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Намаляват болничните легла

Год. XXVII (1297)
9.V. - 15.V.2018 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

ПОЗиЦия

ПОЗОР!
десницата в
парламента отхвърли нашия закон за възрастните хора може
би на инат заради грандиозния
първомайски митинг-протест.
направи го подло и страхливо –
104 гербаджии и
патриоти гласуваха не „против”,
а „въздържал се”.
сигурно от срам
пред роднини и
близки, пред белокоси избиратели, които при
срещи ще ги попитат: „Защо го направихте?”
левицата доразви юридически инициативата на вестник
„Пенсионери” и
сП-2004 и изпълни поетия ангажимент проектът, променящ
съдбата на над 2
млн. българи, да
влезе за обсъждане в пленарната
зала. не им достигнаха силите
на червените законът да стане
факт. изводът
е, че на следващите избори пенсионерството е
длъжно да подкрепи само онези,
които мислят за
него. и да пренебрегне измамниците, обещаващи сити и щастливи дни за възрастните хора,
но защитаващи
единствено личния си и партиен
интерес!
Позор!
„П”

В

СРЯД А

Финансирането на над 6000 болнични легла е поставено под въпрос от новата Национална здравна карта. Проектът й бе приет от
нарочна комисия начело със здравния министър Кирил Ананиев и МЗ
го одобри.
на стр. 3

актьорът мони мОнев:

Обичам самоиронията
- г-н Монев, в
„Откраднат живот” се
справяте страхотно.
с какво ви грабна ролята на доцент Мазов?
- Тя беше само скицирана от сценаристите, когато започнах да снимам,
и се докоснах единствено до щрихи от характера на персонажа. Останалото зависеше от мен самия в началото, после нещата се напаснаха.
- Мазов е безпардонен шегобиец, но
сякаш се страхува да
обича.
на стр. 22

Пенсиите по болест - 2 пъти
повече от инвалидите
Броят им е 950 000, хората с увреждания са
540 000. Пенсиите по болест са два пъти повече, отколкото самите инвалиди. Това става
ясно от думите на социалния министър Бисер
Петков. Повод за думите му бе реформата в
системата за ТЕЛК, която предизвика недоволството на хората с увреждания. Петков обясни, че броят на инвалидните пенсии е около
950 000, като почти половината - 450 000 от
тях, са т. нар. четвъртинки - втора социална
пенсия, получавана като добавка от 25% към
основната сума.
на стр. 2

вдигнете
Ñúåäèíåíèåòî
äà ñòàíå ïðàçíèê заплатите!
гостува ни в. „труд”

íà îáåäèíåíèåòî

акад. георги маркОв

– г-н Марков, вие
и други ваши колеги
отдавна говорите, че
на България й е нужно помирение. Но никой от политиците не
ви чува. Може би защото така им е по-изгодно – да има разделен народ, който се
мрази неистово вече
30 години?

на стр. 4

9 ÌÀÉ - ДÅÍ ÍÀ ÏÎÁÅДÀÒÀ

на стр. 3

мълния

Свободата
на словото
При последното
изследване на „Репортери без граница“ България е класирана по свобода
на словото далече
след поне петдесет
развиващи се страни от Азия, Африка и Латинска Америка.

на стр. 4

аБОнирайте се
До 15 май във всички пощенски станции.
цените са:
1 месец
2,40 лв.

4 месеца
10,20 лв.

7 месеца
18 лв.

ÊÀÒÀËÎÆÅÍ
№552

Áúäåòå âñå
òàêà èñêðåíè
è ïðàâäèâè!

В нощта на 8 срещу 9 май 1945 г. в източното берлинско предградие карлхорст

се подписва актът за безусловна капитулация на нацистка германия. на стр. 13

Здравейте, приятели от редакцията
на в. Пенсионери”!
Получавам моя любим вестник от 15
години, още преди да се пенсионирам. В
него намерих всичко онова, което ме вълнува и интересува, затова го чета от
първата до последната страница. Винаги го чакам всяка сряда с нетърпение.

на стр. 5

2

2
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Пенсиите по болест - 2 пъти
Кой е собственик на тротоарите повече от инвалидите
край блоковете?
Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Нашият читател Стоян Господинов от Видин ни пита: Тротоарите около жилищните блокове (междублоковото пространство)
чия собственост са, кой
е длъжен да ги поддържа? Ако това е общината, какъв е редът за уведомяването й?
Въпросът, който поставя читателят, е интересен, защото ние,
гражданите, някак си
все чакаме някой друг
да оправи средата, която обитаваме. В много
случаи очакваме това да
сторят общинските власти. Но невинаги общи-

ните са длъжни да оправят тротоарите около жилищните блокове.
Особено когато жилищният блок е построен на
собствен терен. В този
случай собствениците
на жилища имат задължението да поддържат
собствения си терен,
пътеките, тротоарите,
включени в него. В някои от тези терени има
продадени паркоместа
и други индивидуализирани обекти.
Общините са длъжни да поддържат улиците, тротоарите и обществените места. За да
се определи кой трябва

да поддържа и почиства
един тротоар, едно междублоково пространство, трябва да се види в съответната служба на общината плана на
населеното място. Ако
тези места спадат към
обществената инфраструктура, то задължението е на общината.
Като казвам това, искам отново да подчертая, че гражданите не
трябва само да чакат някой друг да им почисти например градинката пред блока или да
разрине падналия сняг.
Поддържането на чистотата около самия блок
е задължение на домсъвета, на домоуправителя, на всички живущи в
блока. Това е логично,
тъй като те са най-вероятните замърсители на
тези пространства. Тези въпроси могат да се
решават със съдействието на общинските власти, които да осигуряват
примерно извозване на

събраните от живущите
боклуци, растителни отпадъци, коситба на тревата и други такива дейности. Така ще се осигурява една добра жизнена среда на основата на взаимопомощта и
взаимодействието между общинските власти и
населението.
В този смисъл гражданите трябва да са активни, да търсят и настояват пред общинските служители да си вършат работата. Не трябва само да „уведомяват” общината, че едикъде си е разбит тротоарът или не е почистено. Нужно е да се заема активна гражданска
позиция пред властите,
които сте избрали, и ако
не си вършат работата,
при следващите избори
да изберете хора, които да могат да управляват добре обществените пари и населеното
място и да решават проблемите на общността.

Когато е на 20, точно след Първата световна война, тя е с анемия и получава лекарски съвет да изяжда по
три кокоши яйца дневно – две сутринта и омлет по обяд.
По време на жи-

вота на
Ема Морано се
сменят
11 папи,
трима
крале и
12 президенти
на Италия.
Тя се
разделя
със съпруга си
насилник точно след
смъртта на единствения им неколкомесечен син.
Това се случва през
1938 г., повече от 30
години преди легализацията на разводите
в Италия.

Необикновен
живот
Историята на жената, която само допреди дни носеше титлата "най-възрастна
в Европа" - Ема Морано, обиколи световния обмен. Тя губи първата си любов
по време на Първата
световна война. Точно преди Втората напуска съпруга си насилник.
"Нейният
живот бе необикновен и ние винаги ще
си спомняме силата
й да продължи на-

пред”, казва Силвия
Марчионини – кмет
на Вербания, малко
населено място в Северна Италия, където Ема Морано почина, след като живяла
в три века и две хилядолетия.
Тя се обслужвала сама чак до 115ата си година, живяла десетилетия
без брак и по схемата три яйца дневно
в продължение на
почти един век.

Средният
осигурителен
доход за февруари
Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход
за страната за февруари
2018 г. е 860,14 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за
периода от 1.3.2017 г. до
28.2.2018 г. е 832,60 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период
служи при изчисляване
размерите на новоотпуснатите пенсии през
март 2018 г. съгласно чл.
70, ал. 2 от Кодекса за
социално осигуряване.

От стр. 1
По думите му хората с увреждания всъщност
са 540 000. Броят на инвалидните пенсии обаче е по-голям, защото едно лице получава повече от една – основна, и една или повече добавки. Министърът обясни, че след срещите с
организациите на хората с увреждания диалогът е възстановен, спорните въпроси са били уточнени и дори са набелязани ясни стъпки за продължаване на реформата в системата
на ТЕЛК. Така вече има заложени ясни срокове
и след тях наредбата за медицинската експертиза, която разбуни духовете, ще бъде качена
отново за обществено обсъждане от здравното министерство.

В тази връзка избухна небивал скандал,
след като лъсна, че здравното министерство
предлага реформа, според която процентът
ТЕЛК ще бъде определян само от основното
заболяване. Това обаче роди риск от абсурдни ситуации, като например хора с ампутиран
крак заради диабет да бъдат третирани, все
едно че продължават да имат крак, защото
не това е основното им заболяване. В резултат на скандала премиерът Бойко Борисов
разпореди промените да бъдат оттеглени и
да не бъдат внасяни наново, докато не бъде
постигнат консенсус.
Така беше проведена среща на здравния министър Кирил Ананиев с организации на хора с
увреждания. На заседанието, което продължи
близо 3 часа, двете страни се споразумяха, че
при определяне на степента на инвалидност
от ТЕЛК ще се вземат предвид две тежки заболявания.
„Договорихме се да се включва и второ заболяване, но ако то е тежко, например над 50%“,
заяви тогава Ананиев. След срещата от Министерството на здравеопазването си дадоха
срок от 30 дни за представяне на наредбата за
медицинска експертиза в Министерския съвет.
В този период трябва да бъдат нанесени
всички поправки в наредбата, след което тя да
бъде публикувана за обществено обсъждане.

С по 40 лева борим бедността

Социалният министър Бисер Петков заяви, че добавките към пенсиите за празниците са начин за намаляване
на бедността сред пенсионерите. Той отговори на питане на народните представители Кристина Сидерова и Георги Гьоков.
"Изплащането на еднократни суми към пенсиите за
големите християнски празници - Великден и Коледа, е

вече утвърдила се практика
и начин на подпомагане на
пенсионерите с ниски размери на пенсиите", каза Петков.
По думите на министъра
е избран принципен подход,
при който подпомагане получават пенсионери с размери на пенсията до линията на
бедността.
Той допълни, че това е
форма на подпомагане, начин за намаляване на бедността сред пенсионерите
и е част от последователни
действия, които правителството с подкрепата на парламента провежда от началото на своя мандат.
Бисер Петков отбеляза, че
подобни мерки вече са били
адресирани към голяма част
от пенсионерите, които получават великденски добавки. Той припомни, че с двете

стъпки на увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст през
2017 г. над 800 хиляди пенсионери получиха увеличение на минималния размер
на пенсиите си. Това общо
като разходи прави 100 милиона допълнително за бюджета за 2018 г., 280 милиона
целогодишен ефект от увеличените минимални размери
на пенсиите и тези 100 милиона, които се изплащат като
допълнителни суми за Великден и Коледа, допълни министърът.
Допълнителната сума е от
40 лева и се изплаща на хората, на които пенсията или
сборът от пенсиите заедно с
добавките и компенсациите
към тях са в размер до 321

лева, колкото е линията на
бедността за 2018 г. Подпомогнати са около 1 милион
227 хиляди пенсионери, припомни Бисер Петков.
Според депутатите Сидерова и Гьоков този подход е
несправедлив и ощетява голяма част от пенсионерите.
44 процента от българските
пенсионери за пореден път
не взеха нито стотинка преди празниците, заяви Сидерова, а Гьоков попита Бисер
Петков дали министърът се
хвали с великденските добавки и цитира изказвания
от социалните мрежи, според които с 40-те лева добавка на 1,2 милиона пенсионери признава, че толкова
хора не само са бедни, а и незаслужено мизерстват.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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проблеми

Доходите растат, инфлацията ги изяжда КРАТКИ

5586 лв. е бил средният доход на член на домакинство у нас през 2017 г.,
което е скок от 8,1% спрямо 2016 г. Това сочат данните на Националния
статистически институт
(НСИ). За последните 10
години (2008-2017) средният доход е скочил 1,6
пъти, отчита НСИ. Реалните доходи на домакинствата за 2017 г. обаче нарастват само с 5,5% спрямо 2016 г.

Доходът от работна
заплата през 2017 г. е 3038
лв. Той се увеличава с 8,2%
спрямо 2016 г. и с 67,3%
спрямо 2008 г.

 Доходите от пенсии
нарастват с 3,3% спрямо
2016 г. и с 82,6% в сравнение с 2008 г.
 Доходите от обезщете-

Намаляват болничните легла

От стр. 1
Картата включва необходимите болнични
легла, лекари и медицински персонал по области и ще служи за основа на сключване на договори със здравната каса.
Държавата ще се опита
да стимулира лекарите в
населените места, където липсват специалисти.
Според новия вариант у нас са нужни 32 319
болнични легла. Сега са
38 803. За активно лечение при 100% използваемост са необходими 24 723 легла, сочи анализът за
2017 г. Тъй
като практически
е невъзможно
да се
постигне такава използваемост,
особено предвид на това, че през
лятото посещенията в
болниците спадат, картата е пресметната при
75% използваемост. Тя
предвижда един общопрактикуващ лекар да
има пациентска листа от
1500 души, или на 100
хил. души да се падат 66,6
лични лекари.
Както и в предния вариант на здравната карта се предвижда лекарите специалисти да пре-

С

глеждат един пациент за
30 минути, т.е. да не могат да имат повече от два
прегледа на час. Предвидено е още те да работят
по 6 ч на ден с пациенти
(или до 12 болни дневно) и да отделят 2 часа за
попълване на документация за здравната каса. За
определени специалисти работният ден може
да е до 7 часа.
Предишният вариант
на здравната карта бе отменен от Върховния административен съд през
октомври 2017 г., тъй

като постановлението на Министерския съвет не бе
обнародвано в „Държавен вестник”. Картата беше въведена от здравния
министър Петър Москов
в предишния кабинет
„Борисов”, за да определи потребностите на населението от лечебни заведения в отделните райони на страната.
До 2 месеца ще има

ъдебната сага за
сградната инсталация
в многофамилни сгради и изискването на "Топлофикация" неползващи топлинна енергия да плащат
приключи на пореден етап.
С
реш е н и е
4777/2018
г. на трето
отделение
на Върховния административен
съд (ВАС)
по
гражданско дело 1372/2016 г. бе отменена формулата от методиката към Наредба 16-334 за топлоснабдяването, чрез която се изчислява количеството топлинна енергия,

нов начин на организация на работата на ТЕЛК
и нов инструментариум,
обяви Минчо Коралски,
изпълнителен директор
на Агенцията за хората
с увреждания. Той припомни за проведеното
заседание в Министерството на здравеопазването, на което бе постигнато съгласие между представителите на
ведомството и на национално представителните
организации на хората с
увреждания.
Системата на ТЕЛК-овете работи толкова, колкото й позволяват възможностите, а те очевидно не са много големи, което наложи промяна
в методиката,
по която ще се
работи и ще се
оценяват хората
с увреждания. Коралски допълни, че е
променен законът, който дава възможност да се
разширят ТЕЛК комисии,
както и че се е дала възможност на лекарите вече
да не са закрепостени към
тези комисии и да не могат
да работят на друго място.
Работоспособността
трябва да се определя за
конкретен вид работа и
се определя в един-единствен случай, когато възниква правото на инвалидна пенсия, смята Коралски.

излъчена от сградната инсталация в многофамилна
сграда.
Мотивите – чрез формулата се изчислява произволно количество топлинна
енергия, докато Законът за
енергетиката, Законът
за енергийната ефективност и
Директива
2012/27/ЕС
за енергийната ефективност изискват на
клиентите да се фактурират действителни количества енергия. Последното
открито съдебно заседание
по делото се проведе на 11
декември 2017 г.

Îтìениха
форìулата
за сградната
инсталаöия

ния за безработни, семейни
добавки за деца и други социални помощи се увеличават с 4,5% спрямо 2016 г. и
с 35,5% в сравнение с 2008
г., отчита още НСИ. В структурата на общия доход делът на работната заплата
е 54,4%, а на социалните
трансфери (пенсии, обезщетения, добавки за деца
и др.) е 29,9% от общия доход за 2017 г. През 2017 г.
домакинствата са изразходвали 5217 лв. средно на чо-

век, което е с 9,7% повече
спрямо 2016 г.
За периода 2008-2017 г.
разходите на домакинствата са скочили 1,6 пъти. Изразходваните средства за
храна и безалкохолни напитки през 2017 г. са със
7,4% повече спрямо 2016
г. и с 31,7% повече от 2008
г.; жилищните разходите за
вода, ток, горива и пр. за
миналата година нарастват
с 15,3% спрямо 2016 г. и със
74,7% спрямо 2008 г.

1500 ëåâà çà
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Бай Ганьо
политик аут от учебника

От
гениалната
творба на Алеко Константинов падат емблематични глави
като „Бай Ганьо прави избори”. Въвеждат
предмет религия от
І клас.

Контрол
на ТЕЛК

Учителите да взимат до три години средна заплата от 1500 лева, а минималната да стигне 1250
лева. Това обеща образователният министър Красимир Вълчев. В момента минималното възнаграждение за "младши учител" и "учител" е 760 лева. Те
обаче ще скочат, след като бъдат направени евентуални следващи стъпки с бюджетите за 2019, 2020
и 2021 г., обясни Вълчев. "Важното е като държава
да поддържаме учителските заплати над средните
за страната, това е ключово в дългосрочен план, за
да мотивираме повече млади хора да станат учители", коментира още министърът.
По думите му недостиг на специалисти и на работници ще има във всички професии и сектори, но
липсата на квалифицирана работна ръка ще бъде
по-малка, ако се направи така, че повече млади и с
високо образование хора станат учители.
Като добра тенденция се отчита увеличението,
макар и малко, на студентите в професионалното
направление "Педагогика". Особено тревожен обаче е недостигът на учители по физика, математика
и по някои други учебни дисциплини.
"Предизвикателството е в това да обезпечим системата с близо 40 000 педагогически специалисти
в следващите десет години", обяви министър Вълчев. Той каза, че в следващите години средно ще се
пенсионират на година между 4000 и 4500 педагогически специалисти - учители, училищни директори, логопеди, психолози. Затова министърът обяви
като голямо предизвикателство привличането на
повече млади учители в училище.

вдигнете заплатите!
България е добър пример как се
справя с безработицата, но лош с
ниските доходи и това трябва да
се промени, заявиха от Еврокомисията. Еврокомисарят по заетостта и социалната политика Мариане Тисен посочва, че състоянието
на трудовия пазар в Европа като
цяло се подобрява.
Тисен изтъкна, че в периода
2014-2020 година от Европейския
социален фонд към България се
насочват 1,5 млрд. евро и всеки
пети българин може да получи помощ и подкрепа.
Мариане Тисен увери, че тази
помощ ще продължи и в следващия програмен период и изтъкна положителното развитие у нас.
„Искам да подчертая, че България
дори върви на по-добра скорост в

сравнение с други страни по отношение на работните места и развитието си в социалната политика.
Но има нещо много важно, което
се случва - тук имаме застаряващо
население и хора в рисково положение. Социалният фонд предоставя възможности на хора, които
са лишени от тях, да могат да подобрят своите умения. Искаме възрастните хора да се възползват, за
да подобрят своите умения както
в краткосрочен, така и в дългосрочен план и самите те да се облагодетелстват от Европейския социален фонд“, поясни Тисен.
Проблем у нас са и ниските доходи на глава от населението, както и малките заплати и това според еврокомисаря трябва да се
промени.

Един контролен орган към НОИ да следи цялата система по
ТЕЛК, беше обсъдено
на среща с национално представителните
организации на хората с увреждания.

Конкурс в НАП

НАП обяви конкурс
за 217 служители в
спецзвеното си „Фискален контрол”. Закриват отделите „Оперативни проверки”
заради слаба ефективност и големия корупционен риск.

Без кола за година

Колата ви ще бъде
спряна от движение
за година, ако я дадете на безразсъден
шофьор, който е хванат да кара пиян.

Á È Ñ Å ÐÈ
Хора като цветан
цветанов и Екатерина захариева да критикуват „геополитически грешки” на президента радев е все едно
Черната и русата златки да „откриват грешки” в трудовете на Умберто Еко.
Петър ВОлгиН

Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика

Свободата
на словото

От стр. 1
В доклада на Департамента на САЩ за 2017 г.
остро се критикува правителството, че наред
с вихрещата се корупция и зависимата съдебна власт медиите са подложени на олигархичен и политически натиск.
За сравнение ще посочим, че през 2006 г.
при управлението на социалистите бяхме на
35-о място заедно с Франция. След осем години властване на гербаджиите заемаме 111ата позиция…
„Не може да бъде! – ще каже симпатизант
на Борисов. – Хулите го всекидневно, карикатурите го! Не пропускате да го захапете по
повод и без повод…“
Какво от това? – отговаряме ние. - Кучето си лае, керванът си върви. Механизмът за
смачкване на истината е в ход. Той включва
манипулиране, премълчаване на важните и
неудобни неща – ето къде е заровено кучето. Да вземем за пример набързо претупания
дългоочакван закон за възрастните хора. БСП
най-после успя да го вкара в пленарната зала, където бе отхвърлен за минути на първо
четене. Очаквахме всички новинарски емисии
в най-гледаното време да започнат с този позорящ десницата факт, но не би! Телевизиите
с национален обхват не казаха нито дума. Надълго и нашироко разнищваха отхвърлената
оставка на зам.-председателя на мнозинството, недопуснал представители на инвалидите за среща в сградата на Народното събрание. Напразно се надявахме, че в сутрешните блокове ще се проведат обективни дискусии по темата с участието на представители

на засегнатата страна. Отново тишина. Явно
се цели възможно най-малко хора да разберат за нравственото падение на десницата. И
в никакъв случай да не се признае, че на сегашната власт не й пука за поколението, създало благата, от които управниците богатеят.
Гербаджиите са се взели насериозно, със сигурност не вярват, че рано или късно ще остареят и е възможно да изпитат потребност
от защита. Защото обществото, което се гради вече почти 30 години, е дълбоко несправедливо. То е жестоко не само към възрастния, но и към самотния, слабия, болния, докарания до нищета човек.
Трети май е Международен ден на свободата на словото. На 2 май 2018 г. - нека се
знае и помни – нашият закон бе захвърлен
на боклука! Срамът е не само за коалицията
от гербаджии и патриоти – те бранят със зъби и нокти кокала, до който са се докопали.
Срамът е и за колегите, продали съвестта си
за жълти стотинки, страхливците, превърнали журналистическата професия в слугинаж.
Вина за пренебрежителното отношение към
беловласата мъдрост на родината имат и ръководствата на пенсионерските съюзи, партии,
движения, клубове. Ако те обединени бяха повели в деня на гласуването многохилядните
си членове да обградят парламента, може би
законът щеше да има друга съдба…
Петьо ДафиНкиЧЕВ
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Български

От стр. 1
– Изследвал съм политическото насилие в
България. Сега през септември ще отбележим
100 години от началото
на Гражданската война в
България. Тогава избухна така нареченото Войнишко въстание – след
три войни и две национални катастрофи българите започнаха да се избиват помежду си – Владая, Захарна фабрика,
Княжево. Тогава започна една гореща и една
студена гражданска война, която продължава и
днес. За да има национално помирение, трябва да има национално
съгласие. За да се стигне до национално единение, ние основахме
сдружение – в него има
интелектуалци, индустриалци. Идеята ни
е 6 септември – Денят на Съединението, да стане ден на
единението и да се
поднесат венци както на Гарнизонното
стрелбище, където
са разстреляли Вапцаров и много други, така и на параклиса
на жертвите на комунизма. Трябва да се разбере, че в Гражданската война няма победители. Всички сме победени, трябва да настъпи съгласие и помирение. Как
успяха да се помирят в
Испания, в Гърция след
техните кръвопролитни
граждански войни? А тук
политиците само ровят в
незарасналите ни рани.
Трябва да има помирение и начело на него да
застане президентът Румен Радев.
– защо смятате така?
– Защото той е държавен глава и обединител
на нацията. Има страдания, които се предават
от поколение на поколение. Но трябва да има и
състрадание към болката на другия. Дано президентът приеме тази
инициатива. Румен Радев, за разлика от предишните президенти,
които произлизаха от
различни партии, е военен, прилича му да поеме такава инициатива, и то заедно със Симеон Сакскобургготски.
Не мога да забравя как
той, който е засегнат от
Гражданската война –
чичо му е убит от режима, спря на един партизански паметник в местността Жабокрек, поднесе цветя на загиналите
партизани и каза: „И те
са българи.”
– Две са темите, по
които не можем да намерим общ език и покой вече 30 години:
комунизъм – антикомунизъм и отношението към русия. за това
нямат ли вина не само
политиците, но и вие –
историците?
– Да, така е, истори-

Общество

ците също са разделени.
Филството и фобството
са допълнително и злоумишлено разделяне на
българския народ. Всеки може да има пристрастие – ето, аз съм свързан с Германия и имам
симпатии към германската наука, култура и
история. Но това не означава, че ще отрека Русия и ще кажа, че няма
Руско-турска освободителна война и че едно
робство било заместено
с друго робство. Или пък
като Росен Плевнелиев
ще фалшифицирам Левски в Народното събрание. Да не забравяме, че
Плевнелиев е един изкуствен русофоб и това
е бизнесът му. Направо
се чудя на нашите телевизии – всеки ден някоя
от тях ни буди с образа

рия исторически е между две велики държави
– Русия и Германия. Англосаксонските сили винаги са били заедно срещу Европа. Само един канал дели континентална
Европа с Англия, но тя
е много по-близко през
океана до своите бивши
британски колонии. Англосаксонските сили
имат интерес на континента да има конфликти
и да има война. Руснаци
и германци се изтрепаха и през двете световни войни, а англосаксонците спечелиха. Те искат това да продължава
и пак да сблъскат Германия и Русия. Това е политиката им.
– Безпомощен ли е
Европейският съюз в
такава обстановка?
– ЕС вече е едно во-

9.V. - 15.V.2018 г.
ница в хотел. Ами Никола Саркози? Хвърли се
на една манекенка и си
направи обувки с висока
подметка, за да порасне
на ръст. Ех, къде са онези държавници! Епохата раздели героите. Изпитанията от световните войни родиха онези
мъже. Не само Рузвелт и
Чърчил. Но и Сталин. Да,
той може да е диктатор,
но е учил духовна семинария. Като чета протоколите на тримата големи по време на последната война, виждам, че
Сталин се държи като равен с Чърчил, който има
800 години потекло, и с
Рузвелт. Затова казвам:
Сталин е бил велик държавник, нищо че е бил
убиец – да не смесваме
двете неща. Сега лидерите липсват. Само Путин е на ниво.
– Войните раждаха мъже, нали
така?
– Раждаха, и то
какви мъже! А сега
какво става с младежта? Гледам как студентите на 25 години се лигавят – правят го, защото не са служили войници. Знаят ли,
че само на 24 години капитан Рачо Петров като
началник на Генщаба на
армията разбива сръбската армия при Сливница. За Ботев, Караджата
и Хаджи Димитър, които
загиват само на 28 години, да припомням ли?…
– сега е друго време,
академик Марков, живеем в ново време с нови изисквания.
– Така е, но младежите сега имат огромни претенции. Наистина се лигавят, живеят
в един виртуален свят,
не искат да маршируват и казват – който иска, да служи в армията.
Каква армия?! Поканиха
ме тези дни от една телевизия да коментирам
при тях Гергьовденския
парад – отказах. Как да
отида, като ми е тъжно.
Та дори след Ньойския
диктат нашата армия и
честта на офицерството
не са били така смачкани. Това се опита да направи бившият ни военен министър - земеделецът Ненчев. Добре
че сега Каракачанов се
мъчи да оправи нещата и да вдигне малко авторитета на офицерите.
Европа сега не иска да
марширува, тя иска наемници да я пазят от новите варвари. Няма кой,
но е добре да не забравя, че Римската империя
беше победена от варварите, които бяха много по-ниска цивилизация. Една цивилизация
трябва да се защити сама, а не да разчита на
наемници.
Въпросите зададе
Мариела БалЕВа
(Поместваме интервюто със съкращения)
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и думите на този човек.
– Много сте строг
към бившия ни държавен глава. Макар че
съм съгласна с вас, че
напоследък гастролите му по медиите ни
заливат отвсякъде.
– Вижте, той е един
позьор. Може и малко да съм пристрастен,
но мога да го сравня с
предишните ни президенти. Първанов е колега историк, но той беше много премерен. А
този позьор скача като
петел, говори за НАТО
така, все едно е Тодор
Живков, който приказва за Варшавския договор. Само преди дни
Плевнелиев викаше по
медиите: „Ние трябва да
изгоним руските шпиони от руското посолство…” Той не знае ли,
че първо трябва да каже кои са шпионите? А
за да ги изгониш, трябва да ги разкриеш. „Путин не трябва да стъпва повече в България”,
нарежда още той. Не се
ли усеща, че не е Хилъри Клинтън, за да нарича Путин Хитлер и да го
сравнява с него. Нито
пък е принц Чарлз. Някои политици като него наистина се натягат
на Чичо Сам (Щатите). А
Чичо Сам, образно казано, иска да изгони Дядо
Иван (Русия). Добре, изгониха го от икономиката, от културата, от отбраната. Но Плевнелиев
и други като него искат
да го изгонят и от историята. Е това вече – не
може! Няма как.
– кажете къде сме
ние сред големите световни акули?
– Бойко Борисов се
усети и запази баланс
в тази ситуация. Бълга-

енно джудже. Те се отучиха да маршируват. Вижте Германия – сега дори не може да сформира
три ескадрили за Ирак и
Сирия. Дотам са я докарали, защото има ограничение на въоръжените сили – тя е победена
държава през войната.
ЕС пести за отбрана, иска да живее по-нашироко, а САЩ дават милиардите. Затова и ни държат
в зависимост.
– французите залагат много на младия си
президент.
– Че французите възлагат много надежди на
този млад държавник,
е вярно, но той се изхвърля доста над собствените си възможности.
Още Рузвелт казваше,
че Франция вече няма
да бъде великата сила, а
генерал Де Гол си вирел
носа, като се смятал за
нещо средно между Краля Слънце и Жана Д”Арк.
И генералът държа Великобритания извън европейската общност. Каза: „На мен не ми трябва
троянският кон на САЩ.“
И излезе от НАТО. Но Макрон как да каже такова
нещо – той не е национален герой от две световни войни като Шарл
де Гол.
– Наистина ли смятате, че и добрата стара франция, която роди през вековете толкова много интелектуалци, воини, и тя няма
лидери?
– Да, и тя няма лидери. Дано Макрон да успее, но не вярвам. Вижте
предшественикът му
Оланд какво правеше.
Оставяше си любовницата в Елисейския дворец и отиваше с моторетка при друга любов-

9.V. - 15.V.2018 г.

