител на БЧК, народен
представител в 12 ОНС
(1902-1903), действителен член на БКД, председател на Природо-математическия клон на БАН
(1926-1927)". На плочата е увековечен образът
на един от основоположниците на българската военна медицина.
Той е роден на 15 юни
1850 г. в село Беброво,
Великотърновско. Получава изключително
високо за времето си

образование. Завършва Киевската духовна
семинария (1862-1871),
право в Киевския университет (1871) и Медицинския факултет на
Московския университет (1871-1876). Започва лекарска практика
на длъжност "завеждащ здравен участък" в
Орловска губерния. По
време на Сръбско-турската война прекъсва
работата и се сражава
като доброволец с надеждата да помогне за
освобождението на отечеството си.
Едва след създаването на Българското опълчение през Руско-турската война, в което е
назначен като лекар на
Втора опълченска дружина, надеждата му се
осъществява. На 7 юли
1877 г. той организира
първия временен лазарет на българска територия за около 200
ранени и болни в женския манастир край Казанлък. С помощта на
местното население и
на монахините в качеството им на самарянки е

осигурено лечението и
битовото обслужване
на пострадалите бойци.

учителя Илия Христович от Габрово е създадена "Опълченска бол-

ница и военен лекар на
Западния отряд (18791882). През 1882 г. уми-

санитари пренасят ранени войници от бойното поле
на Южния фронт. 1915 - 1918 г.
В сражението при Стара Загора участват 3600
души, от които 2200 са
опълченци.
Загубите възлизат на
над 800 човека, от които ранени са около 170
опълченци. При отстъплението последен напуска града д-р Сава
Мирков, след като евакуира всички ранени и
болни. В края на септември 1877 г. в къщата на

ница", неин главен лекар е отново д-р Сава
Мирков. През тримесечното й съществуване са
обслужени повече от
600 ранени като смъртни случаи в нея не са отбелязани.
След Освобождението той е първият военен губернски лекар
в София (1878) и първият старши лекар на
Александровската бол-

ра главният лекар на
българската войска д-р
Константин Бонев и на
неговата длъжност е назначен д-р Сава Мирков,
който ръководи военното здравно дело до
1891 г. През този период започва издаването
на списанието "Медицинска сбирка", което е
първото българско научно-медицинско списание с редактор д-р Са-

ва Мирков (1883-1884).
Д-р Сава Мирков е
един от създателите на
БЧК и е негов подпредседател (1914-1927). Със
своя изключителен авторитет е допринесъл
за приемането на България в международната организация на Червения кръст.
Санитарният полковник д-р Сава Мирков
умира на 9 август 1927 г.
На 1 август 1929 г. неговите синове изпълняват волята на баща си и
даряват на БАН немалка сума за учредяването на фонд "Д-р Сава
Мирков"! Целта на фонда е да се дават награди
и да се печатат трудове в областта на медицината. УС на БАН приема дарението и образува фонд под свой контрол. Предстоящата
90-годишнина от неговото създаване е добър
повод да се припомнят
заслугите на бележития
българин, първостроител на военната медицина в България.
Полковник о.з.
доцент Тодор кериН

Òраãедията на Îсеникова поляна Ñâåòîâåí äåí
íà ìëàäèÿ
àíòèôàøèñò

На 29 март 1944 г. през нощта при- на близката барутна фабрика и селяни.
ключва Балванската битка на Габровско- Пристигат и три камиона военни в пълно
Севлиевския партизански отряд. Дадени бойно снаряжение – пушки, картечници
са 14 жертви и 2-ма ранени партизани, от и гранати. Разделени на три групи, престрана на жандармерията жертвите са 15. търсват района. Забелязват пране, просСлед тази битка започва блокиране на се- тряно от Ганка на дърво. Така обектът
лата, претърсване на горите от жандар- е разкрит. На входа на скривалището е
мерия, полиция и войска.
имало бяла кърпа. Полицаят Русчо ТонНа 29 март от с. Крушево, Севлиевско, чев Русчев от махала Купен със залостена
са арестувани 10 души за предполагаеми картечница в чатала на един бук започва
връзки с нелегални. Близо до селото в да стреля по входа на землянката. Вътре
местността Бряста са разстреляни при „опит за бягство”.
Единият от убитите е 16-годишният Стефан Цвятков Станев. Край с. Ловнидол, Севлиевско, са убити още 5-има човека, а в с. Горско Сливово,
Павликенско – 19 души, като
от тях 5-има са турци.
Сред претърсваните места
са местността Лъгът и хижа
„Мазалат”. На 1 април 1944 г.
е организирана хайка в горите, където е Осеникова поляна – красива местност в дебдимитър (митко)
ганка трифонова
рите на Севлиевския балкан.
трифонов Палаузов
Палаузова
Там през 1943 г. Трифон Па(методи)
(саша)
лаузов изгражда землянка, в
8.IX.1930 / 1.IV.1944
5.VI.1910 / 1.IV.1944
която при нужда да битуват
партизани. В това скривалище той прию- са Ганка и малкият й син Митко, както и
тява своята съпруга Ганка и малкия си син ранените двама младежи Минчо АндреДимитър (Митко), понеже ги изтезавали ев (Младен) с гнойна рана на коляното и
в полицията. В тази примитивна база се Иван Петков (Гошо), също ранен.
налага да настаняват ранени партизани,
Стреляйки, Русчо вика: „Открих ги! Идза които се грижат Ганка и 13-годишният вайте насам!” Другите направили кордон.
й син Митко. Затова го наричали скрива- Щом картечницата загърмяла, се чул вилище-болница.
кът на плачещата Ганка: „Ей, хора, дете
На 1 април е предприета подобна ак- има!” След като започва да стреля и втоция за търсене на шумкари в района, къ- ра картечница, се чул пак гласът на Гандето е местността Осеникова поляна. Еди- ка: „Ей, хора, детенцето ми…”- и заглъхният от двамата ранени и пленени парти- ва завинаги.
зани край с. Балван е лекарят на отряда
Започва масова стрелба. От скривалиИван Данаилов (Доктора), студент по ме- щето с малокалибрен пистолет младежидицина в Чехословакия. При изтезания в те дали няколко изстрела. От всички страбезсъзнание е бълнувал, споменавайки ни политат гранати и всичко заглъхва заОсеникова поляна.
винаги. Извадили труповете и полицаите
За акцията мобилизират служители от започнали да ги ритат.
лесничейството, полицаи от заставата
Но когато извадили момченцето в кос-

тюмче от шаечен плат и обгорено, всички за малко млъкнали като в молитвена
тишина. Вероятно си спомнили, че и те
имат деца.
Един от полицаите взел от надупченото и обгорено тяло на Ганка пръстена, а
Русчо Тончев Русчев се провикнал: „Аз я
утрепах, мамицата й…!” Началникът на
заставата на барутната фабрика, полицаят Стефан Зехтинов (Пепела) разпорил
женските дрехи да търси скрити ценности. Полицейските изверги разхвърлили
труповете на загиналите партизани и доволни от добре свършената работа, отишли в кръчмата на с. Купен да отпразнуват наградата си от 200 хил. лв. - за 4-ма
убити по 50 хил. лв. Идва 9.9.1944 г. и някои са арестувани и съдени от Народния
съд. Такъв е и Русчо Тончев Русчев – не
го е убил Трифон Палаузов.
Българските фашисти не признаваха
Конвенцията и законите за закрила на
детето. Преди Митко Палаузов са убити
и Георги (Гошко) Чампоев на 2 годинки
от Русе; шест деца от Ястребино; Еленка Б. Манова от с. Калнище, Търговищко; Иван С. Василев от с. Присойна. След
Митко са братовчедите Кокарешкови от
с. Белица; в местността Сухата река, Етрополско – рязани гърдите на жена, малкото дете хванато за крачетата и със замах
му е пръсната главичката в един бук, после застреляна и майката от Вълко Ганчев (Печурката) и т. н. …24 деца и 250
непълнолетни.
При управлението на Иван Костов мнозинството прие закон за оневиняване на
тези изверги! Те били невинни жертви на
комунизма! Това се случва само в България! Европейските страни се гордеят с
антифашистите си, включително и наши
българи, включили се в тяхното партизанско движение.
Истината е свято нещо и трябва да се
знае, за да вземат поколенията мъдри,
далновидни и хуманно обосновани решения и действия.
Доц. дфн гено маТееВ,
севлиево

През 1964 г. по предложение на Клуба на интернационалната дружба
при Двореца на пионерите в Москва Асамблеята
на ООН решава да обяви 8 февруари за Световен ден на младия антифашист. Изборът на тази
дата не е случаен.
На 8 февруари 1943 г.
хитлеристите разстрелват смелите борци антифашисти – младогвардейците Олег Кошевой, Любов Шевцова, Дмитрий
Огурцов, Виктор Суботин и Семьон Останенко. На същия ден са убити младите герои от антифашистката съпротива
на Франция – парижаните Жан Мари, Пиер Беноа,
Жан Бодров, Пиер Грело
и Люсиен Легра.
Фашизмът отнема живота и на десетки български деца и младежи.
Днес е подета инициатива за издирване на убитите по време на антифашистката съпротива у нас
деца, както и за изграждане на мемориал в тяхна
памет.
Може би и у нас 8 февруари трябва да бъде отбелязван по подобаващ
начин, както във всички
други страни, където са
на почит борците срещу
фашизма.
Страницата подготви
Цветан ИЛИЕВ

17.IV. - 23.IV.2019 г.
Диема
СРЯДА, 17 април
05:45 „Драга фамилия”
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд”
16:30 „Лоши момчета”
19:00 „Досиетата „Грим”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Последна мисия”
23:50 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 18 април
05:45 „Драга фамилия”
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд” , 2 епизода
17:00 „Роки 3” – екшън с уч.
на Силвестър Сталоун,
Талия Шайър, Бърт Янг,
Карл Уедърс, Хълк Хоган
19:00 „Досиетата „Грим”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Зов за завръщане” –
екшън с уч. на Колин
Фарел, Кейт Бекинсейл,
Джесика Бийл, Бил Най,
Брайън Кранстън, Бокем
Уудбайн и др.
00:30 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:30 Еротичен телепазар

Виасат Хистори
06:05
07:15
08:10
09:00
09:55
10:50
11:55
12:45
13:35
14:30
15:25
15:55
16:25
17:20
18:15
19:20
20:15
21:00
22:00
23:05
23:55
00:45
01:45
02:35
03:20
04:05
04:35
05:05

сряда, 17 април
Историята на Европа, еп. 1
Да избягаш от Хитлер, еп. 2
Конспирация, еп. 3
Кодът на Гауди
Невидимите градове на Италия, еп. 3
Помпей: В очакване на бедствието, еп. 2
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
Конспирация, еп. 3
Мощта на вулканите, еп. 1
Пърл Харбър: Истината, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 13
Страхотни изобретения, еп. 8
Кодът на Гауди
Невидимите градове на Италия, еп. 3
Помпей: В очакване на бедствието, еп. 2
Да избягаш от Хитлер, еп. 2
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 1
Пърл Харбър: Истината, еп. 1
Египетски загадки, еп. 3
Краят на империята, еп. 3
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, еп. 9
Загадки в музея, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 13
Страхотни изобретения, еп. 13
Кодът на Гауди

четвъртък, 18 април
06:00 Невидимите градове на Италия, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 27
07:20 Загадки в музея, еп. 7
08:10 Да избягаш от Хитлер, еп. 3
09:05 Конспирация, еп. 4
09:55 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
10:45 Престъпността през войната,
еп. 1
11:35 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
12:25 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
13:15 Конспирация, еп. 4
14:05 Мощта на вулканите, еп. 2
15:00 Пърл Харбър: Истината, еп. 2
15:50 Страхотни изобретения, еп. 14
16:20 Страхотни изобретения, еп. 9
16:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
17:40 Престъпността през войната,
еп. 1
18:30 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
19:20 Да избягаш от Хитлер, еп. 3
20:15 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 2
21:00 Пърл Харбър: Истината, еп. 2
22:00 Египетски загадки, еп. 4
23:05 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 2
00:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
00:50 Хинденбург и Хитлер
01:50 Забранена история, еп. 2
02:40 Загадки в музея, еп. 10
03:25 Загадки в музея, еп. 4
04:10 Страхотни изобретения, еп. 14
04:40 Страхотни изобретения, еп. 14

16

Най-гледаните
ПЕТЪК, 19 април
05:45 „Драга фамилия”
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим”
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
15:50 „Всички обичат Реймънд” , 2 епизода
16:50 „Светкавичен удар”
19:00 „Досиетата „Грим”
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Спешна пратка”
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 „Фрактура”
03:20 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 20 април
05:50 „Камиони по леда”
06:50 „Топ Гиър: Патагония”
08:30 „Топ Гиър” , сезон 24, 2
епизода
10:50 „Похитители на изчезналият град” – приключенски екшън с уч. на
Джеймс Бролин, Иън
Сомърхолдър, Бетина
Цимерман, Бен Крос,
Джейми Томас Кинг и др.
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Щурите съседи”
15:30 „Зов за завръщане” –
екшън с уч. на Колин
Фарел, Кейт Бекинсейл,
Джесика Бийл
18:00 „Светци и странници” –
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън
20:00 „Ловци на духове 2”
22:10 „Наказателят” – криминален екшън с уч. на
Томъс Джейн, Джеймс
Карпинело, Лора Харинг,
Уил Патън, Бен Фостър ,
Джон Пинет, Еди Джемисън и др.
00:45 Еротичен телепазар

НЕДЕЛЯ, 21 април
05:50 „Камиони по леда”
06:50 „Топ Гиър: Патагония”
08:30 „Топ Гиър” , сезон 24, 2
епизода
10:50 „Ловци на духове 2”
13:00 „Без багаж”
13:30 „Щурите съседи”
15:00 „Теория за големия
взрив”
16:00 „Доставчикът”
18:00 „Светци и странници” –
исторически филм с уч.
на Рей Стивънсън, Анна
Камп, Майкъл Джибсън
20:00 „Американски тюлени:
Първична сила” – екшън
с уч. на Майкъл Уърт,
Деймиън Чапа, Карен
Ким,
22:00 „Главно представление”
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 22 април
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”– сериал,
сезон 7
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд” , 2 епизода
17:00 „Спешна пратка” – екшън
с уч. на Джоузеф ГордънЛевит, Даня Рамирес,
Джейми Чънг, Асиф Мандви, Майкъл Шанън, Шон
Кенеди и др.
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Роки 4” – екшън с уч.
на Силвестър Сталоун,
Талия Шайър, Бърт Янг,
Карл Уедърс, Тони Бъртън, Долф Лундгрен и др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”

05:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
петък, 19 април
06:00 Престъпността през войната,
еп. 1
07:10 Как климатът определя облика на историята, еп. 1
08:05 Как климатът определя облика на историята, еп. 2
09:00 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 1
10:00 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 2
11:05 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 3
12:10 Забранена история, еп. 3
13:00 Забранена история, еп. 2
13:50 Забранена история, еп. 5
14:40 Забранена история, еп. 3
15:30 Забранена история, еп. 2
16:20 Помпей: нови разкрити тайни,
еп. 1
17:25 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 1
18:20 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 2
19:15 Забранена история, еп. 4
20:05 Реформацията: Свещената
война на Европа
21:00 Забранена история, еп. 1
22:00 Наполеон, еп. 1
23:05 По следите на трансилванското злато
00:00 Забранена история, еп. 2
00:50 Забранена история, еп. 3
01:40 Забранена история, еп. 3
02:30 Загадки в музея, еп. 11
03:15 Загадки в музея, еп. 5
04:00 Страхотни изобретения, еп. 15
04:30 Страхотни изобретения, еп. 15
05:00 Рим: Първата световна суперсила, еп. 4
05:50 Забранена история, еп. 5
събота, 20 април
06:35 Страхотни изобретения, еп. 27
07:00 Тайната война, еп. 1
07:50 Тайната война, еп. 2
08:40 Забранена история, еп. 1
09:30 Забранена история, еп. 2
10:15 Забранена история, еп. 5
11:05 Забранена история, еп. 3
11:55 Забранена история, еп. 2
12:45 Рим: империя без предел, еп. 1
13:50 Рим: империя без предел, еп. 2
14:55 Рим: империя без предел, еп. 3
16:00 Рим: империя без предел, еп. 4
17:05 Наполеон, еп. 1
18:10 Забранена история, еп. 1
19:00 Историята на Европа, еп. 1
20:00 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 2
21:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
22:00 Наполеон, еп. 2
23:00 Забранена история, еп. 3
23:55 Забранена история, еп. 4
00:45 Забранена история, еп. 5
01:40 Забранена история, еп. 5
02:35 Загадки в музея, еп. 3
03:25 Загадки в музея, еп. 10
04:15 Страхотни изобретения, еп. 15
04:45 Страхотни изобретения, еп. 15
05:15 Страхотни изобретения, еп. 7
05:45 Страхотни изобретения, еп. 8