Страница

19

5

на читателя

Български

Принизяват културата Àðõеолози в Íовãðад
Драга редакция,
Истински
скърбя за кончината на
известния български композитор Тончо Русев, която и
вие отбелязахте във
вестника!
Той бе цяла епоха,
богатство, останало да свети в душите на българите! Неговите мелодични и
запомнящи се песни
дълго ще звучат и ще
сгряват сърцата ни!
Използвам този тъжен повод всъщност
за друго – вероятно много
от нас
знаят,
че песните,
които
композира Тончо Русев, са
по изключително красивите и вдъхновени текстове на
прекрасни български
поети – и съвременници, и класици: Елисавета Багряна, Иван
Вазов, Ваньо Вълчев,
Дора Габе, Атанас
Далчев, Дамян Дамянов, Калин Донков, Георги Джагаров,
Петя Дубарова, Евтим Евтимов, Павел
Матев, Христо Фо-

тев, Борис Христов…
Същевременно, заслушвайки се в случайно дочути от мен песни на млади български
автори, ми прави впечатление, че текстовете са извънредно цинични, вулгарни и безсмислени.
Това не е само моя
констатация – гледайки популярно предаване, забелязах, че
дори и утвърдени български музиканти се
възмущават от тази
вакха-

налия на сексуални намеци и откровени цинизми. Цитирам например част от текста
на една песен: „Каква
си антилопа, газела –
ще ти пръсна дисплея
и панела…” Дори ми
е отвратително само като пиша подобна глупост!
А младите хора ги
повтарят и повта-

рят тези думи, смеят се и се забавляват
до премала с подобни недомислия. Може много да плюят
по социализма – че
имало цензура. Но макар и да се възмущавахме от нея, оказва се, че това е било
доста полезно – тогава никога не е имало подобни арогантни простотии!
Уж днес има регулаторен орган по
медийната политика - СЕМ. Но на кого му пука – нарочно използвам жаргонната дума –
от това. Така че жалко, че си
отиват
такива
прекрасни творци като
Тончо Русев.
Дано на тяхно
място да се появят нови, млади, но
и морални млади таланти!
ивана ПЕТкОВа,
софия

на картините от изложбата, ще бъдат дарени
на деца и младежи в
неравностойно положение с изявен талант в различни области на изкуството.
Станила Иванова
се занимава с изкуство от ранна детска възр а с т .
През последните 10 години работи за
различни големи модни
брандове в България.
О п р е деля себе си не
като художник, а като творец
и мечтател, борец за
доброто в изначалната му, детска форма
и разбиране. „Обичам
да виждам щастието в
очите на хората и силно вярвам, че всички

Археолози от
Германия и България работят заедно на разкопки край могилите в Новград, Русенско. Експедицията се реализира
по българо-немски
проект, който се
финансира от федералното правителство. Предвидено е дейностите да
са с продължителност три години.
„През първите две
години ще се съсредоточим на теренните проучвания, а краят на периода е посветен на научни анализи“, съобщи
ръководителят на проекта доц. д-р Людмил
Вагалински, директор
на Националния археологически институт
към БАН.
Обект на проучването е районът около
Таш баир, който в превод на български означава каменен хълм
и се намира в близост

до Новград. Останките,
които се проучват, са
от периода между 4-6
век, когато тези места
са попадали в границите на Римската империя.
Археологът разказа,
че вече са попаднали
на уникални находки в
района на община Ценово. През 4 век тук
е било съсредоточено най-голямото производство на вар в

Римската империя. Варниците са запазени
в изключително добро състояние, е мнението на специалистите. Според
тях проучванията показват, че
тук са се произвеждали наймалко по 200 тона вар на месец. Досега са
открити десет
пещи. „По време на проучването успяхме
да разкрием и
уникална пещ за керамика. Тя е изградена по келтски образец и засега е първата
и единствена в България“, допълни доц. Вагалински. Друг интересен експонат е римска тежест за теглене
на жито. Колекцията
се допълва от парчета керамика, датирани
от Първата българска
държава.
М. ПЕТрОВ

Áúäåòå âñå òàêà èñêðåíè è ïðàâäèâè
От стр. 1
Поздравявам целия екип и нека все така да бъдете искрени,
правдиви и с бодър дух. Радвайте
българските пенсионери с вашия-

В ïодêðеïа на деöа â
неðаâноñтойно ïоëоæение
Първа самостоятелна изложба в столицата откри наскоро
29-годишната варненска художничка Станила Иванова. Експозицията носеше заглавието
„Полет към мечтите“ и
включваше 20 акварелни творби. Тя бе експонирана в
известен
столичен ресторант.
Изложбата бе
благотворителна в подкрепа на
„Скритите тал а н т и
на България“ –
новата
целогодишна менторска програма на НПО
„Операция плюшено
мече“ за даровити деца и младежи в неравностойно положение.
Всички средства, събрани от продажбата

ðазкðиват ðимски останки

заедно трябва да градим
света, в който искаме да живеем“, споделя Станила. „Полет към
мечтите“ е една изложба мечта, с която искам
да даря не само средствата, събрани от нея,
но и цялата си емоция и любов, отразени в творбите. Подкрепих каузата „Скритите таланти на България“, защото искам
чрез сбъдването на моята мечта да дам шанс
и пример на младежи
да преследват своите.“
Михаела сТОйкОВа

наш в. „Пенсионери”! Защото нищо друго не ни остава, освен да
четем страниците за рецепти за
нашето здраве, рецепти за ястия
и сладкиши, читалища, култура,

Áлагодарност
Уважаеми
г-н
Дафинкичев,
Благодарим Ви
от името на моите колеги и сътрудници за превъзходното представяне на нашата
областна организация по страниците на последния
брой на в. "Пенсионери". Получаваме
и много телефонни
обаждания с израз
на задоволство от
публикацията.
Желаем успехи
на Вашата редакция и силно се надявам, че абонаментите и покупките на вестника
от нашата област
ще се увеличат.
С поздрави и
най-добри пожелания на Вас и на
колектива на редакцията:
инж. й. казакОВ
- председател
на Обл.с
на сП - 2004

стихове, човешки съдби. Нека те
бъдат изпълнени с все по-нови, интересни и актуални неща.
Вичка ЖЕкОВа,
с. спасово, община Чирпан

дългОлетниЦи

НАЙ-ВЪЗРАСТНАТА
УЧИТЕЛКА В ГРАДА

Тодорка иванова е най-възрастният член на
клуба на хората в неравностойно положение „Вяра” в Исперих. Наскоро тя отпразнува своята 92ра годишнина и почерпи членовете на клуба. Иванова е винаги активна и с интересни инициативи. Включва се в обществения живот
на града. В продължение на 25 години е била преподавателка по френски език в Профилираната гимназия
„Васил Левски”. Тя
е най-възрастната
учителка в града.
Тодорка е с голямо сърце, все още
е енергична и наскоро стана инициатор за създаване
на група „Лумбаго”
при Клуба на инвалидите, която играе
танца на бастуните.
Тодорка Иванова се радва на уважението и вниманието на бившите си ученици и редовно контактува с тях. Умее да плете чорапи и терлици и
стана организатор на час на плетенето с участието
на жени от клуба. Беше и основател и дългогодишен председател на пенсионерския клуб „Надежда” в Исперих. Пожелавам й дълъг живот и здраве!
ангел НикОлОВ, гр. исперих
Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

2

6

Л

юбовни скандали е
имало през всички
времена. “Неуместната” любов между едно
туркинче и един българин преди близо 100 години в Русе става обаче
паметно събитие поради
смъртта на много невинни хора.
Един битов инцидент
прераства в повод за изява на националистични
и религиозни чувства у
населението и въвлича в
конфликт българи и мюсюлмани. Драмата, която се разиграва на през
1910 г. на градската пиаца, ще присъства на първите страници на всички тогавашни вестници,
а събитието ще бъде наречено “кървавата сватба”, “злодеянието в Русе”, “злокобната любов”.
Историята е простичка - Саафет, дъщеря на
ходжа, е влюбена в 33-годишния банков чиновник Юрдан Стефанов и
решава да му пристане,
т. е. избягва при него. Това се случва на 21 февруари 1910 г. Родителите й изискват от административната власт да
се погрижи дъщеря им
да се върне вкъщи. Градоначалникът привиква
двамата на 24 февруари.
Двама лекари преглеждат момичето и установяват, че тя е здрава и
нормална, има 18 годи-

Женски
ни и следователно може
да се венчае за любимия
си. Баща й обаче твърди,
че момичето е на 15 години и 9 месеца и настоява властите да я върнат
вкъщи.
На 27 февруари Русенският окръжен съд
разпорежда връщането
на момичето и наистина
вечерта то си е вече при
родителите. През нощта
около къщата се събира
група, наречена после от
пресата “тълпа от македонстващи и авантюристи”, чуват се викове да
се разбие вратата и да се
открадне момата. Налага
се властите в три след полунощ да отведат Саафет
в полицейския участък.
На 28 февруари около
10 часа сутринта на градската пиаца се събират
около 200 души.
Денят е Сирни заговезни, настроението е
приповдигнато, появява се музика, която свири “Шуми Марица”, витае внушението за национална мисия. Пред полицейския участък множеството е от 1000 души.
Те освобождават момичето и го отвеждат в дома
на Юрдан, а пред самата
къща се извива хоро. По
това време Сирни заговезни се празнува с карнавално шествие. Маскираните тръгват с весели
викове по ул. “Алексан-
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свят

Êúðâàâàòà ñâàòáà
дровска” в посока към
днешните Хали на Русе.
В ранните следобедни часове в участъка
пристига полицейският
пристав Петков, който е
раздразнителен и докачлив. Той повиква кавалерията на Девети полк
и рота от Втори Искър-

ня, която отнема живота
на 24 души, а ранените са
около 70.
В същото време двамата влюбени, момичето
– в мъжки дрехи, се измъкват от Русе и отиват
в Свищов. Емине Саафет
ще получи свето кръщение в близкото село Ря-

ски полк, знаят се и командващите – полк. Кацаров и полк. Пошев. Военните се мъчат да открият в тълпата бегълците. Сблъсъкът е неизбежен: от едната страна
шествието от подпийнали маскирани граждани, които подхвърлят
остроти, подигравки, а
и камъни към нелепите
действия на униформените, а от другата страна
– един полицейски пристав, чието самочувствие
е уязвено. Дава се заповед за стреляне и празникът става кървава ба-

хово и ще стане Руска,
по името на Русе. Сега
вече може да се венчае
и в края на април 1910
г. свищовският вестник
“Свободна воля” ще публикува материал за тяхната венчавка. Те са щастливи, но за съжаление не
така дълго, както се обещава в края на приказките: той загива на фронта, а
тя умира скоро след него
от туберкулоза.
Според съвременните историци събитието не е само местно и не
е случайно, то е резултат от външнополитиче-

Всичко за шампоана

хранват косата по-често. Поради силното изтощаващо влияние на перхидрола русата коса се нуждае от специално внимание – изберете подхранващ
шампоан и го използвайте по-интензивно. Химичната обработка на косата прави косъма по-порест и по-податлив да абсорбира замърсители и остатъци от продукта.
4. Шампоаните имат две- до тригодишен срок на годност. Не се притеснявайте, че шампоанът ви се застоява
прекалено в банята и ще се развали.
Те са с дълъг срок на годност. Ако усеИма много теории и митове за шам- щате някакви смущения и увреждания
поаните и правилната им употреба. на косата, те надали са се случили, заСпоред някои той вреди на косата и щото шампоанът ви е с изтекъл срок.
не бива да се използва твърде често.
5. Масажът на скалпа с шампоСпоред други е тъкмо обратното. За ан подобрява здравината на косъма.
да изясним тези въГледайте да втрипроси, ще ви кажем красиви на всяка въЗраст
вате добре шампоняколко неща, коиана в скалпа си, докато миете косата,
то може би не знаете за шампоаните! защото това е полезно както за цирку1. Важно е да изберете подходя- лацията на кръвта, така и за стимулищия шампоан за вашата коса. Мно- рането на по-бързия растеж на косъма.
го жени се ръководят по препоръка
6. Нямате нужда от повече от поот приятелка за избора на шампоана. ловин шепа шампоан. Не е нужно да
Вземете предвид вида на вашата коса слагате твърде много. Това няма да
и преценете сами нейните нужди. Това, направи косата по-чиста. Нещо повече някой е доволен от даден шампоан, че, ще се създаде допълнителна пяне означава, че той ще пасне и на вас. на, която ще попречи да масажирате
Ако имате фина и тънка коса, избе- качествено.
рете шампоан за обем. Ако пък имате
7. Температура на водата. Измипо-гъста и буйна коса, изберете овлаж- ването на косата с гореща вода я увняващ шампоан.
режда невероятно много. Тя може да
2. Всеки има нужда от подхран- започне да се начупва, накъсва, да се
ващ шампоан от време на време! Не заплита. Винаги я изплаквайте с хладмислете, че ако косата ви не изглеж- ка вода. Ако можете да издържите на
да изтощена, няма нужда от подхран- студен душ – знайте, че той е полеване. Това не е така. Всеки косъм има зен за кутикулата на косъма – стяга я
нужда от специална грижа, дори този, и помага за „заключване“ на влагата
изглеждащ жив и силен.
в дълбочина в косъма. Това придава
3. русите жени трябва да под- естествен блясък.

ски фактор. Тъкмо по това време се готви среща
между цар Фердинанд и
турския султан Абдул Хамид ІІ. Тя е много важна
поради влошените отношения с Високата порта.
Ето защо настояването на
турския пълномощен министър в София Асим бей
да се спре “потъпкването
на турската религия” в Русе и Саафет да се прибере вкъщи, среща разбиране у правителството.
От София в Русе пристига нареждане момичето
да се върне обратно на
родителите си дори със
сила. Общественият отзвук дълго не затихва вестниците спорят кой е
виновен за случилото се,
партиите взаимно се обвиняват.
Народното събрание
приема резолюция против действията на правителството, а студентите провеждат в столицата демонстрация. Духовенството в Русе взема решение да лиши от
свето причастие войниците, които са стреляли
в народа. Находчив издател набързо издава брошура с подробно, почти
белетризирано описание
на “Злодеянието в Русе”.
Появяват се песни, стихотворения. След време

9.V. - 15.V.2018 г.
случката става легенда,
броят на убитите варира, събитието се отмества ту напред, ту назад с
десетилетия, почва да се
говори за кръвополитие
между турци и българи.
Интересен е фактът, че
на втория ден от окървавения празник в Русе
пристига филмов екип
от Букурещ, който заснема мястото на ужасните
преживелици - площада,
общата братска могила,
погребенията на някои
от жертвите. През 1912
г. филмът е показан в русенското кино “Биоскопа” и споменът отново
е събуден, страстите отново пламват.
В Русе са отпечатани
четири пощенски картички след събитията,
като се използват оригинални снимки. Същата
година полк. Г. Димитриев издава брошура, в която прави свой “критически обзор” на случката. Той изразява нетърпимостта си към подобна верска нетолерантност “и то в 20 век, когато отделната личност
е свободна да премине
от една религия в друга и когато самите закони не могат да попречат
на това! А още повече в
една модерна държава,
за каквато се смятаме...”.
Колко хубави звучат тези думи и днес!

ЗА ВАШАТА ТрАПЕЗА
ПИËЕØКА ßХÍИß
Ñ ÍАХУÒ
И ÇЕËЕÍ×УÖИ

Продукти: 500 г пилешко месо, 200 г сварен нахут от консерва,
2 зелени чушки, 2 червени чушки, 2 моркова, 2 чаши бяло вино, 2
щипки сол, 2 щипки черен пипер, 1 щипка червен пипер, 2 скилидки
чесън, 1 глава кромид
лук, 1 щипка розмарин,
1 супена лъжица брашно, 50 мл олио.
Приготвяне: Нарежете пилешкото на едри късове. Оваляйте
го в брашното, солта
и подправките. Запържете го в сгорещено
олио
в дълбок съд.
След като се запържи от всички страни за няколко минути, го
извадете от съда.
В същата мазнина запържете нарязаните лук, моркови,
чушки, чесън. След като
се задушат, добавете нахута (изцеден) и бялото
вино. Оставете да къкри
на по-слаб огън под капак до сгъстяване.
Когато зеленчуците
омекнат, върнете месото обратно в съда и гответе още 15 минути.

ßХÍИß Ñ ПИËЕØКИ
ÄРÎÁ×ЕÒА И ГРАХ

Продукти: 500 г пилешки дробчета, 300
г грах, варен, 1 средно голямо кубче масло,
2-3 супени лъжици олио, 2 глави лук, 3-4 големи моркова, 1 щипка
мащерка, 1 щипка черен пипер, 1 щипка сол,
1 щипка пресен магданоз,1 щипка риган.
Приготвяне: Сварете граха, но само колкото да остане леко твърд.
Отцедете го и го запържете в сгорещеното олио,
смесено с
разто-

пен
о
масло. Обелете лука, морковите и
ги нарежете. Прибавете към граха. Овкусете
с подправките. Почистете дробчетата и ги добавете към зеленчуците. Залейте с 1 чаша во-

да. Ако желаете, можете
да залеете с чаша зеленчуков бульон по желание. Намалете котлона
и оставете да къкри до
сгъстяване.

ÑПАÍАК Ñ ÎРИÇ
ÍА ÔУРÍА

Продукти: 1 кг пресен спанак, 1 ч.ч. ориз,
100 г черни маслини, 4
яйца, 1 глава лук, 1 морков, 2-3 скилидки чесън,
зехтин (олио), черен пипер и сол, подправка чили кон карне, 2 ч. ч. вода.
Приготвяне: Почистете и нарежете спанака
на лентички. Нарежете
на ситно моркова, лука
и чесъна и ги задушете
в мазнината с малко вода. Когато омекнат, може да добавите спанака. Когато зеленчуците
са добре задушени, прибавете ориза, който сте
премили с вода. Оставете на тих огън за 1015 минути, докато оризът набъбне. Овкусете
с подправките и маслините. Прехвърлете сместа в тавичка и налейте
2 чаши вода.
Печете 15 минути на
умерена температура.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДиЕВА
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6:00
9:00
9:15
10:30
11:30
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
15:40
16:00
16:10
16:25
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00

ПЕТЪК, 11 май
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
“Бързо, лесно, вкусно”
Малки истории
Специализирано предаване за хора с увреден
слух
Сид - дете на науката 2
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
“Бързо, лесно, вкусно”
По света и у нас
Още от деня
Стани богат

19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:30
0:45
2:00
3:00
4:00
5:00
5:15
5:55

БНТ свят
6:00
9:00
9:15
10:30
11:30
11:45
12:00
12:30
13:30
14:30
14:45
15:15
16:15
16:30
17:00
17:30
18:00
18:20
18:30
20:30
21:00
22:00
22:30
23:00
23:25
23:30
0:00
0:30
1:15
1:45
2:15
3:15
3:30

ПЕТЪК, 11 май
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Малки истории
По света и у нас
Референдум
Детски етно фестивал
Европейски маршрути
„Бързо, лесно, вкусно”
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Часът на зрителите
Време за губене
Местно време
По света и у нас
5 минути София
Баскетбол /мъже/
България от край до
край 2
Панорама с Бойко Василев
Абсурдите с БНТ 2
Бразди
По света и у нас
Зелена светлина
В кадър
Непозната земя
Още от деня
Пътувай с БНТ 2
Местно време
Панорама с Бойко Василев
Спасители на диви животни
Поклонници на свободата

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама
Нощни птици
По света и у нас
Зелена светлина
Концерт на Петър Салчев и Васил Петров
Телепазарен прозорец
Денят започва с Култура
Капри
История.bg
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Още от деня
Панорама

12:30
13:00
14:00
15:00
16:20
17:00
18:00
18:30
19:00
19:50
20:00
20:30
20:45
22:00
1:30
1:45
2:40
3:40
3:50
4:20
4:50
5:50
6:50
7:00
7:25
7:50
8:05
8:30

Бразди
Иде нашенската музика
Сестри
Успелите деца на България 2018
Най-големите музеи
Вяра и общество
Пътят към ФИФА
Извън играта
Умно село
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Вилна зона
Песенен конкурс на Евровизия
Телепазарен прозорец
Капри
Сестри
Япония днес
Изкуствота на 21 век
Бразди
Иде нашенската музика
Малки истории
НЕДЕЛЯ, 13 май
Неделно евангелие
Внимание, роботика
Животни по пижами
Телепазарен прозорец
Бакстър
Денят започва с Георги
Любенов
Отблизо с Мира Добрева
Клиника на третия етаж
По света и у нас
#Европа
България от край до
край 6
Непозната земя
Сестри
Двойникът /90г. от рождението на Георги Русев/
Частните музеи в Чехия:

СЪБОТА, 12 май
Внимание, роботика
Животни по пижами
Телепазарен прозорец
Бакстър
Денят започва с Георги
Любенов
Библиотеката
Клиника на третия етаж
По света и у нас

10:30
11:30
12:00
12:30
13:00

СЪБОТА, 12 май
Вкусни изкушения
Пътешествия
Сафарито на Скаут
Сид - дете на науката 2
Сагуа - сиамската котка
Децата.com
Пътеводител БГ /избрано/
Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
Рецепта за култура
България от край до
край 5
Време за губене
Ай да идем /избрано/
Европа без граници: “Посока Сърбия”
Добър ден с БНТ 2
Аз съм ти
Иде нашенската музика
Пътувай с БНТ 2
Червената кралица
Нейната изповед /Една
българка в Европа/
Часът на зрителите
По света и нас
Спортни новини
Човешки капитал
Добър ден с БНТ 2
Червената кралица
Абсурдите с БНТ 2
Пътувай с БНТ 2
Ленти и документи: За
„Джаза на оптимистите“
Човекът от Ла Манча
Рецепта за култура
Ай да идем /избрано/
Европа без граници: “Посока Сърбия”

НЕДЕЛЯ, 13 май
6:00 Вкусни изкушения
6:30 Покровителите на Европа
7:00 Сафарито на Скаут
7:30 Сид - дете на науката 2
8:20 Сагуа - сиамската котка
8:50 Животни по пижами
9:00 Неделна литургия
10:30 Български уроци – аз уча
български
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Човешки капитал
15:50 Оперетна класика
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Червената кралица
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Травиата” от Джузепе Верди
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Песенен конкурс на Евровизия
0:15 Добър ден с БНТ 2
1:15 Червената кралица
2:10 Пътувай с БНТ 2
2:40 Силвия Кацарова и приятели
4:00 Библиотеката
5:00 Ай да идем
5:30 Децата.com

4:00 „Бързо, лесно, вкусно”
4:30 Денят започва с Култура
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 12 май
6:00 Време за губене
6:30 Зелената линейка
7:30 Пътувай с БНТ 2
8:00 Ай да идем /избрано/
8:30 Български уроци – аз уча
български
9:00 Съвременници: “Етюд за
два рояла”
10:00 Рецепта за култура
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 „Умирай само в краен
случай“
14:20 Време за губене
14:50 Знаете ли, че...
15:00 Библиотеката
16:00 Баскетбол /мъже/
18:00 “Вечното плаване”- “Летящият холандец” от
Рихард Вагнер
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Нощни птици
21:45 Европейски маршрути
22:00 Песенен конкурс на Евровизия
1:30 Рецепта за култура
2:30 Часът на зрителите
3:00 България от край до
край 2
3:30 Библиотеката
4:30 В кадър
5:00 Абсурдите с БНТ 2
5:30 Непозната земя

НЕДЕЛЯ, 13 май
6:00 Животните - етология и
фолклор
6:25 Моцарт в Прага
7:30 Опознай България /избрано/
8:00 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
8:30 Децата.com
9:00 България от край до
край 2
9:30 София в един снимачен
век: Софийските адреси
9:50 Живо наследство
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 БГ кинокласика: „Умирай
само в краен случай“
14:30 Извън играта
15:00 Отблизо с Мира Добрева
16:00 Бразди
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:15 Афиш
18:30 Баскетбол /мъже/: Балкан /Ботевград/ - Академик Бултекс
20:30 Европейски маршрути
20:45 Златната муза 2017
22:15 Миграцията на паламуда
23:40 По света и у нас
23:55 Спортна треска
0:55 Отблизо с Мира Добрева
1:55 Извън играта
2:25 Иде нашенската музика
3:25 Нощни птици
4:30 Малки истории

7:00
7:25
7:50
8:05
8:30
10:30
11:30
12:00

БНТ 2
ПЕТЪК, 11 май
6:05 Минало в бъдещето
6:35 Непозната земя /избрано/
7:00 Часът на зрителите /
избрано/
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Под вълните на Черно
море
9:00 По света и у нас
9:15 Никола Пиколо - неизвървяният път
10:00 Шифт
10:15 Местно време
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Япония днес
15:35 Едно голямо семейство 2
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 История.bg
19:00 Българското присъствие
във Вечния град
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Време за губене
21:30 Песенен конкурс на
Евровизия 2018 /втори
полуфинал/
23:30 Аз съм ти
1:30 Местно време
2:00 История.bg
3:00 Време за губене
3:30 Непозната земя /избрано/
4:00 Часът на зрителите /
избрано/
4:30 Българското присъствие
във Вечния град
5:30 Туристически маршрути
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Най-гледаните
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6:00
6:30
7:00
7:50
8:15
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:00
16:00
17:00
17:30
18:25
19:30
20:00
20:30
20:45
22:35
23:35
0:30
1:00
1:30
2:15
4:00
5:00
5:30

13:30
14:00
15:00
16:35

ПОНЕДЕЛНИК, 14 май
06:00 Балканът младее с нас
06:35 Непозната земя /избрано/
07:05 Часът на зрителите /
избрано/
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Знаете ли, че...

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

“Музей на военните
униформи” и “Музей на
восъчните фигури”
Спортна треска
Пътят към ФИФА Световно първенство 2018
Спорт ТОТО
Обещанието 2
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Открито с Валя Ахчиева
Франкофония
По света и у нас
Американска иглика
Сестри
Телепазарен прозорец
Отблизо с Мира Добрева
Извън играта
Частните музеи в Чехия:
“Музей на военните униформи”
Изкуството на 21 век
България от край до
край 6
Вяра и общество

ПОНЕДЕЛНИК, 14 май
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Малки истории
14:30 Животни по пижами
14:55 Пиксел Пинки
15:20 Сафарито на Скаут
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език

16:25
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
0:25
0:40
1:55
2:55
3:50
5:05
5:45

Капри
Зелена светлина
“Бързо, лесно, вкусно”
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
История.bg
Геният
По света и у нас
Зелена светлина
Въпрос на чест 2
Телепазарен прозорец
Денят започва с Култура
Геният
Въпрос на чест 2
Здравето отблизо
Още от деня
Телепазарен прозорец

6:00
9:00
9:15
10:30
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
14:15
14:30
14:55
15:20
15:45
16:00
16:10
16:25
17:25
17:30
18:00
18:20

ВТОРНИК, 15 май
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
“Бързо, лесно, вкусно”
Телепазарен прозорец
Малки истории
Животни по пижами
Пиксел Пинки
Сафарито на Скаут
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
“Бързо, лесно, вкусно”
По света и у нас
Още от деня

По света и у нас
Добро утро с БНТ 2
Местно време
Български уроци – народни танци, песни и
обичаи
Пред олтара на операта /
избрано/
Афиш
По света и у нас
Английският съсед
Пътеводител БГ /избрано/
Денят започва с Култура
Многоликата Япония:
Земята е само една
Рецепта за култура
Стани богат
Местно време: Без бариери
Едно голямо семейство 2
Нейната изповед /Една
българка в Европа/
По света и у нас
Спортни новини
Пътувай с БНТ 2
Да отгледаш кукувица
Ленти и документи: “Пансионът”
Днес и утре
Местно време: Без бариери
Английският съсед
Пред олтара на операта
/избрано/
Добро утро с БНТ 2
Непозната земя /избрано/
Часът на зрителите
/избрано/
Иде нашенската музика
Днес и утре

ВТОРНИК, 15 май
06:00 Димитър Янев - един
живот, една песен
06:25 Непозната земя
06:55 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Многоликата Япония:
Земята е само една
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Пътеводител БГ
11:15 България от край до
край 4
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Константин Философ
13:30 Опознай България
14:00 Денят започва с Култура
15:35 Едно голямо семейство 2
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2
18:50 Европа днес
19:05 Светлина от сенки - през
обектива на Иво Хаджимишев
20:00 По света и у нас
21:00 Часът на зрителите
21:30 Джакомо Пучини:
“Вилиси”
22:50 Ленти и документи: „Като
на кино“
00:00 Днес и утре
00:30 Местно време
01:00 Константин Философ:
“Солунското чудо”
02:00 България от край до
край 4
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя
04:00 Часът на зрителите
04:35 Америка днес
05:30 Днес и утре

ПОНЕДЕЛНИК, 14 май
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Ема
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо
16:30 Спортна треска
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 5 минути София
18:30 Баскетбол /мъже/: Рилски спортист- Левски
Лукойл
20:30 Непозната земя
21:00 История.bg
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 София в един снимачен
век: Софийските паркове
и градини
22:50 Европейски маршрути
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
00:00 Часът на зрителите
00:30 Още от деня
01:10 България от край до
край 2
01:40 Местно време: Без бариери
02:10 Вяра и общество с Горан
Благоев
03:10 Ципокрилите насекоми осите
03:30 Български уроци - народни танци, песни и

обичаи
04:00 „Бързо, лесно, вкусно”
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Афиш
ВТОРНИК, 15 май
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира Добрева
13:30 Изкачването
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 “Летящият холандец” от
Рихард Вагнер
19:30 Малки истории
19:45 Спи спокойно, Франк
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Концерт на Seven Kings
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
00:00 Ай да идем /избрано/
00:30 Още от деня
01:10 Съвременници: “Етюд за
два рояла”
02:05 Местно време
02:35 Малки истории
03:35 Извън играта
04:05 „Бързо, лесно, вкусно”
04:35 Денят започва с Култура
05:50 Малки истории

09:00
09:15
10:15
10:45
11:15
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:15
15:30
16:30
17:30
18:00
18:55
20:00
20:45
21:00
21:30
23:00
00:00
00:30
01:00
02:00
02:30
03:30
04:00
04:30
05:30
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19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:25
0:40
1:55
3:00
3:50
5:05
5:45

Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Референдум
Геният
По света и у нас
Зелена светлина
Въпрос на чест 2
Телепазарен прозорец
Денят започва с Култура
Геният
Въпрос на чест 2
Здравето отблизо
Още от деня
Телепазарен прозорец

СРЯДА, 16 май
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
“Бързо, лесно, вкусно”
Телепазарен прозорец
Малки истории
Животни по пижами
Пиксел Пинки
Сафарито на Скаут
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
“Бързо, лесно, вкусно”
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
- 2 - сряда /16.05./
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
6:00
9:00
9:15
10:30
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
14:15
14:30
14:55
15:20
15:45
16:00
16:10
16:25
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50

21:00 Студио Футбол
21:45 Футбол: Олимпик /
Марсилия/ - Атлетико /
Мадрид/
0:30 Телепазарен прозорец
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Капри
3:50 Здравето отблизо
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 17 май
6:00 Денят започва
10:00 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Малки истории
14:30 Срещата на върха в София
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Светът е голям и спасение дебне отвсякъде
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 2
0:25 Телепазарен прозорец
0:40 Денят започва с Култура
1:10 Капри
3:00 Днес и утре

СРЯДА, 16 май
06:00 Музикалните светове на
Генчо Гайтанджиев
06:25 Непозната земя
06:55 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Евроновини: В бъдещето
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Опознай България /избрано/
11:15 България от край до
край 4
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Пътуване в миналото
15:30 Едно голямо семейство 2
16:20 Очарователни погледи
от Китай
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 2
18:55 Мостовете на Александър
19:30 „Пътуващо студио на БНТ
2” в Южна България
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Любов в четвърто измерение
22:05 Специална кръв
23:05 Концерт на Пати Остин
00:05 Изкуството на 21 век
00:35 Местно време
01:05 Америка днес
02:00 България от край до
край 4
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя
04:00 Часът на зрителите /

избрано/
04:30 Светлина от сенки - през
обектива на Иво Хаджимишев
05:30 Изкуството на 21 век

СРЯДА, 16 май
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Малки истории
По света и у нас
Рецепта за култура
Спи спокойно, Франк
Добро утро с БНТ 2
„Бързо, лесно, вкусно”
Здравето отблизо
Вяра и общество с Горан
Благоев
17:30 Местно време
18:00 Баскетбол /мъже/: Академик Бултекс - Балкан
Ботевград
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 24 часа дъжд
22:25 Концерт на Дани Милев
23:15 История.bg
00:20 Още от деня
01:00 Време за губене
01:30 Местно време
02:00 Нощни птици
03:00 Съдби човешки
03:30 Ай да идем /избрано/
04:00 „Бързо, лесно, вкусно”
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории
ЧЕТВЪРТЪК, 17 май
06:00 Денят започва
10:00 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Съвременници: “Добро
утро, Европа”

13:00
13:15
14:15
14:30

06:00
09:00
09:15
10:30
11:40
12:00
12:30
13:30
13:45
14:45
15:15
16:30

ЧЕТВЪРТЪК, 17 май
06:00 Седенка се кладеше
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Пътуване в миналото
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци – аз уча
български
11:15 Знаете ли...
11:40 Културни адреси
12:00 По света и у нас
12:30 Румен Леонидов на 65 г.
13:30 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
14:00 Денят започва с Култура
14:30 Виена през погледа на
чужденците
15:15 Под вълните на Черно
море
15:35 Едно голямо семейство 2
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 3
19:00 Борис Христов - следи в
безкрая на времето
19:30 Патриархът на правото
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътешествия
21:30 Рецепта за култура
22:30 Името на розата
00:35 Изкуството на 21 век
01:05 Местно време
01:35 Името на розата
03:40 Добро утро с БНТ 2

16:00
16:35
17:30
18:00
18:15
18:30
20:30
21:00
21:50
23:00
23:25
23:30
00:00
00:30
00:45
01:15
01:45
02:40
03:20
03:30
04:00
04:30
05:00
05:20
05:50

Тайният приятел
Добро утро с БНТ 2
Европейски маршрути
Срещата на върха в София
„Бързо, лесно, вкусно”
Библиотеката
Местно време
По света и у нас
Още от деня
Баскетбол /мъже/: Левски Лукойл - Рилски
спортист
Открито с Валя Ахчиева
Обещанието 2
Карл Орф - “Кармина
Бурана”
По света и у нас
Зелена светлина
Време за губене
България от край до
край 2
Още от деня
Мотоспорт Екстра
Местно време
Библиотеката
“Ботевград -битката на
героя и предателя”
Живо наследство
Бразди
„Бързо, лесно, вкусно”
Денят започва с Култура
София в един снимачен
век
Пътувай с БНТ 2
Малки истории

2
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06:00
06:30
09:30
12:00
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00
17:30
17:50
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
01:00
02:00
02:30
04:30
05:30

ПЕТЪК, 11 май
„Легендата за Кора”
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините
„Шоуто на Слави”
„Любов под наем” еп. 119
„Шест сестри” - сериал,
с.2, еп. 1
„Лекар в планината” - сериал, с.11, еп. 16
bTV Новините
„Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
Спорт тото
„Скъпи наследници” сериал, с.1, еп. 85
bTV Новините - централна емисия
„Великолепният век:
Кьосем” - сериал, с. 2,
еп. 19
„Столичани в повече“ сериал, с.12, еп.11
„Комиците и приятели” комедийно шоу
„Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
bTV Новините - късна
емисия
„Под наблюдение” - сериал, с.3, еп. 6
„Шест сестри” /п./ - сериал
bTV Новините
„Преди обед” /п./ - токшоу
„Времето лети” - сериал,
с.3, еп. 40
„Легендата за Кора”

bTV синема
Петък, 11 май
06:00 „Революция Z” - сериал,
с.3, еп. 6
07:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.4, еп.10
08:00 „Ризоли и Айлс” еп.8
09:15 „Внимавай с бавачката“
- трилър (Канада, 2017),
режисьор - Чад Кроучук,
актьори - Ашли Скот,
Мич Райън, Уди Джефрис
11:15 „Революция Z” еп.7
12:15 „Вътрешна сигурност”
с.4, еп.11
13:15 „Ризоли и Айлс” еп.9
14:15 „Нощ в музея” - екшън
16:30 “Любов и други невъзможни неща” - драма
18:45 „Тарикатите Блум” - комедия, приключенски
21:00 „Транспортер 2” - екшън
22:45 „Крадец на животи” трилър, мистъри (САЩ,
2004), режисьор - Ди
Джей Карузо, актьори Анджелина Джоли, Итън
Хоук, Пол Дано, Кийфър
Съдърланд, Джина Роуландс, Оливие Мартинес, Чеки Карио
01:00 „Дело на дявола” - ужаси
(САЩ, 2014), режисьори
- Мат Бетинели - Оплин,
Тайлър Джилет, актьори - Алисън Милър, Зак
Гилфорд, Сам Андерсън,
Роджър Пайано, Ванеса
Рей, Бил Мартин Уилямс,
Джералдин Сингър, Джулия Дентън, Мадисън
Уолф, Ейми Кареро,
Робърт Белуши
02:45 „Имигранти” - драма
(САЩ, 2009), режисьор Уейн Креймър, актьори
- Харисън Форд, Рей Лиота, Лизи Каплан, Джим
Стърджис, Ашли Джъд,
Клиф Къртис, Шон Пен
бтв комеди
Петък, 11 май
06:00 „Предградие” - сериал,
с.3
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.1
09:00 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
10:00 „Кибритлии” (САЩ, 2003)
- драма
12:00 „Модерно семейство“ сериал
12:30 „Щурите съседи“ - сериал
14:00 „Теория за големия
взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Столичани в повече” сериал, с.12
18:00 „Щурите съседи” - сериал
19:30 „Моето семейство” - сериал, с.3
20:00 „Стъпка по стъпка” - сериал, с.4
21:00 „Приятели” - сериал, с.6
22:00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.6
23:00 „Модерно семейство” сериал, с.6
00:00 „Кибритлии” (САЩ, 2003)
- драма
02:00 „Предградие“ - сериал,
с.3
03:00 „Шегаджии“ - сериал
04:00 „Модерно семейство” сериал
05:00 „Предградие“ - сериал

Най-гледаните
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СЪБОТА, 12 май
06:00 „Робо и Страшко”
07:00 „Двама мъже и половина” еп. 16, 17
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Богатствата на България“
13:00 „Кит Китридж: Едно американско момиче”
15:00 „Истински истории“
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
- документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Самоличност на аванта“
- криминален, комедия
22:00 „Властелинът на пръстените: Задругата на
пръстена“ - фентъзи
01:00 „Полупрофесионалисти“
- комедия, спортен (САЩ,
2008), режисьор - Кент
Алтерман, актьори - Уил
Фарел, Уди Харълсън,
Андрю Дейли, Джейсън
Съдейкис, Ед Хелмс,
Дейвид Кохнър, Маура
Тиерни, Анди Рихтер
03:10 „Cool…T” /п./
04:20 bTV Репортерите /п./
04:40 „Времето лети” - сериал,
с.3, еп.41
05:30 „Двама мъже и половина” /п./ - сериал

НЕДЕЛЯ, 13 май
06:00 „Робо и Страшко”
07:00 „Като на кино“ - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” - токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „Мястото БГ”
13:00 „Eд“ - комедия, семеен
15:00 „Джуниър“ - комедия
17:00 „120 минути”
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Гласът на България“ музикално шоу
21:30 „Папараци“ - телевизионен таблоид
22:30 „Дете 44” - драма, трилър (САЩ, Чехия, Великобритания, Румъния,
2015), режисьор - Даниел
Еспиноза, актьори Ксавиер Аткинс, Марк
Люис Джоунс, Том Харди,
Карел Добри, Нуми Рапас, Агнешка Грошовска,
Петр Ванек
01:00 „Дъщерята на проповедника” - драма (САЩ,
2010 ), режисьор - Стан
Фостър, актьори - Латоя
Лъкет, Даръл Бабс, Тами
Тоусенд, Карлос Дейвис,
Андре Бътлър
03:10 „Търси се…” /п./ - токшоу
с водещи Меги и Нели
04:20 bTV Репортерите /п./
04:40 „Времето лети” - сериал,
с.3, еп.42
05:30 „Двама мъже и половина”

ПОНЕДЕЛНИК, 14 май
06:00 „Легендата за Кора”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 „Любов под наем” – сериал, с. 1, еп. 120
15:00 „Шест сестри” еп. 2
16:00 „Алиса в страната на
любовта” – сериал, с.1,
еп. 1
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Скъпи наследници” – сериал, с.1, еп. 86
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Великолепният век:
Кьосем” – сериал, с. 2, еп.
20
21:00 MasterChef България –
кулинарно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” – сериал, с.3, еп. 7
01:00 „Шест сестри” /п./ – сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Времето лети” – сериал,
с.3, еп. 43
05:30 „Лице в лице” /п./

ВТОРНИК, 15 май
06:00 „Легендата за Кора” –
анимация
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 „Любов под наем” – сериал, с. 1, еп. 121
15:00 „Шест сестри” еп. 3
16:00 „Алиса в страната на
любовта” – сериал, с.1,
еп. 2
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Скъпи наследници” – сериал, с.1, еп. 87
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Великолепният век:
Кьосем” – сериал, с. 2, еп.
21
21:00 MasterChef България –
кулинарно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” еп. 8
01:00 „Шест сестри” /п./ – сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Времето лети” еп. 44
05:30 „Лице в лице” /п./

СРЯДА, 16 май
06:00 „Легендата за Кора”
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 „Любов под наем” – сериал, с. 1, еп. 122
15:00 „Шест сестри” еп. 4
16:00 „Алиса в страната на
любовта” – сериал, с.1,
еп. 3
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Скъпи наследници” – сериал, с.1, еп. 88
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Великолепният век:
Кьосем” – сериал, с. 2, еп.
22
21:00 „Смени жената“ – семейно риалити
22:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините – късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” еп. 9
01:00 „Шест сестри” /п./ – сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – токшоу
04:30 „Времето лети” еп. 45
05:30 „Лице в лице” /п./ – публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 17 май
06:00 „Легендата за Кора”
06:30 „Тази сутрин” – информационно предаване
09:30 „Преди обед” – токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините – обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ –
вечерно ток шоу
13:30 „Любов под наем” – сериал, с. 1, еп. 123
15:00 „Шест сестри” еп. 5
16:00 „Алиса в страната на
любовта” – сериал, с.1,
еп. 4
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” – публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Скъпи наследници” – сериал, с.1, еп. 89
19:00 bTV Новините – централна емисия
20:00 „Великолепният век:
Кьосем” – еп. 23
21:00 „Бригада Нов дом“ – социален проект с водещ
Мария Силвестър
22:00 „Комиците и приятели” –
комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините
00:00 „Под наблюдение” еп. 10
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед”
04:30 „Времето лети” еп. 46
05:30 „Лице в лице” /п./ – публицистично предаване

Събота, 12 май
06:00 „Коледен герой“ - драма
08:00 „Тарикатите Блум” - комедия, приключенски
10:15 „Аз: Началото” - драма
12:30 „Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
13:45 „Хората, на които държиш” - драма, трилър
16:30 „Транспортер 2” - екшън
(САЩ, 2005), режисьор Луис Летер
18:15 „Островът” - драма, екшън, трилър (САЩ, 2005),
режисьор - Майкъл Бей,
актьори - Юън Макгрегър, Джимон Хонсу, Стив
Бушеми, Шон Бийн, Скарлет Йохансон, Майкъл
Кларк Дънкан
21:00 „Индиана Джоунс и
храмът на обречените”
- приключенски (САЩ,
1984), режисьор - Стивън
Спилбърг, актьори Харисън Форд, Ке Хуи
Куан, Кейт Капшоу, Дан
Акройд, Амриш Пури
23:30 CinemaX: „Мама“ - ужаси, трилър (Испания,
Канада, 2013), режисьор
- Андрес Мушети, актьори - Джесика Частейн,
Николай Костер - Валдау, Меган Шарпантие,
Изабел Нелис, Дейниъл
Каш, Хавиер Боте, Джейн
Мофат, Джулия Чантри
01:30 „Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
02:30 „Крадец на животи” трилър, мистъри (САЩ,
2004), режисьор - Ди
Джей Карузо, актьори Анджелина Джоли, Итън
Хоук, Пол Дано, Кийфър
Съдърланд, Джина Роуландс, Оливие Мартинес, Чеки Карио

Неделя, 13 май
06:00 „Бел“ - биографичен
08:15 “Любов и други невъзможни неща” - драма
10:15 „Любовта се случва” драма, романтичен
12:30 „Пасажери” - драма
14:15 Премиера: Esio Trot
- комедия, семеен,
романтика (Великобритания,2015), режисьор
- Даарбла Уалш, актьори
- Джеймс Кордън, Сало
Гарднър, Дъстин Хофман,
Ричард Кордери, Джуди
Денч
16:15 „Индиана Джоунс и
храмът на обречените”
- приключенски (САЩ,
1984), режисьор - Стивън
Спилбърг, актьори Харисън Форд, Ке Хуи
Куан, Кейт Капшоу, Дан
Акройд, Амриш Пури
18:45 „Нощ в музея” - екшън,
комедия, фентъзи (САЩ,
2006), режисьор - Шон
Леви, актьори - Бен
Стилър, Карла Гуджино,
Дик Ван Дайк, Били
Кобс, Джейк Чери, Оуен
Уилсън, Робин Уилямс,
Патрик Галахар
21:00 „Матрицата“ - екшън,
фантастика, трилър
(САЩ, 1999), режисьори
- Лили Уашовски, Лана
Уашовски, актьори - Киану Рийвс, Кари - Ан Мос,
Хюго Уийвинг, Джо Пантолиано, Лорънс Фишбърн, Глория Фостър
23:30 „Имигранти” - драма
(САЩ, 2009), режисьор Уейн Креймър, актьори
- Харисън Форд, Рей Лиота, Лизи Каплан, Джим
Стърджис, Ашли Джъд,
Клиф Къртис, Шон Пен
01:45 Cinema X: „Мама“ - ужаси, трилър (Испания,

Канада, 2013), режисьор
- Андрес Мушети, актьори - Джесика Частейн,
Николай Костер - Валдау, Меган Шарпантие,
Изабел Нелис, Дейниъл
Каш, Хавиер Боте, Джейн
Мофат, Джулия Чантри
03:45 „Вътрешна сигурност”
с.4, еп.11
Понеделник, 14 май
06:00 „Предградие” с.3
07:00 „Моето семейство“ – сериал
08:00 „Шегаджии” с.1
09:00 „Столичани в повече”
с.12
10:00 “Предколедни тревоги”
- комедия (Канада, 2012),
режисьор Джон Брадшоу, актьори - Дейвид
Хейзълхоф, Карълайн
Риа, Баркли Хоуп и др.
12:00 „Модерно семейство“ –
сериал
12:30 „Щурите съседи“ – сериал
14:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели
2018” – комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи” – сериал
19:30 „Моето семейство” –
Christmas special
20:00 „Стъпка по стъпка” с.5
21:00 „Приятели” с.6
22:00 „Теория за големия
взрив” с.6
23:00 „Модерно семейство” с.6
00:00 “Предколедни тревоги”
- комедия (Канада, 2012),
режисьор Джон Брадшоу, актьори - Дейвид
Хейзълхоф, Карълайн
Риа, Баркли Хоуп и др.
02:00 „Предградие“ с.3

03:00 „Шегаджии“ – сериал
04:00 „Модерно семейство” –
сериал
05:00 „Предградие“ – сериал
Вторник, 15 май
06:00 „Предградие” с.3
07:00 „Моето семейство“ – сериал
08:00 „Шегаджии” с.1
09:00 „Комиците и приятели
2018” – комедийно шоу
10:00 „Простичко желание“
– комедия, фентъзи,
семеен (САЩ, 1997),
режисьор – Майкъл Ричи
,актьори – Мартин Шорт,
Мара Уилсън, Робърт
Пасторели, Франсис
Капра, Джонатан Хедъри,
Аманда Плъмър и др.
12:00 „Модерно семейство“ –
сериал
12:30 „Щурите съседи“ – сериал
14:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Щурите съседи” – сериал
19:30 „Моето семейство” – сериал, с.4
20:00 „Стъпка по стъпка” с.5
21:00 „Приятели” с.7
22:00 „Теория за големия
взрив” с.6
23:00 „Модерно семейство” с.6
00:00 „Простичко желание“
– комедия, фентъзи,
семеен (САЩ, 1997),
режисьор – Майкъл Ричи
, актьори – Мартин Шорт,
Мара Уилсън, Робърт
Пасторели, Франсис
Капра, Джонатан Хедъри,
Аманда Плъмър и др.
02:00 „Предградие“ с.3

03:00 „Шегаджии“ – сериал
04:00 „Модерно семейство” –
сериал
05:00 „Предградие“ – сериал
Сряда, 16 май
06:00 „Предградие” с.3
07:00 „Моето семейство“ – сериал
08:00 „Шегаджии” с.1
09:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
10:00 „Лора от сутрин до вечер” - драма (България,
2011), режисьор - Димитър Коцев-Шошо,
актьори - Милена Николова-Миленита, Христо
Петков, Димо Алексиев и
др.
12:00 „Модерно семейство“ –
сериал
12:30 „Щурите съседи“ – сериал
14:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели
2018” – комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи” – сериал
19:30 „Моето семейство” – сериал, с.4
20:00 „Стъпка по стъпка” с.5
21:00 „Приятели” с.7
22:00 „Теория за големия
взрив” с.6
23:00 „Модерно семейство” с.7
00:00 „Лора от сутрин до вечер” - драма (България,
2011), режисьор - Димитър Коцев-Шошо,
актьори - Милена Николова-Миленита, Христо
Петков, Димо Алексиев и
др.
02:00 „Предградие“ с.3
03:00 „Шегаджии“ – сериал
04:00 „Модерно семейство”

Четвъртък, 17 май
06:00 „Загадките на Лора” с.1
07:00 „Моето семейство“ – сериал
08:00 „Шегаджии” с.2
09:00 „Комиците и приятели
2018” – комедийно шоу
10:00 „С жени на море“ – комедия, романтичен (САЩ,
2009), режисьор – Питър
Билингсли, актьори
– Винс Вон, Джейсън
Бейтман, Кристен Бел,
Фейзан Лъв, Кристин
Дейвис, Кали Хоук, Жан
Рено и др.
12:00 „Модерно семейство“ –
сериал
12:30 „Щурите съседи“ – сериал
14:00 „Теория за големия
взрив“ – сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ – сериал
16:00 „Приятели“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави” – вечерно ток шоу
18:00 „Щурите съседи” – сериал
19:30 „Моето семейство” – сериал, с.4
20:00 „Стъпка по стъпка” с.5
21:00 „Приятели” с.7
22:00 „Теория за големия
взрив” с.6
23:00 „Модерно семейство” с.7
00:00 „С жени на море“ – комедия, романтичен (САЩ,
2009), режисьор – Питър
Билингсли, актьори
– Винс Вон, Джейсън
Бейтман, Кристен Бел,
Фейзан Лъв, Кристин
Дейвис, Кали Хоук, Жан
Рено и др.
02:00 „Загадките на Лора“ с.3
03:00 „Шегаджии“ – сериал
04:00 „Модерно семейство” –
сериал
05:00 „Загадките на Лора“ – сериал

Събота, 12 май
06:00 „Предградие” с.3
07:00 „Двама мъже и половина“ с.4
08:00 „Майк и Моли” с.5
09:00 „Онези от партера” - с.1
10:00 „Изпозагубеният свят“
- приключенски, фантастика, комедия (САЩ,
2009), режисьор - Брад
Силберлинг, актьори Ана Фрил, Уил Фарел,
Дани Макбрайд
12:00 „Столичани в повече“
с.12
13:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
14:30 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - сериал
17:30 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „С любов, Роузи” - романтичен
22:30 „Фитнес Тони” - сериал
23:30 „Двама мъже и половина” - сериал
00:30 „Теория за големия
взрив” - сериал
01:00 „Онези от партера” - сериал
02:00 „Предградие“ с.3
03:00 „Майк и Моли“ - сериал
04:00 „Двама мъже и половина” - сериал
05:00 „Фитнес Тони“ - сериал
Неделя, 13 май
06:00 „Предградие” с.3
07:00 „Двама мъже и половина“ с.4
08:00 „Майк и Моли” с.5
09:00 „Онези от партера” - с.1
10:00 „С любов, Роузи” - романтичен, комедия
12:00 „Столичани в повече“

с.12
13:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
14:30 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - сериал
17:30 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „Изпозагубеният свят“
- приключенски, фантастика, комедия (САЩ,
2009), режисьор - Брад
Силберлинг, актьори Ана Фрил, Уил Фарел,
Дани Макбрайд
22:30 „Фитнес Тони” - сериал
23:30 „Двама мъже и половина” - сериал
00:30 „Теория за големия
взрив” - сериал
01:00 „Онези от партера” - сериал
02:00 „Предградие“ с.3
03:00 „Майк и Моли“ - сериал
04:00 „Двама мъже и половина” - сериал
05:00 „Фитнес Тони“ - сериал
Понеделник, 14 май
06:00 „Революция Z” – сериал,
с.3, еп. 7
07:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.4, еп.11
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал,
с.7, еп.9
09:15 „Даяна” – биографичен,
драма, романтичен
(Великобритания, САЩ,
Швеция, 2013), режисьор
- Оливър Хиршбийгъл,
актьори - Наоми Уатс,
Нейвин Андрюс, Кас Анвар и др.
11:45 „Революция Z” – сериал,
с.3, еп.8
12:45 „Вътрешна сигурност” –

сериал, с.4, еп.12
13:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” – сериал,
с.7, еп.10
14:45 „Матрицата“ - екшън,
фантастика, трилър
17:15 „Пасажери” – драма,
трилър, (САЩ, 2008
г.),режисьор- Родриго
Гарсия, актьори- Ан
Хатауей, Патрик Уилсън,
Даян Уест, Дейвид Моус,
Андре Броуър и др.
19:15 „Елхички” – комедия,
(Русия, 2010г.), режисьор
- Тимур Бекмамбетов,
Александър Войтински,
Димитри Киселев, актьори – Иван Ургант, Сергей
Светлаков, Вера Брежнева, Екатерина Вилкова,
Мария Порошина, Дато
Бахтадзе, Сергей Гармаш,
Артур Смолянинов и др.
21:00 Премиера: „Американска
идилия” – драма (САЮ,
2016), режисьор - Юън
Макгрегър, актьори Юън Макгрегър, Моли
Паркър, Узо Адуба, Дакота Фанинг, Дженифър
Конъли, Валъри Кери,
Дейвид Стратхейрн и др.
23:15 „Сделката на доктор Парнасъс” - приключенски,
фентъзи (Франция, Канада, Великобритания,
2009), режисьор - Тери
Гилиам, актьори - Джуд
Лоу, Хийт Леджър,Колин
Фарел, Джони Деп, Лили
Коул,Кристофър Плъмър,
Джони Харис, Том Уейтс,
Върн Тройър, Андрю
Гарфилд и др.
01:45 „Революция Z” – сериал,
с.3, еп.8

Вторник, 15 май
06:00 „Революция Z” – сериал,
с.3, еп. 8
07:00 „Вътрешна сигурност” –
сериал, с.4, еп.12
08:15 „Хората, на които държиш” - драма, трилър
11:00 „Революция Z” с.3, еп.9
12:00 „Вътрешна сигурност”
с.5, еп.1
13:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7, еп.11
14:00 „Опасни дъщери“
15:45 „Сделката на доктор
Парнасъс” - приключенски, фентъзи (Франция,
Канада, Великобритания, 2009)
18:30 „Матрицата“ - екшън,
фантастика, трилър
(САЩ, 1999), режисьори
- Лили Уашовски, Лана
Уашовски, актьори Киану Рийвс, Кари-Ан
Мос, Хюго Уийвинг, Джо
Пантолиано
21:00 „Денят на независимостта” - фантастика, екшън
(САЩ, 1996), режисьор
- Роланд Емерих, актьори - Уил Смит, Джеф
Голдблум, Вивика Фокс,
Маргарет Колин, Мери
Макдонъл, Джъд Хърш,
Бил Пулман и др.
00:00 „Фатално обсебване“ –
трилър (Канада, 2017),
режисьор – Шон Толесон, актьори – Гриър
Грамър, Клои Бабкук,
Стив Бейсик и др.
01:45 „Революция Z” с.3, еп.9
02:45 „Вътрешна сигурност”
с.5, еп.1
03:45 Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7, еп.11

Сряда, 16 май
06:00 „Революция Z” с.3, еп. 9
07:00 „Вътрешна сигурност”
с.5, еп.1
08:30 „Матрицата“ - екшън
11:15 „Революция Z” с.3, еп.10
12:15 „Вътрешна сигурност”
с.5, еп.2
13:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7, еп.12
14:15 „Елхички” – комедия,
(Русия, 2010 г.), режисьор
- Тимур Бекмамбетов,
Александър Войтински,
Димитри Киселев
16:00 „Фатално обсебване“
18:00 „Денят на независимостта” - фантастика, екшън
(САЩ, 1996), режисьор
- Роланд Емерих, актьори - Уил Смит, Джеф
Голдблум, Вивика Фокс,
Маргарет Колин, Мери
Макдонъл, Джъд Хърш,
Бил Пулман и др.
21:00 „Посейдон” – приключенски, екшън, драма
(САЩ, 2006), режисьор Волфганг Петерсен, актьори - Ричард Драйфус,
Андре Броуър, Джош
Лукас, Джими Бенет,Кърт
Ръсел, Ейми Росъм, Майк
Фогел, Миа Маестро,
Фреди Родригес, Майк
Вогъл и др.
23:00 „Аз, те и Лара” – комедия
(Италия, 2009), режисьор
– Карло Вердоне, актьори – Карло Вердоне,
Лаура Чиати
01:15 „Революция Z” с.3, еп.10
02:15 „Вътрешна сигурност”
с.5, еп.2
03:15 Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7, еп.12

Четвъртък, 17 май
06:00 „Революция Z” с.3, еп. 10
07:00 „Вътрешна сигурност”
с.5, еп.2
08:00 Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7, еп.12
09:15 „Посейдон” – приключенски, екшън, драма
11:30 „Революция Z” с.3, еп.11
12:30 „Вътрешна сигурност”
с.5, еп.3
13:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7, еп.13
14:30 „Чудо сред ледовете“ драма, романтичен
16:45 „Аз, те и Лара” – комедия
19:15 „Транспортер 2” – екшън
(САЩ, 2005), режисьор
- Луис Летер, актьори
- Александро Гасман,
Джейсън Флеминг, Амбър Валета, Кейт Наута,
Матю Модин и др.
21:00 „Рокенрола” – екшън,
криминален (Великобритания, 2008), режисьор
- Гай Ричи, актьори Джерард Бътлър, Идрис
Елба, Джема Артъртън,
Лудакрис,Марк Стронг,
Танди Нютън, Том Уилкинсън, Тоби Кебел, Джеръми Пивън, Том Харди
23:15 „Обичам те, човече“ комедия, романтичен
(САЩ, 2009), режисьор
- Джон Хамбург, актьори – Пол Ръд, Рашида
Джоунс, Сара Бърнс, Грег
Ливайн, Джейми Пресли,
Джейн Къртин, Джей Кей
Симънс, Анди Самбърг,
Джон Фавро, Джейсън
Сигъл и др.
01:15 „Революция Z” с.3, еп.11
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След кондуктора акробат, който продава билети от тавана на автобуса, наскоро се появи и
пеещ пътник в градския транспорт на Пловдив.
13-годишно момиче смая жителите и гостите
на града под тепетата с уникалните си изпълнения. Тя се казва Мелек Ерен и е най-младият участник в спектакъла „Осмото чудо” на ансамбъл „Българе”.
Наскоро, на качване в автобуса, прибирайки се
от училище, момичето било помолено да изпее
нещо. Необичайната молба отправили шофьорът
и кондукторката. Жената споделила, че обича родопските песни. Затова Мелек изпълнила „Горице ситна зелена". Видеото, наречено от авторите
„Най-уникалната пътничка”, събра стотици хиляди
харесвания и споделяния във фейсбук.
Мелек Ерен пее от 4-годишна възраст. Учи в
СУ „Любен Каравелов” с профил „Народно пеене” и е възпитаник на фолклорната форма-

ция „Куклици” към
общински детски
комплекс - Пловдив. Зад гърба си
вече има повече от
30 отличия от различни конкурси.
През миналата
година ръководителят на "Българе"
Христо Димитров
я включи за първи
път наравно с промелек
фесионалните изпълнители в спектакъла на трупата "Осмото чудо" в Античния театър.
А наскоро предизвика бурните аплодисменти на
публиката и в зала 1 на НДК. Мечтата на Мелек е
един ден да достигне Валя Балканска.

Конкурс за предмет от XX в.

Конкурс за предмет,
представящ историята
на Русе от ХХ век, обяви Регионалният исторически музей (РИМ).
Събитието е част от
проекта „Предметите
говорят“, който обхваща поредица от активности, свързани с изучаване, разбиране, ос-

мисляне и визуализиране на близкото минало.
Дейностите включват
обявяването на конкурс
за предмет (или снимка) на старинна семейна вещ, ценна за участника и/или за неговата
фамилия, създаване на
изложба с получените
материали, провеждане

на дискусионен форум и
създаване на книга-игра.
В обявения конкурс
могат да се включат ученици и студенти от различни възрасти и с разностранни интереси.
Участниците трябва да
предоставят предмет, направен или закупен от семейството, придобит при
пътуване, получен като
подарък или завещание.
Всеки артефакт трябва да
бъде придружен от кратка анотация - информация за предмета, интересни факти и детайли,
аргументиращи избора
му. Предметите трябва
да се предоставят в Историческия музей.

Получените материали ще бъдат подбрани
от комисия, а избраните
експонати ще се включат в изложба, показана
в музея.
Акцент ще бъде поставен върху предметите на българите, живеещи в чужбина. Всяко лято
в Русе се завръщат децата на български емигранти. Съдействие при набирането на предмети или
снимки от децата на сънародниците ни, живеещи зад граница, ще окаже Сдружение „Български музеи - Чикаго“.
Крайният срок за участие в конкурса е 30 юни.
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Изложба за
живота през соца
„Семейство Стоянови” бе заглавието на
необичайна изложба,
която беше представена във Варна, а преди
това и в София. Експозицията представлява
37 снимки, които показват ежедневието на
българското семейство
в периода от началото
на черно-бялата фотография до появата на
цветните телевизори в
домакинствата.
Необичайното в случая е това, че
фотосите
са събирани по
битаци и антикварни магазини, споделя
авторът на изложбата Тихомир Стоянов.
Архивът на фотографа включва над 10 000
негативи и диапозитиви, събирани в продължение на повече от пет
години. Една от целите на архива е да съхранява паметта на българското семейство и да
не отива на боклука или
незнайно къде.
Селекцията “Семейство Стоянови” ще бъде

показана за втори път
у нас. Първи я видяха в
София през февруари.
Интересът към изложбата от автентични семейни фотографии показва, че все още у нас
се усеща носталгия по
миналото. Черно-белият разказ за миналото
показва новородени
бебета, рождени дни,
събирания с приятели,
роднини и колеги.
Н е
с а

пропуснати
чавдарчета, пионерчета и изпращането в казармата. Кадрите са заснети и като спомен от
различни пътувания.
Самото семейство Стоянови пък е въображаемо. „Името е една закачка към моята фамилия. Стоянови е една
традиционна българска фамилия. Нещо като Иванови и Петрови”,
споделя още авторът.

нà ó÷èëèùå â
Ïоêазаõа тайните
ïодземиÿ на маâзоëеÿ Сòîëè÷íàòà áèáëèîòåêà

Столичната община отвори подземията на мавзолея за медиите и
показа помещенията, които ще се
превърнат във филиал на Софийската градска художествена галерия.
До 2-3 години подземията ще
станат галерия. Там ще се показват произведения на съвременното изкуство, съобщи зам.-кметът

по култура и образование доц. Тодор Чобанов.
Галерията ще бъде на 3 нива и
ще се простира на около 1300 кв. м.
Той показа пред медиите първото ниво на прочутите и непоказвани досега подземия. В тях личат
следи от взривовете, с които беше

разрушена сградата. Има останки от
огромни електрически инсталации,
турбини, телефонни централи, климатична инсталация.
Помещенията, в които са се
извършвали различни дейности
за поддръжка на балсамираното тяло на Георги Димитров, сега са затворени. Причината е, че

до тях все още достъпът е опасен и трябва да бъдат разчистени. Предстои да се обяви конкурс
за обновяването на тази зона от
центъра на София. Паралелно с
него ще бъде обявен и друг конкурс за интериора на бъдещата
подземна галерия.

столичната библиотека отвори врати за ученици в кампания за повишаване на грамотността,
която ще продължи
до края на май.
кампанията "На
училище в столичната библиотека"
предлага на учениците редица инициативи, сред които срещи със съвременни български автори в Детския център на библиотеката
(в стая на приказките и тийнейджърския
кът) и/или в училищата. Децата ще могат
да участват в инициативите на литературния клуб на столичната библиотека и клуба "летящо прасе (или
четящ тийнейджър)".
Ще се провеждат
уроци по литература
сред редките и ценни
колекции на библиотеката, посветени на
125-годишнината от
рождението на Елисавета Багряна. Децата

ще бъдат запознати с
процеса по дигитализиране на библиотечни документи.
Предвидени са изложби, ателиета и арт
прояви в сектор "изкуство", както и уроци по родолюбие в
сектор "краезнание
и книжовно наследство".
Децата ще научат
за новите технологии
в американския център на столична библиотека, както и да
участват в инициативата "Библиотекар за

един ден".
През последните
години столичната
библиотека реализира редица иновативни образователни проекти, които
доказват, че обществената библиотека е
едно от най-подходящите места за провеждане на уроци, за
промяна на учебната
обстановка и разнообразяване на учебния процес, както и
за извънкласни и извънучилищни дейности.

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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Измамница: „Ще ми
Откраднаха линейка Крими
развалите ли тези пари?” в Пловдив
хроника

Жена мами служители на заведения в центъра на Пловдив по
схемата "Може ли да
ми развалите едни пари". Измамницата е на
видима възраст около 50 години, с добър
външен вид и обикаля

предимно малки търговски обекти - квартални магазини, сергии и павилиони за
закуски.
На камерите се вижда как непознатата се
насочва към кафене на
един от оживените бу-

леварди. Влизайки, тя
отива към барманката
и иска да й развали пари, защото нямала да
върне на клиент. Нарича я "колежке", което
заблуждава барманката, че е от съседно заведение. Тя започва да
брои пари, а измамницата моли за торбичка
и най-нагло слага парите в нея, след което бързо си тръгва от
кафенето и хуква по
улицата.
В полицията са постъпили няколко сигнала от потърпевши
търговци. Извършва се
проверка. Записите от
камерите са иззети и
жената се издирва.

Линейка на пловдивската Спешна помощ е
била открадната от бул.
"Христо Ботев" в града.
Сигналът за кражбата
е подаден във Второ районно управление. Специализираният автомобил е бил
паркиран
на централния
пловдивски булевард, като е откраднат
за времето от 11 ч.
до 22.30
ч. По случая е образувано досъдебно производство.

Работата по изясняването на сигнала продължава под наблюдението на Районната
прокуратура. "Линейката не е наша. Вероятно е на някоя от частните неотложни помощи
в Пловдив", каза шефът
на държавната "Спеш-

на помощ" д-р Иван
Стойнов.

По една убита жена Обвиниха кмет в сводничество
на всеки две седмици
Застой и дори влошаване при защитата на правата на човека в България. Това показва годишният доклад на Българския хелзинкски комитет (БХК.
Стряскащи са данните за насилието над жени.
През 2017 г. има постановени 29 осъдителни присъди за умишлени убийства на жени.
Извършителите са основно мъже. В почти 40% от
случаите жените са системно малтретирани преди
фаталния край. Още по-стряскащо е, че в много от
случаите жените са търсили помощ. Подавали са
сигнали в полиция и прокуратура, но без резултат.
„Българската държава не упражнява адекватен
контрол върху тези насилия. Тя няма и институции, които да защитават жените по адекватен начин”, каза председателят на БХК Красимир Кънев.

Оставиха в ареста кмета на с. Тъжа Цвятко Балабуров. След 3-часово
заседание освен него Специализираният съд реши да остави и останалите
шестима задържани по случая. Кметът и още 8 души бяха задържани при
спецакция. Обвинени са в склоняване
на момичета към проституция. Кметът
бил тарторът на бандата, която оплела в мрежите си 20 момичета, твърдят
разследващите.
„На момичетата са предоставяни високолихвени кредити, които те
трудно успявали да обслужват и се
получавало така, че дължат пари на
организаторите на престъпната дейност”, обясни Стоян Темелакиев от
ГДБОП.

Принудени по този начин, момичетата изпълнявали това, което се иска
от тях, на няколко места в София. Едно от тях - невзрачен бар в центъра
на столицата. Там се осъществявал и
подборът на компаньонките. Престъпниците пускали обяви, че търсят сервитьорки и танцьорки. „Няма данни за
упражняване на насилие. Те са знаели
какво вършат и срещу какво упражняват тази дейност”, заяви Силвия Соколова, наблюдаващ прокурор от Специализираната прокуратура.
В Тъжа познават Цвятко като добър кмет. Кметът на Тъжа е познат на
следствието. Срещу него има съдебно производство за трафик на хора
от преди 3 години.

Ограбиха казино Проверяват „медиум”
Трима маскирани и въоръжени
лица са извършили грабеж в казино в столичния жк
"Люлин 4".
Грабителите
първо нападнали охранителя на
вратата, съборили го на земята и
след това го ритали, преди да влязат в салона.
След това насочили пистолет към крупиетата и зам.управителя. Поискали да бъде отворена касата на казиното и от нея отнели около 30 000 лв. Битият охрани-
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стински екшън
се разигра край
язовир Батак.
Бракониери влачиха
с джип държавен инспектор, който се опита да ги залови. Прокуратурата в Пазарджик
разследва случая.
„Извършвахме
проверка с още двама колеги. Влязохме
със служебната лодка, насочваме се към
заливите, виждаме,
че има много рибари
и колегите ме оставиха да се приближа
до тях. Извадих си ед-

тел след преглед е освободен.
Продължават оперативно-издирвателните и процесуално-следствените действия. Престъпниците се издирват.
Само преди няколко месеца на
метри от казиното беше взривен
банкомат. През
последните години казината са един от предпочитаните обекти за обири. През март въоръжен ограби казино в "Студенски
град" в столицата.

Столичната
здравна инспекция е започнала проверка на
определящата
се като медиум
Кармен Лазарова, организатор
на групата до
Бразилия, с която е пътувала и болната от
рак Теодора Маджарова.
Семейството на 32-годишната жена успя да събере парите - 55 000 евро, които са нужни за връщането й в България със
специален медицински са-

молет, след като
състоянието й
рязко се влошило при престоя
при бразилски
лечител.
"Много хора
се доверяват на
шарлатани, които спекулират с
болката и мъката на хората с цел финансово облагодетелстване", каза зам.министърът на здравеопазването.
Според семейството
шарлатанката е взела от
тях 3000 лева за "услугата".