неделя, 21 април
06:20 Страхотни изобретения, еп. 9
07:00 Тайните на шестте съпруги, еп.
1
08:00 Тайните на шестте съпруги, еп.
2
09:00 Забранена история, еп. 5
09:50 Забранена история, еп. 3
10:40 Забранена история, еп. 2
11:30 Забранена история, еп. 1
12:25 Египетски загадки, еп. 1
13:20 Египетски загадки, еп. 2
14:15 Египетски загадки, еп. 3
15:10 Египетски загадки, еп. 4
16:05 Египетски загадки, еп. 5
17:00 Наполеон, еп. 2
18:05 Реформацията: Свещената
война на Европа
19:05 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 1
20:00 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 2
21:00 Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
22:00 Наполеон, еп. 3
23:00 Смъртносно разузнаване, еп. 3
23:50 Изгубеният град на гладиаторите
00:45 Забранена история, еп. 2
01:40 Забранена история, еп. 6
02:35 Загадки в музея, еп. 4
03:25 Загадки в музея, еп. 11
04:15 Страхотни изобретения, еп. 16
04:45 Страхотни изобретения, еп. 16
05:15 Вулканични одисеи, еп. 1
понеделник, 22 април
06:05 Опасна Земя, еп. 3
07:00 Дълбоко в историята на времето, еп. 1
07:50 Дълбоко в историята на времето, еп. 2
08:45 Дълбоко в историята на времето, еп. 3
09:40 Рим: империя без предел, еп. 1
10:40 Рим: империя без предел, еп. 2
11:45 Рим: империя без предел, еп. 3
12:50 Рим: империя без предел, еп. 4
13:55 Помпей: нови разкрити тайни,
еп. 1
15:35 Забранена история, еп. 1
16:25 Забранена история, еп. 4
17:15 Наполеон, еп. 3
18:20 По следите на трансилванското злато
19:20 Смъртносно разузнаване, еп. 1
20:10 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 3
21:00 Египетски загадки, еп. 5
22:00 Жените на Третия райх
23:05 Първите хора, еп. 2
00:05 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 3
00:55 Пърл Харбър: Истината, еп. 1
01:45 Забранена история, еп. 4
02:35 Загадки в музея, еп. 12
03:20 Загадки в музея, еп. 6
04:05 Страхотни изобретения, еп. 16
04:35 Страхотни изобретения, еп. 16
05:05 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 1
06:00
07:00
07:25
08:05
08:55
09:45
10:35

вторник, 23 април
Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 29
Загадки в музея, еп. 8
Смъртносно разузнаване, еп. 2
Конспирация, еп. 5
Тайните на подземния свят
Историята на Европа, еп. 2

Български

ВТОРНИК, 23 април
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”– сериал,
сезон 7
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
15:50 „Всички обичат Реймънд” , 2 епизода
16:50 „Похитители на изчезналият град“ – приключенски екшън с уч. на
Джеймс Бролин, Иън
Сомърхолдър, Бетина
Цимерман, Бен Крос,
Джейми Томас Кинг и др.
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Уличен боец” – екшън
с уч. Жан-Клод Ван Дам,
Раул Хулия, Минг-На Уен,
Деймиън Чапа, Кайли
Миноуг и др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 Еротичен телепазар
СРЯДА, 24 април
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”– сериал,
сезон 7
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Лоши момчета 2” – екшън-комедия с уч. на Уил
Смит, Мартин Лорънс,
Джо Пантолиано, Тереза
Рандъл, Джорди Молла,
Питър Стормеър, Джон
Седа и др.
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
11:30
12:20
13:10
14:00
14:50
15:45
16:15
16:45
17:35
18:30
19:20
20:10
21:00
22:00
23:05
00:10
01:00
01:55
02:45
03:30
04:15
04:45
05:15
06:05
07:00
07:50
08:40
09:35
10:40
11:45
12:35
13:25
14:15
15:15
15:45
16:15
17:10
18:15
19:20
20:10
21:00
22:00
23:05
23:55
00:45
01:45
02:35
03:25
04:15
04:45
05:10

Краят на империята, еп. 4
Смъртносно разузнаване, еп. 1
Конспирация, еп. 5
Вулканични одисеи, еп. 1
Жените на Третия райх
Страхотни изобретения, еп. 17
Страхотни изобретения, еп. 12
Тайните на подземния свят, еп.
2
Историята на Европа, еп. 2
Краят на империята, еп. 4
Смъртносно разузнаване, еп. 2
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 4
Египетски загадки, еп. 6
Нацистът, който спасяваше
евреи: Карл Плаге
Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 4
Жените на Третия райх
Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, еп. 13
Загадки в музея, еп. 7
Страхотни изобретения, еп. 17
Страхотни изобретения, еп. 17
Тайните на подземния свят
сряда, 24 април
Историята на Европа, еп. 2
Смъртносно разузнаване, еп. 3
Конспирация, еп. 6
Геният на Мария Кюри - Жената, която освети планетата
Невидимият град на Рим
Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
Смъртносно разузнаване, еп. 2
Конспирация, еп. 6
Вулканични одисеи, еп. 2
Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 18
Страхотни изобретения, еп. 13
Геният на Мария Кюри - Жената, която освети планетата
Невидимият град на Рим
Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
Смъртносно разузнаване, еп. 3
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 5
Египетски загадки, еп. 7
Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
Краят на империята, еп. 4
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 5
Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
Забранена история, еп. 6
Загадки в музея, еп. 1
Загадки в музея, еп. 8
Страхотни изобретения, еп. 18
Страхотни изобретения, еп. 18
Геният на Мария Кюри - Жената, която освети планетата

четвъртък, 25 април
06:00 Невидимият град на Рим
07:00 Загадки в музея, еп. 9
07:45 Смъртносно разузнаване, еп. 4
08:35 Конспирация, еп. 7
09:30 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
10:20 Престъпността през войната,
еп. 2
11:10 Инките: Господари на небесата, еп. 2
12:15 Смъртносно разузнаване, еп. 3
13:00 Конспирация, еп. 7

тв програми
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Главнокомандващ” (премиера) – екшън с уч. на
Стивън Сегал, Рон Смуренбург, Соня Кулинг,
Байрън Гибсън, Сорая
Торенс, Миша Хавиер и
др.
23:50 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 25 април
05:45 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”– сериал,
сезон 7
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
16:00 „Всички обичат Реймънд” , 2 епизода
17:00 „Роки 4” – екшън с уч.
на Силвестър Сталоун,
Талия Шайър, Бърт Янг,
Карл Уедърс, Тони Бъртън, Долф Лундгрен и др.
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Орелът” – приключенски екшън с уч. на
Чанинг Тейтъм, Джейми
Бел, Доналд Съдърланд,
Марк Стронг и др.
00:20 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:20 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 26 април
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският
рейнджър”
07:50 „В.И.П.”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Досиетата „Грим“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър - тексаският
рейнджър”– сериал,
сезон 7
14:00 „В.И.П.”
15:00 „Полицаите от Чикаго”
13:50 Вулканични одисеи, еп. 3
14:40 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
15:40 Страхотни изобретения, еп. 19
16:10 Страхотни изобретения, еп. 14
16:40 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
17:30 Престъпността през войната,
еп. 2
18:20 Инките: Господари на небесата, еп. 2
19:20 Смъртносно разузнаване, еп. 4
20:10 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 6
21:00 Египетски загадки, еп. 8
22:00 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
23:05 Подемът на цивилизацията,
еп. 1
00:00 Мистериите на нацистките
убийства, еп. 6
00:50 Ева Браун: Живот и смърт с
фюрера, еп. 1
01:40 Забранена история, еп. 1
02:30 Загадки в музея, еп. 2
03:20 Загадки в музея, еп. 9
04:05 Страхотни изобретения, еп. 19
04:35 Страхотни изобретения, еп. 19
05:05 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
05:55 Престъпността през войната,
еп. 2
петък, 26 април
07:00 Загадки в музея, еп. 10
07:40 Смъртносно разузнаване, еп. 5
08:30 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 1
09:35 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 1
10:40 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 2
11:40 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 3
12:40 Забранена история, еп. 1
13:30 Забранена история, еп. 4
14:20 Забранена история, еп. 5
15:10 Забранена история, еп. 2
16:00 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 1
17:00 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 2
18:05 Империя на царе: Русия по
времето на династията Романови с Луси Уърсли, еп. 3
19:10 Смъртносно разузнаване, еп. 5
19:55 Невидимият град на Рим
21:00 Египетски загадки, еп. 9
22:00 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
23:05 Помпей: нови разкрити тайни,
еп. 1
00:10 Невидими убийци у дома след
войната
01:10 Денят, когато..., еп. 1
02:05 Забранена история, еп. 2
02:55 Загадки в музея, еп. 3
03:40 Загадки в музея, еп. 10
04:25 Страхотни изобретения, еп. 20
04:55 Страхотни изобретения, еп. 20
05:20 Забранена история, еп. 5
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16:00 „Всички обичат Реймънд” , 2 епизода
17:00 „Уличен боец” – екшън
с уч. Жан-Клод Ван Дам,
Раул Хулия, Минг-На Уен,
Деймиън Чапа, Кайли
Миноуг и др.
19:00 „Досиетата „Грим“
20:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Пратката” – криминален
екшън с уч. на Долф
Лундгрен, Стив Остин,
Ерик Кийнлисайд, Майк
Допуд, Джон Новак,
Кристен Кер и др.
00:00 „Военни престъпления:
Лос Анджелис”
01:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:20 „Главнокомандващ“ –
екшън с уч. на Стивън
Сегал, Рон Смуренбург,
Соня Кулинг, Байрън
Гибсън, Сорая Торенс,
Миша Хавиер и др.
СЪБОТА, 27 април
06:30 „Камиони по леда”
07:30 „Топ Гиър: Топ провали”
08:45 „Топ Гиър” , сезон 24, 2
епизода
10:00 „Полицаите от Чикаго” –
сериал, сезон 3
11:00 „Аса и осмици” – уестърн
с уч. на Тим МакКой,
Луана Уолтърс, Уилър
Оакман, Дж. Франк Глендън, Чарлз Стивънс, Ърл
Ходинс и др.
12:50 „Национална лотария”
13:30 „Щурите съседи”
15:30 „От глупав по-глупав:
Завръщането” – комедия с уч. на Джим Кери,
Джеф Даниълс, Катлийн
Търнър, Роб Ригъл, Лори
Холдън и др.
17:45 „Орелът” – приключенски екшън с уч. на
Чанинг Тейтъм, Джейми
Бел, Доналд Съдърланд,
Марк Стронг и др.
20:00 „Дърти хлапета 2” –
комедия с уч. на Адам
Сандлър, Кевин Джеймс,
Крис Рок, Дейвид Спейд,
СалмаХайек, Мая Рудолф, Стив Бушеми, Мария Бело, Ник Суордсън
и др.
22:00 „Наказателят: Военна зо-

на” – криминален екшън
с уч. на Рей Стивънсън,
Доминик Уест, Колин
Салмън, Даш Михок,
Дъг Хъчисън, Уейн Найт,
Джули Бенц и др.
00:15 „Пратката” – криминален
екшън с уч. на Долф
Лундгрен, Стив Остин,
Ерик Кийнлисайд, Майк
Допуд, Джон Новак,
Кристен Кер и др.
НЕДЕЛЯ, 28 април
06:00 „Камиони по леда”
07:00 „Топ Гиър: Топ провали”
08:15 „Топ Гиър” , сезон 24
09:30 „Полицаите от Чикаго” –
сериал, сезон 3
10:30 „От глупав по-глупав:
Завръщането” – комедия с уч. на Джим Кери,
Джеф Даниълс, Катлийн
Търнър, Роб Ригъл, Лори
Холдън и др.
13:00 „Без багаж”
13:30 „Щурите съседи”
15:30 „Дърти хлапета 2” –
комедия с уч. на Адам
Сандлър, Кевин Джеймс,
Крис Рок, Дейвид Спейд,
Салма Хайек, Мая Рудолф, Стив Бушеми, Мария Бело, Ник Суордсън
и др.
17:30 „Фенът” – екшън с уч. на
Робърт Де Ниро, Уесли
Снайпс, Елън Бъркин,
Джон Легуизамо, Бенисио Дел Торо, Пати
Д’Арбанвил, Чарлс Халахан, Дан Бътлър и др.
20:00 „Американски тюлени:
Живи или мъртви” –
екшън с уч. на Тайлър
Кристофър, Бентли Мичъм, Гари Мърфи, Джон
Саймън Джоунс и др.
22:00 „Петата заповед” – екшън с уч. на Рик Юн,
Роджър Юан, Даня
Рамирес, Кийт Дейвид,
Бокийм Уудбайн Боким
Уудбин и др.
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:20 „Наказателят: Военна зона” – криминален екшън
с уч. на Рей Стивънсън,
Доминик Уест, Колин
Салмън, Даш Михок,
Дъг Хъчисън, Уейн Найт,
Джули Бенц и др.

събота, 27 април
Забранена история, еп. 6
Тайната война, еп. 3
Тайната война, еп. 4
Тайната война, еп. 5
Наполеон, еп. 1
Наполеон, еп. 2
Наполеон, еп. 3
Изгубеният град на гладиаторите
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
Забранена история, еп. 3
Забранена история, еп. 2
Забранена история, еп. 5
Забранена история, еп. 3
Забранена история, еп. 2
Тайната война, еп. 8
Помпей: В очакване на бедствието, еп. 3
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
Краят на империята, еп. 1
История на оръжията, еп. 3
Бойни кораби, еп. 3
Втората световна война в
цветове, еп. 5
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, еп. 5
Загадки в музея, еп. 12
Страхотни изобретения, еп. 17
Страхотни изобретения, еп. 17
Страхотни изобретения, еп. 10
Страхотни изобретения, еп. 11

10:10 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения, еп. 2
11:15 Мъртвият викинг, еп. 2
12:05 Смъртносно разузнаване, еп. 6
12:50 Конспирация, еп. 8
13:40 Вулканични одисеи, еп. 4
14:30 Жените на Третия райх
15:25 Страхотни изобретения, еп. 21
15:55 Страхотни изобретения, еп. 16
16:25 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 1
17:20 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения, еп. 2
18:25 Мъртвият викинг, еп. 2
19:15 Смъртносно разузнаване, еп. 6
20:00 Проект “Нацизъм”, еп. 1
21:00 Египетски загадки, еп. 10
22:00 Нацистът, който спасяваше
евреи: Карл Плаге
23:05 Първите хора, еп. 3
00:05 Втората световна война в
цветове, еп. 1
01:00 Пърл Харбър: Истината, еп. 2
01:50 Забранена история, еп. 3
02:40 Загадки в музея, еп. 4
03:30 Загадки в музея, еп. 11
04:15 Страхотни изобретения, еп. 21
04:45 Страхотни изобретения, еп. 21
05:10 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 2

неделя, 28 април
06:15 Страхотни изобретения, еп. 12
07:00 Тайните на шестте съпруги, еп.
2
08:00 Тайните на шестте съпруги, еп.
3
08:55 Смъртносно разузнаване, еп. 1
09:40 Смъртносно разузнаване, еп. 2
10:25 Смъртносно разузнаване, еп. 3
11:10 Смъртносно разузнаване, еп. 4
12:00 Смъртносно разузнаване, еп. 5
12:45 Египетски загадки, еп. 6
13:40 Египетски загадки, еп. 7
14:30 Египетски загадки, еп. 8
15:30 Египетски загадки, еп. 9
16:25 Египетски загадки, еп. 10
17:20 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
18:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
19:00 Тайната война, еп. 9
20:00 Първите цивилизации, еп. 1
21:00 Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
22:00 Първите хора, еп. 3
23:00 Смъртносно разузнаване, еп. 4
23:50 Смъртносно разузнаване, еп. 5
00:40 Втората световна война в
цветове, еп. 6
01:40 Забранена история, еп. 2
02:35 Загадки в музея, еп. 6
03:25 Загадки в музея, еп. 13
04:15 Страхотни изобретения, еп. 18
04:45 Страхотни изобретения, еп. 18
05:15 Вулканични одисеи, еп. 2

вторник, 30 април
06:00 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения, еп. 2
07:00 Загадки в музея, еп. 12
07:45 Смъртносно разузнаване, еп. 7
08:35 Конспирация, еп. 9
09:25 Тайните на подземния свят,
еп. 3
10:15 Историята на Европа, еп. 3
11:10 Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 1
12:10 Смъртносно разузнаване, еп. 7
12:55 Конспирация, еп. 9
13:45 Вулканични одисеи, еп. 5
14:35 Ева Браун: Живот и смърт с
фюрера, еп. 1
15:25 Страхотни изобретения, еп. 22
15:55 Страхотни изобретения, еп. 17
16:25 Тайните на подземния свят,
еп. 3
17:15 Историята на Европа, еп. 3
18:10 Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 1
19:15 Смъртносно разузнаване, еп. 7
20:05 Проект “Нацизъм”, еп. 2
21:00 Египетски загадки, еп. 1
22:00 Ева Браун: Живот и смърт с
фюрера, еп. 1
23:05 Невидимият град на Рим
00:10 Втората световна война в
цветове, еп. 2
01:10 Нацистът, който спасяваше
евреи: Карл Плаге
02:15 Забранена история, еп. 4
03:05 Загадки в музея, еп. 5
03:50 Загадки в музея, еп. 12
04:35 Страхотни изобретения, еп. 22
05:00 Страхотни изобретения, еп. 22
05:25 Тайните на подземния свят,
еп. 3

06:10
07:00
07:55
08:50
09:45
10:55
12:00
13:05
14:00
14:50
15:40
16:30
17:20
18:10
19:00
20:00
21:10
22:00
22:55
23:50
00:40
01:40
02:35
03:25
04:15
04:45
05:15
05:45