Бракониери влачат инспектор с джип
на въдица и аз, за да ги
наблюдавам с какво извършват риболова. Видях, че на четирите въдици има огромни „парашути” около 2 метра.
Това са т. нар. мрежести уреди, които са забранени. Тогава установих, че има нарушение.
Когато им се представих и те видяха, че идва служебната лодка, ме
нападнаха със стойката
за въдиците”, разказва

нападнатият инспектор
Стоян Любомиров.
Той е нападнат втори

път в същия ден, но от
други нарушители. Нападателите били засе-

чени да ловят незаконно риба и раци. И в този
случай инспекторът се
легитимирал, но бракониерите тръгнали срещу него с джип. Той успял да се хване на една от вратите, но когато видял, че може да попадне под гумите на колата, се пуснал.
От язовира са извадени 102 коша за раци
и 150 метра мрежа, пълна с риба.

Нов вид
опасно селфи
Деца от Пловдив
увиснаха от покрива на
16-етажен блок, за да
си направят екстремни
клипчета. Любителското видео, което взриви социалните мрежи,
стигна и до полицията.
По случая започна разследване.
Хасковлия почина
във фризьорски
салон
24-годишен мъж е
починал внезапно във
фризьорски салон. Младият мъж отишъл да се
подстриже. Внезапно
обаче му прилошало.
Извикан е екип на Бърза помощ, но медиците само констатирали
смъртта на хасковлията. Най-вероятно младежът е починал от масиран инфаркт.
стрелба
посред бял ден
Полицията разкри
млад мъж, който стреля с пистолет по автомат за общински велосипеди в комплекс "Славейков" в Бургас. Общината разпространи кадри от престъплението. Във видеото се вижда как мъж с качулка вади пистолет и стреля по
устройството за колела
под наем.
Бой на пътя
Поредният скандал
на пътя заради забележка завърши с бой.
Случаят от Велико Търново, при който пострада британец, стана известен, след като кадри от него бяха публикувани в социалните
мрежи от младо момиче. Побойникът се движел със силно превишена скорост.
Охранител гърми
по деца
Охранител на магазин в Петрич стрелял по
деца. Няма пострадали.
Младежите били в градския парк, близо до който се намира търговският обект. Между групата
и пазача избухнал спор,
в резултат на което той
извадил пистолет и започнал да стреля. Неясно е защо се е стигнало
до пререканията.
Възрастни хора видели ставащото и подали сигнал. По думите
им охранителят бил пиян. Той е задържан от
пристигналия полицейски екип.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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Прозорец към света

С директен чартърен полет ми в Египет ме отведе в основанадвечер кацам в Кайро. Градът ния през 332 г. пр.н.е. от младия
е пъстър, разноцветен, по-скоро император Александър Велики
малко мръсен и мърляв в срав- Македонски роден град на Кленение с европейските столици. опатра Александрия. Това е втоНо това все пак е Африка…
рият по големина град в Египет,
Посетих първо Египетския „Портата на Египет”. Кипи живот,
музей, наследил великолепни- който кара европеецът да се чувте произведения на Древен Еги- ства в свои води. Тук е толкова
пет. Сградата на музея, сама по по-цивилизовано от Кайро, че
себе си произведение на изку- човек наистина може да се отството, е побрала стотици хиля- пусне и диша. Според преданиди експонати. Влизам в залата ята Александрия е бил с изящс мумиите на древноегипетски- ни сгради, град на висшата нате владетели. Тук най-силно се
слада, столица на празусеща величието на тази култуненствата, на лукса и
ра. Взирам се в спокойните лиизтънчеността.
ца, царували преди повече от
Западната
три хиляди години, а сега изчаст се налъчващи мъдрост и онова
рича Кайт
особено величие на хора,
бей –
преминали през вратата
тона вечността.
Потеглям
към
най-красивото и
внушително нещо в Египет,
едно от седемте чудеса на
света –
платото
Гиза, и трите пирамиди –
из
на Хеопс, Хефрен
гл
ед
и Микерин, както и
от
70-метровия Сфинкс.
гр
ад
Пирамидите се намиал
рат на западния бряг на р.
ек
са
Нил, тъй като древните египтянд
ни са вярвали, че това е земяри
я
та на смъртта, защото слънце- в а
то завършва своя път и заляз- е
ва на запад.
мястоЕгиптяните вярвали, че душа- то на някота продължава да съществува в гашния Алекотвъдния свят само ако бъде за- сандрийски фар,
пазено тялото. Сложният процес отдавна разрушен
от зена балсамирането и обвиването метресения. Сега тук се издис платнени ленти пречел на раз- га крепостта джамия, постролагането. Пирамидата се изди- ена през 1480 г. от султан Ал
гала да пази мумията, а тялото Ашраф бей.
поставяли в каменен саркофаг.
На изток от града е Монтаза.
Огряна от слънцето, пирамидаСред просторен парк с широта вдъхва респект пред таланта колистни дървета е Южната рена древните египтяни. Данни- зиденция на последния
те говорят, че за построяване- египетски крал Фато на Хеопсовата пирамида са рук.
били нужни 30 000 души в проО т
дължение на 20 години.
Стигам и до Великия
Сфинкс, който вече
4500 години пази
входа към
пирамидите. Смята се, че
някога е
бил огромно парче
скала, което
с времето пустинният вятър, носещ тонове пясък, оформил грубо тялото, а по-късно
сор
египтяните офорлук
в
к
на
мили главата и лъвкар
т
ъ
ските лапи. С тяло на
м
Хра
лъв и глава на фараАлексанона Хафра, сфинксът
дрия отпътувам
е дълъг 72 метра и викъм Асуан. Вълнувасок 19. Когато Наполещо преживяване е плаванеон покорява Египет през
то по спокойния син Нил – ре1798 г., сфинксът е бил погълнат ката е дълга 1200 км и широка
от пясъците до врата и негови- 20 км. С кораб през пустинята е
те войници го изравят.
нещо парадоксално и възможно
Третият ден от пребиваването на малко места по земята. Хра-
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мовете са разположени от двете страни на реката. На запад са
тези, посветени на умрелите, където слънцето залязва, а на изток – на живите, от където слънцето изгрява всяка сутрин. Не е
случайно, че в Египет понятията
„живот” и „вода” са се изобразявали с един и същи йероглиф.
Асуанският язовир е наричан
8-то чудо на света. Сега той е
един от най-големите язовири в
света. Дълъг е 500 км, от които
160 км са в Судан, където е известен като езерото Нубия. Страхът, че при инцидент той ще залее целия Египет, включително
и Кайро, е накарало египтяните
да го охраняват зорко и да направят изкуствено корито, което
би отвело водите му в пустинята.
С лодка стигам до храма на
остров Филе, посветен на култа към богинята Изида. Храмът
е бил погълнат от язовира,
но по инициатива на ЮНЕСКО изваден от водата
и напълно възстановен. Днес прилича
на остров сред
язовира „Насър” (Асуанския язовир).
Следва разходка по Нил с
типичната египетска лодка с бели платна – „Фелука”, около островите Елфантин.
Стигам и до Долината
на царете в Луксор! Някога
тук е минавала река и е образувала тази долина, която днес
е едно от най-горещите, голи и
тихи места на планетата и наподобява застинал декор. Тук, във
варовиковите скали на долината мумифицираните тела на фараоните са били обработвани и
погребвани. Това е най-богатото
гробище, открито досега. В него до момента са открити около
85 гробници.
Посещавам и храма на женатафараон Хатшепсут. Тя била жена
на фараона Тутмос Втори и мащеха на наследника му Тутмос
Трети. Храмът е замислен като
огромен комплекс и е построен
във вид на три последователно издигащи се тераси.
В Луксор се намира и найголемият религиозен комплекс на нашата планета –
Храмът Карнак, разположен на 1000 декара, където са се провеждали
най-свещените египетски ритуали в древността. Това е „светая
светих”, обитавана от
Амон Ра – главния
бог на египтяните. Най-впечатляваща е залата с
колоните – дълга е 102 м и 53
м широка, с 134 колони, всяка от които висока по 23 м.
Настъпва и краят на моето
пътуване. В последните часове
преди полета Хургада – София
правя прощалната си разходка
по брега на Червено море. Сбогувам се с една сбъдната мечта.
Всяко пътуване има своя край,
но този край ражда мечтата за
ново пътешествие.
Васил ДОйкОВ

Роден край

11 май

Първи известия за празнуването на Кирил и Методий на 11 май във възрожденската ни книжнина намираме в "Христоматия славянского языка" от 1852 г. на Неофит Рилски.
През 1857 г. денят на светите братя е
почетен в българската църква "Св. Стефан"
в Цариград заедно със служба и за св. Иван
Рилски. От страниците на „Цариградски
вестник” от 26 април 1858 г. будните ескизаарски граждани научават, че в Пловдив и други градове българите започнали
да честват вместо Три светии, Св. Св. Кирил и Методий като училищен празник. По
същото време х. Г. Славов донася от Цариград минейник–служба за светите братя,
съставен от архимандрит Неофит Рилски
на църковнославянски език.
На 11 май 1858 г. този ден е отпразнуван
и в Ески Загра (Стара Загора) по идея на учителя С. П. Иванов с „божествена служба” и
вълнуващо слово за живота и делото на Кирил и Методий. В дописката в „Цариградски
вестник”, бр. 382, 7 юни 1858 г. четем: „Тук
се народните учители и просветители български приеха за покровители на всичките
наши малки и големи училища”.
От 1863 г. 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли
Кирил и Методий.
След Освобождението става общоучилищен празник на славянските първоучители. Тогава се заражда идеята за химн. През
1892 г. в Русе Стоян Михайловски, тогава
учител в мъжката гимназия, написва "Върви, народе възродени".
През май 1901г. учителят от петокласното ловчанско училище Панайот Пипков
написва музиката към текста.
С въвеждането на Григорианския календар през 1916 г. празникът, отбелязван от
държава и църква, вече се чества на един
ден - само на 24 май. След 1969 г. се провежда изкуствена секуларизация чрез отделяне
на църковния от светския календар, затова имаме два празника - църковен (11 май)
и светски (24 май).
След повече от един век - през 1980 г., признание за ролята на светите братя ще дойде и от папа Йоан Павел II, който ги обявява за съпокровители на Европа.
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Съюзен живот

Отхвърлиха
закона за
възрастните
хора

Парламентът
отхвърли на първо четене предложения от
"БСП за България" законопроект за възрастните хора. "За" гласуваха 77 народни представители, 4-ма бяха "против" и 104 се въздържаха.
С него се предлага
да се уредят правата
на хората над 60 години. Предвижда се подкрепата да се реализира чрез разработване
и реализиране на програми и мерки за пълноценен и активен живот в сферата на социалното включване, социалното и културното
сближаване, здравео-

пазването, образованието и обучението.
Левицата предлага
и грижа за възрастни
хора в приемно семейство. В законопроекта
се предвиждаше и създаване на Фонд "Подкрепа на възрастните
хора" към министъра
на труда и социалната
политика, принципи и
условия за функционирането му.
Георги Михайлов от
групата на БСП отбеляза, че този законопроект решава два основни
проблема - променя се
границата на средната
възраст и се регламентират грижите за възрастните хора. Той по-
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сочи, че в много страни в развита Европа такива закони съществуват.
Румен Генов
от ГЕРБ обаче
коментира, че и
сега няма пречки за провеждане на политика
за възрастните
хора, и попита
какъв е смисълът от приемането на такъв
законопроект.
Колегата му
Светлана Ангеловa обвини представителите на левицата, че бъркат
понятията пенсионери и възрастни хора.
Тя отбеляза, че
хората до пенсионна възраст
работят и нямат
нужда от подкрепа.
Георги Гьоков
от "БСП за България"
уточни, че негласно
в ООН е прието след
60 години хората да
се наричат възрастни
хора.
От 30 години възрастните хора у нас са
поставени в ъгъла и като наближат пенсионна
възраст, са изолирани
от социалния живот.
Законопроектът е
разгледан и отхвърлен от 4 парламентарни комисии. Отрицателни са становищата и
на Министерството на
финансите, Министерството на труда и социалната политика и на
Агенцията за социално
подпомагане.

Читалища

9.V. - 15.V.2018 г.

Благодарна съм за уважението
Когато преди около две десетилетия се
пенсионирах, изцяло
се посветих на организационна дейност в
пенсионерските редици. Участвах във всички
мероприятия, пеех във
фолклорния състав „Перуника”, на който съм
една от учредителките.
Не можех да си представя живота, затворен
между четирите стени
вкъщи. Сега, когато това ми се налага по здравословни причини, ми е
много тъжно. Тъжно е,
но не и самотно. Защото хората не ме забравят. Лично председателят на Съюза на пенсионерите Слави Захариев
идва често у дома, за да

ме покани по повод на
различни мероприятия,
тържества.
Невинаги мога да
присъствам заради заболяването ми, но се
радвам, че не съм пренебрегната, забравена!
За мен и за хората като
мен, които се оттеглят
от активна дейност поради независещи от тях
причини, вниманието и

уважителното отношение са това, което топли сърцата и душите им.
Благодаря на сегашното ръководство на
СП-2004 – с. Българево. И на всички, които
продължават и ревниво
пазят добрите традиции
на родното ни село.
Мария УЗУНОВА,
с. Българево,
обл. Добрич

Кулинарна изложба
зирана от читалището, кметството
и пенсионерския клуб.
Тодорка Грозданова, Милка Боянова, Христина Иванова, Тони
Христова, Венета Илиева от пенсионерския клуб се представиха
отлично с направените от тях баница, зелник, торта, зеленчукови

кюфтета и сарми, надувки. Те бяха отличени с грамоти и предметВ с. Кубратово се проведе тради- ни награди.
ционната кулинарна изложба „ПъстМилена Борисова - секретар
ра пролетна трапеза 2018”, органина НЧ "Светлина”, с. Кубратово

С хленчене интереси не се защитават
„Нашата последна
надежда ние отправяме към вас, европейски ръководители, да
се спре унищожителният геноцид на българските пенсионери.
Помогнете да се
приемат нашите искания за подобряване на
положението на пенсионерите в България.
...Молим ви, направете
всичко въможно стандартът на българските
пенсионери да се доближи максимално до
стандарта на пенсионерите на европейско
равнище...”
Това е молба не на
кой да е, а на председателката на най-голямата пенсионерска
организация в България - СП-2004, Валентина Николова, отправена до ръководителите на Европейския
съюз в един от пенсионерските вестници.
„Последна надеж-

да”! Значи всички законови средства за
защита на бъгарските пенсионери са изчерпани?! Остава само
благоволението на европейските величия.
Това е унизителна позиция на пенсионерски водач на 85-хилядна пенсионерска организация с над 1700
клуба, разположени
почти във всички области на страната. Огромна човешка енергия, която може планина да преобърне,
стига да има кой да
я впрегне в действие.
Във връзка с българското европредседателство в страната
се изнизаха върволица от висши евросъюзни чиновници, но
никой от тях не надникна да види как
живее българският народ, да види орисията
на два милиона и повече български пен-

сионери, които представляват една трета
от народа. Няма и да
надникне.
Европейският съюз
е създаден да обслужва интересите на европейската олигархия
и грижата за живота
на обикновените хора
дори не е и на последно място. Няма такава
грижа.
И какво ще стане,
след като височайшите
от Брюксел не проявят
някаква милост, което
е повече от сигурно?
Два милиона и нещо
бедстващи български
пенсионери следва да
вдигнат ръце и да чакат да бие камбаната!
Съвсем очевидно е,
че СП-2004 няма обоснована стратегия и
тактика в борбата за
защита интересите на
пенсионерите. Неговата защитна дейност е
хаотична, върви след
събитията и в много

случаи с безплодни ходове като декларации,
които, макар и да разкриват вярно и точно
жалкото, мизерно съществувание на българските пенсионери,
няма да имат нужния
ефект, ако не бъдат
подкрепени с реални
протестни действия.
На родните управници хич не им пука от
такива декларации. А
може би и не ги четат.
Управниците не желаят подобряване живота на възростните хора,
защото беден и гладен
народ по-лесно се управлява.
„Сега нашата задача
е да упражним натиск
върху управляващите в
Народното събрание с
всички възможни средства. На първо време
предвиждаме масови
митинги по общини,
избирателни райони,
в областните градове,
както и национален ми-

тинг пред Народното
събрание” (изказване
на В. Николова на пресконференция).
Да ги заставим! Това
е единственият верен
път да накараме управляващите да се обърнат с лице към пенсионерските проблеми и
да ги решават.
Но тази закана остана само в сферата на
добрите намерения на
ниво обещания, за които предварително се
знае, че няма да бъдат
изпълнени.
Нямаше ги митингите (не масови, а никакви) нито в избирателните райони, нито
в областните градове,
нито в общините. Всичко се сведе до един
митинг пред Народното събрание, който не
знам защо беше наречен „национален”, когато протестиращите в

него бяха около 2000
души. А в дълбоката провинция голяма част от пенсионерите така и не разбраха, че в София се
провежда протестен
митинг.
И какъв е резултатът от тъй наречения „национален митинг” с присъствие на
пенсионери „от цялата страна”? Преизчисление на пенсиите през тази година няма да има. Внесеното предложение
за приемане Закон за
възрастните хора не
е резултат от протестите на СП‑2004, а
плод на непреклонната настойчивост на
БСП.
Следва
Андрей Христов,
гр. Дулово
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раят на Великата
отечествена война е на 8 май 1945
г., а празничен е 9 май
– следващият ден. Чак
до септември 1945 г.
продължава войната
с Япония, но Великата отечествена война
вече се смята за приключила. На първото
празнуване на Деня на
победата 9 май 1945 г.
хората толкова много
ликували, както на нито един празник на Русия и СССР. Тогава непознати по улиците се
прегръщали и целували, плачели и се радвали едновременно.
За пръв път вечерта
на този ден прокънтява Салютът на победата - най-големият в историята на СССР – гърмели хиляди оръдия.
Й. В. Сталин подписва указа, в който се казва, че 9 май
е държавен празник
– Ден на победата, и

Минало незабравимо
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ÔИÍÀЛÚÒ
- На 7 май 1945 г.
в реймс. Германското Главно командване
представило документа, а го подписал генерал Йодъл, от съветска
страна – генерал Иван
Суслопаров. Но генерал
Суслопаров
не бил
упълномощен
да подписва
подобен документ
и той
фелдмаршал кайтел подписва
не бил
акта на капитулацията
п р и бил възстановен през ет от Москва. СССР на1965 г.
стоял за подписването
Актовете за безу- на друг акт. Между съсловната
капитула- юзните държави СССР,
ция на Германия били САЩ и Великобритания
подписани:
имало договореност
ще бъде неработен. В 6
часа сутринта московско време говорителят
Левитан прочита указа
по Всесъюзното радио.
Денят бил неработен до
1947 г. Предишният му
статут на почивен ден

От стр. 1
Съветската делегация
се води от маршал Жуков,
американската – от генерал Спатс, британската – от
маршал Тедер, френската –
от генерал Дьо Латр дьо Тасини. От името на Райха го
подписва фелдмаршал Кайтел. Това е краят на Втората световна война в Европа.
Новината за капитулацията
на Германия обикаля като
светкавица целия
свят. В СССР
тя е по-

срещн а т а
с
особено
грандиозно ликуване. Приключва 1418-дневната епопея, наречена Велика отечествена война, зад
която се крие море от лишения и страдания, мъка от пораженията и радост от големите победи.
Основна заслуга за разгрома на хитлеристките
пълчища в Европа има несъществуващият днес СССР. Военният сблъсък между нацистка Германия и СССР започва рано сутринта
на 22 юни 1941 г., когато
германските войски нахлуват в пределите на СССР
по цялото протежение на
западната граница от Балтийско море до Карпатите.
Започва война, невиждана
по-рано в човешката история, многократно превъзхождаща Първата световна (1914-1918 г.) по своята унищожителна сила, по
броя на задействаната техника: оръдия, танкове, са-

фактът на подписването да се смята за предварителен.
- На 8 май в Берлин. Тогава Германия
е представлявана от
генерал-фелдмаршал
Вилхелм Кайтел, генерал-полковник от луфтвафе Щумпф и адмирал фон Фридебург. От

страна на СССР – от маршал Георгий Константинович Жуков. Цялата
процедура продължила
8 минути.
Европейските историци смятат за истински акта за капитулация, подписан в Реймс,
а берлинския документ
наричат „ратификация”.

И още един интересен факт, за който много не се говорело: СССР
приема капитулацията
на Германия, но не подписва мирен договор,
следователно войната
продължавала. Мирният договор бил подписан едва на 25 януари
1955 г.
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молети; по броя на жертвите: убити, ранени, осакатени не само сред сражаващите се на фронта, но
и сред гражданското население.
Адолф Хитлер решава
разширяването на жизненото пространство на германската нация да
стане само
за сметка на
Ру-

сия.
Т о й
твърди, че
славяните са родени роби, които разбират
само от камшик. Съгласно
генералния план "Ост" Русия трябва да се "изтласка
от Европа". Завладяната територия трябва да бъде колонизирана от германците,
а ресурсите да бъдат поставени в служба на Райха.
Историците често спорят какви подбуди са накарали нацистка Германия
да започне войната срещу СССР. Тук спорът може
да бъде безкраен, имайки
предвид многобройните
импровизации на фюрера.
Съдейки по речите му, в едни случаи той може да говори надълго и нашироко
за необходимостта за Райха от съветските въглища,
петрол и желязо, а в други
– да се изказва по отделни
аспекти на "източната политика", да изразява своето отношение към славяните. Но като цяло ясно може

лежащи на колонизация, т.е. превръщането им в колонии на Райха, което се осъществява
от самото начало
на войната. Бесарабия и земите между реките Днестър
и Южен Буг се окупират от Румъния.
Част от Литва и Беларус
формират
окръг "Белосток" и
са включени непосредствено в Райха, част от Западна
Украйна е обявена
за генерал-губернаторство. Районите около фронтовата линия са под прякото управление на
Вермахта.
Всички ресурси
в завоюваните области са обявени
за собственост на
Райха.
След Вермахта в
окупи-

актът на капитулацията
(на руски език)
да се проследи концепцията за расово-идеологическа война, целяща унищожаването на СССР и населяващите го народи.
Втората световна война
не може да бъде сведена само до описанието на
бойните действия. Една
от нейните малко познати страни е конкретното
осъществяване на нацистките планове в завладените съветски земи. Окупираните територии на СССР
се разчленяват на отделни
части. Прибалтика и по-голямата част от Беларус са
включени в райхскомисариата "Остланд", Украйна и
южните райони на Беларус
– в състава на райхскомисариата "Украйна". Двата
райхскомисариата са третирани като райони, под-

р а -

влечени да работят "в името на германските цели и
под германски надзор". В
заводите е въведен принудителен, на практика робски труд. Работният ден е
бил с продължителност 1416 часа в денонощие. Храната е била изключително
оскъдна.
От първите дни на войната окупационните власти
обявяват, че земята и колхозното имущество преминават в тяхна собственост.
Колхозният строй е запазен, за да се конфискува
безпрепятствено земеделската продукция за нуждите на Райха. На окупираните територии хитлеристите
забраняват всички обществени организации, провеждането на митинги и събрания, затварят театрите, музеите, университетите, училищата и даже детските градини.
Войната с нацистка Германия е изключително изпитание за СССР.
Зад фасадата на победат а

се
н и те територии навлизат както чиновници, така и представители на големите концерни („Круп” и др.), които
поставят под свой контрол
промишлеността. Около 22
милиона души са били при-

крият много тежки рани.
Грандиозни са човешките загуби - 27 милиона
жертви. Десетки хиляди са
разрушените градове и села. Деформирана бе икономиката. Нарушена бе социалната структура.
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Свикнали сме да замразяваме определени храни,
за които знаем, че трайността им е кратка и ако
не бъдат добре замразени до следващото ползване,
ще се развалят. Сред тези храни са месото, рибата,
бутертестото. Но има и някои неподозирани храни,
които спокойно може да бъдат замразени, без техните вкусови качества и хранителна стойност да бъдат нарушени. Кои са те?
Белтъци. Странно, но е вярно – белтъците може
да издържат до 12 месеца в дълбоко замразено състояние и това няма да се отрази негативно на техните качества. Най-добре е да ги размразите напълно
преди да пристъпите към употреба.
Масло. Ако смятате, че няма да успеете да използвате цялото количество масло преди изтичането на
срока му за годност, замразете го.
Хляб. Въглехидратите обичат студа. Тяхната структура не се нарушава, ако хлябът бъде замразен. Така
се удължава трайността му, и то многократно.
авокадо. Авокадото никак не е евтино. Обикновено цената му се определя на бройка, а не на килограм. Ако сте уцелили намаление и сте си купили повече авокадо, отколкото можете да изядете за седмица, замразете го. Това е идеален начин да контролирате бюджета си, пък и авокадото не губи качествата
си при замразяване.
Билки. Пресните билки спокойно могат да бъдат
замразени. Така не губят зеленината си, хранителните
си вещества и активните си съединения, носещи техните ползи за здравето. Възможно е обаче ароматът
им да отслабне след размразяването.
Ядки. Ядките са трайна храна, която може да издържи дълго време без да се развали. Съществува
обаче риск те да гранясат, особено ако помещението е топло и влажно. Ето защо замразяването е идеален вариант.
Твърдо сирене. Твърдото сирене е подходящо за
замразяване, защото в него има съвсем малко количество вода. Тъй като е нетраен продукт, може да го
замразите.
царевица на кочан. Царевицата е сезонен продукт, който има известна дълга трайност, но все пак
не може да се съхрани прекалено дълго. Ето защо може преспокойно да я замразите заедно с кочана и да
я използвате след дълго време.

При артрит
и подагра

Знаете ли, че глухарчето е едно от найефикасните средства
за облекчаване на
болката в ставите и
мускулите?
Доказано е, че противовъзпалителните
му свойства помагат за
лечението на артрит и
подагра.
Глухарчето елими-

нира спазмите и главоболието. За да ви е
полезно това толкова
разпространено растение, е нужно да си направите масло, с което
да третирате болезнените места.
За целта ще са ви
необходими 500 грама цвят от глухарче и
1 литър висококачествено студено пресовано растително масло
(зехтин).
В подходящ съд сложете зехтина и добавете цветовете от глухарче. Сложете сместа
на водна баня за 3060 минути при най-тих
огън.
След като махнете от огъня и охладите, сложете готовото и
предварително прецедено масло в бурканче. Оставете го да стои

на слънце за един ден.
Съхранявайте го плътно затворено на хладно и тъмно място.
Зехтинът не трябва
да е прекалено горещ.

приготвили за съхранение, е напълно сухо.
Повечето маслени екстракти, ако са правилно съхранявани, могат да се използват до

Във всеки случай не позволявайте да заври. Колкото подълго успеете да
го затоплите
без кипене, толкова по-полезни вещества ще се освободят в
маслото.
За да избегнете повреда на продукта, уверете се, че бурканчето
или шишето, което сте

следващата пролет (или около
година, бел.
ред.).
Можете
да замразите цветове
от глухарче и
да ги използвате през зимата, за да
направите това чудесно масло.

иЗПиТАНи рЕЦЕПТи

При киселини

Вземете 1 чаена лъжичка добро качество
жълта горчица и я из-

яжте точно по време
на най-силния пристъп
на киселини в хранопровода.
коренът от джинджифил може да помогне за облекчаване на редица стомашни проблеми, от гадене до киселинен рефлукс. Изпивайте чаша пресен чай около
20 минути преди хранене, за да успокоите
корема си и да послужи като киселинен буфер. Вземете няколко
големи филийки корен от джинджифил и
ги нарежете в две чаши вода, като ги поставите да се варят в продължение на 30 минути. Оставете да изстине и пийте отварата
около 20 минути преди хранене.

При хемороиди

2-3 скилидки чесън
се смачкват, колкото е
възможно, за да се отдели сокът от тях, а след
това се прецеждат. Добавя се една малка лъжичка сол и полученото се оставя в хладилника за известно време. След като сместа е
престояла, вече е готова за използване и третиране на хемороидите
– те се намазват със сока, както и със свинска
мас отгоре.
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Фармацевти препоръчват

„ЛУТеИн КОМПЛеКС“
за добро зрение

п р е п о р ъ ч в а н и т е 8,25 mg, екстракт от
три месеца. Висо- черна боровинка - 30,0
кото съдържание mg, витамин C - 66,0
на лутеин в ком- mg, витамин Е - 16,5
бинация със зеак- mg, цинк - 15,0 mg.
сантин, витамини
 Допринася за норС и Е, цинк пра- мална зрителна функви лутеин ком- ция.
плекс Плюс пред Съдейства за напочитан сред кон- маляване на риска от
курентните на па- макулна дегенерация.
зара. При работа с
 Допринася за закомпютър, усеща- щитата на клетките от
не за сухота и дис- оксидативен стрес.
се
комфорт в окото,
 Препоръчва
татяна миткова,
дразнене от свет- при синдрома „умомаг.- фармацевт,
лината изборът на рени очи“.
аптека „митков фарма“, нашите пациенти е
 Допринася за посимеоновград
лутеин комплекс добряване на зрителната острота.
Плюс.
Магистър-фарма Съдържа лутеин  Дневен прием от 1
цевт съм в аптека
33,0
mg,
и
зеаксантин
капсула.
„Митков фарма“, Симеоновград, и много често при нас идват пациенти с различни зрителни проблеми и нарушения.
Катарактата е една от основните приЗа подкрепа на зричини
за нарушения в зрението и слепотелната функция им
тата
при
по-възрастните хора. Заболявапрепоръчваме принето
причинява
увеличаване плътността
ем на лутеин комплекс Плюс в пери- на лещата на окото, а оттам - намаляваод от поне три месе- не на нейната прозрачност. Ако сте над
ца. Наблюденията ни 55 г., пушите или страдате от диабет и
са, че пациентите ни ако сте жена, рискът от развитие на каусещат чувствителна таракта значително се увеличава. Редипромяна след упо- ца проучвания установяват зависимостта
требата му и продълмежду съдържанието на лутеин в очната
жават с приема дори
за по-дълго време от леща и появата на катаракта.

КАТАРАКТАТА
ВОДИ ДО СЛЕПОТА
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вече аз избирам жените
У нас все още съчувстват на разведените жени, а над мъжете тегне съмнението, че са причината за раздялата и се
радват на получената свобода.
В такава ситуация
съм втора година и
ако някога съм завиждал на „свободните“ мъже, било е много глупаво. Оказа се,
че разведеният мъж е
лесна плячка. От една страна, си го набелязват за развлечение доста отегчени
от брака и ежедневието си дами. От друга
– амбицира всяка неомъжена жена да го
обвърже. Във всички
случаи – рядко има
възможност да поеме
инициативата, просто
някоя си го избира.
Изтърпях това известно време, но сега вече аз избирам
жените.
Започнах да взимам камагра след
първите набези на
състрадателни жени,
тип утешителки, които се опитваха да
ме обгрижват. Честно казано, тази роля хич не стимулираше сексуалните ми
желания и способности. Търсещите забавление без обвързване са другата крайност – гледат на теб
като на секс играчка
и после те захвърлят.
На втория месец от
взимането на камагра усетих, че почва
да ми омръзва да съм
нечий улов. Исках аз
да съм ловецът за харесвани от мен жени. Сигурно новото
ми самочувствие се
дължеше на камагра
– сигурността в мъжките ми способности
да направя щастлива
всяка жена си казваше думата.
Сега аз избирам
жените. Най-после
се огледах спокойно

за стойностна партньорка. Без притеснение, че едно неубедително представяне в
леглото може да съсипе връзката.
Като представих
ефектната хубавица
пред приятелите, чух
и подмятания от сорта – гледай какво се е
уловило на камагра.
Станах един вид рекламно лице на
продукта.
Но и той
си
заслужава
– много
сполучлив натурален
продукт,
ч и я т о
формула
съчетава действието на
четири
от наймощните
природни продукта за преодоляване
на сексуални смущения, увеличаване на
способностите, либидото и физическата
и психическата мощ.
Безвреден е, може да
се приема продължително време без странични ефекти. И за
разлика от синтетичните лекарства не дава само временно решение, а постигнатите резултати са дългосрочни.
Наскоро разбрах,
че даже имам последователи – още двама
от компанията са започнали да използват
камагра. Да няма човек вяра никому, ще
почна да крия новите си приятелки.

Сексуална
мощ
с Камагра

 за овладяване
на преждевременната еякулация;
 задържане на
ерекцията;
 повишаване на

сексуалната способност
и либидот;
 подобряване на
физическата и психическата мощ;
 увеличаване
броя и подвижността на сперматозоидите.
По 1 капсула 2-3
пъти дневно след
хранене.
камагра се прилага до постигане на
желаната полова издръжливост и мощ.
Обикновено са необходими 4 седмици за получаване на
пълен резултат.

Бъди номер
едно!

Kamagra® е търговска марка на фирма „Борола“.
За консултация с лекар специалист можете да се
обърнете към клиника „Борола”, софия 1202,
ул. „Цар симеон” №52, тел. 02/ 983 62 03,
e-mail: office@borola.com. За по-богата
информация посетете www.kamagra.bg.
може да поръчате онлайн на www.momo.bg.
дискретна доставка.