понеделник, 29 април
06:05 Времето, което промени света,
еп. 1
06:30 Времето, което промени света,
еп. 2
07:05 Страхотни изобретения, еп. 19
07:35 Смъртносно разузнаване, еп. 6
08:25 Конспирация, еп. 8
09:15 Юдея и Рим: Фаталният конфликт, еп. 1
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Он еър
17 април, СРЯДА
България сутрин
Ези-тура
Доктор Х
Хирургът
Новините ON AIR
Сърцето на самурая
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Хотел „Русия“
Новините ON AIR
Тялом и духом
Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора
18 април, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Хирургът
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Хотел „Русия“
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тялом и духом
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
19 април, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Хирургът
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Операция: История
06:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15
23:15

Фокс
06:00
06:25
06:45
07:05
08:00
08:55
09:50
10:15
10:45
11:40
12:35
13:25
15:20
16:15
17:10
18:05
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:55
00:50
01:15
01:45
02:30
03:20
04:05
04:50
05:15

Сряда, 17 Април
Мистър Бийн
Малкълм
Малкълм
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Семеен пъзел
Семеен пъзел
Черният списък
Макгайвър
911
Хавай 5-0
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Малкълм
Малкълм
Семеен пъзел
Семеен пъзел
Черният списък
Макгайвър
Орвил
Хавай 5-0
Семеен пъзел
Семеен пъзел
Черният списък
Демоните на Да Винчи
Живите мъртви
Ловец на мисли
Малкълм
Под наблюдение

Четвъртък, 18 Април
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Врагът сред нас
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък

16

Най-гледаните
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15

Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Хотел „Русия“
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR /п./
05:30 Новините ON AIR /п./
20 април, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История
09:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, историческа драма /п./
14:15 Boec.BG – предаване за
бойни спортове /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката 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 Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени – сериал, политически трилър
23:00 Един по-добър живот –
драма, Франция, 2011 г.;
режисьор: Седрик Кан;
в ролите: Гийом Кане,
Лайла Бехти
00:50 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Нен-

чев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./
21 април, НЕДЕЛЯ
06:00 Q&A
07:00 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
08:00 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
/п./
09:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, историческа драма /п./
14:15 Можеш и по-добре филм
14:15 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети
на българи със световно
признание и постижения, автор: Биляна Митева
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 – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:30 Йерихон – сериал, историческа драма
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Похитени – сериал, политически трилър
23:00 Завръщането – драма,
трилър, Русия, 2003
г.; режисьор: Андрей
Звягинцев; в ролите:
Владимир Гарин, Иван
Добронравов, Константин Лавроненко
00:50 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо

04:30 Колела /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
22 април, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Хирургът
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъжичка
21:30 Новините ON AIR
22:10 Гол
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо
23 април, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Хирургът
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Q&A
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Превозвачът
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тялом и духом
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A

02:30
03:20
04:05
04:50
05:15

Демоните на Да Винчи
Живите мъртви
Ловец на мисли
Малкълм
Под наблюдение

02:40
03:25
04:10
04:35
05:15

04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

06:00
06:25
06:45
07:05
08:00
08:55
09:50
10:15
10:45
11:40
12:35
13:25
15:20
16:15
17:10
18:05
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:55
00:50
01:15
01:45
02:30
03:20
04:05
04:50
05:15

Петък, 19 Април
От Ел Ей до Вегас
Малкълм
Малкълм
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Семеен пъзел
Семеен пъзел
Черният списък
Макгайвър
Врагът сред нас
Хавай 5-0
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Малкълм
Малкълм
Семеен пъзел
Семеен пъзел
Черният списък
Макгайвър
Империя
Хавай 5-0
Семеен пъзел
Семеен пъзел
Черният списък
Демоните на Да Винчи
Живите мъртви
Ловец на мисли
Малкълм
Под наблюдение

Неделя, 21 Април
06:00 Касъл
06:45 Касъл
07:35 Касъл
08:25 Кости
09:20 Кости
10:15 Хавай 5-0
11:10 Хавай 5-0
12:05 От местопрестъплението: Маями
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Смъртоносно минало
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Дълбоката държава
19:30 Голо оръжие
21:30 Семейство Симпсън
22:00 911
22:55 Империя
23:55 Империя
00:50 Дълбоката държава
01:55 Високо напрежение
02:40 Агентите на ЩИТ
03:25 Агентите на ЩИТ
04:10 Семейство Симпсън
04:35 Кости
05:15 Кости

Събота, 20 Април
Касъл
Касъл
Касъл
Кости
Кости
Хавай 5-0
Хавай 5-0
От местопрестъплението: Маями
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Нищо за губене
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Дълбоката държава
19:30 Смъртоносно минало
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Врагът сред нас
22:55 Орвил
23:55 Необикновените
00:50 Дълбоката държава
01:55 Високо напрежение
06:00
06:45
07:35
08:25
09:20
10:15
11:10
12:05

Агентите на ЩИТ
Агентите на ЩИТ
Семейство Симпсън
Кости
Кости

Понеделник, 22 Април
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Империя
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
21:55 Сахара
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви

тв програми

Български

Вторник, 23 Април
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Сахара
15:15 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение
06:00
06:25
06:45
07:05
08:00
08:55
09:50
10:15
10:45
11:40
12:35
13:25
15:20
16:15
17:10
18:05
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:55
00:50
01:15
01:45
02:30

Сряда, 24 Април
От Ел Ей до Вегас
Малкълм
Малкълм
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Семеен пъзел
Семеен пъзел
Черният списък
Макгайвър
911
Хавай 5-0
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Малкълм
Малкълм
Семеен пъзел
Семеен пъзел
Черният списък
Макгайвър
Орвил
Хавай 5-0
Семеен пъзел
Семеен пъзел
Черният списък
Демоните на Да Винчи

17.IV. - 23.IV.2019 г.

24 април, СРЯДА
България сутрин
Ези-тура
Изгряващо слънце
Хирургът
Новините ON AIR
Сърцето на самурая
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Превозвачът
Новините ON AIR
Тялом и духом
Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора
25 април, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Хирургът
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Превозвачът
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тялом и духом
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
26 април, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Хирургът
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Операция: История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм

16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15

Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Превозвачът
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
23:15 Жоакина, доня Революция – сериал
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно /п./
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR /п./
05:30 Новините ON AIR /п./
27 април, СЪБОТА
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История
09:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, историческа драма /п./
14:15 Boec.BG – предаване за
бойни спортове /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката 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 Миглена Георгиева
19:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Веселин Маринов – 35
години на сцена, концерт
2016
00:00 Спирала – екшън, Русия,
2014 г.; режисьор: Андрей Волгин; в ролите:
Анатолий Руденко, Константин Крюков, Вениамин Смехов, Александър
Яцко, Никита Висоцки,
Клариса Барская, Константин Глушков, Владимир Стержаков, Марина

Куделинская
01:40 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./
28 април, НЕДЕЛЯ
06:00 Q&A
07:00 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова /п./
08:00 Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
/п./
09:00 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк – сериал, историческа драма /п./
14:15 Историите ON AIR с Миглена Георгиева /п./
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:30 Йерихон – сериал, историческа драма
20:30 Полдарк – сериал, историческа драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Одисей - исторически
сериал
23:00 Ние от джаза – комедия,
Русия, 1983 г.; режисьор:
Карен Шахназаров; в
ролите: Игор Скляр,
Александър Панкратов
- Чьорний, Николай Аверюшкин, Пьотр Шчербаков, Евгений Евстигнев,
Леонид Куравльов, Бронислав Брондуков, Елена
Циплакова
00:40 DW Кино - филм
01:00 Новините ON AIR /п./
01:30 Мултимедия – лайфстайл
предаване с Даниел Ненчев /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо

03:20
04:05
04:50
05:15

01:45
02:30
03:20
04:05
04:50
05:15

Понеделник, 29 Април
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Империя
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Шпионски игри
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение

06:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15
23:15

Живите мъртви
Ловец на мисли
Малкълм
Под наблюдение

Четвъртък, 25 Април
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:25 Хавай 5-0
15:20 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Врагът сред нас
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение
06:00
06:25
06:45
07:05
08:00
08:55
09:50
10:15
10:45
11:40
12:35
13:25
15:20
16:15
17:10
18:05
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:55
00:50
01:15

Петък, 26 Април
От Ел Ей до Вегас
Малкълм
Малкълм
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Семеен пъзел
Семеен пъзел
Черният списък
Макгайвър
Врагът сред нас
Хавай 5-0
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Малкълм
Малкълм
Семеен пъзел
Семеен пъзел
Черният списък
Макгайвър
Империя
Хавай 5-0
Семеен пъзел
Семеен пъзел

Черният списък
Демоните на Да Винчи
Живите мъртви
Ловец на мисли
Малкълм
Под наблюдение

Събота, 27 Април
Касъл
Касъл
Касъл
Кости
Кости
Хавай 5-0
Хавай 5-0
От местопрестъплението: Маями
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Голо оръжие
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Дълбоката държава
19:30 Кинг Конг
23:00 Орвил
23:55 Врагът сред нас
00:50 Дълбоката държава
01:55 Високо напрежение
02:40 Агентите на ЩИТ
03:25 Агентите на ЩИТ
04:10 Семейство Симпсън
04:35 Кости
05:15 Кости
06:00
06:45
07:35
08:25
09:20
10:15
11:10
12:05

Неделя, 28 Април
Касъл
Касъл
Касъл
Аутсайдер
Хавай 5-0
Хавай 5-0
От местопрестъплението: Маями
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Малкълм
14:25 Кинг Конг
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Дълбоката държава
19:30 Голо оръжие 2 &
21:30 Семейство Симпсън
22:00 911
22:55 Необикновените
23:55 Империя
00:50 Дълбоката държава
01:55 Високо напрежение
02:40 Агентите на ЩИТ
03:25 Агентите на ЩИТ
04:10 Семейство Симпсън
04:35 Аутсайдер
06:00
06:45
07:35
08:35
10:15
11:10
12:05

Вторник, 30 Април
06:00 От Ел Ей до Вегас
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Семеен пъзел
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Шпионски игри
15:15 Касъл
16:15 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:30 Малкълм
19:00 Семеен пъзел
19:30 Семеен пъзел
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 911
22:55 Хавай 5-0
00:50 Семеен пъзел
01:15 Семеен пъзел
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Малкълм
05:15 Под наблюдение
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Îтгоâори от áр. 15

скаНДи с ПреДВариТелНО ПОсТаВеНи БукВи
ВОДОраВНО: Лема, Етика, Омир, Лама, Итака, Ери, Панама, Асо, Етил, Са,
Име, Кран, Ла, Адамсит, ОН, Арон, Еос, Ро, Морал, Бемол, Дом, Пат, Паром, Киви, Рем, Гърч, Амин, Лагуни, Анимато.
ОТВесНО: Меласа, Опел, Мана, Арама, Кама, Арат, Амидол, Гу /Кайчжи/, Ре,
Аман, Пън, Ти, Ем, Бари, Рита, Смерч, Каски, Мо, Сако, Теоман, Ол, Ми, По, Ерос,
Ким, Метан, Дина, Пирин, Ров, Рил, Домино.

27

минути

ЦиФрОслОВиЦи БлиЗНаЦи
ВОДОраВНО: I КРЪСТОСЛОВИЦА: Атаман,
Перак, Памир, Малака, Ананас, Кесар, Лебед,
Вона, Ралица, Лама, Анита, Атила, Аромат,
Лариса, Ирина, Ерато, Акинак. II КРЪСТОСЛОВИЦА: Аракан, Лебег, Каран, Колона, Икитос,
Метил, Сонет, Вина, Лакуна, Толи, Илоти,
Ерика, Енозис, Мароко, Ерани, Алиса, Стирол.
ОТВесНО: I КРЪСТОСЛОВИЦА: Апаш, Лале, Тан, Катар, Амал, Мира, Минералит, Араба, Асо, Села, Дина, Пак, Цирик, Елеватори,
Расо, амин, Акант, Ана, Кара, Ятак. II КРЪСТОСЛОВИЦА: Акин, Тема, Рак, Морал, Арис, Лири,
Католикос, Анона, Ака, Секи, Туле, Лом, Нонет,
Елеватори, Боти, Изар, Енина, Ино, Гала, Осил.

Ñтр. 31
ВОДОраВНО: „Крилати същества“. Емеритура.
Арад. Шпатула. Срамота. Омар. Кок. Салам. ЕСУ. Утопист. Ино (Бернар). Три. Ананими. Стари чал. Латекс.
Инат. Литак. „Онорин“. Шакимова (Дарига). АПИ. Кривак. Сет. Име. Каолин. Цели. Ърин. Лон. Позив. „Мрази ме!“. Амал. ТТО. Оратор. Мак. Авотин (Роберт). Марина. Иретели (Полиевкт). Акинак. „Етъра“. Анев (Кирил). Нике. Етилати. Аватар. ОТВесНО: „Крепостта
на мъртвите“. Имамура (Шохей). „Операторът“. Длета.
Ирири. Изотери. Аруру. Ини. „Кни“. Итал (Йоан). Стил.
Тачанка. Моне (Клод). Итаконат. Ролер. Лат. АСУ. Опал.
Шило. Амини. Ърскин (Барбара). „Лавината“. Ищар.
Силикан. Морава. Астматик. Парик. Асама. Итам. Цол.
„Нина“. Троли. Екосез. Манит. Сватанак. „Велика“. Ака.
Адамо (Салваторе). Статив. Кукер.

2
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Спорт

Шампионат по борба на Стария континент

Златен медал за Биляна
Дудова и Тайбе Юсеин
Биляна Дудова спечели третата си европейска титла в женската борба, след като се
наложи с 3:0 над рускинята Светлана Липатова на финала в категория до 59 килограма на
континенталния шампионат в Букурещ.
Тайбе Юсеин спечели втората си поредна европейска титла в
борбата. Спортист №1
на България за 2018 година триумфира по безапелационен начин на
първенството в Букурещ, след като в битката за златния медал победи с 4:0 италианската
представителка Аурора
Кампаня.
Евелина Николова
спечели сребърен медал при 55-килограмовите, след като загуби
финала с 4:10 срещу украинката Ирина Хусяк.
Миглена Селишка
спечели сребърен медал, след като отстъпи с
4:6 на украинката Окса-

Тайбе Юсеин
на Ливач в
категория
до 50 килограма.
М и м и
Христова не успя да спечели бронзов медал
в категория до 57
килограма.
Българка- Биляна Дудова
та загуби с
туш от Альона Колесник то класиране в катего(Азербайджан) точно 15 рията.
секунди преди края на
Женският отбор по
схватката. Христова зае борба на България се
петото място в крайно- нареди на второ място

Тежкоатлетът Андреев
с европейска титла

Божидар Андреев
спечели титлата в категория до 73 килограма

на европейското първенство по вдигане на
тежести в Батуми. 22-годишният ни щангист
триумфира с двубой от
345 килограма, като в
движението изтласкване нашето момче записа
нов европейски рекорд
„А”
група,
XXIX
кръг

- 192 килограма.
Това е първа титла за
България от шампионат
на Стария континент от 2014
година.
Тогава Иван Марков
триумфира в категория до 85 кг.
Андреев
е
олимпийски
шампион при
младежите от игрите в Нанджин
през 2014 г. Миналата година,
след дълга пауза той се присъедини към националния отбор и спечели злато на европейско
първенство за 23-годишни в полския град
Замошч в кат. 77 кг с 338
кг двубой. Възпитаник е
на сливенската школа с
треньор Пламен Братойчев.

в отборното класиране
на европейското в Букурещ. Нашите момичета приключиха първенството със 112 точки, като Тайбе Юсеин и
Биляна Дудова защитиха титлите си, сребро
добавиха Миглена Селишка и Евелина Николова, а Мими Христова
се нареди пета. Трофеят бе връчен на старши треньора Петър Касабов.
Първи е тимът на Украйна със 168 точки,
трети е съставът на Турция с 98 т. На четвърто място
са Азерб а й джан с
96 т., а
отборът
на Русия
е пети с
89.
В класичес к и я
стил при
мъжете
до 97 кг
Кирил Милев спечели
сребърен медал. На финала той отстъпи първото място на руснака Муса Евлоев по точки.

Ансамбълът ни
е първи в многобоя

Българският ансамбъл в състав Симона Дянкова - капитан, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Ерика Зафирова и Стефани Кирякова се представи отлично при съчетанието си на обръчи и
бухалки. За него те бяха оценени с 24.400. Получиха и 24.950 за представянето си с пет топки. По този начин с обща оценка от 49.350 грабнаха златото.
Ансамбълът на Италия остана втори с 48.200
(24.300 на пет топки и 23.900 на обръчи и бухалки). Представителките на Япония завоюваха
бронзовото отличие с обща оценка от 44.200
(23.350 на 5 топки и 23.050 на обръчи и бухалки).
Българският ансамбъл се нареди втори на обръч и бухалки.
Шампионки в това съчетание с отлична игра
станаха украинките. Бронзовото отличие грабна ансамбълът на Япония.
Катрин Тасева се представи отлично и получи бронзовото отличие в многобоя с обща
оценка от 80.150.
Тя заслужи три сребърни медала - на топка,
на бухалки и на лента.