БЕЗПЛАТНи
ОЧНи ПрЕГЛЕДи

Търсете в аптеките без рецепта!
Ïроизведено от CAPSUGEL – Ôранöия, еêсêлузивно за Âита Õерá
Çа êонтаêти: Âита Õерá, тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Медицинският институт на МВР – София, Очно
отделение, обявява извършване на безплатни очни
прегледи през месеците май и юни с оглед профилактика
на пациенти с глаукома, катаракта, сухота в очите.
за записване при проф. Ботьо ангелов, д.м.,
02/9821393 и 0888 22 68 45.
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Плекситът предизвиква скованост и болка
във врата, рамото и ръката. ако не се лекува, може да се разпространи по цялото тяло.
започва като възпаление на раменния сплит
- съвкупност от нерви, идващи от мозъка и
изпращащи сигнали до ръцете и раменете.
симптомите са болки в раменете заради
притиснат нерв и възпалителен процес в резултат на това.
Болката започва от горната част на рамото
и се спуска надолу. Възможно е ръката да изтръпне и да се появи и парене в края на пръстите. Болката затруднява обикновените движения, което води до обездвижване и влошаване на състоянието. Болковите симптоми на
плексита засягат и плешката, и рамото – при
опит за обръщане назад се усеща вдървяване и скованост. Причината за плексита може
да е травма, настинка, шипове, тумор в белите дробове или вирусна инфекция. заради симптомите си плекситът често се бърка с
радикулита, който се появява след увреждане на нерви, свързани с прешлените на врата.
разликата е, че при радикулита единственото лечение е операцията, докато плекситът
може да бъде излекуван с медикаменти, упражнения и масажи.

Диоскорея корени растителни капс. х 30 съдържа фитохормона диосгенин като източник на естествен прогестерон,
който значително подобрява
състоянието на женския организъм по време на менопауза.
Балансира отношението естроген - прогестерон, подпомага

нормалния хормонален статус
по време на полово съзряване. Препоръчва се за регулиране на менструалния цикъл и
фертилните функции на жената от пубертета до климактериума. Използва се при нарушена функция на хипофизата,
хипоталамуса, надбъбречни-

те жлези и яйчниците. Продуктът има изразено регенеративно въздействие върху физическото тяло, в съчетание
със стимулиращ ефект върху
емоциите и психиката. Облекчава главоболието, колебанията в настроението, депресията,
раздразнителността и безсънието. Увеличава мускулната маса, намалява отлагането на липиди в артериалните съдове и
черния дроб.
Червена детелина растителни капс. х 30 притежава
висока концентрация растителни естрогени, които предпазват организма от ксенохормоните. Прилага се успешно за
регулиране функцията на жлезите с вътрешна секреция и за
отстраняване на горещите вълни, изпотяването, депресията,
нарушения сън и сърдечно-съдовите смущения през менопаузата. Намалява риска от остеопороза, мастит, потиска апетита. Възстановява функциите
на организма след продължително приемане на кортикостероиди и антибиотици. Червената детелина е имунен стимулатор, подобрява циркулацията
на кръвния и лимфния поток,

пречиства кръвта, тонизира
гладката мускулатура на кръвоносните съдове, балансира
нивото на хемоглобин и броя
на кръвните плочици.
Хиалурон-биотин растителни капс. х 30 е природен продукт с богата формула от бамбуков екстракт, екстракт от нар,
хиалуронова киселина, кварцова пръст, цинк, естествен витамин Е, пантотенова киселина,
витамин В2 и биотин. Участва
активно в изграждането на кожата, косата, ноктите и костите и допринася за нормализиране обмяната на веществата
в тях. Има подмладяващ ефект,
противомикробно и противовъзпалително действие. Благоприятно повлиява всякакви
наранявания и бавно зарастващи рани, септични състояния, циреи и абсцеси. Стимулира растежа на косата и успешно се прилага при чупливи нокти. Кварцовата пръст,
бамбукът и нарът са богати на
силиций, който стимулира минерализацията на костната тъкан, предотвратява отлагането
на соли в ставите и участва активно във формирането на зъбите и скелета. Хиалуроновата

киселина подпомага хидратирането на ставите и изграждането на хрущяла, заличаването на бръчки и хидратирането
на кожата.
Овчарска торбичка комплекс билков дестилат 30 мл
от: овчарска торбичка, пасифлора, шапиче и бял равнец
Овчарската торбичка действа укрепващо и спазмолитично на женския организъм
при болки в органите на малкия таз и може да предотврати прекомерното менструално кървене. Пасифлората също има спазмолитично действие и действа успокояващо на
нервната система при менопауза и предместруален синдром.
Шапичето действа за укрепване на женските полови органи в малкия таз, при възпаления, както и при менструални
нарушения. Белият равнец се
препоръчва като кръвоспиращо средство и при нередовно
менструално кървене.
Продуктите са производство
на ESPARA GmbH, австрия
вносител:
“фармаБиОн ПлЮс” еООд,
тел. 02/9532601,
www.pharmabion-plus.dir.bg
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С ÈÌÓÍÎÁÎÐ ÓÐÎ èçáÿãâàìå Защо cе запyшват
ñòðàäàíèÿòà îò óðîèíôåêöèè cлюнчените жлези
Поне веднъж в живота си човек страда от възпаление или
инфекция на отделителната система, дълго помни неприятните
преживявания и съжалява, че не е взел навреме мерки за предотвратяване на проблемите. А възможности
за това има. За тази
цел специалистите
от години препоръчват на своите пациенти един природен
продукт – имунобор
Уро, създаден специално за уроинфекции,
и получават много добри отзиви.
имунобор Уро повишава естествената защита на организма срещу инфекции
на пикочните пътища
и подпомага изчистването на бактериите от отделителната
система. Всяка капсула имунобор Уро съдържа две взаимно
допълващи се съставки – стандартизирани екстракти на Beta
Glucan и Cranberry
(Американска червена боровинка).
Червената боровинка предотвратява
прилепването на бактериите към лигавицата на пикочните пътища и отделя в урината вещества, потискащи бактериалния растеж. Тя също така повлиява благоприятно
възпалението и болката.

Бета-глюканът се
свързва със специфичните рецептори на
имунните клетки и повишава способността
им да убиват микроорганизмите; има директен антимикробен ефект
срещу редица микроорганизми; повишава
локалната имунна
защита на
лигавицата на отделителната система; има изразен противовъзпалителен
ефект. Засилва ефекта от редица антибиотици и намалява нуждата от антибиотично
лечение.
Благодарение на
съвместното действие на двете съставки
имунобор Уро има
мощен имуностимулиращ, противовъзпалителен, противомикробен и болкоуспокояващ ефект.
Лекарите препоръчват приема на капсули имунобор Уро
за укрепване на имунната система при инфекции на пикочните пътища – уретрити, простатити, цистити, пиелонефрити и
др. Той е изключително ефективен не са-

мо за профилактика
на рецидив на уроинфекции, при безсимптомна бактериурия,
склонност към чести инфекции, но и по
време и след анти-

биотична терапия.
По време на остри
уроинфекции имунобор Уро се прилага като допълващо
средство към антибиотичната терапия за
изчистване на бактериите.
През първите 10
дни се приема 3 пъти по 1 капсула дневно преди хранене (на
гладно), а след това от
1 до 2 капсули дневно. Общата продължителност на приема
е 12 седмици. имунобор Уро се приема по
време на боледуване
и във възстановителния период. Ако има
нужда от по-продължителен прием, кур-

сът може да се повтори.

Имунобор Уро
Създаден
специално

за уроинфекции!
кога да приемаме
имунобор Уро?
при хронични инфекции на урогениталната система, уретрити, цистити, пиелонефрити и др.;
 при склонност
към чести вирусни,
бактериални, гъбични
и други инфекции;
по време и след
антибиотична терапия.
По време на остри
уроинфекции имунобор Уро се прилага
като допълващо средство към антибиотичната терапия за изчистване на бактериите.
как да приемаме
имунобор Уро?
През първите 10
дни се приема 3 пъти по 1 капсула дневно преди хранене (на
гладно), а след това от
1 до 2 капсули дневно. Общата продължителност на приема
е 12 седмици. имунобор Уро се приема по
време на боледуване
и във възстановителния период. Ако има
нужда от по-продължителен прием, курсът може да се повтори.

Imunobor® е търговска марка на фирма БОрОла. За консултация с лекар специалист обърнете се
към клиника БОрОла, софия 1202, ул, "Цар симеон" 52, тел. 02/983 62 03, е-mail: office@borola.com. За
по-богата информация посетете www.imunobor.com. можете да поръчате онлайн на www.momo.bg

лекарят
съветва

С голямо удоволствие предлагам на вашето внимание обезболяващия акупунктурен
апликатор.
Той е съставен от 60
броя пулчета с остри
шипчета, прикрепени към кожено платно 20 на 27 см. Поставен към болното
място, острите шипчета въздействат на

биологично активните точки и по този начин облекчават болката. Използвайки го, човек се освобождава от
болката без лекарства,
които понякога лекуват един орган, а увреждат друг.
Използва се при главоболие, болки в мускулите, ставите и гръбначния стълб. Нормализира работата на сърдечносъдовата, дихателната и нервната система,
на стомашно-чревния
тракт. Повишава тонуса
на организма, работоспособността.
Препоръчвам ви от
сърце обезболяващия
акупунктурен апликатор за вашата аптечка!
Победете с него болката.
Д-р филка филиПОВа

ОБеЗБОляваЩ
акУПУнктУрен аПликатОр
за ВсЕки ДОМ
Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
отпуска мускулите 1 цЕНа
9,9
и нервите.
8л
В.
Поръчки
на тел. 0888/254210
ако не ви помогне, може да
го върнете в 14-дневен срок.

В устата се излива
секретът на три слюнчени жлези – околоушната, подчелюстната и
подезичната. От всяка
излиза канал, по който
се движи секретираната слюнка, отварящ
се на различни места
в устата. Трите жлези секретират различна по своите качества слюнка. Най-течна
е тази от околоушната жлеза, а най-гъста
(вискозна) е слюнката на подчелюстната.
Като всеки канал, по
който се излива течност, и изxодните канали на жлезите може
да се запушат при различни ситуации. При
всички случаи е свързано със състава и вискозността на слюнката. Колкото по-гъста

слюнката. Камъните могат напълно да запушат
канала или да пропускат малко количество.
Симптомите на запушена слюнчена жлеза започват обикновено рязко при прием на
xрана. Появява се болка в жлезата, тъй като
запушването на канала довежда до натрупване на секретираната
слюнка. Почти веднага
след това се стига до
подуване.
Ако запушването
продължи, микроорганизмите, които в устата са в изобилие, може
да предизвикат възпаление със зачервяване
и затопляне в зоната
на подутата жлеза, а
също и покачване на
температурата и треска. В тези случаи се

е, толкова по-голяма
е възможността от запушване. Затова около
80 до 100% от случаите се наблюдават при
подчелюстните слюнчени жлези.
Сред възможните
причини са и намаляване на слюнчения
ток, наличие на слюнчени камъни, деxидратиране на организма,
което може да стане
при тежко физическо
натоварване или спортуване, при недостатъчен прием на течности, голяма консумация на кафе или алкоxол и други.
При прием на някои
лекарства също може
да се получи предпоставка за запушване на жлезите, такива са антиxистаминовите, обезводняващите и други.
Увеличаване на калция, както и промени
в електролитния баланс на организма също може да са причина за това. Образуването на слюнчени камъни
обикновено се наблюдава след 40-годишна
възраст, но може да се
случи във всяка друга възраст. Причината
за образуването им е
неизвестна, но все пак
има връзка със състава и консистенцията на

приемат противовъзпалителни, болкоуспокояващи и антибиотици, но само след лекарски преглед и консултация.
За да се избегне запушването на слюнчените жлези, е необxодимо да се приема голямо количество течности, да се избягва
обезводняването на
организма (големи натоварвания от спорт,
сауна, усилена работа, много кафета и алкоxол), да не се ядат
деxидратиращи xрани.
Ако запушването е
факт, може да се приеме голямо количество
течност, да се направи
нежно масажиране на
жлезата по xода на канала отзад напред (от
ъгъла на челюстта към
брадичката), да се сложи топъл компрес, да
се смучат кисели бонбони или лимон. При
всички случаи обаче веднага след това
трябва да се потърси
лекарска помощ.
Проф. Милена
ПЕНЕВа,
ръководител на
катедрата по детска
дентална медицина
към факултета по
дентална медицина
в софия, национален
консултант по детска
дентална медицина

2

18

Медицина

рецепта
при диабет
Ще ви разкрием една рецепта с доказан
ефект върху регулирането на кръвната захар, за която дори се твърди, че лекува диабет в начални стадии.
Приготвя се лесно, като за целта са ви необходими следните билки: 20 г бял имел, 30
г царевична коса,15 г стрък от седефче, 30
г листа от боровинка, 40 г шушулки от боб,
25 г сминдух, 40 г шипков плод.
Всички изброени билки трябва да бъдат
изсушени. Намират се лесно във всяка билкова аптека.
След като ги смесите хубаво, слагате две
супени лъжички от билките в около половин
литър вода и поставяте на котлона.
След като заври сместа, оставете още пет
минутки и свалете от огъня. Прецедете отварата и я разпределете на три равни приема
през деня. На следващия ден си приготвяте
нова отвара и така в продължение на месец.
Ако има нужда, направете почивка от три
седмици и повторете курса за още месец.
Специалисти билкари съветват успоредно
с целебната отвара, която ще ви помогне в
борбата с диабет, да приемате и тинктура смес от пет различни билки, за по-добър и
по-бърз ефект. Необходими са ви по 40 грама от билките седефче, сминдух, бял имел,
валериана и листа от боровинка. Билките,
добре изсушени, се смесват хубаво и се заливат с литър домашна ракия или водка.
Престояват в стъклен или порцеланов съд
на тъмно и хладно за около две седмици и
след като се прецеди, тинктурата е готова.
От нея приемайте веднъж дневно по 40
капки, разтворени в малко преварена вода.
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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 по-ниското 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 пътища, така и при остри и хронични бронхити.
Лечебната
ружа
(Althaea officinalis L) е едно
от най-проучваните растения по отношение на заболяванията на дихателната
система. Корените са бога-

ти на слузести вещества,
които 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
(Potentilla erecta L) е включен в продукта Altoria 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 Altoria. 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.
Altoria 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.

ДеЛОВОДИТеЛКА ОТ СОФИЯ РАЗКАЗВА ЗА БИЛКОВА ТИнКТУРА,
КОЯТО Я е СПАСИЛА ОТ ВИСОКОТО КРъВнО И ХОЛеСТеРОЛА

И

скам да разкажа моята история - как след
години ходене по мъките се справих с високото кръвно, което щеше да
ме убие. Не съм медицинско лице, няма да обяснявам как съм се излекувала.
Просто ще разкажа как беше всичко.
Аз съм Соня
Петрова и съм на 57
години, все още работеща баба на две прекрасни внучета. Работя като деловодителка в Завода по електроника в София. Работата ми не е тежка,
на бюро съм, но изисква внимание, за да не
се обърка някой документ.
По природа винаги съм била леко пълничка и с високо кръвно, но това не беше
пречка, тъй като бях
свикнала с тази диагноза и пиех Небилет,
който ми беше изписал докторът.
Един ден обаче всичко
се промени и животът ми
се обърна на 180 градуса!
Както си седях на бюрото в
работата, изведнъж ми ста-

"Благодарна съм на лекарите, че ме спасиха и ми дадоха втори шанс!
сега и аз ще помагам на хората!" - казва соня

на много лошо. Закараха ме
в болницата и започнаха
да ми правят изследвания.
Оказа се, че съм направила
остър миокарден инфаркт и
че артериите ми са запушени и не могат да пропускат
циркулиращата кръв добре.
Докторът ми обясни, че това се случва често и причината
е, че

имам високи нива на холестерол в кръвта
си, който се натрупва по стените на кръвоносните съдо-

ве, запушва ги и те не могат
да пропускат добре кръвния поток. Диагнозата ми
била атеросклероза. Това
от своя страна води до покачване на кръвното и до
инфарти и инсулти, тъй като не стига кръв до мозъка и
до сърцето. А един инфаркт
или инсулт може да е фатален! Много се изплаших! Та
аз дори нямам 60 години,
тъкмо ми се родиха внучетата, трябва да им се радвам, а и на кого щях да оставя майка ми.
Преди да ме изпишат
от болницата, докторът,
който ме наблюдаваше и който ми спаси живота, ми обясни колко сериозно е
положението и ми заръча да променя изцяло живота си и да
се пазя от стрес, за
да поживея още. Тогава докторът ми изписа едно лекарство
карДиОксиН – каза,
че е само на билкова основа, но така добре изчиства кръвоносните съдове от натрупания холестерол и регулира кръвното, че го изписвали за профилактика на

всеки втори пациент, който
напускал кардиологията. Аз,
като чух, така се обнадеждих, веднага се обадих на сина ми и го пратих да ходи да
го търси по аптеките и да
започна да го пия веднага.
Като се прибрах вкъщи,
започнах приема на кардиоксин. Приемах го както
беше описано в листовката.
Да си призная честно, понякога си капвах и малко повече, защото прецених, че
положението ми е толкова
тежко, че ако малко увелича дозата, ще получа облекчение по-бързо.
И наистина! Чудото стана! Не веднага, разбира се,
както би ми се искало, но
лекарството си вършеше
работата бавно и сугурно.
Първия месец не почувствах почти нищо, кръвното пак си ми беше високо,

бях отпаднала и нямах сили да се грижа дори за себе
си. След около месец всичко започна да се променя
– всеки ден границите на
кръвното падаха, аз самата започнах да се чувствам
много по-жизнена, възвърна ми се апетитът, с две думи - станах нормален здрав
човек. След месец и половина отидох на контролен
преглед и ми направиха ЕКГ,
дадох кръв за пълна кръвна картина и ми направиха
изследване на мастния профил. Резултатите бяха невероятни!
Общият холестерол от
7,8 беше паднал за месец и
половина на 5,2. LDL - от 6,8
на 3,2, и триглицеридите бяха влезли в норма. Кръвното беше 110/70, нямах аритмия, всичко си беше влязло
в норма. Докторът остана

изненадан и доволен. Каза, че няма да правим друга коронарография, защото показателите ми са като на 20-годишна девойка
и да продължавам да си пия
кардиоксин, за да поддържам тези добри стойности.
Сега вече ходя отново на
работа и се грижа за близките си, чувствам се здрава
и жизнена. Не се тревожа за
бъдещето и препоръчвам
на всички мои близки този
доктор, който ми спаси живота и ми препоръча това лекарство кардиоксин.
Сега карам мъжа ми да го
пие профилактично, защото и той има високо кръвно и холестерол, а не иска да ходи по лекари. Така
знам, че ще свалим лошия
холестерол и ще го предпазя от бъдещ инфаркт или
инсулт.

Продукта „кардиоксин“ можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:
http://tonik.info/cardioxin/ или в аптеките.
ÖÅÍÀ:

1 áр. х 49 лв. + Áезïлатна доставêа /Îáùо: 49 лв./
2 áр. х 45 лв. + Áезïлатна доставêа /Îáùо: 90 лв./
3 áр. х 39 лв. + Áезïлатна доставêа /Îáùо: 117 лв./
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При нарушено
равновесие
проверете очите!

Зрението е много важно за равновесието на
тялото. Самото чувство
за равновесие се изгражда от полукръжните канали във вътрешното ухо, малкия мозък, милионите нервни
окончания в мускулите
и зрението. То е последната, най-фина корекция. Щом при затваряне на очите равновесието се нарушава, значи
някой от предхождащите фактори не действа
пълноценно.
Обикновено това
е органът на
равновесието – полукръжните канали – във вътрешното
ухо. По-рядко вината е в
малкия мозък. С възрастта кръвоснабдяването
на вътрешното ухо намалява. Недостигът на
кислород се отразява
на точността на полукръжните канали. Организмът започва все
повече да разчита на
очите.
Помогнете си с таблетки цинаризин – 2
пъти дневно по 1, без
значение на хранене-

то. Цинаризинът подобрява кръвоснабдяването на мозъка. А също опитайте и с таблетки агапурин, също 2 пъти дневно по 1. Лекарството усилва притока
на кръв в окото и ухото,
понеже разширява найтънките съдове. Веднага търсете съвет от специалист, ако при нарушено равновесие:
 имате и температура – инфекциозно заболяване;

 появило се е двойно виждане – тежко увреждане на зрението,
менингеални симптоми;
 добавило се е силно главоболие, болки в
гръдния кош или корема – мозъчни симптоми, инсулт, инфаркт,
пробив на язва или друго сериозно заболяване на вътрешни органи;
 появила се е слабост на мускулите на
някой от крайниците –
опасност от инсулт.

За иновативната
Ето как да се спасите от формула
разказва
ставните болки завинаги доц. д-рнигеоргиев

След дълги години на научни проучвания и експерименти с колегите ми и с помощта на добре разработените
рецептури на Хлебаров успяхме да създадем формула
с концентриран извлек, която е съставна част на два вида смоли. Именно това е основната съставка на нашата
формула, която нарекохме „артроксин“.
Основните активни
компоненти с антивъзпалително действие в смолата на
босвелия са босвелиевите киселини (КВА
и АКВА), които блокират синтеза на левкотриени – хормоноподобни вещества, които са
един от основните фактори
за възникването на възпалителни процеси.
Двете киселини оказват
положително влияние върху ставните функции (намаляване на ставната скованост); подходящи са и при
случаи на преждевременно “износване” на ставите и
гръбначния стълб, а също и
при усилено натоварване на
носещите стави (при тежък
физически труд, спортисти,

наднормено телесно тегло и
др.) и след травми на опорнодвигателния апарат.
Тези киселини намаляват
възпалението, но за разлика
от нестероидните противовъзпалителни медикаменти
не засягат простагландините.
Екстрактът е ефективен за намаляването на ставни подува-

ния, болки, скованост и други симптоми на възпалителни
ставни смущения, включително ревматоиден артрит и остеопороза. Най-впечатляващото в нашата формула е силата на тези киселини да създава процеси на възстановяване
на хрущялната и костната тъкан, което в дългосрочен план
може да предотврати напълно артритното заболяване, като премахне първопричината
за възникването на болката и
възпалението.

„артроксин“ намалява
болките в коленете и увеличава гъвкавостта им. Формулата има силата да подобрява
притока на кръв към ставите
при нарушения от спазми на
кръвоносните съдове. Имаме данни, че по време на приема на продукта се наблюдава общо подобрение на сърдечно-съдовата,
отделителната,
ендокринната,
пикочно-половата и други системи в човешкото тяло.
Най-важното
за „артроксин“
е неговото комбинирано действие. Продуктът овладява болката и подсигурява подвижността на ставите, но заедно
с това е и силно противовъзпалително средство.
Формулата е разработена
в течна форма и за разлика
от много други препарати, които са в таблетен вид, се абсорбира много по-пълноценно и ефективно и въздейства
директно на клетъчно ниво.
Това позволява продуктът да
няма никакви противопоказания и заедно с това да подси-

гури бързо действие и видими резултати още от първия
прием. Веднъж достигнал оптимални нива на насищане в
организма, продуктът може
да подсигури облекчаване на
симптоматиките на артрозите
за период от няколко месеца до година и терапевтичен
ефект върху ставните огнища.
По тази причина аз и колегите ми препоръчваме първоначален курс на лечение от
три до шест месеца и поддържаща терапия два пъти годишно между един и три месеца в зависимост от тежестта и
вида на заболяване на опорно-двигателната система.
Ние препоръчваме прием
на „артроксин“ при състояния на болки в кръста, при
дискова херния, дори и при
мигрена. Особено добре се

повлияват
и пациенти с диагностицирана болест на
Бехтерев
и ревматоиден
артрит,
не на пос л е д но място
трябва да
споменем
и всички
форми на
остеопорози и артрози, шипове, ревматизъм,
подагра,
артрит.

Продукта „артроксин“ можете да поръчате
директно на телефон 0877 72 10 40.
както и на интернет страницата:
http://tonik.info/arthroxin/ или в аптеките
цЕНа:
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./
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На 25 април се навършиха 56 години от рождението на поетесата Петя
Дубарова. Тя е родена в Бургас в семейството на прогимназиална учителка Мария Дубарова и Стойко Дубаров. Петя Дубарова започва да пише стихове в най-ранна детска възраст, като нейни духовни наставници са поетите Христо Фотев и Григор
Ленков. Поезията на Петя е белязана
от желанието й за един по-добър, поискрен, по-всеотдаен свят, за едно не-

ограничено, дори безгранично раздаване на доброта, щастие и усмивки.
На 4 декември 1979 г., ненавършила 18 години, Петя се самоубива в дома си в Бургас със сънотворни хапчета.
Единствената й стихосбирка "Аз и
морето" е издадена посмъртно през
1980 г., а няколко години по-късно
излиза и книгата "Най-синьото вълшебство", в която е събрано цялото
й творчество.

Птицо моя, ангелче крилато,
душо моя, литнала в небето,
като се наситиш на простори долети при мен, в полето!

Нямам много, но зрънца намерих
да те нагостя богато.
Стиснал съм ги в шепата си топла,
те са моята отплата.

ПРОЛЕТ

Повярвали в лудия смях на петлите,
в звъна на камбана с нестройно сърце,
взривяваме зимната броня на дните
с момичешки устни, с момчешки ръце.
Мокрее стопеният сняг по косите.
Красиви сме в джинсите от кадифе.
И чувствам как огън на кръгове скрит е
в очите ни с тежкия цвят на кафе.

Мостове, задрямали сфинксове, дюни...
Със наш седемнайсетгодишен размах
възсядаме, будим... Но кой ли целуна
косите ми светли от слънце и прах?
Дали ме докосват по светлото чело
смутените устни на дръзко момче?
А може би просто задъхана радост
в косите ми блика, в кръвта ми тече...

Çаïомняùа сå åêсêурзия
Тази снимка е на 70
години. На нея сме ученици от Садинската прогимназия „Христо Ботев” на екскурзия през
май 1948 г. във Варна
с нашите учители Вичо
Дацев Чакъров, Тодорка
Пенева, Валентин Василев и Венета Радева. Тогава в будното и най-голямо капанско село – Садина, имаше две начални училища и една прогимназия, в които учеха близо 400 ученици, а
сега децата там се броят
на пръсти и са събрани
с други от съседни села и четирите училищни сгради зеят празни и
запустели.
Днес благодарение на
дългогодишната инициативна кметица Христка
Станева Тодорова в центъра на селото е изграден голям мемориален
комплекс в памет на загиналите през войните
за обединение 216 садински синове, между
които и моят дядо, убит

в с. Жижила, Северна
Добруджа,
през 1916 г.
Паметникът
беше открит
от вицепрезидента ген.
Ангел Марин и осветен от Негово светейшество българския патриарх Неофит, тогава русенски
митрополит на Доростоло-Червенската епархия. В близост до него
пък е бюст-паметникът
на един от подводничарите – генерал проф.
д-р Иван Маринов, герой на НРБ.
Историята на селото е
известна и с петте букви
„С” – Село Садина Свали Стефан Стамболов. За
да не загуби опорочените от неговите партизани парламентарни избори и в гр. Попово през
1894 г., Стамболов телеграфически наказва
с тримесечна матери-

Щастието ухае на липов цвят, ароматът на
който се разнася през
юли из цяла България
и прилича на мен, когато седя на нашата уличка и раздавам разцъфнали липови клонки на
всички минувачи.
Щастието пада като бавен сняг над моето село и пуши като комина на родната къща и
като всички комини на
селото. И искри в очите
ми като радостен смях
и в най-студената зима, просто защото диша коминът на родната къща, жива е майка
ми и топла сигурност
ме обгръща.
Щастието е един раз-

Да не чувствам тази мъка,
тази бедност да не виждам!
Птицо моя, ти, мечта крилата,
обич моя, колко ти завиждам!
Или пък ми дай криле назаем,
да летя и да се рея,
да почувствам свободата смисълът да се живее!

ална екзекуция садинските избиратели, като
изпраща на пълна вещева издръжка в селото две войскови дружини от Шумен и В. Търново – около 1000 човека,
и само 2-3 месеца след
това правителството му
пада от власт.
Сега съм далеч от родния край, напуснал съм
го преди 70 години, но
насън и наяве не преставам да мисля и сънувам
моите близки и приятели. Зная, че не всички на
тази снимка сме още живи. Затова ще ме трогне
гласът на всеки, който
си спомни тогавашното
наше преживяване и ре-

говор за прадедите, чиято кръв тече и в моите
вени – за техните мъки
и за техния чар.
Щастието е отглеждано дълго приятелство, зряло и сладко. Зряло
и сладко,
то цени
просто
човека.
Щастието е
Бог, родина, семейство, приятели, роден дом,
който те чака.
Щастието не е празничен обяд в чужда
страна в най-прелест-

И да мога отвисоко
да прегърна тези хора,
да ги видя пак щастливи
и да изгоря в простора!...
Павлин БЕлиШЕВ, ловеч

ши да ми се обади на тел.
0886/010504.
стефан араБаДЖиЕВ,
Добрич

Íà ñåëî

навява носталгичен спомен,
под него лете бе софрата.

Пътища крайселски прашни
с мирис на горяла шума,
залез в сенките ви гасне,
пръснал багрите по друма.

На дървената кръгла маса
бе бабината топла пита,
тигана с боба на средата
и понамачкана лютика.

Крави спускат се по склона
царствено на бавен ход
и с очите на мадони
в полумрака търсят брод.

Люлката на него беше
въженото ни махало,
а вятърът край мен
шептеше:
Върни се, детство отлетяло!
Пламен ПЕТрОВ,
гр. Елин Пелин

На двора орехът вековен,
кръстосал клони в синевата,

ВКУСЪТ НА ЩАСТИЕТО
Щастието има вкус
на печени, парещи картофи върху масата, разрязани на две, дъхащи
пара и споделени с близък човек.
Щастието има вид
на една възрастна жена, която преде на своята хурка и ни чака, а
печката говори с топли думи и стопля цялата къща.
Щастието съм аз, когато изрязвам напролет лозето. Небето е
безкрайно синьо и аз
се връщам уморена в
компанията на дървета, облечени в бели и
розови рокли, празнуващи сватбата на пролетта със слънцето.

Птицо моя, ангелче крилато душо моя, кацнала в полето,
като се нахраниш до насита,
после ми вземи сърцето!

на обстановка, с отбрани ястия, салати и десерти, сервирани най-модерно.

Щастието не е хубави
подаръци от чужди хора в чужда страна, нито

в красотите й.
Щастието не е спечелените с труд и търпение пари в чуждата
страна, дори да са много повече, отколкото
печелиш в родината.
То не е в това да
почистваш редовно
гроба със скъпия
паметник на
един макар и
достоен човек в чужбина (който никога
не те е познавал), когато толкова
скъпите на сърцето ти гробове с
простички паметници на любимите хора,
които са те отгледали,
стоят самотни и лишени от грижата ти за тях.

И са болка в теб, постоянна болка, която обаче те поддържа жив и
те прави човешко същество, със сърце, устояващо на ледовете,
на студа и безразличието.
Живата болка по
родината, по скъпите
спомени, по любимите живи и мъртви хора, по скъпите приятелства, по родния дом
и родния край - всичко онова, което ни е изграждало като личности и ни придава стойност и човешко качество, прави ни единствени и неповторими и е
нашата самоличност в
този свят.
Палмира ДОДЕВа,
с. Бели мел,
община Чипровци

Писмата

9.V. - 15.V.2018 г.

сПОделете с нас
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Родих съвсем млада – едва на 18.
Бебето, разбира се, не бе планирано,
но бе желано, а това винаги е най-важното. Само дето се оказа, че смелото решение да го родя не е достатъчно за превръщане на ученическата
ми любов в зряла връзка. Заживяхме под един покрив, без да сключваме брак.
И двамата го смятахме за отживелица. Родителите ни не бяха на нашето мнение, но ние не отстъпвахме.
Радостта ни бе неописуема, когато
се появи на бял свят малкото човече. Баща му беше на седмото небе
от радост. Първата година се надпреварвахме кой да се грижи повече за бебето. Отношенията ни с мъжа до мен бяха от хубави по-хубави.
Но дойде момент, в който той стана по-хладен, вече детето не го радваше, вечер се прибираше късно,
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под предлог, че все имал работа.
Стигна се дотам, че започна да отсъства с дни. Опитах се да поговорим, той изневиделица ми призна,
че до него има друга жена и искал
свободата си. Останах като гръмната. Напусна ни. Дотук беше голямата ни любов. Останах сама и продължих да се грижа за детето. Времето
минаваше. Не ми беше никак лесно
да бъда самотна майка.
След години той се обади и каза,че
иска да се върне при нас, защото се
бил разочаровал от другата. Естествено, че му затворих телефона. Беше
под достойнството ми да го приема
отново. Все още съм сама, вече съм
в пенсионна възраст. Но самотата не
ме плаши, така ми е добре! Щастлива
съм, че вече имам и внуци, които осмислят живота ми.
П. к., софия

Ë þ á î âòà
ïëàìíà îòíîâî
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Радости и болки

Aлeкc Cъpчaджиeвa се
помири с бaщa cи

алекс сърчаджиева
се оказа човек с огромно сърце. Чаровната актриса и водеща
се помири с родителя
си йосиф сърчаджиев.
Шанса да бъдат заедно
им дал сатиричният театър, където работят и
двамата.
Kолеги с изненада
виждали как йосиф и
чаровната алекс пиели кафе във ведомственото барче на сатирата. Топ актьорът и
режисьор давал творчески наставления на
наследницата си и двамата разговаряли с часове.
алекс сърчаджиева
започна работа в сатирата миналата година,
а баща й бил стар ка-

дър на столичния театър. Πреди две години
йосиф сърчаджиев поиска прошка от дъщеря си алекс от екрана.
„ Π р о щ а в а й .
Πрощавай. Tова е”, каза тогава само инатливият актьор. Πреди
това той отричаше каквато и да е връзка с
извънбрачната си дъщеря от колежката си
Πепа Hиколова. Той побесняваше, ако някой
мy говори за александра или да се рови в
личния мy живот. Дори когато майката на
алекс, актрисата Πепа
Hиколова, издъxна,
той отправи само едно
сyxо съобщение до дъщеря си по телефона.
„Болката ти е голя-

ма. Бог ще е с теб. йосиф”, гласеше сMсът мy. Но чаровната
съпрyга на иван ласкин полyчи най-голяма си болка и обида от
него преди това. защото актьорът на всеослyшание говореше, че
единствената мy дъщеря се казва ани и няма нищо общо с алекс.
Въпреки всичко тя му
прости.