Лудогорец надви Левски

Първата шестица
ЦСКА-СОФИЯ - БЕРОЕ 2:0
1:0 Евандро 13 д.
2:0 Кристиян Малинов (89)
БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - ЧЕРНО
МОРЕ 0:1
0:1 Патрик Андраде (83)
0:2 Патрик Андраде (88)

Шампионска лига, първи ¼ финали

Аякс и Ювентус
завършиха реми
в Амстердам

Отборите на Аякс и Ювентус завършиха 1:1 в
спектакъл на "Йохан Кройф Арена" в Амстердам
и оставиха всичко за реванша в Торино. Резултата откри завърналият се след контузия Кристиано
Роналдо с глава в края на първото полувреме, но
още в първата си атака след паузата домакините
изравниха с гол на Давид Нерес. Гостите от Торино
укротиха напора на домакините през втората част,
а в края можеха да стигнат и до победата, но удар
на Дъглас Коста срещна гредата.
Аякс - Ювентус 1:1; 0:1 - Роналдо 45; 1:1 - Нерес 46.

Барса триумфира
на „Олд Трафорд”

Отборът на Барселона надви с 1:0 като гост Манчестър Юнайтед в първи дуел. В 12-ата минута Люк
Шоу си отбеляза автогол и до края ново попадение не падна. Каталунският тим постигна историческа първа победа на "Олд Трафорд" и взе преднина преди реванша. В големи периоди от срещата
"червените дяволи" диктуваха темпото и бяха поагресивни, но в крайна сметка не отправиха нито
един точен удар (от 10 опита).

Резултати в останалите два мача:
Ливърпул – Порто 2:0
Тотнъм – Манчестър
1:0 – Наби Кейта 5
сити 1:0
2:0 – Роберто Фирмино 26 1:0 – Хюн Мин Сон 78

Лига Европа –
първи
четвъртфинални
плейофи

Световна купа по художествена
гимнастика в София

Дъжд от голове на „Овча купел”

Левски отстъпи с 0:2 у дома срещу Лудогорец и
до голяма степен сложи точка на намеренията си
да преследва титлата.
Мачът беше изключително напрегнат и изпъст-
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рен със спорни ситуации.
Клаудиу Кешеру и Козмин Моци от дузпа вкараха попадеинята за шампионите, а двата тима завършиха срещата с по 10 души.

Втората осмица –
група „А”
БОТЕВ (ВРАЦА) - ВЕРЕЯ 5:0
1:0 Домовчийски (14-д)
2:0 Миланов (43)
3:0 Курупис (56-а)
4:0 Кацарев (58-а)
5:0 Генов (63)

Втората осмица – група „Б”
Септември (София) Локомотив (Пловдив) 1:0
1:0 Сахити 33'
Славия - Дунав (Русе) 3:5
0:1 Иса (12)
2:3 Чунчуков (51-д)
0:2 Мунин (24)
2:4 Ковачев (54)
1:2 Кирилов (41) 2:5 Фиртулеску (61)
1:3 Ковачев (43)
3:5 Кирилов (88)

Бенфика – Айнтрахт Франкфурт 4:2
Виляреал – Валенския 1:3
Арсенал – Наполи 2:0
Славия Прага – Челси 0:1

Българката Александра Фейгин спечели сребърен медал на турнира по фигурно пързаляне
"Скейт Виктория" в Зимния дворец в София.
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С възрожденски дух

Членовете на столичното народно читалище, което носи името на
първия български революционен лирик и възторжен читалищен деец
Добри Чинтулов и служебният колектив с неуморен дух
вършат полезна многопосочна
културнопросветна
работа, която го превръща в незаменимо
огнище на
знанието,
изкуството
и традицията в кв. „Дианабад“.
Да отчете своята дейност през изтеклата година, настоятелството
свика общо събрание.
Председателят инж. Светослав Пожидаев направи анализ на работата му през едногодишния перод и
определи насоките за
по-нататък.
През 2018 г. в кварталния храм на духовността и културата са работили шест
школи – по пиано, по
изобразително изкуство, по китара, по
приложно изкуство,
по модерен балет и
откритата школа по
творческо писане, развивали са дейност осем клуба, работили са
11 художествени състава, осъществявани са
срещи с писатели, поети, артисти, репетират
„Космическите гласове
на България“.
Традиционна, основ-

на, неизменна дейност
както на всяко читалище,
така и на нашето е библиотеката. Библиотекарката Весела Симеонова полага много усилия за актуализиране и
обогатяване на
библиотечния
фонд.
С интерес
се посещават
всички мероприятия, които през
годината са около 235. Изключително успешни са двата национални литературни конкурса – „Ирелевант“ – за необикновен
герой, и „Рада Казалийска“, посветен на първа-

талището, дълбока благодарност: Елена Христова, Кирил Гаврилов,
Мариана Драганова, Мария Лесева, Елена Божкова, Пламен Глогов, Лили Кирова, Гинка Благоева, Евелина Павлова и
други.
Необходимо е да добавим и неуморния дух
на малобройния щатен
персонал: Методи Крумов – секретар на читалището, Пепа Георгиева,
Весела Симеонова, Иван
Мишляков, Васил Тодоров, Богданка Ватрачка,
Виолета Глогова.
На срещите-раздумки с най-възрастните хора се разискват разнообразни теми. Често се организират екскурзии до
красиви и паметни кътчета на България и съседните страни.
И в бъдеще настоятелството на народно читалище „Добри Чинтулов

та българска поетеса и
учителка в Родопите.
На всички ръководители на школите, клубовете и съставите, които
осъществяват социалните контакти между съкварталците и създават
специфичната, възрожденска атмосфера в чи-

- 1935“ ще се старае да
увеличава културно-масовите, емоционалните
и запомнящи се инициативи.
Петър ДИНЧЕВ,
доайен на
читалищното дело
в квартала, почетен
член на читалището

Читалища

Китка босилек

В с. Босилковци, обл. Русе, се
проведе голямо тържество по
случай 100 години от основаването на читалище „Просвета - 1919“.
На него присъстваха стари и настоящи членове на читалището.
На специално табло бяха изложени фотографии, отразяващи живота му през годините - фолклорни групи, ръководени от Еленка
Маринова и инж. Михаил Михайлов, стари и нови танцови състави. Също така бяха изложени книги на местни творци: Петър Алипиев, Димитър Мантов, Павлина
Петкова и др.
Ученици изнесоха поетичен рецитал. Доклад за цялостната дейност на читалището от основаването му до днес изнесе библиотекарката Мария Тодорова. Емоционалното си слово тя завърши
с думите: „100 години читалище
„Просвета” - това ни дава самочувствието, че в тези трудни времена нас ни има, и макар с позабавен ход, нашите дела продължават въпреки многото човешки, политически, икономически
и нравствени перипетии. Остава
оптимизмът за хората, съдбовно
свързани със селото. Истински и

Пенсионерски клуб “Втора младост”
Дес е тина
ревностн
и
любителки на
добр у джанското народн
о
певческо
творчество веч
е
второ
поколение издирват,
разучават и изпълняват
неповторими добруджански народни песни, много от които звучат за първи път. Техни-

те изпълнения носят белези на висока художественост и в много случаи и на органична автентичност. В тях има
темперамент, хармония
между текст и мелодия,
чистота на изпълнението и артистично поведение.
Колко песни знаят
тези сладкопойни момичета от вокалната
група за изворен фолклор „Росна
китка” към
ПК „Втора
младост” –
Дулово, с
художествен ръководител
Иванка
Маринова! Трудно
може да се
каже, както и трудно може да се изброят сцените, на които са пели. Тех-

ните гласове са ехтели
и на най-престижните
национални фолклорни форуми, където са
делили мегдан с нашумели самодейни състави и винаги са се нареждали в челните редици.
Групата е носител на
златни медали от найголемите събори в България – Копривщица и
Котел, удостоена е с лауреатски звания от меж-

дународните фестивали
„Балканфест” и черноморския събор „Евро-
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фолк”, участвала е в галаконцерти на съборите „1300 години България” – Шумен, и „Листопад на спомените” – Варна, както и в преглед на
балканската пенсионерска художествена самодейност, където заема
почетно място.
Във всички свои изяви на местни, регионални и национални прегледи вокалната група „Росна
китка” е
утвърждавала
силата,
красотата и неповторимостта
на добруджанското народно творчество.
Андрей ХРИСТОВ,
Дулово

неподправени. Противоречиви и
преборващи се. Устойчиви като
китката босилек – винаги зелена
и свежа – за водосвет, послание
и символ на праведната душа, на
чистота и плодовитост – на бъдеще. Ние сме горди, че сме тези, които трябва да предадат факлата с
огъня на следващото поколението, което трябва да работи за просветата и културния живот на селото през следващото столетие.“
Присъстващите разказаха свои
спомени за участията си през годините в културните дейности.
Дългогодишната учителката Дешка Панайотова сподели мисли за
нашите последователи извън границите на родината.
Павлина Петкова, родена в с.
Босилковци, поднесе поздравителен адрес и цветя от името на
Конфедерацията на българските
писатели – Бяла. На тържеството присъства и Иван Михайлов дългогодишен директор на училището в селото.
Подарени бяха книги на читалището от Павлина Петкова и
Дешка Панайотова.
Павлина Петкова,
гр. Бяла, обл. Русе

Група
„Галатея”

Певческата група
„Галатея” от Варна с
ръководител известната в музикалните
среди Кичка Христова
(на снимката) зарадва своите почитатели
с изявата си в телевизионното предаване
„От българско по-българско”. Зрителите бяха омаяни не само от

изпълнението на
самодейците, но
и от красотата на
националните им
носии.
Успехите и многобройните си награди групата дължи на професионалното и сърдечно отношение на
ръководителката
към изпълнителите. Добрата дума е найкраткият път към сърцето на човека.
Щастлива съм, че намерих своето място в
„Галатея”. Тук песента
ми носи радост и удовлетворение.
Мария Демирева,
Варна,
кв. Аспарухово
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От стр. 1
Желаехме и да разберем как се приема нашият вестник, харесват ли
го, четат ли го. В предварителните разговори с ръководството ни
уведомиха и поканиха
на 12 април да отразим
провеждането на прегледа на художествената самодейност, организиран от общинския съвет на СП-2004, за да го
съчетаем с нашата дискусия.
Пристигнахме точно
за откриването на надпреварата. Зала „Катя
Попова“ бе препълнена със зрители. Изявата
на самодейните състави
оценяваше компетентно жури в състав Ваня
Делийска, Нина Спасова
и Цветелина Върбанова.
На сцената се редуваха
изпълнители на фолклорни и стари градски
песни. Един след друг
16 състава привличаха
вниманието на затаилата дъх публика. Всички-

На гости

в Плевен

17.IV. - 23.IV.2019 г.

Трудностите се преодоляват

Танцова група „Готините“
Срещата с общинското и част от областното ръководство на СП2004 – Плевен, се състоя в конферентната зала на общината. Председателката Пенка Иванова се пошегува, че другият вариант, ако не е занесла навреме заявката
за въпросното помещение, е бил да заседаваме
на пейките на площада.
Впоследствие разбрахме защо… Тя е юрист с
34 години стаж и е наче-

от общината освен поддръжката на материалната база, на която са
ползватели, и заплатите на назначените организатори. Необходимите средства се опитват
да осигуряват от добре
разположени към тях
успешни фирми. А те не
са толкова много. От 42
големи богати предприятия до 1989 г. не е останало нито едно…
Няма да премълчим
странното отношение

Хор на учителките към читалище „Изгрев“
те – отлично подготвени, талантливи, някои
от тях с красиви местни
носии, с рози в косите.
Беше истинска наслада
да слушаш всеотдайните „артисти“, да се радваш на прекрасните им
изпълнения, да се потопиш в емоцията, която
предаваха и на присъстващите. А те бурно аплодираха. Пеейки, видимо
забравяха грижи и неволи, очите им блестяха по
младежки, усмивки озаряваха лицата. Всъщност смисълът на пенсионерската художествена самодейност е такъв – да доставят положителни чувства на себе
си и на слушателите. От
разговорите със съставите научихме, че почти във всички пенсионерски клубове са изградени певчески групи и доста от тях печелят награди от фолклорни надпявания. Нашите
събеседници със съжаление споделяха, че им
липсва областен преглед на художествената
самодейност, в който
да премерят сили найдобрите състави, за да
отидат точно те на окончателната национална
надпревара. Прекрасен финал на песенния
празник бе хорото на
танцовата група „Готините“ към пенсионерския клуб „Мисия“.
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ло на организацията от
около година. По всичко личеше амбицията й
на човек, захванал се сериозно с обществената
работа.
В града има 9 пенсионерски клуба, разполагащи с помещения. Разходите за ток и вода се
поемат от общината. В
21 села плюс гр. Славяново също има пенсионерски структури. Полагат се усилия за привличане на нови членове и
на много места резултатите са налице. Събрана
е подписка с искане до
парламента и правителството за преизчисляване на пенсиите. Редовно
се организират посещения на театрални постановки с намалени цени
и безплатни концерти.
Сега са се захванали с
предлагане на безплатна храна за
социално
слаби,
разчитайки
на дарители. Общинс к а та организация
не получава финансова помощ за своята дейност

на кметството към нашия рейд. Обикновено
ни уважават, приемат с
отворени врати общините, в които отиваме за
добро. Трудно е да изредим всички градоначалници от целия политически спектър, приятели на редакцията. Визитните картички с личните им телефонни номера пълнят чекмеджетата ни. Убедени сме, че
колкото и да са ентусиазирани и всеотдайни,
водачите на пенсионерството без помощ и разбиране от страна на онези, за които много от тях
са гласували на избори,
ефективност се постига с неимоверни усилия. Налага се да обикалят с протегната ръка
за милостиня и често да
преглъщат незаслужени
унижения.

разговор с г-жа Нинова, според нас от отдел „Връзки с обществеността и медиите“
или нещо подобно, тонът й бе леко обезпокоен. Може би я изненадахме с молбата за елементарна справка с данни, които във всяка община би трябвало да са
вкарани в електронен
справочник, засягащи
пенсионерството. Впоследствие получихме
оскъдни отговори, които публикуваме без
редакторска намеса.
Обърнахме се и към
секретарката на Георг Спартански за
кратка среща с кмета.
Обяснихме
причината на посещението и
цялата си добронамереност. Обеща да върне обаждане, но не го
стори. Не че кой знае
колко се натискахме,
но отидохме на крака

да представим журналистическа карта – сторихме го. Но не ни допуснаха в „светаята светих“. Същата г-жа Нинова, този път съвсем разтревожена, запуши входа и обясни, че така не
може. Кметът има строг
график. Дали са ни зала
за срещата, какво повече и т.н. Да, но на нас
ни се искаше да разберем причините, поради които представител,
а още по-добре главата на местната власт не
откриха изключителния
невероятен преглед на
художествената самодейност. Поне там, където сме били, без изключение съществува
подобна традиция. В
Плевен, стопил се през
годините на прехода от
над 126 хил. души до
приблизително 60 хил.,
от които 29 580 остатъчни жители са оцеляващи с пенсии, отношението към последните
би трябвало да е наймалкото предпазливо. Кажи-речи половината гласоподаватели,
казано на политически
език, от пренебрежението може да те намразят.
Разбрахме, че кметът е
представител на реформаторите, от което допуснахме, че „номенклатурното поколение“ може и да не му е на сърце.
Обаче за него сме чували доста положителни
неща: компетентен, интелигентен, сладкодумен оратор, представителен мъж, полиглот…

Група „Фолклорни бисери“
в прекрасната сграда,
наследена от предците на местната управа.

Хвалбите на бившата му
колежка Пенка Иванова
са безкрай. Поне цен-

Фолклорна група от с. Върбица
Ще бъдем докрай откровени. При първия

бре. Площадът е супер.
Градините с лалета – също. Цари ред и чистота.
Все пак лошо впечатление прави голямото синьо петно, с което е зацапано името на антифашиста Коста Златарев близо до кабинета
на г-н Спартански. Нали
е естет. Не е ли грозно и
оскърбително подобно
падение!
Да се върнем към
нерешения проблем на
пенсионерите. Убеждават ни, че не е по негова вина отпускането на
помещения за настаняване на областния и общинския съвет на пенсионерите. За нас обаче е важен крайният
резултат. Процедурата
е спазена от г-жа Иванова перфектно. Дори
към актуалното състояние, протокола от избора и списъка на ръководствата са добавени
допълнителни документи. Не е възможно лидерите да продължат да се
събират по кафенета и
да приемат решенията
си там, облечени с доверието на своите членове. Вярно е, че на добра
воля са се възползвали
от гостоприемството на
бившия пионерски дом,
на Дома на офицерите,
дори на хотел, но докога?
- При срещата ни с
кмета бях обнадеждена. Не само се познаваме лично, но винаги
сме се уважавали. Отнесе се с разбиране. Резолира веднага с думите:

При строгия пропускателен режим трябваше

тралната част на „вилаета” му се поддържа до-

„Ние на толкова хора
сме дали помещения, че
на вас ли ще откажем!“
– спомня си председателката разговора от 4
февруари и добавя, че
срокът за изпълнение
е изтекъл. Явно се потвърждава поговорката „Царят дава, пъдарят не дава“. Очакваме
Емил Маринов, отговарящ за общинските имоти, да реши въпроса и
нашите хора след броени дни да отпразнуват
новодомство.
Позволяваме си да
препоръчваме още и
опита на други градове,
в които общинските съ-
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с всеотдайност и талант

читалище „Изгрев“, който заслужено спечели първото мясвети обсъждат и включ- ното поколение в Пле- поставят начело само
то в настоящия
най-достойните.
ват в бюджетите си спе- венско.
преглед на хуСвои успехи и инциална субсидия на баОще един сериозен
дожественаза брой членове на клу- проблем тревожи наши- тересни инициативи
та самодейност
бовете. Срамота е да съ- те домакини. Здравка споделиха:
заедно с Хора
Елена Каменова. Тя е
бират и просят стотин- Маринова, заместникза македонски
ки за всяко мероприя- председател на област- председател на ПК „Дапесни - Плевен.
тие. Предстои областна ната организация, спо- наил Попов“ в Плевен.
Стойка участконференция. От член- дели, че председателка- Участва във вокална
ва още във воския внос, който е сим- та – 86-годишната Вио- група към клуба и читакалните груволичен, а не може да лета Огнянова, е болна лището „Лик“ – „Пендапи „Пендара“ и
бъде по-висок заради и на практика няма въз- ра“. Има висше иконо„Феникс“. Насвсеобщата бедност на можност от дълго време мическо образование и
коро подреди
възрастните, почти ни- да изпълнява функции- две магистратури. Рабоизложба на гощо не остава, след ка- те си. Но упорито не ос- тила е към окръжния съВстъпително слово на блени и плетива
то преведат задължи- вобождава поста, което вет на града и ръководи
главния редактор Петьо Дафинкичев по повод 85‑ата
телните проценти към създава трудности. Бли- клуба 5 години. Отскоси годишнина. Похвали се,
че са участвали във варненския „Листопад на спомените“ и благодари на вестника за подкрепата на фестивала.
Сподели колко
се гордее с нашата грамота
и още, че изданието ни е любимо за семейСреща в общината с членове на общинското и областното ръководство на СП-2004, Плевен
ството й, а статиите на главния редакинстанциите нагоре зък до нея човек пък съ- ро към него са създали е работила към авто- зация „Ненови“ ЕООД.
и СП-2004.
бира членски внос, само група за сиртаки освен транспорта. Била е и обПенсионерският клуб тор са първо четиво за
Хубаво би било и да че никой не знае къде традиционните по гим- щински инспектор към с председател Росица съпруга й.
Добри думи за „Пенсе гостува поне на кон- отиват парите. Потърси- настика и народни тан- кметството. През 2008 г. Добрева е в село Върцертите на самодейци- ли са помощта на ръко- ци. Те също разчитат ос- създава вокалната гру- бица. Създаден е преди сионери“ споделиха
те. На 17 декември м. водството на СП-2004, новно на спонсори. Гор- па „Нежни звуци“, коя- 10 години и в него днес много от присъстващито ръководи и до днес. членуват 115 души. Съ- те. Въпреки някои неГордост са трите учас- бират се всеки ден. За благополучия от съюзен
тия през миналата го- тях клубът е място за об- характер и проблеми от
дина в предаването на щуване и взаимопомощ. местно значение устаноБони Милчева „Ако за- Силата им е в певческа- вихме, че пенсионерите
жалиш“ по тв „СКАТ“. В та група „Росна китка“.
в плевенската общинска
дружеството й членуГеорги Христов е и областна организация
ват 70 жени. Дейността член на областния съ- живеят със самочувстви-

ВГ „Нежни звуци“, гр. Славяново
г. за коледното тържество само зам. областната управителка е отделила от ценното си време, макар че са били поканени всички големци
от местен мащаб. Дори
е почерпила участниците със сладки. Хвала!
Сега предстои общинска конференция с делегати от селата. Добре
е поне с по един сандвич
и малка бутилка минерална вода да се подкрепят присъстващите.
Предстои им сериозна
работа.
Обещаваме, че ще
следим за промяна на
отношението в положителна посока. Разбираме, че ако кметът бе
от управляващите, възможностите щяха да са
повече. Майсторлъкът е
при сегашната ситуация
да проявиш характер и
да бъдеш такъв, какъвто
си обещал предизборно
и какъвто пенсионерите
очакват да бъдеш. Уверяваме го: много негови колеги биха му завидели за качествените
показатели на възраст-

но председателката Валентина Николова, след
като ги е изслушала и заявила, че прекрасно ги
е разбрала, „назначила“
кой да ръководи организацията, пренебрегвайки правилото, че в
пенсионерския съюз
ръководителите се избират. Организацията
се подготвя за отчетноизборна конференция и
членовете й се надяват,
че ще съумеят сами да

деят се с вокалната си
група, която редовно ги
радва с награди от участия във фестивалите на
Беклемето и Черни Вит.
Голямата им тревога е,
че вече две години чакат ремонт на клубните помещения и въпреки обещанията той все
не се случва.
За дейността на женското дружество „Славянка“ сподели Мария
Анчева. Дълги години

Фолклорна група при ПК „Сторгозия“
е богата и разнообразна. Кметът на единствения град в областта Славяново помага и са благодарни за подкрепата
на Земеделска органи-

Отговори на общината

- Какъв е броят на пенсионерите
в общината?
– В Община Плевен не се събира
и поддържа информация за броя на
пенсионерите.
- Колко са пенсионерските клубове на територията на общината?
– 24 бр.
- Какви средства заделя общината за тяхното функциониране?
– За 2019 г. от бюджета на Община
Плевен са гласувани 205 000 лв. за 14
клуба (9 в гр. Плевен и още 5 – в селата Тодорово, Горталово, Къртожабене, Тученица и Ласкар). Останалите
10 клуба са на издръжка от местните
кметски бюджети.

Има ли в града трапезарии за социално бедни и колко са те?
– Няма организирани от Община
Плевен трапезарии за бедни.
- Пенсионерската организация
участва ли в общински мероприятия?
- По собствена инициатива и при
желание членовете от различните
пенсионерски клубове взимат участие в общински мероприятия.
- Колко души обслужва социалният патронаж?
– 400 души в гр. Плевен. Допълнително се обслужват още 40 души в село Коиловци, 30 в с. Пелишат, 25 в с.
Бохот и още 60 души в гр. Славяново.

вет. Дълги години е работил в Словакия като
директор на българското училище в Братислава. Той разказа за онова,
което пенсионерите там
получават като отношение и че то е на светлинни години от нашите неволи. Показа и специалната карта за безплатен
транспорт и получаване
на различни други привилегии.
Стойка Василева живее в село Горна Митрополия. Тя е бивш учител,
член на областното ръководство. В момента
членува в клуба на инвалидите в селото. Десет години е била председател на ПК „Надежда“. От 36 членове, преди да премине в Плевен,
го е оставила с 215. Пее в
Хора на учителките към

ето на хора, съхранили
гордост, достойнство и
авторитет. Удовлетворени са, че правят живота
на своето онеправдано
поколение по-пълноценен, по-цветен и по-съдържателен.
Пожелахме им бъдещи успехи. Обещахме
нови срещи, а те от своя
страна – сътрудничество на нашите страници.
Защото осъзнават, че и
най-прекрасната инициатива, и най-добре организираното мероприятие с времето избледняват и изчезват от паметта на хората, ако не
е оставена писмена следа за тях.
Екип: Петьо
ДАФИНКИЧЕВ,
Маргарита
ЛОЗАНОВА,
Соня ВЪЛКОВА

2
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Кукенхоф

Кукенхоф – или Кухненската градина, както се превежда от холандски, е мястото,
на което да видите такова
голямо количество лалета
както никъде по света.
Всяка година през пролетта в градините Кукоенхоф
(между Амстердам и Хага)
разцъфтяват над 7 милиона
цветя.
Лалетата са над 1000 вида! Градините Кукенхоф носят името си от своето далечно минало, когато районът все още бил диво място

за лов, а край имението на
местна благородна дама били засадени подправки за приготвянето на улова.
От Кухненска градина преди около 150 години огромната площ е изцяло променена и превърната в цветна
градина.
Първата изложба на цветя е организирана през 1949
г. от кмета на близкия град
Лисе и производители на луковици за лалета.
Всяка пролет в Кукенхоф
пристигат стотици хиля-

ди посетители от цял свят,
нетърпеливи да видят този
жив килим от цветя, разположен на 28 хектара, за да си
подарят най-красивата разходка. Освен че имат на разположение километри алеи,
езерца, мелница, посетителите могат да се включат в
работилници за изработка
на украшения от цветя, да се
запишат на курс по цветарство, да карат колело, да си
направят пикник... Кукенхоф е
отворен всяка пролет за около два месеца.
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Ванкувър Айлънд е посещавана туристическа
дестинация в Британската Колумбия, Канада. Това интересно място, което навремето е било каменна кариера, сега приютява едни от най-красивите градини в света. Градините Бучарт представляват невероятни цветни паркове, разположени на площ от 55 акра (около 220 декара).
малко история
Невероятните градини са получили името си
от фамилията Бучарт – Робърт Пим Бучарт и съпругата му Джени Бучарт, които първоначално
се преместили във Ванкувър Айлънд, за да добиват варовик. През 1906 г. Джени Бучарт създава Японска градина с помощта на Исабуро Кишида, това е първата градина, създадена от семейството. Когато мините изчерпали залежите
си, Бучарт ги преустроили в красиви градина,
като създали Подводната градина. С течение на
годините градините се разширявали и били добавяни множество други.
Създадени на различни платформи, те представляват поредица от разделени градини в различни стилове.
италианска
Италианската градина е добро изключение от
правилото за цветните градини, защото в нея
не растат цветя. Този вид градини са развити и
поддържани през италианския Ренесанс и често включват древни митологични сцени. Вода-

Ìиракúл ãардúн
гурят
необходимите
условия за
растежа на
тези
цветя
върху сух
терен
и при
неблагоприятен

Градината на чудесата в Дубай е най-голямата градина в света, създавана някога от човешка ръка.
Местността се простира насред пустинята на
площ от 72 000 кв. м и
в нея има над 45 милиона вида цъфтящи растения. Една от многото
атракции на Миракъл
гардън е изумителната цветна стена с обиколка от 1 километър,
която поставя градината в списъка на конкуриращите се за рекорд на Гинес за найдългата цветна стена в
света. Също така там се
намира чудесен път с
дължина 4 км, украсен
с красиви цветя.
Градината отваря
врати през 2013 г. Отворена е всеки ден
от октомври до май,

тъй
като
растенията
в пустинята се развиват найдобре през
зимата.
Архитекти
и дизайнери са
конструирали специална система за преработване
на отпадъчни води, които да
се използват за
напояване.
Тя е
създадена с
цел да
се оси-

климат.
Всеки сезон Миракъл
гардън изглежда различно. Хората, които се
грижат за цветята, правят специфични комбинации от цветове и аромати, за да разнообразяват постоянно изгледа на градината.
На територията на
Миракъл гардън се намира и Градината на пеперудите, които наброяват над 10 000 вида.
Има и още една, наречена Ароматната градина. В нея се отглеждат лековити билки
от над 200 страни, а всеки
посетител може да
с и
набере
какв о то пожелае
и дори да
си приготви
чай.

та в Италианската градина е символ на плодородието и изобилието и е използвана в големи
количества в този дизайн.
розова
Обикновено розовите градини са построени,
за да се отглеждат и показват различни сортове
рози. Традиционният им дизайн представлява
тревна площ, заобиколена от розови храсти или
алеи с рози. Розовите градина Бучарт не правят
изключение от това правило.
средиземноморска
В повечето случаи средиземноморските градини са проектирани с тревна площ в средата и
растения, които растат около пътечките и ъглите. Дори и малката Средиземноморска градина
Бучарт следва този модел.
японска
Проектирана е от японски дизайнер. Азиатските градини са известни с почти перфектни
форми от изкуствени цветя. Дизайнът се е развивал в продължение на стотици години на традиции в градинарството.
Подводна
Най-красивата градина от фамилията Бучарт
си остава Подводната градина, която се намира в старата варовикова каменоломна. Разположена в долната част на каменоломната, тя е
построена така, че да създава невероятно усещане с нейните стени от дървета и цветя, които
растат навсякъде. На края на Подводната градина може да се види фонтанът Рос, който впечатлява със своята каменна красота.
Тайната градина
След отварянето на градините за публични
посещения Джени Бучарт запазва една част от
тях като своя лична градина, намираща се близо до имението им. Тя не е известна с изключителен дизайн, а със своите тихи кътчета за отмора и наслаждение.
Градините са отворени за посещения през
цялата година и са така проектирани и засети с
растения, че да разкриват красотата на природата във всеки един сезон.
страницата подготви иван ВасеВ
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Здраве и усмивки за всеки именик

От стр. 1
Цветя,
телефонни обаждания и комплименти получавам
на празника, различни подаръци и, разбира се, съм благодарна и
щастлива с тези проявени жестове и внимание.
Дай Боже здраве, ведрост, доброта, усмивка, добра дума за мен,
близките ми, за всеки
именик и не само.
- Има ли история
красивото ви име,
колкото красиво е и
пролетното цвете - виолетката?
- О, да, любопитна е и
ще ви я разкажа с удоволствие. Всъщност аз
имам две имена - Виолета и Валентина. Когато
съм се родила, моят баща е отбивал военната
си служба. Дошло време да
се обмисли
как да
се казва бебето.
Татко
и неговите съказарменици от
ротата
му решили
да направят сюрприз
на мама. Във войнишка
шапка те пуснали сгънати листчета с написани
имена на тях. Събрали
ги и отишли под прозореца на родилния дом.
Изпели няколко песни,
след което хвърлили
шапката на майка ми. Тя
хванала и изтеглила едно от листчетата, а то се
оказало единственото,
на което били написани
две имена - Виолета, Валентина. По онова време обаче не се разрешавало новороденото да
носи две имена. Майка
и татко взели решение
да ме запишат Виолета,
а „нелегалното” ми име
да е Валентина (смее се).
Всички роднини и приятели в близкия ми кръг
ме наричат Валя.
- Да поговорим и за
бляскавата ви кариера. Кога беше първата ви публична изява?
- Още в пубертета. Период, в който абсолютно всички хо-

ра изявяват определени творчески възможности. Ако техните родители ги подкрепят, те
се развиват, ако ли пък
не - закърняват и енергията се трансформира
в друга посока. Така се
случи и с мен. Един ден
вървях по улицата и видях голям афиш, на който пишеше, че Дворецът на пионерите прави прием за актьорската школа. Казах на баща ми, че желая да се
явя, а той ми помогна да
намеря материал, за да
се подготвя. Тази школа
тогава се ръководеше
от Асен Траянов, който впоследствие стана
и главен режисьор на
БНТ. Много колеги минаха през това школуване - Ванча Дойчева,
Доротея Тончева, Мая

Драгоманска, Иван Кутевски... След това кандидатствах във ВИТИЗ и
така започна всичко.
- Не ми казахте любовта важна ли е и доколко за един творец?
- Не само че е важна,
тя е водеща. Любовта
във всичките й форми
и измерения - към творчеството, към колегите, към любимите хора.
Тя е основна движеща
сила в творчеството.
Веднъж тя е от важност
и от значение в личен
план, друг път тя е ръководеща в работата. Въпрос на баланс е.
- Какъв е ключът
към успеха според
вас?
- Проф. Желчо Мандаджиев и проф. Гриша Островски, които ми
преподаваха актьорско
майсторство, научиха мен и колегите ми,
че сентенцията на Станиславски е на място и
безгрешна - „1 процент
талант и 99 процен-

Виолета Гиндева е родена в Сливен. Дъщеря е на професора по философия Панайот Гиндев. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Желчо Мандаджиев във ВИТИЗ през
1968 г. Кариерата й е във възход години наред. Има шанса да работи с
Въло Радев, Борислав Шаралиев, Христо Христов, Вили Цанков, да играе с големи актьори като Апостол Карамитев, Стефан Данаилов,
Йосиф Сърчаджиев. Играе в „Иконостасът“, „Дъщерята на началника“, „Снаха“. Когато се снима в „Черните ангели“, не й разрешават да
си слага фондьотен, защото кожата й имала особено излъчване. Актрисата е била доцент по актьорско майсторство за драматичен
театър във Варненския свободен университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Театралния колеж „Любен Гройс”. Носителка е на множество престижни награди и редица международни
отличия. Тя е и директор на Международния филмов фестивал за европейско кино „Европа е тук”.