Eëâèpa гeopãèeâa: 8 ãoäèíè
êpèex âðúçêàòà
Eлвиpa Гeopгиeвa и д-p
Hиĸoлaй Гeopгиeв ce влюбвaт ĸaтo лeĸap и пaциeнт!
Toй e плacтичeн xиpypг,
a естрадната певица
oтишлa в ĸaбинeтa мy зa
ĸoнcyлтaция. Toгaвa oщe
билa жeнeнa зa пъpвия cи
мъж, нo ce влюбилa лyдo в
лeĸapя cpeщy ceбe cи.
„Aз мнoгo oбичax пpeдишния cи cъпpyг, тoй
бeшe вcичĸo зa мeн, нo
дyшaтa ми иcĸaшe дa пpeживee нeщo нoвo. Oтидox
пpи Hиĸи ĸaтo пaциeнт и
ce влюбиx, ĸoeтo вepoятнo
e нopмaлнo cлeд 17-гoдишeн бpaĸ.
Oceм гoдини тpимaтa ĸpиexмe cитyaциятa. Xoдеx пo yчacтия c Bлaди,
пoняĸoгa Hиĸи идвaшe c нac и ниĸoй
нe мoжeшe дa paзбepe ĸaĸвo cтaвa“,
пpизнa наскоро Eлвиpa Гeopгиeвa.
Tя и Hиĸoлaй Гeopгиeв ĸaтeгopичнo
oтpичaт пpиĸaзĸитe, чe пeвицaтa

oтишлa пpи нeгo зapaди бoгaтcтвoтo мy. И чe
вpъзĸaтa им зaпoчнaлa
мнoгo бъpзo. „Toгaвa
изoбщo нe бяx бoгaт… B
нaчaлoтo бяx пpитecнeн
и диcтaнциpaн. He
мoжeш дa cи пoзвoлиш
дa cĸъcявaш диcтaнциятa c пaциeнт. Tpябвaшe
ми дocтa вpeмe, зa дa
ce yбeдя, чe нeщaтa ca
cepиoзни“, споделя caмият Гeopгиeв.
Той тoтaлнo oтpeчe
cлyxoвeтe зa изнeвepитe мy c пaциeнтĸи. „Eтo
ĸaĸ cтoят нeщaтa. Oтивaм нa paбoтa в
ceдeм и пoлoвинa. Oпepaции, oпepaции, oпepaции… Xaпвaм нaдвe-нaтpи
и ĸъм 18:30 ч. cъм нaпълнo изцeдeн.
Дopи pycaлĸa дa ми ce пoяви, нямa
дa я пoглeднa. Πpибиpaм ce вĸъщи
и иcĸaм тишинa и cпoĸoйcтвиe“, споделя cъпpyгът нa Eлвиpa Гeopгиeвa.

Aлбeнa Mиxoвa
пак с младо гадже
Отскоро съм млад
пенсионер.
Имам
нормално семейство,
двама синове, които
вече са женени. Имам
и две внучки. И вместо да си гледам спокойно старините, въпреки че все още не
се чувствам стар, аз
се влюбих безумно в
… първата си любов.
Тя също беше семейна, през годините не сме се виждали,
но наскоро разбрах,
че е останала сама,
тъй като съпругът й
е починал. Издирих
я и се видяхме в едно заведение. Говорихме дълго, всеки

от нас споделяше досегашния си живот. Тя
ми разказа, че съпругът й е бил тежко болен цели 20 години и
тя е полагала грижи за
него. Нямат деца и тя е
останала съвсем сама.
Още на масата усетих,
че любовта между нас
пламва отново. Явно тя
никога не си е отивала.
Срещите ни станаха редовни, не бих си
представил живота без
нея. Започнах тайно да
си мечтая как един ден
ще заживеем двамата
заедно. Мисля си, че
цял живот съм чакал
този миг! Същевременно съм раздвоен, защо-

то имам прекрасна съпруга, която не заслужава да бъде пренебрегната. Засега тя
нищо не е разбрала,
старая се да й показвам моето уважение,
което винаги съм правил. Тя е прекрасен
човек. Изключителна
съпруга и майка! Но
сърцето ми е другаде – там, при първата
любов! Кажете ми дали не греша? Не е ли
вече късно за любовни трепети на моята
възраст? Ще се радвам някой да ми
даде съвет.
П. ц.,
карнобат

Албена Mиxoва паĸ
изпитва любoвни трепети! Аĸтрисата мoже
да няма сериoзен мъж
дo себе си oт гoдини, нo
oпределенo не й липсва
мъжĸа ласĸа. Tя прoдължава да сменя младите
гаджета и да се забавлява. Сега блoндинĸата oтнoвo е влюбена. Hейната мyза паĸ е младoĸ,
ĸoетo вече не е изнена-

да за ниĸoгo.
Наскоро е била забелязана със значителнo пo-млад oт нея мъж,
рyсoĸoс и с брада. Двамата не демoнстрирали интимнoст пoмеждy
си, нo е станалo яснo за
всичĸи, че са двoйĸа.
Аĸтрисата oпределенo си пада пo пo-млади мъже. B пoследните гoдини всичĸите й
връзĸи са с млади гoспoда, няĸoи oт ĸoитo дoри
малĸo пo-гoлеми oт сина
й, ĸoйтo е тийнейджър.
Oчевиднo Алби е забравила напълнo за Toма Здравĸoв, с ĸoгoтo
изĸара дълга и бoлезнена връзĸа. Tя гo издържаше дoста време, преди тoй да я напyсне зара-

ди пo-млада жена.
Сега рoĸаджията е
женен и вече е баща.
Bсе неща, ĸoитo Албена
Mиxoва нямаше ĸаĸ да
мy даде.
Счита се, че аĸтрисата
непрестаннo търси млади мъже заради страxа
си oт сериoзнo oбвързване. Tя не исĸала
истинсĸа връзĸа, а
прoстo сеĸсyални забавления, ĸoитo младoците й oсигyрявали без
прoблем. Албена нямала ниĸаĸвo намерение
да има oще деца и затoва в любoвта прoстo се
oтдавала на мига. Hещo,
ĸoетo засега я yстрoйва,
нo гoдините минават и
един ден младoците едва ли ще я желаят.
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Обичам самоиронията

От стр. 1
По нещо приличате
ли си?
- Приличаме си по чувството за хумор и в редки случаи и по сарказма с
уговорката, че аз обичам
самоиронията. Именно тя
е средството, което ти дава „позволение“ за подобно отношение към останалите.
- Името ви има ли конкретна история?
- Да, кръстен съм на дядо ми Моню, който е починал, преди да се родя.
Бил е много талантлив дърводелец. Днес хората с тази професия наричаме дизайнери на мебели.
- На 42 години сте, родом от Бургас. Къде се
крие щастието за вас?
- Къде си завършил или
къде си роден, няма общо
с щастието, поне в моя случай. Дълго време мислех,
че задоволството е щастие,
но се оказа, че греша. Щастието е много мимолетен
феномен, за който сетивата ни трябва да са подготвени, така че, появявайки

се, да бъде разпознат.
- Кога за последно въздъхнахте с ирония и кога
- с облекчение?
- За вас може и да е лъжа, но за мен е самата истина - правя го всеки ден.
- Кога и от кого се респектирате?
- При среща с хора от
друг свят, много по-различен от моя, които ме вдъхновяват. Простащината, с
която се сблъсквам всеки
ден, е също друг свят, но
за него дори не трябва да
споменаваме.
- В кои моменти включвате самозащитните си
реакции?
- По-скоро трудно ги изключвам...
- Домакин ли сте?
- Мисля, че съм добър
домакин. Но само гостите ми биха могли да потвърдят или отрекат. Обичам да готвя. Не съм универсален готвач, защото
истината е, че съм доста
злояд, но се старая заради
хората около мен. Обичах
да експериментирам, но
с времето се оказа пагуб-

С ролята си в сериала „Откраднат живот” актьорът Мони Монев открадна от раз сърцата на зрителите. Той е синеок, талантлив, безпощаден в
отношенията си и носи лекарска
престилка. Но не е доктор Хаус,
а българският му колега - Мазов. Колкото по-безобразно се
държи с доктор Хинова, толкова по-симпатичен става. Монев
не обича да споделя своите лични терзания. Изключително рядко дава интервюта. Учи в Бургас
в музикално училище и в механоно. Никога не
прекалявайте
с подправките и старанието. След много
опити и грешки сам стигнах до истината, че найвкусната храна е сравнително семпло
приготвената,
а не тази с двадесет и повече
вида подправки... И все пак
имам специалитети, по които приятелите ми са луди.
- С жените
или с мъжете общувате
по-лесно?
- Не деля хората на мъже и жени, а на приятни
или не съвсем. Между найблизките ми, имам предвид приятели, има и мъже, и жени, с които се раз-

техникум. През 1997 г. завършва
актьорско майсторство в класа на проф. Крикор Азарян. Той е
сред създателите и изпълнителен директор на първия алтернативен телеком в България. И
сега продължава да се занимава с технологии. На 42 е, идеална възраст за бизнес и желание
за семейство. Готви страхотно - има собствен малък ресторант и талант да свещенодейства в кухнята. Обича небето
и летенето. Кара скейтборд и
свири на пиано.

бирам само с поглед или
жест. Не говоря за родителите, те са друга категория. Това са умни хора,
свързват ни общи преживявания, принципи на общуване, както и очакванията ни за живота. Аз съм
малко многословен, що се

отнася до някои
задачи, и то за да
съм сигурен, че ме
разбират правилно. Осъзнавам, че
практиката да се
срещам с различни хора е дала отражение.
- Популярно е
„правилото”, че
жените обичат с
ушите си. Има ли
обаче слова, които мъжете не бива да премълчават?
- Разбира се,
според мен това
В роля са комплиментите.
- Прилагате ли
често мотото „първо разсъди, после отсъди”?
- Много емоционален
човек съм и като по-млад
разсъдъкът обикновено се
проявяваше постфактум.

9.V. - 15.V.2018 г.
вори парашутът. Тук е мястото да отбележа, че заедно с нея от устата ми излизат и нечовешки звуци.
И като кацна, си мисля, че
са били изблици на радост.
Опитвал съм се да пресъздам преживяването на земята, но се оказва невъзможно. Най-често обаче
усмивката е на лицето ми,
когато съм с мои близки и
си разказваме истории от
детството.
- Като представител на
зодия Близнаци усещате
ли, че у вас живеят няколко души?
- При хората вроденото чувство за самосъхранение създава измамно усещане за самопознание. Истината е, че това е процес,
който продължава, докато
сме живи, защото ние се
променяме също. Уповавайки се на всекидневните
си практики, сме уверени,
че разполагаме със себе си
и сме господари на делата си. Мъдростта за мен се
измерва до голяма степен
с житейски опит, който в
моя случай е доста пъстър.
Не вярвам в други рецепти.
- Запазихте ли приятелствата си през годините?
- Добрите приятели са
капитал. С времето те се
стопяват и оцеляват само
истинските. Но съм оптимист, че човек може да създаде нови, добри приятелства, а не само да се уповава на хората, с които се познава от детинство.
- Съжалявате ли за
пропуснатото?
- Опитвам се да не каз-

Надеждата на поета
115 г. от рождението на Никола Фурнаджиев

Стане ли дума за вихрена поезия, ник „К'во да е“. От 1918 г. редов- „Дъга“. През 1933 г. заминава за Цав съзнанието ни веднага изплува ед- но пише на страниците на вестника риград, където преподава в българна от най-силните книги в българска- под псевдонимите Веселяк и Дядо ското училище. Тогава излиза сборта литература – „Пролетен вятър” на Лука. Година по-късно сътрудничи никът му с детски приказки „Златни
Никола Фурнаджиев, която озаря- и на сп. „Ученическа мисъл“. През клонки“. Остава в града до 1938 г.
ва поетичния небосклон по непо- 1922 г. става студент в Медицинския Връща се в България и става учител
знат дотогава начин - с неистова си- факултет на Софийския универси- в Пазарджик. Промените, настъпили
ла, със своя ненадминат метафори- тет. Скоро сменя специалността си в България след 9 септември 1944,
чен глас, със сълзите, които продъл- и се записва да учи естествени нау- за Фурнаджиев са сбъдната мечта.
жават да капят и кънтят по родна- ки. После пак променя интересите От 1945 до 1949 г. е главен редакта ни изстрадала и изтертор на в. „Литературен фронт“,
зана земя. Стихосбирката
а после отново главен редаксъчетава Ботевите виситор и завеждащ отдел „Поезия“
ни с Вазовите кънтежи от
в реномираното издателство
битките в Епопеята, с „Под
„Български писател“. През 50гърма на победите”, с Явоте и 60-те години Никола Фурровата безмилостна гранаджиев отпечатва пет стиходушка, с Гео-Милевия спасбирки – „Велики дни“, „По пъзматичен вик. Поезията от
тищата ти вървях“, „Избрани
"Пролетен вятър" грабва и
стихотворения“, „Слънце над
очарова, привлича власт- Никола Фурнаджиев (първият отляво надясно) с писате- планините“ и „Най-трудното“.
но и неудържимо, защото
Прави опити и с друг жанр –
говори с езика на кръвта. лите Ангел Каралийчев, Асен Разцветников, Матвей пътеписа.
През 1952 г. излиза първа"Пролетен вятър" е тъмна- Вълев, Славчо Красински и Никола Караконев през 1938 г.
та надежда на Фурнаджиев, че бъл- си и избира философията. Завърш- та му пътеписна творба – „Между
гарският апокалипсис от 1923 г. е ва през 1930 г. педагогика и филосо- приятели“, а три години по-късно и
последен, че повече такъв няма и фия. Сътрудничи на списание „Зла- втората – „Пътуване до Чили“.Той е
не трябва да се случва в национал- торог“, 1925-1927 г. В списанието един от най-добрите преводачи на
ната ни история, че най-сетне тоя на Георги Бакалов „Нов път“ Фур- поезия от руски език. Стихотворекошмар да свърши и ще се възца- наджиев заедно с Ангел Каралийчев нията на Фурнаджиев са преведерят братството и свободата по бъл- и Асен Разцветников създава най- ни на основните европейски езици.
добрите творби на септемврийска- Поетът умира в София на 26 януари
гарската земя.
Никола Фурнаджиев е роден на та литература. Стиховете, публику- 1968 г. Но оставя след себе си сти27 май 1903 г. в Пазарджик. Профе- вани в „Нов път“, той издава в пър- хове емблеми:
сията на баща му налага честа про- вата си стихосбирка – „Пролетен вя- И спят отдавна всички знамена
мяна на местоживеенето на семей- тър“ (1925). Тогава написва и прочу- и вместо слънце нощна лампа свети
ството. За първи път публикува свои тата си поема „Сватба“. През 1928 г. и в нощната позорна светлина
стихотворения в сатиричния вест- отпечатва втората си стихосбирка – строят си къщи всичките поети.

С колежките Деси Бакърджиева
и Янина Кашева
Сега вече се опитвам да вам всичко едно към едно,
променя порочната прак- но от време на време се изтика, но за съжаление по- пускам и после се укорянякога опровергавам се- вам за стореното. През побе си.
следните години обаче се
- Как компенсирате то- наблюдава някакъв напрева, което ви липсва в еже- дък. И, разбира се, че има
дневието?
неща, за които съжалявам,
- Имам много хобита, но ако живея с миналото,
всички ми доставят удо- няма как да дам шанс на
волствие. Но онова, което бъдещето си. Дано ме очне сваля щастливата ус- акват дузина чудесни момивка от лицето ми, са пет- менти!

надесетте секунди свободно падане, преди да се от-

Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ
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Шампионска лига

Блестящо
„Белият балет“ Рома победи, но
елиминира баварците Ливърпул е на финал представяне

Отборът на Реал Мадрид отново е на финал в
най-престижния турнир на Стария континент, като елиминира Байерн (Мюнхен) на 1/2-финала след
равенство 2:2 на “Сантяго Бернабеу”. В първия мач
в Германия мадридчани се наложиха с 2:1 и така с
общ резултат 4:3 продължават напред. Реал обаче
имаше доста късмет, тъй като бе подложен на истинска обсада от своя съперник, а Кейлор Навас
бе главен герой със своите спасявания. На отсрещната врата пък Свен Улрайх бе големият грешник,
след като допусна нелеп гол във вратата си за 2:1.
Йошуа Кимих даде преднина на гостите в 3-ата
минута, но след това Карим Бензема отбеляза два
гола в 11-ата и 46-ата минута, за да направи обрат
за домакините. В 63-ата минута Хамес Родригес
отново върна интригата, а до края Байерн направи още куп пропуски, но така и не успя да се добере до толкова нужния трети гол и в крайна сметка
приключи участието си в турнира.
Испанският гранд има шанс да стане първият
отбор, който печели купата в Шампионската лига
в три поредни издания на турнира.

Рома обърна и надви гостуващия Ливърпул с 4:2 на "Олимпико" в реванша им от
полуфиналите на Шампионската лига и не
успя да заличи пасива
си от три гола, както
го бе направил срещу
Барселона на четвъртфиналите.

ваха на ново чудо и победа с три гола разлика след онова 3:0 срещу Барселона на четвъртфиналите, когато
елиминираха каталунците след 1:4 в първата среща.
РОМА – ЛИВЪРПУЛ 4:2
(в първия мач 2:5)
0:1 Садио Мане (9),

Мърсисайдци бяха
спечелили с 5:2 в първата среща и с общ резултат 7:6 се класираха
за финала в украинската столица Киев.
„Вълците“ се надя-

1:1 Джеймс Милнър
(15-автогол), 1:2 Джорджинио
Вайналдум
(25), 2:2 Един Джеко
(52), 3:2 Раджа Наинголан (86), 4:2 Раджа Наинголан (90+3-дузпа).

Гунди, какъвто не го
Треньорска
рокада в ЦСКА
познавате

Това е заглавието на
уникална биографична
книга за футболната легенда на "Левски" и България Георги Аспарухов.
"Гунди щеше да навърши 75 години на 4 май
2018 г., ако Бог не го бе
прибрал толкова рано в
небесния отбор на звездите - пишат авторите. Годишнината от неговото рождение е поводът
в тази книга да бъдат събрани 28 истории за големия нападател." Точно колкото са годините, които Аспарухов бе на този свят. Внимателно са подбрани 28 уникални авторски снимки на
големия майстор в спортната фотография Петър Спасов, предоставени лично от него за изданието.
Историите, които ще прочетете, са събрани от авторите Елица Младенова, Георги Иванов, Добромир Добрев и Кристиан Иванов през техния журналистически път. Лични срещи с най-близките хора на Аспарухов ще го разкрият пред вас в светлина, в каквато не
сте го виждали. Ще прочетете емоционален пролог от
жената до него - Лита, написан специално за юбилейното издание.

Ръководството на ЦСКА-София потвърди,
че досегашният наставник на футболния отбор Стамен Белчев няма повече да изпълнява функциите на старши треньор и ще бъде
заменен от Христо Янев (на снимката) до
края на сезона.
"След поредицата от негативни резултати
Стамен Белчев взе решение да напусне своя
пост на старши треньор на ЦСКА в името на
благото на отбора. Той си тръгва заедно с трима от помощниците си
- Стефан Генов, Даниел Моралес и Ивайло
Иванов. Ръководството благодари на Белчев за изключителния
му професионализъм
и всеотдайната му работа в ЦСКА и му пожелава здраве и бъдещи професионални
успехи! Помощници
на Христо Янев ще бъдат Владимир Манчев и
Ивайло Петров. Заедно с тях ще работят и кондиционните треньори Томас Нойберт и Кирил
Динчев, като на щаба ще помагат и легендите
на клуба Георги Велинов и Красимир Безински.

Багата се изправя срещу Сантос
Благой Иванов - Багата, ще направи дебют за най-популярната ММА верига на планетата - UFC, срещу бившия шампион на организацията Жуниор дос
Сантос (Браз). Двубоят ще бъде мейн ивент
на голяма галавечер
на 14 юли, която ще се
проведе в Бойси, Айдахо (САЩ). Българският
боец се би за последно през ноември 2017а. Тогава той победи Ка-

йо Аленкар.
Бившият световен шампион по бойно самбо е в
серия от пет
поредни победи. Той има
16 успеха и 1
поражение в
своята кариера.
Жуниор
дос Сантос спечели титлата на UFC в тежка категория през 2011 г. Той

нокаутира звездата Кейн
Веласкес, с когото имат
общо три мача. Именно

от него той загуби пояса. Бразилецът е последният човек, победил настоящия шампион на организацията Стипе Миочич през
2014-а. Двамата играха
реванш през миналата
година, а двубоят беше
за титлата. Американецът спечели с нокаут в
първия рунд.
Дос Сантос трябваше
да се бие през септември с Франсис Нгану, но
беше спрян заради положителна допинг проба. Неговото наказание
вече изтече.

По чудесен начин за
България завърши европейското първенство по
таекуондо ITF в Талин, Естония. 37 медала (11 златни, 7 сребърни и 19 бронзови) спечелиха националите ни по време на шампионата.
Надпреварата беше
във всички възрастови
групи и в конкуренцията
на 950 състезатели от 35
държави. Ето и медалистите ни:
Деца:
Екатерина Иванова – 1
място - спаринг деца до
45 кг.
Моника Богданова – 3 място - спаринг момичета до
40 кг.

кън) - 3 място - спаринг
жени до 47 кг.
Албена Ситнилска (Фолкън) - 1 място - спаринг
жени до 57 кг.
Амалия Колева (АБЦ) - 2
място - спаринг жени до
62 кг.
1 място - силов тест жени
Кирил Илиев (Фолкън) 1 място - спаринг мъже
до 52 кг.
Йордан Стаев (Левски Ангели) - 1 място - силов тест
мъже
Отборно спаринг мъже
(Дени Велев, Любомир
Бакалски, Антон Огорелков, Рами Шау, Илиян Томанов и Николай Петков)
- 1 място
Отборно силов тест жени
(Амалия Колева, Албена

Юноши и девойки:
Божидар Матов – 1 място
- спаринг юноши старша
възраст до 69 кг.
Катрин Гемкова – 1 място
- спаринг девойки младша
възраст до 60 кг.
Симона Спасова – 2 място
- спаринг девойки старша
възраст до 64 кг.
Самозащита юноши – 2
място
Самозащита девойки – 2
място
Ния Христова – 3 място спаринг девойки младша
възраст до 55 кг.
Валерия Дачева – 3 място
- спаринг девойки младша
възраст до -65 кг.
Илчо Машев – 3 място спаринг юноши младша
възраст до над 70 кг.
Василена Йорданова - 3
място - спаринг девойки
старша възраст до -52 кг.
Стоянка Варадинова – 3 място - спаринг девойки старша
възраст до над 70 кг.
Отборно форма девойки
– 3 място
Отборно спаринг девойки
младша възраст – 3 място
Отборно спаринг юноши
младша възраст – 3 място
Отборно спаринг юноши
старша възраст – 3 място
Мъже и жени
Любомир Бакалски (Фолкън) - 3 място - форма мъже до 2 дан
- 1 място- Спаринг до 71 кг.
Ралица Траянова (Фол-

Ситнилска, Катерина Бейчева) - 1 място
Самозащита (Ралица Траянова, Любомир Бакалски,
Илиян Томанов ) - 1 място.
Дени Велев (Фолкън) - 2
място - спаринг мъже до
64 кг.
Никола Николов (Фолкън)
- 2 място - специална техника мъже
Отборно силов тест мъже
- 2 място
Елена Самарджиева( Фолкън) - 3 място - спаринг жени до 67 кг.
Катерина Бейчева (Асеновец) - 3 място - спаринг жени до 72 кг.
Петя Станева (АБЦ) - 3 място - спаринг жени до 77 кг.
Нино Петров (Фолкън) - 3
място - спаринг мъже до
58 кг.
Рами Шау (Фолкън) - 3 място - спаринг мъже до 78 кг.
Николай Василев (Тервел)
- 3 място - спаринг мъже
до 85 кг.
Отборно спаринг жени 3 място.
Големият успех на
нашите дойде в последния ден на състезанието.
По традиция руските таекуондисти печелят титлите в отборно спаринг (мъже) и силов
тест (жени), но българите успяха да ги детронират и спечелят златните медали в двете найпрестижни надпревари.

Уточнение

Не поместваме информация за спортните състезания от празничните дни, както и изтеглените числа от 35 и 36 тираж на спортния тотализатор поради по-ранното приключване на вестника.
Страницата подготви Цветан Илиев
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Ева Лонгория със звезда в Ричард Гиър
се
Алеята на славата пак
жени

Холивудската актриса Ева Лонгория, известна с ролята си в сериала "Отчаяни съпруги", получи своя звезда в Алеята на славата.
„За малцинствата е важно да бъдат представени. Всеки път, когато

латинос спечели звезда
в Алеята на славата, това е нова победа за общността", заявява 43-годишната актриса, която е родена в Тексас и
е с мексикански корени.
Лонгория е не само актриса, но и продуцент,

режисьор и сценарист.
На церемонията за получаване на своята звезда тя беше заедно със
съпруга си - мексиканския милионер Хосе Бастон, и знаменитости като пуерториканския певец Рики Мартин и Фелисити Хъфман, с която играе в "Отчаяни съпруги". „Много важно за
мен е да съм тук и хората да си казват, когато
виждат звездата ми: можете да постигнете това,
стига да работите много", каза Лонгория, ко-

ято представи и новия
си филм "Извън борда".
В него тя играе заедно с
Ана Фарис. Ева и съпругът й Хосе Антонио Бастон обявиха през януари, че очакват първото си дете. Първородният син на 42-годишната актриса ще се появи съвсем скоро. Бастон
има три деца от предишен брак с мексиканската актриса Наталия Есперон - 22-годишна дъщеря Наталия и 14-годишните близнаци Мариана и Хосе.

Актрисата, станала известна с ролята
си на Микаела Куин от
сериала "Д-р Куин Лечителката", позира за
сп. "Плейбой". 67-го-

Първо за модела Синди Крауфорд от 1991 до
1995 г., а след това за
Кери Лоуъл от 2002 до
2016 г. Бъдещата булка Алехандра вече има
един 3-годишен брак
зад гърба си.

Мъжът с три лица

На 67 г. – в „Плейбой”
дишната Джейн
Сиймур сама съобщи новината,
като призна, че е
отворила вратите на дома си за
изданието, за което е дала и интервю. Това е третият път, в който
Сиймур присъства на страниците на списанието след 1973-та
и 1987 г. Актрисата споделя, че
сега се смята за
по-секси, отколкото когато била
млада, и се чувства комфортно
в кожата си. Досега Джейн Сиймур е участвала в
над 130 филми и сериали. Два пъти е печелила "Златен глобус" за ролите си в "Д-р Куин Лечителката" и в "На изток
от рая".

На 68-годишна възраст актьо
рът от "Хубава жена"
Ричард Гиър
отново ще
сключи брак.
Той ще се
венчае следващия месец за приятелката си
- 33-годишната Алехандра Силва, с която са заедно от 3 години, във
Вашингтон.
Преди това Гиър е
бил женен два пъти.

Ф

ранцузин стана първият човек в света, претърпял две трансплантации на лице. Френските медии наричат Жером Амон "мъжа с три лица".
Първата операция на 43-годишния Амон била през
2010 г. В края на 2017 г. обаче лекарите били принудени да махнат лицето на Амон след признаци за отхвърляне заради лечение с несъвместим антибиотик.
Мъжът прекарал в болницата два месеца без лице,

докато бъде намерен подходящ донор. През януари донорът най-накрая се появил и мъжът се подложил на втора трансплантация. Операцията, както
и първата преди осем години, била извършена от
пластичния хирург проф. Лоран Лантиери. Лекарите били изумени от куража на пациента. Донорът е
22-годишен мъж от Париж. Пред медиите Амон споделя, че се чувства добре, но лицето му все още е
неподвижно и не е придобило релефа, задаван от
костите. "Аз съм на 43, а донорът ми е на 22 г., следователно аз отново съм 22-годишен", пошегувал се
мъжът пред френска телевизия. Той все още се възстановява в болница в Париж. Първата трансплантация на лице в света беше направена през 2005 г. в
Северна Франция. Оттогава на такава интервенция
са се подложили около 40 души.

В Дубай ще има музей на бъдещето

Музей на бъдещето
ще отвори врати в Дубай през 2019 г. В него
ще бъдат изложени проекти и концепции, които ще променят съществено живота на хората
по света, системите за
държавно и частно управление и ще определят насоките за развитие в икономическата

и научнотехническата сфера. Музеят
ще стане
най-големият в света форум
за демонстриране
на нови изобретения и
иновационни проекти,

както и за срещи, семинари, лекции и мастер-

класове с участието на
професионалисти на
най-високо ниво, отбелязаха представителите на проекта. Една от
темите в експозицията
на музея ще бъде влиянието на изкуствения
интелект върху различни страни от живота на
хората през следващите няколко десетилетия.

Жива кукла може да остане Къща от шоколад
без наследство

34-годишният Родриго Алвес, известен като „живата кукла Кен”, рискува да остане без наследство, след като през есента обяви намерението
си, че малко
преди 50-ата
си годишнина
възнамерява да си смени пола. През
февруари тази година Родриго, който
понякога се
нарича Джесика, участва
във фотосесия, прославяща феминизацията на мъжете. Родриго се определя като "джендър неутрален" и с удоволствие се
облича както с женски, така и с мъжки

дрехи. Сега младият мъж, който е похарчил над 700 000
долара за пластични операции, рискува да остане без
наследство. Баща
му е вдигнал ръце
от развлеченията
на сина си и го заплашил, че ако не
престане да се облича с женски дрехи, няма да види и
цент от богатството му. Самият Родриго, който в момента разпуска в
Марбея, все още
не е коментирал
думите на богатия
си родител. На последните снимки
той позира, облечен в мъжки дрехи. Като нищо заплахите, отправени
от баща му, да са подействали.

Бразилски майстори от провинция Убераба, щата Минас
Жераис, направиха най-голямата къща от шоколад в света.
Височината на изделието от
най-сладкото изкушение е 2,4
метра, а площта й е почти 15
кв. метра.
Сладкарите работили в продължение на 180 часа, а къщата е

вписана в Книгата на рекордите
„Гинес”.

Песимизмът помага

Б

ритански
учени
уточниха, че така нареченият „отбрани-

телен песимизъм“ помага на хората по-добре да
си свършат работата. Те
се отнасят и по-грижливо
към здравето си. Учените са съсредоточили вниманието си върху „отбранителния“ песимизъм –
стратегия, която помага
на човек да преодолее
тревогата. Те предположили, че намалените очаквания и страхът от директен сблъсък с непри-

ятна загуба предразполагат песимистите по-подробно да планират всяка
своя крачка. Така се оказва, че негативното мислене може да има определени преимущества и за
здравето: песимистите
като правило са по-обезпокоени за своето здраве и например ако започне епидемия, с по-голяма вероятност ще вземат
профилактични мерки.