Актрисата с едни от любимите си хора
та труд”. За другите не
зная, но моят живот потвърждава тази сентенция 100 процента.
- Партнират ви колоси и в седмото изкуство, и в храма на Мелпомена. Професионализмът е явен, но комичните случки са малко известни. Споделете ни някоя.
- Да, имала
съм шанса да играя с най-големите имена на
българския театър и кино: Любомир Кабакчиев, Апостол Карамитев, Георги Георгиев - Гец
и много, много други. Смешна случка ще ви
разкажа на мига. Тя е от
спектакъла „Бяг” на Булгаков. Партьори ми бяха

скача на сандък и оттам
се втурва към героя на
Гец, хвърля се на врата
му и го обхваща с краката си през кръста. Мно-

то за по-малко от седмица трябваше да научи
огромен текст, който бе
в рима. Това е абсурд. За
да му помогнат, от екипа взеха решение да напишат неговия текст на
едни големи кадастрони, които поставиха зад
камерата. Останалите
вече бяхме репетирали
два месеца преди това. В съседното студио
Стефчо Данаилов снимаше комедия на Шекспир по същия начин.
Работниците от персонала обаче решават да
си направят майтап, като разменят кадастроните между двете пие-

С Димитър Ташев в "Иконостасът" по мотиви
от романа “Железният светилник” на Д. Димов

го пъти сме репетирали и играли, но веднъж
Любо заместваше Гец и
беше застанал на ръба
на оркестрината, когато се хвърлих в обятията му, той се подхлъзна и
падна в нея, този голям
и як мъж. Много смешно беше. Всички колеги се намесиха и го извадиха, след
това зад кулисите добре се
посмяхме, а
публиката така и не разбра
за гафа. Ще ви
разкажа и още
един, той беше в телевизията, снимахме „Макбет”
на Шекспир, а
режисьор беше Хачо Бояджиев. Първоначално Иван
Кондов играПред портрет на своята героиня еше Макбет,
а аз - лейди
Мария от филма ''Князът''
Макбет. ПораГец и Любомир Киселич- ди здравословни прики, той беше дубльор на чини се наложи Кондов
Гец. Моята героиня, ко- да се откаже. Хачо повигато излиза на сцената, ка Любо Киселички, кой-

си. Снимаме ние, а Любо
казва нещо, което аз въобще не съм и чувала в
пиесата. Обърках се, не
знаех какво да отговоря,
а трябваше, но думите
ми не се връзваха с тези
на неговия герой... Той
така и не се усети, защото не владееше текста. В
следващия момент Хачо
жестоко се развика от
апаратната: „Ама какво
става, какви са тия работи?” В този миг в студиото влетя Стефан и в
двете студия настана голям смях. Данаилов също се бе подвел и чел текста на Макбет в тяхната
пиеса. Веселбата бе голяма. В
подобни
случаи
напрежението
се разведрява,
помага
за по-лека работа.
- За
„Оскар”
мечтали ли сте някога?
- Не, навремето не можеше да се общува със

структурите, организиращи тази награда. Но
животът направи нещата така, че получих
абсолютно всички български национални награди. Това е достатъчно за мен.
Иначе по принцип
не спирам да мечтая,
непоправим мечтател
съм. Мечтая любовта
от близките ми да е все
така всеотдайна и взаимна. Сред екипите, с
които съм работила и
работя, е царяло и цари любов. Имах и страхотния късмет преди
няколко години да попадна в екипа, който
реализира спектакъла
„Лунатици” на Народния треатър „Иван Вазов”. Сред целия екип
по време на репетициите цареше любов, всеотдайност и симпатия.
Нещо, което е силно и
то си личи на сцената.
- Кога сърцето ви
е открито и кога има
своите резерви и задръжки?
- Аз съм открит човек, но когато срещу
мен застанат негативно
настроени хора, се спасявам, като слагам бариера. Много от хората са със сведена глава,
намръщени, озлобени.
Знаете ли, аз не обвинявам реакциите им.
В момента те са поставаени в отчайващи обстоятелства и условия
на живот. Виждат и осъзнават, че не чувстват сили, за да променят нещата.
- Днес, в нелекия
делник, какво държи
гърба ви изправен?
- Две неща - любовта към семейството
и всеотдайността ми
към работата. Обичам
я! Ако ме попитате коя
е ролята, която е мечтана за мен, ще ви отговоря така, като биха
го направили и всички
останали актьори - бъдещата.
- Читателите на
„Пенсионери” ви обичат безрезервно! Пожелайте им нещо!
- Здраве - има ли го
човек, всички трудности се преодоляват!
Няма ли човек здраве, това няма как да
се случи.

Интервюто взе
Иво АНГЕЛОВ
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Български

Поезия

×акан като ïролетта
Помня
този очакван празник, който
идва всяка пролет.
Традиция,
предавана
от поколение на поколение от
давнашни
времена.
Подготовката за найголемия
християнски празник Великден минава
през Велики заговезни и Лазаровден. Срещата с него започва още след Сирната неделя –
замомените девойки се събират да учат лазарските песни
и ситно лазарско хоро. Навред, дето се събират момите,
в потайни одаи се сдумват да
се гостува в кумицата, да попяват и игра да редят, че времето не чака. Тайно дружките се
подготвят за онази събота, която извежда лазарките на мегдана и селските домове. Всяка си знае мястото коя какво
ще прави.
Дошъл е чаканият с толкова
трепет и радост Лазаровден –
съботата, една седмица преди
Великден. Облечени в най-хубавите си дрехи – кроени, шиени, майсторени с много обич.
Все за празника се приказва –
момите подлудяваха майките
си – мерят дрехи, украска и
скришом се надяват ново да им
се купи. Каква носия – блузка
от кенарено платно със ситно
везана пазва, сукманче с шити
поли, поли и престилки – тъкани и шарено шити. Гиздост
– на хубост очи да се нагледат,

сърце да се нарадва. Песни огласят сокаци и улици. Нагиздени стопанки очакват лазарките зад тежки чемшир-порти.
Мерак момински за лазаруване. Чуеш ли песните лазарски, няма забравяне, помниш
ги и очакваш до другия Лазаровден. „Отворете нови порти
да увлезем в ширни двори, да
попеем, да поиграем, здраве и
берекет в този дом да пожелаем”. Знае се каква песен иска стопанката: за малко дете,
за мала мома, за невеста под
венчило, добър юнак, за здраве, за берекет. Една, две, че и
повече песни пеят лазарките и ситно-ситно хоро редят.
Като свърши песента, кумицата дава вязана кърпа, в която стопанката пара ще тури
за берекет и здраве, в кошницата пресни яйца – за добрите пожелания – дарове от
сърце. Така от улица в улица,
от махала в махала лазарките
отварят тежки порти, дето зад
тях ги очакват радостни домакините, лазарките да попеят и
ситно хоро да поиграят. Иг-

рата радва
окото, топли сърцето.
Някъде стопаните искат хорото
да не води
кумицата, а
някоя друга
лазарка да
води хорото – я роднина, я харесана невяста за ерген. Цял ден
до мръкнало се чуват
медните
благословени песни
на лазарките: „Тук сме
чули и разбрали, че има мома
хубава”… „Да виде Лазара, че
догодина може невяста да е.”
„Заспало е детенце в позлатена люлчица./ Майка му го будеше да погледа Лазара как хубаво играе…” А то, милото, ще
изхвръкне от везани пелени.
Слънцето захожда на залязване – празникът преваля. Лазарките отиват у кумата да се
гощават с благи и преблаги
манджи. Събраното, парите и
сумата от продадените яйца
те решават да даруват на читалището, на тези, дето нямат
с какво да срещнат Великден.
Така е от години.
Такова време – богатията
не блазнеше хората – голямото имане беше духовното
богатство. Чувството на единение, благост, доброта, обич
към ближния, чувство, което се
предаваше с благослова на лазарските песни и ситното хоро на чудните, прекрасни момичета, че песен синур няма,
а хоро не старее.
стоян калПушкОВ,
с. Загорци, Новозагорско

×ÅÒÈÂÎ Ñ ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ

Посреùане в Звездниÿ ãарадок

Продължение от бр. 15
Два процента за успех да има, Георги ще
ги намери тези два процента. Такива като Георги винаги се завръщат.”
Вечерта на 10 април
с нетърпение очаквах
информацията за старта в общежитието на
Организацията за съдействие на отбраната
на ул. „Гео Милев“. Когато Иван Славков в качеството си на говорител обяви за старта и
каза „…. с командир Николай Рукавишников”,
аз скочих и казах: „Георги е!” Веднага отидох
до американското посолство, където на съседната сграда бе оформена витрина за космонавта. Там вече бе пълно с народ. Възторгът
бе неописуем. Имаше
и колеги от авиацията.
Взаимно се поздравява-

хме. На сутринта заминах за балнеосанаториума в Хисаря. След няколко дена началникът
на станцията ме извика
и ми предаде, че трябва
да замина за София и от
там в Москва за посрещане на космонавтите
от Байконур.
Имаше колебание за
заминаването поради
нескачването на „Союз”
с орбиталната станция
„Салют”. Но най-сетне
всичко бе решено.

групата на учителката и
инструктора е по настояване от руската страна.) А в Дома на българо-съветската дружба останалите от групата вече бяха там. Водач на групата бе гене-

копоставени лица и такива от съветското посолство. Излетяхме със
самолет Ту-154 в 12.40.
На Шереметиево кацнахме в 15.20. Групата тържествено бе посрещната от ръководи-

ÖÂÅÒÍÈÖÀ
Отново пак е Цветница
със върбите увивни ...
От Дебрецен до Летница
пленят ни сцени дивни ...
Навлезе Бог в Йерусалим
по клонки палмовити ...
Завет пося - да наследим
и претворим в мечтите!
Ечи Спасителният глас
във храмовете чудни ...
Дошъл си, Господи, сред нас
вред обич да събудиш!
Проблясват слънчеви лъчи –
там топъл дъжд се ръси ...
Поспри - за малко замълчи,
любов попий с дъха си!
В лалета, нарциси и цвят
градини са, дървета ...
А благословите летят –
в очите мир да свети!
И цветни имена звучат,

ръцете чаши вдигат ...
Закичен цял си, Божи свят днес радост те настига!
Цветята шепнат без слова роден си да обичаш ...
Сполай Ти, Боже, щедростта усмивка с нас да тича!
стоян миХайлОВ, Търговище
в хотел „Октябърская“.
Малко отдих и на вечеря. И не по протокол,
а непринудени разговори и приветствия. А
оценката за проявеното мъжество и героизъм е висока и особено когато звучи от устата на такъв виден авиоконструктор, какъвто е
Алексей Туполев: „Понякога щастливите не-

22 аПрил

Тръгването е в 12 часа. Време за събиране
на групата – 10 часа в
Дома на българо-съветската дружба. Може би
от нетърпение, на мястото бях в 9.30 и точно в
този момент пристигна
групата от Ловеч. В състава й бе учителката на
Георги Цветана Сапунджиева. (Включването в

17.IV. - 23.IV.2019 г.

Посрещане в Звездното градче
рал-полковник Захари тели на Дружеството удачи са много по-ценЗахариев. На изпраща- за съветско-българска ни от много удачни понето присъстваха висо- дружба. Настаниха ни лети. А тук щастието бе

2

сътворено от подготовката, умението и мъжеството на Рукавишников и Иванов.”
Всички с нетърпение очаквахме утрешния ден – срещата с Рукавишников и Иванов.

23 аПрил

С двете коли, предоставени на нашата делегация, в 10.30 ч. тръгнахме от хотела за посрещане на космонавтите. На летището е
пълно с народ. Тук може би са всички космонавти. Нашата делегация бе поета от летеца
– космонавт, два пъти
герой на СССР, Губарев
Алексей Александрович (командира на Ремек - Чеха). Информираха ни, че в 12.00 часа
космонавтите трябва да
слязат от самолета, идващ от Байконур. А до
това време – поздравления, поздравления.
И толкова много космонавти на едно място.
Следва
Цветан сТОйНОВски

Обяви

17.IV. - 23.IV.2019 г.

Покана
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Съобщения

ТАРИФА

Столичният клуб по родознание и краезнание към БГФ „Родознание” и културно-просветният землячески клуб „Петрохански светлини”
ще проведат ОБЩА СБИРКА на 18 април 2019 г.
– четвъртък, от 17 ч. в малкия салон на НЧ „Славянска беседа” на ул. „Георги Раковски” № 127 в
София. Ще бъде представена книгата
„МОЯТА ФАМИЛИЯ, ИЛИ КРАТКА ИСТОРИЯ НА
РОДА МИХАЙЛОВИ”
с автор Христан Игнатов Михайлов
Поканваме членовете на двата клуба и граждани да посетят общата сбирка за представянето на книгата.
От ръководствата на двата клуба

Обяви:
Лични обяви, написани на талон от вестника, са
безплатни и излизат по реда на пристигането.
Спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност,
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.
Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева;
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.
Заплащането става с пощенски запис на адреса на
редакцията на името на Надка Иванова Ангелова или
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и
името на човека, за когото е предназначена честитката
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

малки обяви

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържанието на обявите.
Материалите, свързани с определена дата, да се изпращат най-късно две седмици предварително.

032/249675 – продава по
съгласие нафтова печка „Балкан”, годна, радиоапарат „Селена”, филмов прожектор с 6
цветни диапозитива от Ермитажа, Петербург. Продава голям сервизен комплект, малък сервиз от лъжички, табла
за игра, мъжка кожена чанта
0893/542277 – продава
мерцедес А160, на бензин,
2001 г., сив, металик, климатик, алуминиеви джанти –
2000 лв.
02/8508784 – „Селско декамеронче” – забавна и познавателна книга за село Гълъбник, Радомирско – 19411944 г.
0885/083606, 02/9277167
– домашен майстор поправя
мебели, дограма и др. Продава триоперационна дърводелска машина, фреза за мерцедес купе 114-115, бял ретро волан, стъкло за фар, такове и др. Продава часовник
с кукувица, китеник, спортен
велосипед, радиокасетофон,
микроскоп, аптекарска везна, грамофон, старинни часовник, телефон, фотоапарат
0889/378252 – продава
апарат за точкова заварка –
145 лв., мини казан за ракия
– 160 лв., сушилник за чини

0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
088 790 6922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.
на 2 нива – 8 лв.
0886/373501 – подарява
тибетска гъба, цигулка, лък,
кутия
02/8693067 – продава изгодно салонен бюфет – масивен, от дърво, остъклен; продава/заменя кошница за носене на бебе
035790021 – продава абрихт с елдвигател, размери
400/2000 мм
0887/985240 – продава
електромер, водомер, пружина за легло, панелна дограма
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 – продава грамофон, грамофонни плочи,
видео и касети, пощенски
марки, картички, социологическа литература
0889/613432 – продава
пчелни семейства без кошери – 16 лв. на пита
0 8 9 8 / 3 8 0 4 8 7 ,
02/8242129 – продава часовник с кукувица, радиока-

Възпоминание
През април 2019 г. се навършват
35 ГОДИНИ
17 ГОДИНИ
от смъртта на милия
от смъртта на милата
ни татко
ни майка и баба

СПАС
ГЕОРГИЕВ
ДАНЧЕВ

ТАНКА
ЙОТОВА
ШАБАНСКА

Ва жно!
Възпоминания, скръбни вести, поздравления, честитки изпращайте на адрес: 1421 София,
кв. „Лозенец“, ул. „Криволак“ №48, вх. „В“, за в.
„Пенсионери“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

сетофон, китеник, спортен
велосипед, микроскоп, аптекарска везна, грамофон, старинни часовник телефон, фотоапарат
07126/2426, 0884/680784
- продава дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава
акумулираща печка, маслен
електрически радиатор, ретромагнетофон „Мамбо“, килим тип персийски
0877/882177 - предмети
на ловна тема, полилей 3-лампов - 100 лв., пепелник европейски - 30 лв., картини - мечки в тайгата - 50 лв., глутница
вълци - 20 лв., книгите "Рилският светец", издадена през
1947 г. - 100 лв., "Очни болести" - 100 лв., яке шушляково, комплект с панталон, нови, европейски - 80 лв., облекло за туристи и скиори европейско - х 10 лв., проводник
венелитов 6 кв. мм - 180 м 200 лв., електр. апартаментно табло ново, фабрично, с
9 автоматични предпазителя - 70 лв.

имоти

0876/212235 – продавам
къща с 4 стаи, баня, тоалетна
във вилната зона на с. Побит
камък, Разградско, с чист въздух и тишина
0895/126075 – купува къща
на изплащане в областите Ловеч, Габрово и Търново
0889/613432 – дава под наем апартамент – 200 лв., в Ст.
Загора
0889/613432 – купува апартамент двустаен в София – без
посредник! Без първи и последен етаж!
0899/164904 – продава
имот в София с разрешена виза за проектиране на къща –
8800 лв.
08133/2567 – продава къща гредоред, 4 стаи, баня с тоалетна, двор, гараж – в с. Ряхово, Русенско

Възпоминание
На 18 април 2019 г.
се навършват
3 години
без

Борис Танков Пенчев

от с. Попица, Врачанско
Мили родители, дядо и бабо, човек си е отишъл
от света завинаги, когато не го споменават.
А вие сте сред нас и живеете в сърцата ни.
Светла ви памет! Бог да ви прости!
От дъщеря ви Ванчето, внучки и правнучка

35

на 86 години
Липсваш ни като баща, дядо, брат, роднина и добър
приятел. Прекланяме се
пред светлата ти памет!
От семейството

времето
биопрогноза
В сряда не се очакват валежи, ще
Очакваните магнитни бури и преминаването на 19.4. на луната
е облачно, а температурите ще са в през фаза пълнолуние могат да станат причина през тези дни от
диапазона от 2 до 13 градуса. В чет- седмицата много от хората с по-лабилна нервна система да имат
въртък отново се очакват валежи, но оплаквания от повишена раздразнителност, главоболие, сърцебитемпературите ще са малко по-висо- ене, безсъние и чувство за общо неразположение. За балансиране
ки – от 6 сутрин до 11 през деня. В пе- на нервните процеси ще спомогне използването на етерични мастък също се очаква да вали на много ла от лавандула, портокал, мента, тамян и други. Изобилието на
места. В събота и неделя валежите множество свежи листни и други зеленчуци на нашия пазар създава
ще спрат и облачността ще се раз- предпоставки за нитратно натравяне, ако тези зеленчуци не са бикъсва, като температурите ще бъдат сутрин около 1-4, а дневните ще ли обработвани по подходящия начин. С профилактична цел е предостигат 16 градуса. В понеделник не поръчително да се избягват зеленчуци с големи и тъмно оцветени
се очакват промени, във вторник съ- листа, краставиците да се обелват преди консумация и за подпращо ще е облачно с температури от 4 вяне на салатите да се използва лимон вместо оцет.
Д-р Иван СТОЯНОВ
до 16 градуса.
Магнитни бури - 20, 21.IV.

Великденски събор в
Градския парк – Ботевград
ПРОГРАМА
28 април – ВЕЛИКДЕН
10:00 ч. Официално откриване; Мажоретен състав
10:15 ч. Детски хор „Бонка Големанова“
10:30 ч. Детско шоу; кът за рисуване на лица; машина за сапунени балони
12:30 ч. Ванеса Стоянова
12:40 ч. Танцов клуб „Хоро – Н“
13:00 ч. Музикална забава с оркестър „Престиж“ – Враца
16:00 ч. Клуб по народни танци „Радост“
16:10 ч. НЧ „Светлина 1900“, с. Литаково
16:40 ч. НЧ „19 февруари 1906“, с. Скравена
17:00 ч. НЧ „Правда 1905“, с. Новачене
17:20 ч. НЧ „Никола Василев Ракитин 1890“, с.
Трудовец
17:40 ч. Литаковска духова музика
18:10 ч. Марин Христе
18:40 ч. Любомира Вушева
19:10 ч. Концерт на поп певицата Невена Пейкова
20:00 ч. Концерт на група „ФОНДАЦИЯТА“
29 април
8:00 ч. Света литургия в храм „Свето Вознесение Господне”
10:00 ч. Дефиле на мажоретните състави
10:30 ч. Поздрав от кмета Иван Гавалюгов
10:40 ч. Водосвет за здраве и благополучие
11:00 ч. Раздаване на великденски /30 метра/
козунак от дружество „Орханиец“
11:10 ч. Концерт на Общински духов оркестър и
НЧ „Христо Ботев 1884“ – Ботевград
12:00 ч. НЧ „Събуждане 1895“ – с. Врачеш
12:30 ч. НЧ „Заря 1895“ – гр. Правец
13:00 ч. Концерт на певицата Нели Петкова
Организаторите запазват правото си за промени в програмата.
0898/225564 – продава
идеален селски имот с 2 дка
двор, лозе, овошки и две сонди за поливане + масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
0893/852626 – продава къща на два етажа – 8000 лв., има
ток, вода, баня, 900 кв. м стопански сгради
0884912727 – купувам
апартамент от собственик в
София
0988/233207 – продава в
с. Телиш къща, двор 1 дка и
кухня, гараж, 120 асми около
къщата. Тя е с 6 стаи, 4 мазета
плюс навес – помещение ½ от
двора с овощна градина. Наблизо има хранителен магазин
0878/181538 – продава къща с 5 стаи, декар двор, сгради
за животни, с. Ставерци. Цена
по договаряне

0988/339388 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с. Пъдарско, Плодивско – 6000 лв.
0894/297967 – продава вила 3 ет. – Момин проход, на 60
км от София. Цена 50-60 хил.
евро, напълно обзаведена
0897/507266 – купува гарсониера в комплекс „Аврен” –
Ямбол. Без посредник! Спешно!
0877/882177 - продава
имот 880 кв. м близо до язовир "Искър". Двустайна дървена къща 18 кв. м, много строителен материал. Облагороден,
електрификация, инфраструктура много добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух,
на 40 км от София. Подходящ
за туризъм, ски, риболов, за
лов на водоплаващ дивеч,
зайци, сърни, диви прасета.

2

36
ЛУНЕН
КАЛЕНДАР

17 аПрил,13 луНеН ДеН,
НарасТВаща луНа, луНа
ВъВ ВеЗНи
Трябва да бъдете готови за
дребни неприятности и неочаквани ситуации, налагащи промяна на плановете ви. Не се отчайвайте, всичко е временно и си има
край – така ще отминат и неприятностите.
18 аПрил, 14 луНеН ДеН,
НарасТВаща луНа, луНа
ВъВ ВеЗНи
За постигане на целите ще са
нужни такива качества като находчивост и целеустременост. Ще
имате успех, особено в начинанията, свързани с публичните изяви.
19 аПрил, 15 луНеН ДеН,
ПълНОлуНие, луНа В
скОрПиОН
Ще можете да решите редица важни проблеми, ако от самото начало точно обозначите своите позиции и не позволите на
окръжаващите да ви оказват натиск. Не е изключено да се наложи да отстоявате правотата си в
остри спорове.
20 аПрил, 16 луНеН ДеН,
НамаляВаща луНа, луНа В
скОрПиОН
Вероятно е да получите приятни вести от близки за вас хора.
Не са изключени удачни покупки
и изгодни инвестиции. Вие правите много за другите, но понякога
е необходимо да се погрижите и
за себе си.
21 аПрил, 17 луНеН ДеН,
НамаляВаща луНа, луНа В
сТрелеЦ
Няма да ви се стои на едно
място и това е добре: пътуванията ви обещават приятни впечатления и интересни срещи, както
и важни жизнени уроци. Намерете време за общуване с любимия
човек, с когото може да говорите
за най-съкровеното.
22 аПрил, 18 луНеН ДеН,
НамаляВаща луНа, луНа В
сТрелеЦ
Може да строите смели планове. Възможни са значителни
успехи, голяма е вероятността
за ръст на доходите. Това ще налага използването на някои хитрости.
23 аПрил, 19 луНеН ДеН,
НамаляВаща луНа, луНа
сТрелеЦ
Въпросът за почивката ще
стои достатъчно остро. Планирайте времето си така, че да можете да си отспите, да се поразходите и да поспортувате. Възможно е щастието да ви се усмихне и
да ви донесе нови запознанства
и увлечения.

Т

елецът е най-устойчивият знак в зодиака има потенциала да се
захваща с големи, мащабни и дългосрочни проекти.
Много издръжлив и търпелив, действа фундаментално. Твърде голямото
спокойствие и удобство
обаче са изкушения, които
могат да спрат развитието на Телеца. Родените
под този знак имат отношение към храната- много
добри кулинари и гастрономи.
Да живееш във всеки
един момент, присъствайки сто процента там, където си, и да се наслаждаваш на живота - това е, на
което ни учи зодия Телец.
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Обяви

Съобщения

Български

ЧЕСТИТО РОЖДЕНИ ДНИ И ЮБИЛЕИ!
На 19 април
2019 г.

МАРИЯ
ГЕОРГИЕВА
ЖЕЙНОВА

навършва
90 гОДиНи
На 27 март 2019 г.

ЖЕЙНО ПЕНЧЕВ ЖЕЙНОВ

навърши 92 гОДиНи
На 15 февруари 2019 г. отпразнуваха
70-гОДишеН семееН ЖиВОТ!
Желаем им здраве, бодър дух
и много спокойни години!
Дъщеря, зет и внуци
Редакцията на вестник „Пенсионери” честити на неуморния си сътрудник карикатурист
прекрасните семейни празници и му пожелава
бодрият дух да го води още при нас, за да стигат
карикатурите до многобройните ни читатели!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
(8 април) на

МИЛКА (81 г.) и МАРИН (83 г.) ДИМИТРОВИ

от с. Подем, обл. Плевен,
общ. Долна митрополия
Стига работа, грижете се повече за себе си. Не унивайте, а се радвайте на всичко. Да, зад вас са годините млади, но нека съдбата ви дари с още по-щедри и
красиви награди! Преминавайте с лекота всички прегради и вкусете в живота от всички наслади! Бъдете
все така мили и добри, бъдете си другари верни и
добри. И не преставайте да дарявате с обич
и с топлота вашето богатство, вашите деца.
И макар годините да натежават, останете си
млади и помнете че всички ви уважават на
колкото години и да сте. Вие сте примерни
с това, което сте били и с това, което сте! Бъдете здрави, бъдете спокойни, бъдете миротворни!
с обич и уважение от: синове емил и Валентин, снахи Цецка и росита,
внуци милослав и симеон, приятели, приятелки и иво ангелов

ЗаПОЗнайте се

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
На 13 април 2019 г.
синът ни

ЮРИЙ МЕТОДИЕВ ХРАНОВ

акушер-гинеколог
в Майчин дом –
София, навърши
57 гОДиНи!
Сине, желаем ти здраве!
Бъди всеотдаен в призванието си!
От родителите ти татко методи и майка
Христина, кюстендил

0896/847907
–
69/170/78 кг, желая запознанство с жена с добри намерения
0876/212235 – 71 г. мъж
търси жена за съжителство
и споделяне на добрите и
трудните моменти, за да няма самота
0877430258 след 19 ч. –
40-годишен работещ вар-

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (17.IV.- 23.IV.2019 г.)
ОВеН - Не искайте подкрепа от човек, когото не
познавате добре. В края
на седмицата ще се нуждаете
от подкрепата на близките си.
Не пренебрегвайте грижите за
здравето си.
ТелеЦ - Представителите на този зодиакален знак ще са склонни да жертват личния си живот
за сметка на ангажименти към
близките си. Част от вас навлизат в период, белязан с промени.
БлиЗНаЦи - Не разрешавайте членовете на
вашето семейство да
ви се налагат, когато сте изправени пред взимането на важни
решения. Не започвайте нови
начинани.
рак - Бъдете лоялни към близките си.
Не отхвърляйте отправеното ви предложение за подкрепа от страна на семейния ви партньор. Здравословните ви проблеми се обострят – не ги изоставяйте.

лъВ - Не допускайте някой да злоупотребява с
добронамереността ви.
Около средата на периода бъдете концентрирани, особено
върху рутинните си задължения. Здравето ви ще е стабилизирано.
ДеВа - Ще взимате решения, които ще ви помогнат да избегнете катаклизмите. Не отлагайте взимането
на спешни мерки. Посетете личния си лекар, за да предотвратите рисковете.
ВеЗНи - Около средата
на периода се стремете
да бъдете в хармония с
близките си. Можете да очаквате изненади и в тази посока.
Опитвайте се да взимате самостоятелни решения.
скОрПиОН - В края на
седмицата не е най-подходящо да отлагате взимането на спешни мерки за овладяване на някои деликатни проблеми. Те може да се задълбочат.
Здравето ви е стабилно.

сТрелеЦ - Стремете
се към постигане на
пълно спокойствие.
През почивните дни се стремете да извличате максимални ползи от всякакви ситуации
в личен и материален план.
кОЗирОг – Не се опитвайте да използвате
слабостите на интимната си
половинка само за да поемете водеща роля във връзката
ви. Не се увличайте по показни
неща. Здравето ви стабилно.
ВОДОлей – В началото
на периода нека разумът ръководи вашите
действия дори и когато става
въпрос за личния ви живот. Отношенията в семейството ще
са стабилни и добри.
риБи - Част от вас ще
страдат от неустановеност в семейните отношения. Ще имате подкрепа на
близките си за решаването на
проблемите. Постарайте се да
съхраните здравето си.
ДЖЕСИКА

Çîäèÿ Òåëåö (22 април-20 маé)
упорита и последователна.
Тя е добра кулинарка, добра е в леглото и може да
стане отлична съпруга, понеже е изключително вярна и любяща.

Жена

Жената Телец е
сластна, красива и привлекателна, с твърд и
безкомпромисен характер.
Жената Телец се
нуждае от
освобождаване на своите
емоции, но тъй като има
вроден консерватизъм,
ще потърси в брака много повече, отколкото в една връзка. Иска партньор,

Мъж

който да е зависим и да
стои близо до нея – това й
носи сигурност.
Жената Телец може да
изглежда нежна и безпомощна, но не е. Тя винаги е

17.IV. - 23.IV.2019 г.

Мъжът Телец може
да бъде твърде упорит,
мързелив, да има развито чувство за притежание, понякога да гледа
прекалено много за материалните неща и да бъде егоистичен. Телците са
много чувствителни, така че и най-малката забележка или отрицателен
коментар може да ги оби-

ненец 182/96, не пуша, не
пия, търся жена до 37 години от североизточна България за създаване на семейство и деца.
0899/930488 – мъж на
54 г./187 см/95 кг, търси жена от 45 до 65 г., с дом и да
ме приеме при себе си за
сериозна връзка
0890/137007 – вдовица
на 69 г./160 см/65 кг, с добро сърце, къщовница търси другар за спокойни старини при него. От Пловдивския регион!
0877/694466 – от Сливен съм, не пия и не пуша,
търся жена над 77 г. – да е
добра и да не лъже. От Сливенския регион!
59/170/60 - разведен
без деца от Козлодуй търси
съжителство с жена от малките и големите градове на
България. Да е на възраст
от 47 до 65 години. Единственото условие е при
разбиране да има близки
с кола – да ме вземе, нямам средства за пътуване и
време за срещи. Опознаването става, когато заживееш с даден човек под един
покрив. Живея в собствен
дом. Имал съм семейство
и работа, но след развода
съм в един пропаднал Северозападен край, където
не можеш да си намериш
постоянна работа и кибичиш на борсата. Не пия алкохол, самотата ме убива.
Добър човек съм. Телефон
ди и нарани. Мързелът
им се изразява най-вече
по отношение на другите – те не обичат чужди
нареждания и обикновено няма да направят
нещо, което самите те не
желаят. Мъжът Телец не
обича промените и новите неща го карат да
се чувства нервен и притеснен. Той не изразява
емоциите си открито и
понякога може да бъде
много сдържан и потаен. Представителите на
зодия Телец, също както Овните, могат да бъдат големи инати. Той е
много разумен, практичен и здраво стъпил на
земята.

0988799492.Емил Петров.
02/4445711 - г-н висок
180/80 кг/78 г., интелигентен, осигурен, с добър външен вид, от София, желае
запознанство с подобна
приятна г-жа за приятелство и уважение
0899/930488 – жена ако
търси истински мъж и да
бъде обичана и уважавана,
нека се обади на мъж на 54
г., жената да е от 50 до 70 г.!

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ
19 април 2019
14:13:14 ч. - пълнолуние. За да смъкнете 1-2
кг, трябва да започнете
диетата от този час и да
продължите на сокове и
течности до същия час
на следващия ден.
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Конфликти

Български

Ротвайлери
Напрежение в Габрово нахапаха
деца

Хора от Габрово излязоха в защита на бития в денонощен магазин служител.
Протестиращите граждани се опитаха да щурмуват местното следствие,
а след това опустошиха няколко къщи в ромската махала на града. Протестът срещу насилието се превърна
в шествие на разярената тълпа, която
търсеше саморазправа с хората, които пребиха служителя.
Вицепремиерът Томислав Дончев
пристигна в Габрово след масовите
размирици. "Не бива да съдим за си-

туацията в обичайните лицемерни категории. Една от причините за избухване на обществено напрежение е начинът, по който се коментират интеграционните политики до момента. Аз
не мога да толерирам никакви форми
на насилие, независимо от кого се упражняват", заяви Дончев и добави, че
не е изключено протестът да се използва предизборно.
Междувременно Апелативната
прокуратура поиска постоянен арест
на тримата мъже, задържани за побоя
в магазина.

Три деца - на 7, 9 и 12
години, и дядо им са били нападнати и нахапани от два ротвайлера в
софийското село Железница. Децата, придружавани от дядо си, се разхождали в селото, когато
са били нападнати от кучетата. Случайно преминаващи хора им се притекли на помощ. Малките са на лечение в "Пирогов", стабилизирани
и без опасност за живота. Възрастният мъж е в
болница. Децата живеят в чужбина с родителите си, а в Железница
са били на гости на баба
си и дядо си. С помощта
на екип на "Екоравновесие" кучетата са заловени. Наложило се е едното
да бъде упоено. Не са били агресивни при залавянето. Установен е соб-

ственикът им, който не
е от Железница, а живее
в района. За този тип нападение и причиняване
на средна или тежка повреда законът предвижда до 3 години лишаване
от свобода или пробация
и глоба от 5000 лв. В слу-

чай на смърт предвиденото наказание е до 5 години затвор. 50-годишна
жена и 17-годишният й
син са обвинени, че не
са положили достатъчно
грижи за животните, които се намират под техен
надзор.

37 000 нарушители на пътя Тежък инцидент

Повече от 37 000 са установените нарушители при акция
"Скорост". Това заяви началникът на Пътна полиция комисар Росен Рапчев. Засечените с
превишена скорост на ден са
повече от 5000.
Като причина да заловят толкова много нарушители той посочи, че разполагат с повече
технически средства. Другата
е човешкият фактор.
"За 24 часа установихме над

10 000 нарушители, което
не говори добре за отговорността на всеки един
водач", коментира Рапчев. За сравнение - установените нарушители през 2018 г. са 28 603.
"Независимо че акцията за скорост е приключила, контролът все още
продължава и той е ежедневен", напомни началникът на Пътна полиция.
Рапчев поясни, че глобите ще се връчват на място.
Миналата година връчените на място от полицейските служители глоби са над
82 000. Катастрофите през
2018 г. са 2219, а загиналите са 216 души. Инцидентите с пешеходци са 1731, загинали са 120 души. Произшествията с велосипедисти
са 362, а жертвите - 20.

причини Лютви Местан

Инцидентът е
станал в района
на село Загорско по главния
път към ГКПП
„Маказа”. Лютви
Местан е шофирал автомобила
си. Колата му излязла на главния
път, отнемайки
предимство на
друг автомобил.
В блъснатата кола се е возело
семейство. Бебенце на 6 месеца
е загинало, а другите членове на
семейството са ранени.
Бащата е с травма в кръста, а
9-годишно дете и 28-годишната
майка са с комоцио без опасност
за живота.
„Спря, огледа се и потегли и
после трясък, дим, с такава скорост се движеше другата кола.