Страницата подготви Невена Николова
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ПЕТЪК, 11 май
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
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: Критична точка“ (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Полицаите от края на
града” (премиера) – комедиен сериал
22.00 „София – Ден и Нощ”
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
04.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Войната на розите“

Канал 3
ПЕТЪК, 11 МАЙ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата
18:00 НОВИНИ
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:30 „Без монтаж”/п/
22:00 „Спорт в обектива”
23:00 “Денят на живо”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 09:00 – Повторения

Тв Европа
ПЕТЪК, 11 май
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок

Най-гледаните
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СЪБОТА, 12 май
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 2
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „МВП: Маймунски Върхови Постижения” – с уч. на
Кевин Зегърс, Джейми
Рене Смит, Алекса Фокс,
Филип Грейнджър и др.
15.00 „Размяна на телата“ (премиера) – с уч. на Пейтън
Лист, Джейкъб Бертран,
Клер Ранкин, Дарън Роуз
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 „Ханкок” – с уч. на Уил
Смит, Чарлийз Терон,
Джейсън Бейтман, Еди
Марсан, Джони Галеки и
др.
22.00 „Ченгета в резерв”– с
уч. на Уил Феръл, Марк
Уолбърг, Дуейн Джонсън,
Самюел Джаксън, Ева
Мендес, Майкъл Кийтън
и др.
00.10 „Големи очи” – с уч. на
Ейми Адамс, Кристоф
Валц, Дани Хюстън, Терънс Стамп и др.
04.50 „Размяна на телата”
– с уч. на Пейтън Лист,
Джейкъб Бертран, Клер
Ранкин, Дарън Роуз и др.
/п/

НЕДЕЛЯ, 13 май
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 2
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Играй, смей се и обичай” (премиера) – с уч.
на Джен Лили, Джейсън
Сърмак, Луси Густ, Амели
Уил Волф, Кери Фахан,
Кандъс Чърчил и др.
14.15 „Фермата с боровинките” (премиера) – с уч. на
Алисън Суини, Шърли
Джоунс, Марк Блукас,
Каван Смит и др.
16.00 „Аз обичам България“
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Мистър и мисис Смит”
– с уч. на Брад Пит, Анджелина Джоли, Адам
Броуди, Винс Вон, Кери
Уошингтън, Мишел Монахан и др.
22.20 „Часът на чудовището”– с
уч. на Сигорни Уивър,
Фелисити Джоунс, Луис
МакДугъл, Тоби Кебел
00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.00 „Фермата с боровинките” – с уч. на Алисън
Суини, Шърли Джоунс,
Марк Блукас, Каван Смит
03.45 „МВП: Маймунски Върхови Постижения” – с уч.
на Кевин Зегърс, Джейми
Рене Смит, Алекса Фокс,
Филип Грейнджър
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 14 май
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
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“
– забавно предаване, 6
сезон
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

СЪБОТА, 12 МАЙ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от
седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00- 09:00 – Повторения

НЕДЕЛЯ, 13 МАЙ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от
седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 07:00 – Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 14 MAЙ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/

СЪБОТА, 12 май
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство”
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок

НЕДЕЛЯ, 13 май
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Бизнес дейли /п/
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.05 „Плюс - минус” /п/
11.30 Новини
11.35 „Плюс - минус” /п/
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 Телестар
13.00 Централни обедни
Новини
13.40 Бъдете здрави
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
16.05 „Документите с Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю - предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок

ПОНЕДЕЛНИК, 14 май
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
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тв програми

Български

ВТОРНИК, 15 май
„Здравей, България”
„На кафе”
„Бон Апети” – предаване
Новините на NOVA
„Войната на розите“
„Остани с мен”
„Прости ми” (премиера)
Новините на NOVA
„Намери ме” (премиера)
„Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
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: Критична точка“ (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/
06.20
09.30
11.30
12.00
12.30
13.30
14.30
16.00
16.30
17.30

06.20
09.30
11.30
12.00
12.30
13.30
14.30
16.00
16.30
17.30
17.55
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.20

СРЯДА, 16 май
„Здравей, България”
„На кафе”
„Бон Апети” – предаване
Новините на NOVA
„Войната на розите“
„Остани с мен”
„Прости ми” (премиера)
Новините на NOVA
„Намери ме” (премиера)
„Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
Новините на NOVA – централна емисия
„Откраднат живот: Критична точка“ (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
„Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
„София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
„Господари на ефира“ –
забавно предаване
Новините на NOVA
„Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
„Черният списък” – сериен филм, 3 сезон
„Непростимо“ – сериен
филм
„Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
„Войната на розите“ – сериен филм /п/
„Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения

ВТОРНИК, 15 МАЙ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Времето, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс”/п/
12:00 НОВИНИ
12:25 Телемаркет
12:30 „Интервю” с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/

СРЯДА, 16 МАЙ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00
– Повторения

20.30
20.40
21.00
21.45

новини
„Плюс - минус” /п/
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 15 май
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини

17.35
18.00
18.10
18.30
19.15
19.20
19.30
19.35
20.00
20.10
20.30
20.40
21.00
21.45
22.00
22.05
01.00

„Плюс - минус” 1
Новини
„Плюс - минус” 2
Централна емисия
Новини
Темите 1
Спорт
новини
Темите 2
Новини
Бизнес дейли /п/
новини
„Плюс - минус” /п/
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
Новини
Свободна зона с
Коритаров /п/
05.00 Нощен новинарски информационен блок

СРЯДА, 16 май
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
13.00 Централни обедни
Новини
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар

15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15
17.30
17.35
18.00
18.10
18.30
19.15
19.20
19.30
19.35
20.00
20.10
20.30
20.40
21.00
21.45
22.00
22.05
01.00

новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
новини
„Плюс - минус” 1
новини
„Плюс - минус” 2
Централна емисия
Новини
Темите 1
Спорт
новини
Темите 2
Новини
Бизнес дейли /п/
новини
„Плюс - минус” /п/
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
Новини
Свободна зона с
Коритаров /п/
05.00 Нощен новинарски информационен блок

ЧЕТВЪРТЪК, 17 май
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини

ЧЕТВЪРТЪК, 17 май
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
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: Критична точка“ (премиера)
– сериен филм, 5 сезон
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(премиера) – риалити
22.00 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 Новините на NOVA
00.00 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
01.00 „Черният списък” – сериен филм, 3 сезон
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите”
ЧЕТВЪРТЪК, 17 МАЙ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 – Повторения
12.15
12.30
12.45
13.00
13.25
13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15
17.30
17.35
18.00
18.10
18.30
19.15
19.20
19.30
19.35
20.00
20.10
20.30
20.40
21.00
21.45
22.00
22.05
01.00

Топ шоп
новини
Телепазар
Централни обедни
Новини
Прогноза за времето
новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
новини
„Плюс - минус” 1
Новини
„Плюс - минус” 2
Централна емисия
Новини
Темите 1
Спорт
новини
Темите 2
Новини
Бизнес дейли /п/
новини
„Плюс - минус” /п/
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
Новини
Свободна зона с
Коритаров /п/
05.00 Нощен информационен блок
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ЕВРОКОМ
10:00
11:00
12:00
13:00
13:15
14:00
14:45
15:00
18:00
18:30
19:00
20:00
22:00
23:00
23:30
01:30
02:00
03:00
04:00

Петък, 11 май
Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
1,2,3 - 13 еп. - Сериал
Резонанс - с Васко Мавриков
Новини
Страници от живота - 41
еп. - Сериал
Изумрудената огърлица 71 еп. - Сериал
Новини
Делници - с Николай Колев
Новини
Делници - с Николай Колев
Изумрудената огърлица 71 еп. - Сериал
Евро ДикоФ - със Сашо
Диков
Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
Новини
Шесто чувство
Телепазарен прозорец
Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
Страници от живота - 41
еп. - Сериал
Изумрудената огърлица 71 еп. - Сериал

Събота, 12 май
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова

Первый канал (ОРТ)
6:00
9:00
9:15
9:30
10:00
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:30
23:15
0:15

2:05

Петък, 11 май
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. «Три аккорда»
(16+)
Премьера. «Сергей Шнуров.
Экспонат» (16+)
Константин Хабенский,
Милла Йовович, Иван Ургант в фильме «Выкрутасы»
(12+)
Игорь Костолевский,
Анастасия Вертинская,
Светлана Крючкова, Михаил
Светин, Михаил Козаков в

тв програми

Български

рис Елба, Наоми Харис,
Тони Кгороге, Риад Муса,
Золани Мкива, Линдиуе
Матсикиза, Дион Лоц,
Тери Пето и др. /п/
СЪБОТА, 12 май
„Актьорско студио” – токшоу
„Близначки под венчило”
– романтична комедия с
уч. на Тиа Моури, Тамара
Моури, Чад Конел, Робин
Брул, Сандра Колдуел,
Тоня Лий Уилямс, Ричард
Лийкок, Мивел Морган и
др. /п/
„Призрачни приятели”
– семеен филм с уч. на
Тъкър Албризи, Дженифър Елиз Кокс, Елиза
Донован, Пат Фин и др.
„Голямото скачане” –
комедия с уч. на Пиърс
Броснан, Тони Колет,
Имоджен Путс, Арън
Пол, Розамунд Пайк, Сам
Нийл и др. /п/
„Как да правиш любов
като англичанин” – романтична комедия с уч.
на Пиърс Броснан, Салма
Хайек, Джесика Алба,
Малкълм Макдауъл,
Бенджамин Маккензи,
Мерин Дънгий, Иван
Сергей, Марли Матлин и
др. /п/
„Американска схема”
– криминален с уч. на
Крисчън Бейл, Брадли
Купър, Ейми Адамс, Дженифър Лорънс, Джереми
Ренър, Луис Си Кей, Джак
Хюстън и др. /п/
„София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал, 2 епизода /п/
„От местопрестъплението” – сериал, сезон 14
„Без/смъртен“ – трилър
с уч. на Райън Рейнолдс,
Натали Мартинес, Матю
Гууд, Бен Кингсли, Дерек
Люк, Виктор Гарбър, Мишел Докъри и др.

23:20 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 14 /п/
00:20 „Как да правиш любов
като англичанин” – романтична комедия с уч.
на Пиърс Броснан, Салма
Хайек, Джесика Алба,
Малкълм Макдауъл,
Бенджамин Маккензи,
Мерин Дънгий, Иван
Сергей, Марли Матлин и
др. /п/
НЕДЕЛЯ, 13 май
06:00 „Актьорско студио” – токшоу
07:00 „Баба е богата” – комедия с уч. на Франк Уейли,
Марион Рос, Кристин
Елис, Кийт Карадайн,
Дейвид Делуис и др. /п/
09:00 „Франкенуини” – анимационен филм
11:00 „Социалната мрежа” –
драма с уч. на Джеси
Айзенбърг, Руни Мара,
Андрю Гарфийлд, Рашида Джоунс, Макс Мингея,
Джъстин Тимбърлейк и
др. /п/
13:30 „Последните пет години“ – драма с уч. на
Анна Кендрик, Джереми
Джордан, Касандра
Инман, Бетина Бреснан и
др.
15:30 „Без/смъртен“ – трилър
с уч. на Райън Рейнолдс,
Натали Мартинес, Матю
Гууд, Бен Кингсли, Дерек
Люк, Виктор Гарбър, Мишел Докъри и др.
18:00 „София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал, 2 епизода /п/
20:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 14
21:00 „Петзвезден романс“ –
романтична комедия с
уч. на Дженифър Лопес,
Ралф Файнс, Наташа
Ричардсън, Стенли Тучи,
Франсис Конрой, Тейлър
Поузи, Франсис Конрой,
Крис Айджеман, Мариса
Мейтън, Пресила Лопез,

Боб Хоскинс, Ейми Седарис и др.
23:10 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 14 /п/
00:10 „Смърт на погребение”
– комедия с уч. на Крис
Рок, Мартин Лорънс, Зоуи Салдана, Люк Уилсън,
Дани Глоувър, Трейси
Морган, Джеймс Марсдън, Питър Динклаж,
Кейт Дейвид и др
ПОНЕДЕЛНИК, 14 май
06:15 „Срещи с известни личности” – токшоу
06:45 „Драга фамилия” – сериал, сезон 2
07:45 „София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал /п/
08:50 „Призрачни приятели”
– семеен филм с уч. на
Тъкър Албризи, Дженифър Елиз Кокс, Елиза
Донован, Пат Фин и др.
/п/
11:00 „Костюмари“ – сериал,
сезон 5
12:00 „Играй, смей се и
обичай” – романтична
комедия с уч. на Джен
Лили, Джейсън Сърмак,
Линдзи Уогнър, Лий Мейджърс и др. /п/
14:15 „Винаги“ – романтичен
филм с уч. на Ричард
Драйфус, Холи Хънтър,
Джон Гудман, Брад
Джонсън, Одри Хепбърн
и др.
16:50 „Петзвезден романс“ –
романтична комедия с
уч. на Дженифър Лопес,
Ралф Файнс, Наташа
Ричардсън, Стенли Тучи,
Франсис Конрой, Тейлър
Поузи, Франсис Конрой,
Крис Айджеман, Мариса
Мейтън, Пресила Лопез,
Боб Хоскинс, Ейми Седарис и др. /п/
19:00 „София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 14
21:00 „Дракула“ – драма с уч.

на Гари Олдман, Уинона
Райдър, Антъни Хопкинс,
Киану Рийвс, Кари Елуис
и др.
23:30 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 14 /п/
00:30 „Сикарио” – криминален
екшън с уч. на Емили
Блънт, Бенисио Дел Торо,
Джош Бролин, Джефри
Донован, Джон Бърнтол,
Даниел Калууя, Раул
Труджило, Максимилиано Ернандес, Виктор
Гарбър и др.
ВТОРНИК, 15 май
05:45 „Костюмари“ – сериал,
сезон 5 /п/
06:45 „Драга фамилия” – сериал, сезон 2
07:45 „София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал /п/
09:00 „Франкенуини” – анимационен филм /п/
11:00 „Костюмари“ – сериал,
сезон 5
12:00 „Снежна магия ” – семейна комедия с уч. на
Кристина Милиан, Ерин
Карплък, Хилда Дохърти,
Джеймс Кот, Джейсън
Шомбинг и др.
14:15 „Моето момиче „ – семейна комедия с уч. на
Дан Акройд, Джейми
Лий Къртис, Маколи
Кълкин, Ана Клъмски,
Ричард Мазур и др.
16:30 „Мистър и мисис Смит“
– екшън-комедия с уч.
на Брад Пит, Анджелина
Джоли, Винс Вон, Адам
Броуди, Кери Уошингтън,
Мишел Монахан, Кийт
Дейвид, Уилям Фичнър,
Дженифър Морисън и
др. /п/
19:00 „София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 14
21:00 „Враг номер едно” –
трилър с уч. на Джейсън
Кларк, Джесика Частейн,
Джоел Едгертън, Марк

11:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
14:00 Ключът към успеха
14:30 Шпионката на Коко Скрита камера
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Клуб Уинкс - 67 еп.- Анимация
17:30 Клуб Уинкс - 68 еп.- Анимация
18:00 Новини
18:15 Веществени доказателства - 2 еп. - Сериал
19:00 Не се страхувай - с Васил
Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шпионката на Коко Скрита камера
22:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:45 Ключът към успеха
05:15 Веществени доказателства - 2 еп. - Сериал
06:00 Не се страхувай - с Васил
Василев

Неделя, 13 май
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 Евро ДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
14:00 Политика и спорт - с Иван
Търпоманов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Клуб Уинкс - 69 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:15 Семейство Серано - 5 еп.
- Сериал
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
05:00 Семейство Серано - 5 еп.
- Сериал
06:00 Делници - с Николай Колев

12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 42
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 72 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Военна прокуратура - 37
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
03:45 Военна прокуратура - 37
еп. - Сериал
04:30 Страници от живота - 42
еп. - Сериал
05:15 Не се страхувай! - с Васил Василев
06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 15 май
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 43
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 73 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:10 Изумрудената огърлица
- 73 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Криминални хроники 53 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Криминални хроники 53 еп. - Сериал
03:45 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Страници от живота - 43
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 73 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Кино нова

ПЕТЪК, 11 май
06:15 „Срещи с известни личности” – токшоу
06:45 „Драга фамилия” – сериал, сезон 2
07:45 „София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал /п/
08:50 „Дъщерята на Дядо Коледа 2” – комедия с уч. на
Джени Маккарти, Кели
Стейбълс, Крис ХолдънРайд, Лин Грифин, Дийн
Макдърмът, Джесика
Паркър Кенеди, Пол Сорвино и др. /п/
11:00 „Касъл“ – сериал, сезон 6
12:00 „Баба е богата” – комедия с уч. на Франк Уейли,
Марион Рос, Кристин
Елис, Кийт Карадайн,
Дейвид Делуис и др.
14:00 „В кадър”
14:30 „Социалната мрежа”
– драма с уч. на Джеси
Айзенбърг, Руни Мара,
Андрю Гарфийлд, Рашида Джоунс, Макс Мингея,
Джъстин Тимбърлейк и
др.
17:00 „Гореща гонка“ – екшънкомедия с уч. на с уч.
на Рийз Уидърспуун,
София Вергара, Майк
Бърбиглия, Майкъл Моусли, Джон Каръл Линч,
Робърт Казински, Матю
дел Негро и др. /п/
19:00 „София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 14
21:00 „Американска схема”
– криминален с уч. на
Крисчън Бейл, Брадли
Купър, Ейми Адамс, Дженифър Лорънс, Джереми
Ренър, Луис Си Кей, Джак
Хюстън и др.
00:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 14 /п/
01:00 „Мандела: Дългият път
към свободата” – биографичен филм с уч. на Ид-
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Най-гледаните

05:50
06:50

09:00

11:00

13:00

15:00

18:00
20:00
21:00

Понеделник, 14 май
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков

фильме «Безымянная звезда» (12+)
4:15 Олег Борисов, Лидия Федосеева-Шукшина, Марина
Зудина в фильме Петра
Тодоровского «По главной
улице с оркестром» (12+)
6:00 Новости
6:00
6:10
6:35
8:10
8:45
9:00
9:45
10:00
10:20
11:10
12:00
12:15
13:15
14:20

Събота, 12 май
Новости
«Гении и злодеи» (12+)
Леонид Харитонов, Татьяна
Пельтцер в фильме «Иван
Бровкин на целине»
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Александр
Белявский. „Для всех я стал
Фоксом“» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Моя мама готовит лучше!»
«Георгий Жжёнов. «Вся моя
жизнь — сплошная ошибка»
(12+)»
Георгий Жжёнов, Леонид
Филатов, Александра Яковлева в фильме «Экипаж»

(12+)
17:00 К юбилею Андрея Вознесенского. «ДОстояние РЕспублики»
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 К юбилею Андрея Вознесенского. «ДОстояние РЕспублики». Продолжение
19:00 «Пусть говорят». Специальный выпуск (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Пусть говорят». Специальный выпуск (16+)
22:00 Конкурс «Евровидение-2018». Финал. Прямой
эфир
2:15 Маргарита Терехова, Михаил Боярский в фильме
«Собака на сене» (12+)
4:30 «Модный приговор»
6:00 Новости
6:00
6:10
7:45
8:10
8:40
9:40
10:00

Неделя, 13 май
Новости
Родион Нахапаете, Вера
Глаголева в фильме «Торпедоносцы» (12+)
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
Новости (с субтитрами)

10:20 «Евгений Леонов. „Я король,
дорогие мои!“» (12+)
11:15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 К юбилею Марины Влади.
«Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+)
13:15 Владимир Высоцкий, Светлана Светличная в комедии
«Стряпуха»
14:35 Елена Сафонова, Сергей
Жигунов в фильме «Принцесса на бобах» (12+)
16:50 Концерт к юбилею Константина Меладзе
18:50 Премьера сезона. «Ледниковый период. Дети»
21:00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
22:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
0:30 Дмитрий Ендальцев, Анна
Чиповская, Светлана Ходченкова, Гоша Куценко,
Дмитрий Нагиев в комедии
«Гороскоп на удачу» (12+)
2:15 Анна Астраханцева, Рэйф
Файнс, Александр Балуев
в фильме Веры Глаголевой
«Две женщины» (12+)

00:30
01:30

05:45
06:45
07:45
08:45

11:00
12:00

14:50
15:30
19:00
20:00
21:00

23:50
00:50

Стронг, Кайл Чандлър,
Дженифър Ел, Крис Прат,
Едгар Рамирес, Реда
Катеб, Харолд Перино и
др.
„От местопрестъплението” – сериал, сезон 14 /п/
„Дракула“ – драма с уч.
на Гари Олдман, Уинона
Райдър, Антъни Хопкинс,
Киану Рийвс, Кари Елуис
и др. /п/
СРЯДА, 16 май
„Костюмари“ – сериал,
сезон 5 /п/
„Драга фамилия” – сериал, сезон 2
„София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал /п/
„Последните пет години”
драма с уч. на Анна Кендрик, Джереми Джордан,
Касандра Инман, Бетина
Бреснан и др. /п/
„Костюмари“ – сериал,
сезон 5
„Принцът на приливите“
– романтична драма с
уч. Ник Нолти, Барбра
Стрейзанд, Блайт Данър,
Кейт Нелигън, Йерун
Крабе, Мелинда Дилън,
Джордж Карлин и др.
„Холивудски новини”
„Враг номер едно” – трилър
„София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал
„От местопрестъплението” – сериал, сезон 14
„Невероятният Спайдърмен” – приключенски
екшън с уч. на с уч. на
Андрю Гарфийлд, Ема
Стоун, Рис Айфънс,
Денис Лиъри, Мартин
Шийн, Сали Фийлд и др.
„От местопрестъплението” – сериал, сезон 14 /п/
„Винаги“ – романтичен
филм с уч. на Ричард
Драйфус, Холи Хънтър,
Джон Гудман, Брад
Джонсън, Одри Хепбърн
и др. /п/

Сряда, 16 май
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 44
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 74 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 74 еп. - Сериал
20:00 Резонанс - с Васко Мавриков
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 11 май
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Правила жизни
15:20 Переверни страницу.
Х/ф
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юморина
23:25 Поцелуев мост. Х/ф
01:05 2 ВЕРНИК 2
01:55 Старший сын. Х/ф

04:05 Переверни страницуСъбота, 12 май
06:05 Через беды и печали.
Х/ф
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему
свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Юмор! Юмор!!
Юмор!!!
13:40 Ближний круг Владимира Иванова
14:35 Ненавижу и люблю.
Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Когда солнце взойдет. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:25 Добровольцы. Х/ф
03:00 Дочь баяниста. Х/ф
04:35 Ближний круг Владимира Иванова
Неделя, 13 май
06:00 Когда солнце взойдет. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер

9.V. - 15.V.2018 г.
ЧЕТВЪРТЪК, 17 май
05:45 „Костюмари“
06:45 „Драга фамилия”
07:45 „София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал /п/
08:45 „Снежна магия ” – семейна комедия с уч. на
Кристина Милиан, Ерин
Карплък, Хилда Дохърти,
Джеймс Кот, Джейсън
Шомбинг и др. /п/
11:00 „Костюмари“
12:00 „Венчален шок” – романтична комедия с
уч. на Джон Ларокет,
Карън Валънтайн, Френч
Стюарт, Марина Блек,
Кели Овъртън, Джейми
Рей Нюман, Себастиан
Тилинджър и др.
14:00 „Желязната лейди” – биографична драма с уч.
на Мерил Стрийп, Джим
Броудбент,, Александра
Роуч, Хари Лойд, Оливия
Колман, Джон Сешънс и
др.
16:10 „Невероятният Спайдърмен” – приключенски
екшън с уч. на с уч. на
Андрю Гарфийлд, Ема
Стоун, Рис Айфънс,
Денис Лиъри, Мартин
Шийн, Сали Фийлд и др.
/п/
19:00 „София – Ден и Нощ“ –
риалити сериал
20:00 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 15
21:00 „Ерин Брокович” –
драма с уч. на Джулия
Робъртс, Арън Екхарт,
Албърт Фини, Марг Хелгенбъргър, Чери Джоунс,
Питър Койот, Кончата
Феръл и др.
23:40 „От местопрестъплението” – сериал, сезон 15 /п/
00:40 „Принцът на приливите“
– романтична драма с
уч. Ник Нолти, Барбра
Стрейзанд, Блайт Данър,
Кейт Нелигън, Йерун
Крабе, Мелинда Дилън,
Джордж Карлин и др. /п/
04:30 Страници от живота - 44
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 74 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев
Четвъртък, 17 май
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 45
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 75 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Изумрудената огърлица
- 75 еп. - Сериал
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 1,2,3 - 14 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
02:45 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 1,2,3 - 14 еп. - Сериал
09:55 Смехопанорама Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разрешается
14:05 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
14:50 Галина. Х/ф
18:15 Лига удивительных
людей
20:00 Вести недели
22:00 “Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым”.
00:25 Дежурный по стране
01:10 Куда уходит любовь.
Х/ф
02:45 Смеяться разрешается
05:00 Смехопанорама Евгения Петросяна
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ÕÈÙÍÈ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈ
ÐÈÁÈ

N

ÑÒÀÐÀ
ÌßÐÊÀ
ÇÀ ÒÅÃËÎ

ÎÂ×ÀÐÑÊÀ
ÒÎßÃÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÏÎÏ ÏÅÂÈÖÀ

×ÓÂÑÒÂÅÍÎÑÒ
ÅÑÒÅÑÒÂÅÍ
ÈËÈ
ÈÇÊÓÑÒÂÅÍ
ÂÎÄÎÅÌ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎ
ÎÁËÅÊËÎ

ÑÓÐÎÂÈÍÀ
ÇÀ ÁÎÈ È
ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
ÍÅÌÑÊÈ
ÌÎÒÎÐÍÈ
ÌÀÑËÀ

ÀÇÈÀÒÑÊÀ
ÄÚÐÆÀÂÀ
ÏÎÍßÒÈÅ Â
ÊÈÒÀÉÑÊÀÒÀ
ÔÈËÎÑÎÔÈß

ßÏÎÍÑÊÀ
ÌßÐÊÀ ÇÀ
ÄÚËÆÈÍÀ

ÈÇÊÓÑÒÂÅÍÀ
ÂÀÍÈËÈß

ÃËÀÑÅÍ
ÇÂÓÊ

ÁÐÅÌÅ

ËÀÇÓÐ

ÍÀØ
ÂÎÅÍÅÍ ÄÅÅÖ
1896-1969
“ÁÎÉÖÈ ÍÀ
ÒÈÕÈß ÔÐÎÍÒ”

×ÀÑÒ,ÄßË,
ÏÐÎÖÅÍÒ

×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÀ
ÑÐÅÁÚÐÍÀ
ÑÒÀÄÍÀ ÐÈÁÀ
ÃÅÐÎÈÍß ÎÒ
ÒÂ ÑÅÐÈÀË
“ÄÚÐÇÎÑÒ
È ÊÐÀÑÎÒÀ”
ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÓÌÁÅÐÒÎ ÅÊÎ

×ÀÑÒÈ
ÎÒ ÎÏÅÐÀ
ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÌÀÐÊ ÒÂÅÍ
“ÏÐÈÍÖÚÒ È
ÏÐÎÑßÊÚÒ”

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÏÈÑÀÒÅËß
ÃÅÎÐÃÈ
ÑÒÎÉÍÎÂ

ÌÎÐÑÊÈ
ÁÎÇÀÉÍÈÊ

ÐÓÑÊÈ
ÑÀÌÎËÅÒÈ
ÂÈÄ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÍÀØ ÖÀÐ
1187-1196

ÀÍÃËÈÉÑÊÀ
ÏÐÈÍÖÅÑÀ
1961-1997
(ÍÀ ÑÍÈÌÊÀÒÀ)

ÊÂÀÐÒÀË
ÍÀ ÑÎÔÈß

ÍÀØÀ
ÏËÀÍÈÍÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÑÀÉÌÚÍ
“ÄÆÈÍ È ÌÅÄÅÍÈ ÏÈÒÊÈ”

ÊÀÐÒÀ ÍÀ
ÍÅÁÅÑÍÎ
ÏÎËÓÊÚËÁÎ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
×ËÅÍ ÍÀ
ÄÐÅÂÍÎ
ÏËÅÌÅ ÍÀ
ÁÀËÊÀÍÑÊÈß
ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂ

ÃÅÐÃÈÍÈ
ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
ÍÀ ÑÂÅÒÅÖ

ÊÎÇËÅ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ
À.ÌÈÖÊÅÂÈ×

ÓÐÅÄÈ ÇÀ
ÏÐÎÌÈÂÀÍÅ

ÃÐÀÄ Â
ÐÓÑÈß

ÑÒÈÕÎÑÁÈÐÊÀ
ÎÒ ÂÅÍÊÎ
ÌÀÐÊÎÂÑÊÈ
ÎÃÐÀÄÅÍÎ
ÌßÑÒÎ
ÎÊÎËÎ ÊÚÙÀ

ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÍÎÒÀ
ØÀÕÌÀÒÍÀ
ÔÈÃÓÐÀ
ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
Ä.ÑÒÈÉË
“ÎÃÐÀÁÅÍÈ
ÑÚÐÖÀ”

ÊËÎÍ
(ÄÈÀË.)
ÄÎÌÀÊÈÍÑÊÈ
ÑÚÄÎÂÅ
ÇÀ ÏÅ×ÅÍÅ

ÑÅËÎ Â
ÑÎÔÈÉÑÊÎ
ÂÚÒÐÅØÍÎÑÒ ÍÀ
×ÅÐÓÏ×ÅÑÒ
ÏËÎÄ

×ÈÑÒÎ ÒÅÃËÎ
ÍÀ ÑÒÎÊÀ
ÌÀËÚÊ ÊÎÐÀÁ
ÇÀ ÊÚÑÈ
ÏËÀÂÀÍÈß
ÔÐÅÍÑÊÈ
ÊÈÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
“ÁÐÈÃÀÄÈÒÅ
ÍÀ ÒÈÃÚÐÀ”

ÍÀØÅ
ÊÍÈÃÎÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ

ÏËÀÒÎ Â ÏÅÐÓ

ÍÀÊËÎÍÅÍ
ÏÅ×ÀÒÀÐÑÊÈ
ØÐÈÔÒ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß
ÏÎËÓÑÊÚÏÎÖÅÍÅÍ
ÊÀÌÚÊ

ÎÐÃÀÍ
ÍÀ ÂÊÓÑÀ
ÀËÊÀËÎÈÄ
Â ÀËÎÅÒÎ

ÏÀÐÀÃÂÀÉÑÊÈ
×ÀÉ
ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÃÎËÇÓÚÐÒÈ
“ÔÎÐÑÀÉÒÎÂÈ”
ÀÂÒÎÐÚÒ ÍÀ
“ÏÎÄ ÈÃÎÒÎ”

ÁÎß ÇÀ
ÑÒÅÍÈ

ÊÎÒËÅÍ
ÊÀÌÚÊ

×ÀÍÒÀ ÍÀ
ÄÈÏËÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ
ÊÓÐÈÅÐ

ÒÓÐÊÈÍß,
ÕÀÍÚÌÀ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ËÓÄÂÈÃ ÒÎÌÀ
“ÌÎÐÀË”

ÍÀØ
ÀËÏÈÍÈÑÒ

ÐÅÊÀ Â
ÏÀÐÀÃÂÀÉ
ÍÀØÀ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÒÅËÍÀ
ÊÎÌÏÀÍÈß

Ó×ÅÍÈ ÏÎ
ÀÍÀÒÎÌÈß
ÖÀÐÑÒÂÎÒÎ
ÍÀ ÑÀÒÀÍÀÒÀ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÙÀÒ
ÑÚÅÄÈÍÅÍÈÅ,
ÑÚÄÚÐÆÀÙÎ
ÀÇÎÒ
4 ÅÄÍÀÊÂÈ
ÊÀÐÒÈ
ÂÐÚÕ Â
ÐÎÄÎÏÈÒÅ
ÀÐÆÅÍÒÈÍÑÊÈ
ÂÅÑÒÍÈÊ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ØÈËÅÐ
“ÌÀÐÈß
ÑÒÞÀÐÒ”

ÄÈÑÅÐÒÀÖÈß

ÈÑÏÀÍÑÊÎ
ÑÏÈÑÀÍÈÅ

ÄÅÐÅ
ÁÎÃÎÌÎËÅÖ,
ÏÎÊËÎÍÍÈÊ

ÎÃÐÎÌÍÎ
ÈÇÊÎÏÀÅÌÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ

ÌÀÐÊÀ
ØÂÅÉÖÀÐÑÊÈ
ÁÓËÜÎÍÈ

Ó×ÒÈÂÀ
ÔÎÐÌÀ ÍÀ
ÎÁÐÚÙÅÍÈÅ
ÑÒÀÐÀ ÌÀÐÊÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÑÚÑÒÅÇÀÒÅËÍÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÆÈÒÅËÈ ÍÀ
ÎÃÍÅÍÀ ÇÅÌß

ÒÂ
ÏÐÈÅÌÍÈÖÈ

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÀ
ÊÈÍÎÀÊÒÐÈÑÀ
“ÂÈÊÚÒ”

ÐÅ×ÍÈÊ : ÀÑÀÌ, ÈÂËÈÍ, ÈÏÀÍÅ, ÍÀÐÈÌÀÍ, ÎÁÅÐ, ÎÂÈÍÎ, ÎÐÀÐ.

ÈÇÏÀÐÅÍÈß
ÏÐÈ ÕÓÁÀÂÎ
ÂÐÅÌÅ

×ÀÑÒÈÖÀ
ÇÀ ÑÚÄÐÓÆÈÅ

ÂÎÉÍÀ
(ÑËÀÂ.)

ÍÀØ ÏÎÅÒ
“ÍÀÒÐÓÏÀÍÈ
ÌÚË×ÀÍÈß”

ÐÀÇÊÀÇ
ÎÒ ÑÒ.Ö.
ÄÀÑÊÀËÎÂ

ËÅÊÈ
ÌÎÒÎÐÅÒÊÈ

ÀÍÃËÈÉÑÊÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀ
ÀÃÅÍÖÈß

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА
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Обяви

Съобщение

Фондация „Листопад на спомените” при Съюза на пенсионерите - 2004 – Варна, съобщава
на всички пенсионери, които желаят да участват
в поетичния сборник „Листопад на спомените
– 2018”, да изпратят до две свои стихотворения
по избор на свободна тема, отнася се и за сатириците, за публикация на една страница при същите условия както в предходната 2017 г. Срокът
е от май до средата на юли. За изпращане на
материалите по пощата с 3 бр. копия пощенският адрес е: 9010 Варна, ул. „Евлоги Георгиев”, бл. 23, вх. Б, ап. 92, Данка Ат. Стоянова,
email: danistoianova@mail.bg
Изпратете и своя адрес, телефон и електронен
адрес за обратна връзка. Успех!
Данка Стоянова

малки обяви
0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава
дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0899/821238 – електроуслуги, електроинсталации
на място – на изгодни цени! Професионален електротехник, също домашен
майстор. Частно лице
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, издадени преди 1940 г.
0897/488261 – продава
трошачка за бадеми, орехи
и лешници, обхват 8-32 мм
– 20 лв.
0886/792979 – да се обади Тина от Черни Вит, общ.
Тетевен, обл. Ловеч!
0882/553939 – продавам ел. четка за зъби – 16
лв., възглавница за пътуване – 15 лв. (немски), мъжка
шуба от естествена кожа и
дамска – по 40 лв. (нови).
Продавам термос 2 л – 18
лв., чаши кристал – чешки,
за ракия – 40 лв. 6 бр., възглавници руски 70/70 с калъфки – 20 лв., нови. Продавам ортопедична подложка
за ръка – 20 лв., нов с подплата червен дълъг № 52
– 25 лв., мъжка немска жилетка № 52 – 20 лв., сламени шапки дамски с кордели – 12 лв., одеяло памучно – 35 лв.
0886/729130 – продава
кожух мъжки и дамски с качулка, къси, нови; пералня
AEG, запазена, гоблен Вилеров „Ифигения”, два килима и неизползван вертикален фризер на изгодна цена
0887/025404 - заменям
петместна 6-метрова каравана напълно оборудвана
- за багер с гребло и кофа
0887/337684 - купувам
нови или запазени лаптоп,

радиокасетофон, книгите
"Война и мир", "Мъртвите
Сибирски полета", "Клетниците", всичко от Карл Май,
Майн Рид и Емилио Салгари,
руска и съветска литература с тематика революцията
и Отечествената война.
0888/272446 - продава
шевна машина електрическа "Юнион" - 100 лв.
0879/864103 - продава
ГАЗ 53 дизел, бордово, двигател Перкинс, мотоциклет
ИЖ "Планета" 350 куб. и ГНП
за "Мадара"
079421090 - продава
нов газов пистолет 9 мм,
полунов калорифер, 9 нагревателя ловешки вместо
за 215 лв. от магазина - само за 25 лв.; нова порцеланова мивка - 10 лв.
0988/233207, след 1921 ч. - продава ярмомелка,
електрожен+циркуляр и др.
машини, предава 5 т желязо
втора употреба - евтино; къща с 9 стаи, 4 мазета, 5 стаи
+ гараж, овошки
0898/733808 - продава 3
китеника за спалня, 2 маслени радиатора, книги - в гр.
Кула, Видинско
0888/809639, В. Петрова - продава запазен персийски килим 3,60/2,80 м. 90 лв.
0898483353 – продава
окоренени лозички, 2,50
лв./бр.
0876/608849 - продава стъклени чинии и чаши,
килими, китеници, дървени
столове и др. Купува грамофонна игла за "Акордс" с две
тонколони.
0898/380387,
02/8242129 - продава китеник, спортен велосипед,
старинен часовник, аптекарска везна, приставки за
бормашина - ренде, трион,
старинна лампа, телефон
0882/642701 - продава
неупотребявани двутомни
речници по немски и английски език - всеки том

ВЪЗПОМИНАНИЕ
ШЕСТ МЕСЕЦА
без нашия приятел и колега

ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

Отиде си от този свят през ноември 2017 г.
Добър колега, всеотдаен приятел – това
бе той! До последните си дни бе в постоянна
връзка с нас въпреки трудностите,
които имаше.
Почивай в мир, приятелю добър! Ще те помним винаги с добротата и всеотдайността ти!
ВЕЧНА И СВЯТА ДА БЪДЕ ТВОЯТА ПАМЕТ!
От колегите и приятелите при бившия
завод за готово облекло „Витоша” – София
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Съобщения

Български

Покана

Инициативният комитет кани випуските, завършили техникума по ветеринарна медицина през 1962, 1963 и 1964 г. в Стара Загора, на
среща на 26 май 2018 г., 12 ч.
Сборен пункт – в градинката на „Алана”,
ул. „Ал. Стамболийски”. За справка: с Димитрина Бонева - 0898/962143, с Бонка Чамкорийска: 042/263589 и 0877/343987.