Не оправдавам Лютви Местан.”
Това заяви свидетел, той е от
партия ДОСТ и се е движел зад
Местан.
Лютви Местан беше отведен
към районното управление на
полицията в Кърджали, след като преди това му бяха направени медицински изследвания и
беше установено, че е годен за
задържане.
Чака се експертиза.

Мъж краде дарения за онкоболна Дядо се удари
в патрулка

Камери заснеха как мъж
краде кутия с дарения за онкоболна жена в Перник, а подобна кражба не се случва за
първи път.
Единственият човек, видял обирджията, е продавачката в магазина.
На записа се вижда как с
два скока успява да грабне
кутията, казва собственикът
на търговския обект Венцислав Михов.
Това не е първата кражба на кутия с дарения от този магазин. „При предишния
случай доста сериозна сума

Д

ете оцеляло по
чудо, след като
било засмукано
от помпа в басейн.
Виновни обаче засега няма. Инцидентът става в Тутракан,
докато детето е на гости при баба си и дядо
си. Трима мъже се оп-

имаше в кутията, откраднаха
я”, допълва Михов.
Жалби в полицията и за

двете кражби собствениците на магазина не са подавали.

Полицай пострада леко при катастрофа между автомобил и патрулка, съобщиха от ОДМВР-Ловеч. Червено "Рено" с великотърновска регистрация, управлявано
от 78-годишен мъж, се е движело
в посока София.
Преди качването на АМ "Хемус"
в района на Ябланица водачът е
навлязъл в насрещното платно за
движение и е ударил полицейски
автомобил.
Няма алкохол в пробите на всички участници в пътния инцидент.

Липсва правосъдие за нараняване на момиче
итват да го спасят. Успяват да изкарат момиченцето на повърхността едва когато собственикът спира помпата, която филтрирала водата. Момичето е

извадено в безсъзнание и е настанено в
болница. Съдебно-техническата експертиза
потвърдила, че е било
засмукано от помпата.
От Районната проку-

ратура в Тутракан преценили, че няма данни
за престъпление, защото детето е получило
лека телесна повреда и
защото съдебно-техническата експертиза по-

казала, че съоръжението е изправно.
Роднините на пострадалото момиче се
надяват, че собственикът на басейна ще получи наказание.
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Крими
хроника
Пламна локомотив
на влак
Локомотив на влака Бургас - София се е
запалил в движение
край Чирпан. Машинистите забелязали дим
от машинното отделение и спрели композицията. Откачили локомотива и повикали пожарна. Във влака е имало 67 пътници. Никой не
е пострадал. Те са извозени и са продължили с
друг влак.
Морето изхвърли
кокаин
Чували със 170 кг кокаин са изхвърлени в
морето край Шабла.
Най-вероятно чувалите с дрога са част от голямата пратка с кокаин,
която на 22 март бе открита от румънски полицаи в преобърната
моторна лодка на плаж.
Кокаинът с общо тегло
близо 1 тон бил опакован в 36 пакета. Преди
това на няколко плажа
край Констанца пък изплуваха още около 150
кг кокаин. В операцията участваха хеликоптери и гмуркачи.
Българин уби жена
си в Германия
Германската полиция задържа 24-годишния Кирил Челебиев,
който бе обявен за издирване като заподозрян за убийството на
съпругата му Меди. Тялото на 25-годишната
Меди Челебиева бе открито в апартамент в
германския град, където съпрузите пристигнали през 2017 г. Челебиев имал психически
проблеми.
Ограбиха каса
на Летище София
Ограбeна е каса на
авиокомпания, която
се помещава на Летище
София.
Тя се намира в служебното помещение на
авиопревозвача на Терминал 1.
Става дума за около
45-50 хил. евро. Липсват
следи от взлом.
Луд преби
охранител
Психично болен мъж
е нахлул в сградата на
Столичната библиотека на пл. "Петко Р. Славейков" и е нанесъл побой на охранител. Нападателят е задържан,
а пострадалият мъж е
транспортиран в болнично заведение. Не са
ясни мотивите за нападението.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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Мъж отива у дома в
тоалетната с мобилния
телефон в джоба си, вади телефона и звъни на
домашния номер - вдига жена му.
Жената:
- Ало!
Мъжът (шепнешком):
- Коте, обичам те....
Затваря, бързо излиза от тоалетната и пита:
- Скъпа, кой звънеше?
- Ами тука една приятелка...

Вече осми ден вали,
жена ми е страшно депресирана, седи и постоянно гледа през прозореца на къщата. Ако
продължи да вали, ще
се наложи да я пусна
вътре.

Разговарят трима
приятели кой как се
справя с мърморенето
на жена си.
- Аз моята миналата
година я заведох в Париж, а тази година ще я
заведа в Лондон - казал
първият.
- А аз миналата година моята я заведох в Ню
Йорк, а тази година ще я
заведа в Лас Вегас - казал вторият.
- Аз миналата година
моята я закарах на село
- казал третият.
- А тази година? - попитали другите двама.
- Тази година..., тази
година ще отида да я
взема.

Трима студенти от
различни факултети
спорят какъв ли е бил
"авторът" на човешкото
тяло. Първият настоява:
- Бил е електроинженер! Вижте как само са
свързани невроните,
синапсите!
Вторият не му се дава:
- Не! Бил е механик!
Вижте мускулите и ставите - като съвършена
машина!
Третият обаче спечелил спора. Той казал:
- Глупости! Бил е архитект. Кой друг гений
ще сложи канализацията на едно място с площадката за забавления

Вицове
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и отдих?!

- Мъжо, гледам една
от кокошките е омърлушена, дали да не я заколим?!
- Ами ако мислиш, че
това ще я развесели.

- Алооо, т'ва ли е номерът за помощ на алкохолици?
- Да, кажете.
- Абе как се прави мохито?

Перник. Мъж и жена хапват супа, но жената сърба звучно. Мъжът става, плясва й ша-

- Къде си тръгнала
толкова рано?
- На гробищата.
- Ама ще се връщаш
или за постоянно?

Български пощи изтеглят от обращение издадена наскоро серия
марки с прочути съвременни политици. Хората
се чудели от коя страна
да ги плюят.

- Как да те позная?
- Ще бъда с дънки, висока съм 165 см и тежа
54 кг.
- Добре, аз ще бъда
със светло яке и ще нося кантар и метър.

- Струва ми се, че вече сте били при мен казва докторът. - Припомнете ми фамилията си.
- Симеонов.
- Простатит?
- Не, Николай...

На Ванчо му вървяло
адски в игрите. Пусне тото - шестица. Купи си билет от лотарията - печели. Писнало му един ден
от тоя живот и отишъл
за риба. И какво хванал? Точно така - златната рибка. Още преди
да си е отворила устата,
той й казал:

мар и си сяда.
- Ама... Защо!?
- Сърбаш!
Продължили, жената
внимава и след минута
- пляяяс, още по-силен
шамар.
- Какво сега!?
- СЪРБАААШ!
Продължил той, но
на жената й писнало
и оставила лъжицата.
След минутка - пак зверска плесница...
- Е, ама сега не съм
направила нищо!
- Само като се сетя
как сърбашеее...

Две пенсионерки си
говорят:

- Ааа, не! Нищо не искам - писна ми!
- Не може така, трябва да измислиш нещо! казала рибката.
Мислил Ванчо и решил:
- Добре - искам секс с
индийка...
И индийката се появила като по филмите с червена точка на челото.
Нашият казал:
- Ама с точки са само
женените!
А рибката:
- Ами хубаво, изтрий
я!
Изтрил Ванчо точката и отдолу видял над-

Смях от сърце

пис: "Честито! Печелите апартамент в Люлин!"

- Защо ти е превързана ръката?
- Снощи, като излизах
от бара, ме настъпиха...

В Бургас:
- Кък съ казваш?
- Елка.
Въъъй,
смятай!

Жена казва на
мъжа
си:
- От
д н е с
минавам на
пазарна икономика
- правя
всичко
за пари:
да сготвя - 50
лева, да
измия
- 50 лева, секс
- 100 лева.
Лягат си. Мъжът:
- Хайде да правим
секс.
- 100 лева.
Пребърква се - само
70 лева.
Жената;
- Не стигат.
Заспиват... По някое
време мъжът се събужда, гледа - жена му рови
в чантата си.
- Какво търсиш?
- Ами да ти дам 30 лева назаем...

Тя:
- Е, третия тост, както е прието, да пием за
любовта. Горната половина на чашата се пие
за любовта, а долната за секса.
Той:
- Тогава аз ще пия
през сламка...

Идва автобусът. Спира на спирката.
Вътре се пълни с хора. Изведнъж тръгва.
Бързо, все побързо. Хората
забелязват, че
някакъв мъж
тича зад него с
последни сили.
Започват да му
се смеят. Един
от пътниците
се подава през
прозорчето и
вика:
- Човече! Не
тичай толкова
бързо, тука ще се спукаме от смях...
- Може и да се спукате, а може и да пукнете!
Аз съм шофьорът!

Баба Марче спечели
200 000 от националната лотария. Със здраве
да си ги хвърля през терасата!


Студент и гаджето
му са на гости у бабата на момчето. По цял
ден не излизат от стаята. Бабата разтревожена пита:
- Защо не излизате бе, баби? Не сте ли
гладни?
- Бабо, храним се с
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плодовете на любовта.
- Ох, баба, добре правите, ама не хвърляйте
обелките по двора, че
се давят кокошките с
тях.

Благодарствено
писмо до Министерството на здравеопазването:
"Дядо получи бъбречна криза и повикахме Бърза помощ.
Линейката пристигна с
гръм и трясък и докара пиян лекар. Той направи инжекция на дивана, подстрига кучето
със скалпела си, епилира тати с лейкопласт,
прибра си инструментите в чантата на баба и
се изтърколи по стъпалата право в поилката
на кокошките! Дядо така се разсмя, че се опика, изхвърли камъка от


Цачева е подала оставка, защото ще става
домоуправител.

Дете в Сандански се
радва:
- Яле га катеричката!
- Не се казва "яле га",
казва се "Ето га" - поправя го с шамар майка му.

- Скъпи, искам
да живея с теб
дълго и щастливо!
- Скъпа, ако ти
живееш щастливо, аз няма да издържа дълго.

В парка до чешмичката:
- Млади човече,
вие какво, снимахте дупето ми?
- Е и?
- Я покажи... Не
ми харесва, изтрий. А сега дай
пак...

Между мутри:
- Брат, ти знаеш
ли, че маймуните
немали оргазъм?
- Не се впрегай... Случил си
на некоя фригидна, брато!

- На колко години
си?
- По-близко съм до 30
отколкото до 25...
- Тоест 28?
- Не. 45...

- Къде се запозна с
тази жена?
- Снощи се заговорихме на главната улица.
- Там осветлението
още ли не работи?

За какво си мислиш,
когато хвърлят салфетки по теб в чалготека:
- слава...
- пари...
- гледат ли ме всички?
- къде са барабанчетата?
- дали ще стигнат парите за още едно шише?

бъбрека и сега е здрав!
Благодарим ви за добрите лекари!"

Това пералнята е голяма работа. Ти отиваш
да я преровиш за последния чорап, който
да докара четния брой
на сушилника, а отвътре излизат цели три!

- дюнерите в колко
затварят?

- Вие качвате ли
снимки от работното
си място?
- Не.
- Но защо? Всички го
правят.
- Да, но аз съм гинеколог!

2
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Хумор
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Гейт подир гейт
Ех, че правителство имаме!
Следва поредният рейд.
Пак за престъпност го снимаме,
нижат се гейт подир гейт.
Уж за борба със корупция
действат във пълен контраст.
Първият дава инструкция,
всъщност се борят за власт.
После подават оставките бърз стратегически ход прах във очите на мравките,
носещи име народ.
А пък парите, богатството,
лесно спечелено с грях,
няма за други, за братството,
всичко остава за тях.
Кирил ГУСЕВ

Хумор

Български

ия дни така се позамислих и си рекох – що пък не?!
Да бе, що пък да не се
кандидатирам и аз за
кмет?! Може – на София, може на някой от
по-големшките градове. Варна примерно…
Или Пловдив… Може
и Бургас… Абе няма
значение кой е градът,
важното е да ме изберат! А няма начин да
не ме изберат. Понеже хората ще гласуват
за мене. А ще гласуват
за мене, понеже аз съм
честен човек. Аз няма
да ги лъжа. Каквото кажа, каквото обещая –
ще го изпълня!
Ето например другите кандидат-кметове, като ги попитат – ти
защо искаш да ставаш
кмет, бе? – те обикновено почват да го увъртат.
Ми щото живея в тоя
град и познавам неговите проблеми, щото
ще управлявам добре
и ще оптимизирам постигнатите резултати,
щото искам да управлявам ефективно на базата на експертни оценки…
Дрън-дрън! Глупости!
Аз такива дивотии
няма да говоря на хо-

17.IV. - 23.IV.2019 г.

Ето ме!
рата! Ще им кажа честно и откровено – искам
да стана кмет, понеже да
си кмет е голяма далавера! Ей това ще им кажа!
И избирателите ще разберат, че не ги лъжа, че
съм почтен човек!
Ще се интересуват вероятно и какво ще правя с корупцията в общината. Кой знае защо, хората много се интересуСлави
БОРИСОВ

ват от корупцията в общината!
Пак честно и откровено ще кажа, че корупцията с пръст няма да
я пипна, косъм няма да
падне от главата й. Понеже аз по душа и някак си по рождение съм
корумпиран. Лично ще
взимам подкупи наляво и надясно. И на обкръжението си няма да
преча да взима подкупи.
Стига обкръжението да

бъде така добро да дели
с мене. Инак… Инак глави ще падат, ей! Казвам
ви го най-откровено!
Като говоря с избирателите за корупцията, то
неминуемо ще стане дума и за престъпността.
Щото те са си сестрички… Та за престъпността… Какво за престъпността? С престъпността ще се справя от раз!
Понеже половината престъпници са ми
приятели, а като стана
кмет, и
другата
половина ще ми станат приятели. Така че престъпността не я мислете! Тя ще
бъде под контрол! Под
м о й контрол!
И още нещо съвсем
честно ще кажа на избирателите. Нека не си
мислят, че като кмет ще
работя само за себе си,
не! Аз ще работя г л а в
н о за себе си, но същевременно ще помисля и
за роднините си. Много роднини имам! Това

братовчеди, това чичовци, лели, стринки –
много! Тях ще ги уредя
в общинските фирми.
Бе да живнат и те, бе!
Жена също имам. И
три любовници. И за
тях ще помисля. Нещо концесийка, нещо
– туй-онуй… На едната – едно, на другата –
друго… Абе няма да ги
оставя, честно ви казвам!
Няма да забравя и
децата. Моите. Те, милите, голям мерак имат
да следват в чужбина.
Ще ги пратя. Нека се
учат. Да станат хора!
Стига са пили по баровете тука с лоши другари, стига са крали коли, стига са стреляли
по бодигардове! Ще ги
пратя да учат било на
общински, било на някакви други разноски,
но ще ги пратя, обещавам го отсега!
Е, ако изляза, кажете ми, с една такава открита, ясна и главно –
честна предизборна
платформа, няма ли
хората да гласуват за
мене? Как няма да гласуват?! На тях им писна да ги лъжат, те чакат
честния човек. Ами нà!
Ето ме!
Димитър
БЕЖАНСКИ

Миниатюри

Указ за курса
Правителството е издало нов указ за мярка неотклонение. И според този указ съдът ще
приложи мярка за неотклонение на всеки,
който се отклонява от
курса на правителството за обедняване на населението.

Правило
на клиента
Клиентът винаги е
прав. Имаше такъв лозунг в търговската мрежа. И трябва да бъде винаги прав. Затова, когато го удрят в кантара, някой от персонала
трябва да го изправи на
крака.

Казус
под гаранция
Адвокатите на престъпниците имат следния девиз: „По-добре с
висящи дела, отколкото да си увиснал на въжето!”
И спазват на дело този девиз срещу баснословни хонорари.

Глас народен

По принципа
на бартера
И ние сме дали нещо
на света.
И с право се гордеем с това и се тупаме
по гърдите.
Обаче светът тъпкано ни го връща.
Турхан РАСИЕВ,
Варна

Политици, вижте ни добре несгодите
и бъдете малко по-чевръсти –
ако пак по наш’те нерви вий ще ходите,
стъпвайте поне на пръсти!

Относно кризата
Пак акъл на вас ще дам –
чуйте глезльовци и глезли:
“Изход има! Той е там,
откъдето вий сте влезли!”

Клюката

От клон на клон, от малинак на драка
разнася клюки гласовита сврака че Зайо лапите си не измил
и Вълчан зад кой стобор се скрил
да сдави тлъстичка овца,
че червеят наял плода
и пипнал бил мечока вирус,
орловите яйца били от гларус,
а охлювът черупката си пръснал,
свинята била много мръсна
и миришел язовецът зле,
а Лиса, щом краде, била добре...
И тъй компрометираше навред
почти всички с клевети безчет.
Намираше безброй слушатели
сред доста горски обитатели.
Свраката като клюкарка се прочу,
но орлицата веднъж я чу.
Ядовито към нея се завтече
и с клюна си главата й разсече.
Поуката се лесно тук разбира:
Тоз, който думите си не подбира,
той майстора си винаги намира.
Силвия Милева

Размисъл пред билборд

Стигнах и аз до поредната еврика
и съм наясно съвсем със сценария:
“Да уловим духа на Америка,
трябва да духнем май от България!”
Васил Сотиров
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