Съобщение

Завършилите V В курс на ТФМО
през 1963 г. да се обадят на Йордан
Бангелски - 0887585240
по 10 лв., и художествена
литература
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 – продава
панелна дограма – 1 лв./кв.
м; продава филателни материали и картички; продава грамофон, плочи, видео
и касети
093412371 – продава
стругове за дърво и метал
0897/507266 – продава
мерцедес „Вито 7+1” и лада
Калина – на метан. Спешно!
0888/704219 – предлага
плоскорез на Фокин – ръчен инструмент за 15 операции в градината (www.
nelab.bg)
0894/258507 – продава
пчелни семейства изгодно,
със стари сандъци и 4 заплодени кози
0895/526638 – търся
контакти с наследници и
роднини на Игна Велинова,
родена около 1920 г., раждала в Плевен през февруари 1940 г.
0894/794406 – Варна,
продавам лампа „Биопром”, легло ортопедично,
масажори, пишеща машина
„Хеброс 1300”
0889/378252 - продава
лечебна кализия. Лекува диабет, катаракта, онкологични заболявания - разсад; мини казан за ракия - 130 лв.,
ски тренажор - 80 лв. Продава печка за отопление - конвектор, 2000 W - 42 лв., чехли от агнешка кожа, № 38
и 42 - 20 лв., кожени ботуши
от Германия № 45 - 40 лв.
0885/083606,
02/9277167 - купува фарове за лада 2107, дървен
фотоапарат голям формат 18х24 см, тричелюстен, универсал за струг за фланец
85 мм; домашен майстор поправя мебели, дограма и др.
Продава дърводелска фреза, абрихт и др. аксесоари за
мерцедес, купе 114-115, бял
ретро волан, стъкло за фар

имоти

0898/630370 - продава 74,8 кв. м застроена площ и 13 кв. м сервизни помещения близо до Бизнес парк "София".
0988/783323 – спешно
продавам ремонтирана и
преобразена гарсониера
или заменям за боксониера. Блокът също е преобразен от покрива до мазето, всичко е подновено. Отвън е саниран с 10
см стиропор, отвътре – с
ламперия, и е реконструирана в двустаен. Към жилището има и гараж
0878/438599 – продава обзаведена вила, на 40
км от София, с ток, вода,
двор 800 кв. м, 30 дървета, басейн, панорама. Въздухът е кристален.
0887/337684 - наемам
дългосрочно срещу приемлив наем и добро стопанисване селска къща
с баня и тоалетна, лятна
кухня или солидна стопанска постройка - в цялата страна, без областите Кърджали и Смолян. С
предимство са Габровска,
Търновска, Старозагорска, Пловдивска и Сливенска област
0878/338141 - майка
с двама синовe - на 21 и
24 г., учат и работят, без
дом, желаят доглеждане
или закупуване на стар,
по-евтин апартамент в
кварталите "Обеля", "Люлин" или "Надежда". Техният e заложeн за кредит.
Моля помогнете!
0898/824436 - къща
двуетажна с двор 2500

0898/630370 - продава два съседни магазина, обединени в общо
търговско пространство - 99 кв. м, в идеалния център на София
кв. м в Средня, Шуменско, с ябълкова градина
0878/534711, вечер
- продава масивна, стабилна двуетажна къща
в с. Боровци, обл. Монтана, с 5 стаи, вътрешна
баня и тоалетна, плоча,
обзаведена, подходяща
за любител на природата, с цветя и красиви неща. Двор 275 кв. м. Цена
17 000 лв.
0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 ,
0886/010504 - продава
в с. Ведрина, Добричко,
обзаведена къща с 2 гаража, затворена, луксозна беседка, огради, 3 дка
двор с овощна градина
0894/637021 – продаваме къща, кухня, селскостопански сгради с двор,
5 дка овощна градина.
Изгодно!
0896/722938 – продава/заменя за малък апартамент в София имот 880
кв. м близо до водите на
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 – за лов на
водоплаващ дивеч, зайци, сърни, диви прасета,
за риболов, подводен риболов, ветроходство.
0894794406 – продава къща със стопански
постройки с двор 740
кв. м, гъбарник, трифазен ток, водоснабдено,
с. Тополи, Варненско
0988/873323, след 18
ч. - спешно отдава самостоятелна стая под наем
в жк "Люлин", съвременно обзаведена, изложение: изток - юг. Към стаята има сервизни помещения и баня, всичко необходимо за сам човек. Близо е до градския транспорт - тролеи №6, 7, автобуси 111, 42, 108, 82, 81,
трамвай №8, на разстояние 2-5 минути от метрото - спирка "Люлин"
0878/593726 - продава дворно място 620 кв.
м в с. Ряхово, Русенско,
на р. Дунав. Цена по договаряне!
0882/488551 - продава подземен гараж в
центъра на Пловдив, бул.
"Мария Луиза" 27
0876/344456 - прода-

9.V. - 15.V.2018 г.
ва двуетажна къща обзаведена в с. Ст. Караджово,
общ. Болярово, с дворно
място 1,240 кв. м. В селото има минерален извор
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
0877/311136 – търси
стая под наем за сам човек в къща – в София или
около София
0898/225564 – приемам нуждаещо се младо
семейство или пенсионери за поддръжка на идеален селски имот в Първомайско
0878/288210 – продава двуетажна тухлена къща на две плочи, гараж,
стопански сгради, овошки – село Цани Гинчево,
Шуменско
0889/027105, след 19
ч. - продава едноетажна
масивна къща с ток, вода,
платен данък в Пловдив,
1300 кв. м двор. Цена по
споразумение
02/4690408 – спешно
дава обзаведена стая под
наем! Изгодно! Гараж под
наем – оборудван, с ток
и вода, близо до градски
транспорт и метрото
0877/756033 – продава двуетажна вила с декар насаждения, пчели
– до Перущица, на 15 км
от Пловдив. Има ток, вода изворна
0884574410 – продава 1900 кв. м двор с къща на 2 етажа, 100 кв. м
изба, в центъра на с. Недялско, Ямболско, на централен път
02/4690408, след 18 ч.
– дава под наем самостоятелна стая обзаведена, за непушач, гараж с
ток и вода
041350362 – продава
вила на два етажа с 1,1 кв.
дворно място, 40 кв. м гараж, банциг и фреза, на 5
км от зеленчуковата борса в с. Плодовитово
0879/694192 – продава двор 800 кв. м, и къща
– с. Ясен, Плевенско
0899/297967 - продава вила в Момин проход
- триетажна, може и поотделно I етаж - 20 хил.
евро, II и III обзаведени х
25 хил. евро, с минерална вода
0896/785986 - продава лозе 2 дка с малка вила - 46 кв. м, близо до болницата в Балчик, с изглед
към морето - 50 хил. лв.
0878/181538 – продава къща в Ставерци, Плевенско, с 5 стаи, декар
двор, стопански сгради

9.V. - 15.V.2018 г.

ЛУНЕН
КАЛЕНДАр

9 Май, 24 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа лУНа,
лУНа В риБи
Осланяйте се на своята
интуиция. Може да възникнат сериозни проблеми. Ярко се проявяват организаторските ви способности.
10 Май, 25 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа лУНа,
лУНа В риБи
Ще ви се наложи да решавате доста нелеки задачи. Ще имате много работа
и само правилното разпределение на нещата ще ви
помогне да избегнете претоварването.
11 Май, 26 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа лУНа,
лУНа В ОВЕН
Има вероятност да се
подобри материалното ви
положение. Не е изключено повишение на доходите.
Не бързайте обаче да харчите парите си – те ще ви
потрябват за нещо много
по-важно.
12 Май, 27 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа лУНа,
лУНа В ОВЕН
Вие сте наблюдателни,
внимателни към подробностите. Това ще бъде полезно както за професионалния, така и за личния ви
живот. Благоприятен ден за
романтични увлечения.
13 Май, 28 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа лУНа,
лУНа В ТЕлЕц
Може да завържете интересни запознанства, както и
да оправите отношенията си
с най-близките ви хора.
14 Май, 29 лУНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа лУНа,
лУНа В ТЕлЕц
Правилно избраната
стратегия ще ви помогне
да намерите нови делови партньори, а активното
участие в обществения живот ще ви донесе нови запознанства.
15 Май, 30/1 лУНЕН
ДЕН, НОВОлУНиЕ, лУНа
В БлизНаци
Мълчанието ще ви помогне да избегнете маса
неприятности. Възможно
е да получите значителни
парични суми.
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Обяви
ЗаПОЗнайте се

0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с дама от Североизточна България за сериозно приятелство
0894/768863 - 85 г/165
см/75 кг, приема жена без
ангажименти, здрава, от 65
до 75 г. - за доглеждане и
унаследяване
0988/815140 - 61 г./178
см/78 кг, интелигентен, сериозен и отговорен, чувствителен и всеотдаен, умеещ да обича истински, не
пуши и не пие, непоправим
романтик, желае сериозна
връзка със сериозна, възпитана и отговорна слаба
дама, излъчваща нежност,
чар и интелект
1000 софия, пощенска
кутия 822 - вдовица на 75
г./166 см/68 кг, непушачка,
запазена, без ангажименти, осигурена, търси другар за съжителство
0879/265162 - вдовица
от Варна, на 65 г., 158 см,
70 кг, интелигентна, мила,
с благ характер, без пороци, отлична домакиня, търси подобен - честен, морален и трудолюбив
0882/550389, Николов 81 г./169 см/70 кг, непушач,
трезвеник, добряк, лозар,
иска да живее при интелигентна, любяща, топла вдовица от 71 до 83 г.
0885/538581 - търси
съпруга около 40 г., да не
пие и да не пуши, да не е
осъждана, психически и
физически здрава, за да
създадат дете и семейство.
Живеене при него
0894/202602 - 70 г./177
см/70 кг - не пуши, не пие,
осигурен, без наследници,
търси жена за съжителство
или брак
1750 софия - от грижи
към своите забравихме
себе си. Търся от Западна
България 77-81-годишен.
Чрез доверие, подкрепа -

Български

за спокойно съжителство
0876/779479 - вдовец
на 60 г/160 см/85 кг желае
запознанство с вдовица от
60 до 64 г. От цялата страна!
0894/945385 - 72 г./168
см/72 кг, жена образована
желае хубави моменти с хубав, образован и възпитан
мъж, над 172 см, от 73 до 77
г. - за щастлив живот. Само
сериозни обаждания!
0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава,
търси своята половинка
на подходяща възраст, но
и финансово стабилен
0895/757587 – мъж на
62 г., свободен, самостоятелен
0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 ,
0885/442778 – 73/180/98,
инженер, симпатичен, сам,
осигурен, поет, търси добра, осигурена, непушачка, нематериалистка, без
ангажименти жена от Варна или София – за щастлив съвместен живот на
двете места
02/9452327 – вдовец
от София, сам, независим,
с кола, не пуши, не пие, 75
г./166 см/70 кг, желае съжителство с дама около 70
г, да не пуши и пие, добра
домакиня, да може да пее.
Аз свиря на народни инструменти, а на мандолина – руски, сръбски, италиански, румънски, гръцки, стари градски песни и
шлагери
0879/265162 – скромна,
земна, уважителна, изключително добра, без пороци,
търси силно рамо в лицето
на стойностен и морален
мъж. Думите й са истински.
0988/742930 – 62 г./174
см/65 кг. Добър и с приятна визия мъж търси добра
жена. Не пие, не пуши, работи. От Плевен, областта
и съседните области
0894/358377 - Работещ
желае запознанство с работеща или пенсионерка
дама за сериозна връзка
или брак. Моля само сериозни обаждания и СМС!
0882/550389, Стоянов
– 79 г./168 см/71 кг, непушач, с полувисше, осигу-

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (9.V.- 15.V.2018 г.)
ОВЕН - Седмицата ще
започне обещаващо за
вас, особено ако имате
възможност да направите така, че шансът да работи
за вас. Не се осланяйте на доброто си здраве, а се погрижете да не се влоши.
ТЕлЕц - Избягвайте несигурността в
собствените ви действия и решения. Постарайте се
да не завишавате нивото си на
стрес, тъй като това ще има неблагоприятен ефект върху отношенията с интимната ви половинка.
БлизНаци - До средата на седмицата не съжалявайте за пропуснати възможности, а се постарайте да си създадете нови. Действайте с повишено внимание.
рак - Съобразявайте
се с текущите си ангажименти, но в същото
време не се лишавайте от шанса да се отдадете на пълноценен отдих. Обещанията, които
ви дават близки или приятели,
ще ви окрилят.

лъВ – През седмицата
рискувате да се разочаровате в най-неподходящия момент. Действайте с повишено внимание, когато става въпрос за финансовите операции.
Здравето няма да ви изневери в
този момент.
ДЕВа - Около средата на
периода голяма част от
вас ще получат обещаното, особено ако сте изпълнили
всички изисквания. Концентрирайте се върху разширяването на
контактите си.
ВЕзНи - Предстоящите
ви ангажименти от делово естество ще ви натоварят. Не отлагайте планираната почивка. В края на разглежданата седмица запазете в пълно
спокойствие и не се нервирайте за нищо.
скОрПиОН - Независимо дали имате проблеми
от материален или личен характер, не губете кураж.
Постарайте се да имате реална
преценка за заобикалящата ви
действителност. Отнесете към
близките си за помощ.

сТрЕлЕц - През почивните дни не е особено подходящо да проявявате лекомислено отношение
към финансовото си положение.
Бъдете стриктни към обещанията, които сте поели към интимната половинка.
кОзирОг - Постарайте
се да постигнете емоционално равновесие, като направите цялостна равносметка на вече
изминалите събития в личния ви
живот. Действайте изключително
предпазливо, когато давате пари.
ВОДОлЕй - Започнете
седмицата с повишено
внимание, тъй като при
вас нещата в материален, социален и личен план ще стоят на кантар. В случай че направите погрешен избор, рискувате да си навлечете главоболия.
риБи – До средата на
седмицата ще ви се наложи да задържите нивото на енергийния си потенциал изключително високо, защото в противен случай няма да можете да се справите с предизвикателствата.
ДЖЕСиКА

Съобщения
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МУЗеЙ нАБИРА ПРеДМеТИ ОТ СОЦИАЛИЗМА

Институтът за етнология и фолкло- личен контакт с всеки един дарител.
ристика с Eтнографски музей към БАН
Ако имате вещи от посочения пенабира предмети от социализма за риод (дрехи, опаковки от шоколади,
попълване на фондовете си и включ- партийни книжки, играчки, сервизи
ване в експозиции. Набирането на бъ- и др.), можете да ги предоставите
дещи експонати ще става под форма- на хората, които ще се погрижат
та на дарения, като ще се поддържа за тях и ще им вдъхнат нов живот!
за повече информация се свържете с илиана страхилова
и Васил Балтаджиев на тел. 0899 229005, 0876 410344
или 02/8052618 и на адрес: софия, ул. „Московска“ 6а.
рен, добряк, иска да живее при нежна домакиня
от 67 до 82 г. като влюбено семейство
0877/597790, от 16 до
22 ч. – вдовец, 166 см/65
кг/79 г., с много добро
здраве, жилищно устроен,
независим, без ангажименти, търси порядъчна дама
с нормално тегло и добър
характер за съвместно съжителство
057402315 – самотен
вдовец, осигурен, търси
жена на подходяща възраст от Добричка област
0876/600382,
0898/776349, след 19 ч. 71 г./173 см/83 кг, разведен
пенсионер, от Пловдив,
живее на село в собствено
жилище. Безгранично честен, точен, чистоплътен,
сърдечен, душевно богат.
Изглежда перфектно запазен, търси дама за другарче за цял живот. До 70 г. да
е, без значение от град или
село. Живеене – по предложение на дамата. За предпочитане – при нея.
988/955015 – на 41 г.
търси връзка с цел брак
0886/792979 – търси
жена без ангажименти, от
Великотърновска, Ловешка и Плевенска област. Може и при мен, и при нея!
0877430258 след 19 ч.
- 40-годишен работещ варненец 182/96, не пуша, не
пия, търся жена до 37 години от Североизточна България за създаване на семейство и деца.
0898/483353 – 75 г./166

см/68 кг, жизнен, с бодър
дух, не пие и не пуши, с кола, търси разумна, възпитана и почтена жена. Аз знам,
че някъде те има и ти също
отчаяно търсиш сродната
душа. Обади се!
0878/463251 – жена образована желае хубави моменти с хубав, образован и
възпитан мъж, над 177 см,
от 65 до 73 г. – за щастлив
живот
0877/619012 – мъж на 72
г. от Великотърновския регион търси жена до 67 г. от
цялата страна – да не пуши,
да живее при мен на село
0896/255929 – 60 г., осигурен, самостоятелен търси сериозна жена, копнееща за нежност, разбирателство за цял живот. Чакам те!
0893/558487 – вдовец,
68/169/72, търси жена от
Разград, Русе, Шумен, 6870 г. Моли само сериозни
обаждания!
02/4445711 – г-н на 78
г., 180/80 кг, интелигентен,
осигурен, още здрав, с добър външен вид, с кола, желае запознанство с подобна г-жа
0988/990836 – софиянка, около 60 г., симпатична, търси своята половинка – почтен вдовец на подходяща възраст
0988/742930 – 59 г./173
см/65 кг, работи, обича разходките сред природата,
търси добра жена с приятна визия, да не пие и да не
пуши, с добър външен вид
и здрава.

времетО
в сряда започналото влошаване на времето в празничните дни ще продължи и през деня се очакват валежи, придружени с гръмотевици, спадане на температурите – сутрешните ще са 9, а през деня ще достигат 20 градуса, и ветровито време. в четвъртък
не се очакват промени – все така дъждовно и ветровито. в петък обаче всичко ще се промени като с магическа пръчка, ще е слънчево, което ще вдигне температурите от 11 до 22 градуса. Ще бъде все още ветровито. в събота времето ще остане същото. такова
ще е и в неделния ден. в понеделник и вторник няма да
има съществени промени в атмосферните условия.

БиОПрОгнОЗа
Периодът ще бъде относително неблагоприятен
за здравето на хората с разширени вени. на тях привържениците на лечението с пчелни продукти препоръчват неколкократното дневно втриване в кожата над разширените кръвоносни съдове на прополисов вазелин с екстракт от див кестен. ако в началото
на следващата седмица се почувствате уморени, сънливи и с понижен жизнен тонус, причина за това ваше
състояние може да бъде въздействието върху нервната ви система на луната, преминаваща през фаза новолуние. За повишаване на жизнения тонус ще допринесе приемането на хранителни добавки, съдържащи
екстракти от жен-шен, гинко билоба, ашваганда, левзея, елеутерокок и др. със същата цел е препоръчително и спазването на по-активен двигателен режим.
Д-р иван сТОЯНОВ

магнитни бури - 13, 14.IV.

0877/787202 – търси си
другарче самотно от Брестовица, Пловдивско, на 70 г.
090/363906 – самотна
вдовица от софийско село,
финансово независима,
търси мъжко рамо до себе
си, топлина, уют, близост
0894/526888 – 67 г./168
см, мъж от София търси
жена от 50 до 65 г., домошар, самотна, симпатична,
от София и областта – за сериозна връзка. Без есемеси
и кликване!
0895/695595 – почти
69-годишна желае приятелство със свободен мъж
от Ст. Загора или близките
села и квартали

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

15 май 2018 14:48:51 ч. - новолуние. 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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"ÑÈРÈÓÑ - Ä"
ìи даде ново сúрöе
Когато се явих на военна комисия,
установиха шум на сърцето - порок на
митралната клапа, и бях освободен от
военна служба. Ожених се, родиха ни
се деца, но един ден прекарах вирусна бронхопневмония и това доведе
до по-голяма увреда на сърцето. Диагнозите се добавяха една след друга.
Кардиохирурзите решиха, че е твърде
късно за операция, защото сърдечният мускул беше атрофирал. Останах на
медикаментозно лечение и така 15 години съжителствам с хроничното предсърдно мъждене, абсолютна аритмия,
изострена сърдечна недостатъчност и
хипертонична болест 3-та степен. Бях
вечно уморен и вързан за леглото. Нямах сили.
Съпругата ми е рехабилитатор и
един ден донесе бурканче на което
пишеше "SIRIUS-D". Първите признаци на оптимизъм за моето здраве се
появиха след 20 дни от приемането
на тази хранителна добавка. Тежеста
в сърдечната област изчезна. Открих
пътя на изцелението. Пулсът и кръвното ми налягане се нормализираха
след няколко месеца. Чувставам се поиздръжлив и зареден с енергия. Имаме къща в Балчик. Пролетта нямах сили да изрежа лозите в двора, а есента
обрах гроздето сам. Сега, като ходя навън, хората не могат да повярват, че
съм така променен. Чувствам се като
в ново тяло.
Освен това три пръста на ръката ми
бяха изгризани от резачка. Връхчетата
с част от ноктите липсваха. Сега нищо
не се забелязва. Имах дискова херния
на ниво S5,S4 и с кръста не бях добре.
Есен и пролет винаги имах болки. Вече нямам такъв проблем. Сега искам да
споделя с близките, с познатите и непознати как могат да се спасят. Казвам
се В. С. от София. Ще се радвам, ако
помогна на хора в моето положение.
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Ефикасна грижа
ЗА ПРОСТАТАТА!
Мъже, с Просткеър
ще се чувствате като на 20!

"сириУс-Д"
E ХраНиТЕлНа
ДОБаВка,
ПОДПОМагаЩа
ВъзсТаНОВЯВаНЕТО
При:
 автоимунни заболявания
- множествена склероза,
сьогрен, хашимото.
 коксартроза, гонартроза,
дискова херния, Бехтерев.
 инсулт, инфаркт,
аритмия, високо кръвно.
 Очни - перде, глаукома,
разлепване на ретината,
дегенерация на макулата.
 Простата, кисти, миома,
черен дроб.
 стомашно-чревни.
 разширени вени и
хемороиди.
за консултация и поръчки:
0878918498, 0898573092 георгиев
www siriusd.biz

Отвара от просо
лекува екзема
Средиземноморските народи имат различни средства за лечение
на екзема. Ето
една рецепта:
Направ е те си
отвара от
просо с
бира.
Купете си 250
г
просо.
Поставете го
в
тавичка
и го запечете за 2-3 м и н у ти в
пещта. После го разтрийте
между пръстите си, за да сва-

Дълголетие

лите обвивките на зърната.
Така подготвеното просо сварете с бирата от една бутилка на тих огън.
Най-добре
е да използвате тъмна бира.
Разм а ч кайте
добре, за
да получите кашица. С
нея мажете вечер екзематозните обриви, връзвайте върху тези места памучна кърпа и
така да престоят до сутринта.
Компресите се правят, докато сърбежът и червенината изчезнат.

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на простата – състояние, известно като доброкачествена простатна
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъжкия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урината и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата притиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не
забравяме и един много важен факт - увеличената простата
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжкото самочувствие.
Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при
леки до средно тежки форми на доброкачествена простатна хиперплазия, е Просткеър.
Просткеър е натурална хранителна добавка със
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палмето, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ленено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие:
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихидротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на
простатата да се размножават, което води до постепенното разширяване на простатата. Просткеър действа
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и
предотвратява задържането на урина, намалява болките и
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите,
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в
невероятно преживяване!

ПРОСТКЕЪР
Облекчава симптомите при доброкачествена
хиперплазия на простатната жлеза
Намалява размера на простатата
Предпазва от възпаления
Поддържа нормалното функциониране на пикочния
мехур и спомага за пълното му изпразване
Съдържа само стандартизирани екстракти! Гаранция за
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и
Пигеум (африканска слива)!
Канадски продукт
с гарантиран произход.

Повече информация
можете на получите
на тел: 02/9530583
и на www.revita.bg

ТЪРСЕТЕ
Е!
В АПТЕКИТ
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КРЪСТОСЛОВИЦА – ПЪЗЕЛ С У Д О К У

Петнайсетте елемента са част от кръстословицата–пъзел и са разположени разбъркано. За
да решите пъзела, използвайте ключовите букви, поставени в рамката на кръстословицата,
подредете елементите по такъв начин, че хоризонтално и вертикално да получите думи, т.е.
да получите правилното решение на кръстословицата.

СРИЧКОСЛОВИЦА

ВОДОраВНО: 1.Състояние на организма, при което се наблюдава повишено
отлагане на мазнини в клетките и тъканите, затлъстяване. 4.Широколистно дърво
с ароматни цветове /мн.ч/.
5.Френски композитор-цигулар /1823-1892/. 7.Град
в Колумбия. 9.Поетическо
съзвучие. 12.Град в Италия.
13.Лека дъсчена постройка. 14.Стара японска столица. 16.Препинателен знак.
18.Вид аквариумна риба.
20.Датски композитор, цигулар и диригент /18171890/. 22.Преместване на
плуващи в разтвор частици към отрицателния електрод под въздействие на ел.
ток.
ОТВЕсНО: 1.Уред за измерване на хоризонталното положение на предметите, терзия. 2.Държава в
Африка. 3.Трактат на Аристотел, занимаващ се с изкуството на диалектиката. 6.Пъстроперест папагал. 8.Разхладителна безалкохолна напитка. 10.Голям стадион в Бразилия.
11.Най-големите пространствени размери на предмет /мн.ч./. 15.Вид ястие.
17.Състезание с плавателни съдове. 19.Отслабване
на двигателната способност
на мускулите. 21.Английски
писател /1660-1731/, “Робинзон Крузо”.
рЕЧНик: Гаде, Кали, Лало.

Îò ñòð. 27

съставил Васил гЕОргиЕВ

Îòãîâîðè îò áð. 18

Îò ñòð. 38

ВОДОраВНО: Питономорф, Епод, Но, Елен,
Ернани, Ла, Овен, Креолин, Росен, Клас, Пекин,
Али, Аида, Ил, Креол, Рила, Кон, Каик, Ис, Нат,
Мараня, Еман, Ле /Иван/, Кавала, Атал, Кол, Рави, Арас, Вага, Фа, Анам, Номер, Ан, Бемол,
Лапи, Кав, Бубал, Гети, Логодаж, Ракета, Бакара, Очила, Ав, Марибор, Ба, Ага, Радомир, Ретинол, Кона, Тренажори.

ОТВЕсНО: Минаре, Омара, Аламак, То, Окинава, Авокадо, До, Осил, Раван, Гарон, Невен,
Калин, Борима, Полен, Кана, Абу Даби, Мен,
Ария, Амеба, Орт, Бон, Клек, Ар, Мажор, Клио,
Етанол, Ре, Сфера, Лимасол, Рибен, Реса, Сал,
Галата, Рено, Ир, Велека, Иж, Паладин, Карате, Ано, Пони, Алалог, Питагор, Дина, Ателани, Авали.
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ато малък много
исках да стана боклукчия. Това ми беше, както се казва, розовата мечта на детството.
Не знам защо съм предпочитал тъкмо този занаят, но така си беше и
най-важното е, че после
мечтата ми се сбъдна.
Иначе майка ми беше
избрала за мен сравнително хубавата професия писател. Ти трябва
да станеш писател, казваше ми тя.
Обличаш се в хубави дрехи, седиш си и си
пишеш. Хубавите дрехи
обаче писателите си ги
купуват сами, а на боклукчиите им ги дават
още по-хубави и нощем

ЩЪРКЕЛ И ЖАБА
В близкото крайпътно блато
приюти семейството си жаба,
със бол храна живееше богато,
но от врагове защитата бе слаба.
Веднъж случайно щъркел долетя
и взе във блатото навред да гази.
Жабите за миг се скриха, остана тя –
Слави БОРИСОВ

Хумор
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БОКЛУКЧИЯ
в тъмното светят. Освен
това за писател се иска
да знаеш добре правописа, а мен правописът
никога не ме е интересувал особено. За писател
се иска също да имаш
разни мисли. В онези години мисли аз нямах, а
също така не ми дойдоха и по-късно. Не дойдоха просто и толкова. Не
че не съм се опитвал да
пиша роман примерно.
Сядах до масата в кухнята вечер, когато всички си легнат. И почвах
да пиша. Първо заглавието: „Приключение в
събота вечер”. И ведна-

ЕПА НЕМА

Юрна се и Цеко Шопа и те ти го във Европа!
Гледа, гледа и се чуди – ама тия тук са луди.
По три пъти на ден ядат, по два пъти на ден се къпят.
И от нищо не пестят, с лимузини се возят.
То тоя излишък все е на нечий гръб.
А гърбът сме ние с нашта си сиромашия.
Ама тук да не е раят. Где така ще му излезе краят?
А пък аз акъл от тях ще вземам, на богат ще се
превземам!
Ех, родина, пак родина! Тук боклуците ще рина!
Бягай бързо оттам, брат, че от гърба ти десет кожи
ще дерат.
Стой си до Искъро дълбок, дет се вие като смок.
И до Витоша голяма, дето е като копа слама.
От Искъро по-дълбоко нема, от Витоша по-високо нема.
И от България по-убава нема. Епа нема!
Цено БЛАГОЕВ, Пловдив

майката от зло решена да ги пази.
Щъркелът, без да се преструва,
разговор поде за правилата –
от него вече да не се страхуват,
няма да ловува тука и в реката.
Назначен на щат е бебета да носи,
да дарява радост и любов на всички,
консултант по детските въпроси –
да изчезнат бързо лошите привички.
- Нека да оставим враждата в забрава
(щъркелът говори, жабите го слушат),
да живеем дружно в атмосфера здрава,
че вече от жалби дойде ми до гуша.
Не след много време щъркелът отново
ненадейно в блатото се върна –
дружбата забравил и нежното си слово,
във невинни жертви жабите превърна.
В живота ни понякога така се случва –
клетви и обещания да се забравят,
дружбата ни драматично да приключва,
за хора и животни поука да оставят.
Димитър КАНДЕВ, Варна

Жейно
Жейнов

- Освен „Винету“ прочетете нещо и от Вазов!

ЕПИГРАМИ
ХАРАКТЕРИСТИКА

Фасадата й е красива,
но да бе и работлива...

ДАЛАВЕРА

КОМПЕНСАЦИЯ

Далавери правят с водомера,
а и с топломера.
Снощи приятелката
ми се появява облечена като медицинска сестра и ми вика:
- Искаш ли да играем
на "Доктор?"
- Ехааа, да!!!
- Добре. Сядай и чакай!!!

Семейство. Мъжът
решава кръстословица.
Жената е в кухнята. Той
пита:
- Първият мъж с четири букви?
- Димо.

Мъж се събужда със
страшен махмурлук,
държи се за главата и
мисли: „Вчера беше пе-

Инкасаторката надписва –
дойде ли време да плащаме –
ни стъписва!
На някои дават бонуси –
за доноси!
Славейко ЧАМУРЛИЙСКИ, Варна

ВИЦОТЕКА
тък. Утре е събота. Господи! А днес кой ден е?!“

- Докторе, искам да отслабна!
- Всеки ден ще тичате
от София до Перник и за
една седмица ще сте готов.
- Е, няма ли по-лесен
начин?
- Има, да правите всеки ден секс с жена си по
3 пъти.
- Ааа... е го къде е Перник, ще си тичам...

Попитали Радио Ереван:
- Защо терористи-

те взривяват самолети,
влакове, автобуси, а не
президенти, министри,
политици?
- Защото тероризмът
трябва да предизвиква
ужас, а не радост.

Попитали Радио Ереван:
- Какво е парадокс?
- Това е, когато щастието чука на вратата ти, а
ти се оплакваш от шума!

Отивам вчера на преглед за очите, ама по линия на здравната каса.
Офталмологът ме пита
какво ми има.

9.V. - 15.V.2018 г.

га следваше задраскване на заглавието, защото като се сетех какво е
ставало в събота вечер,
веднага спираше да ми
се пише. Бе не е за пред
хората, разумно и практично си мислех, да не
говорим, че онова, което се беше случило в
събота вечерта, можеха
да го разкажат още двама-трима мои познати и
поне още толкова непознати, след като ги пуснат от предварителния
арест...
И ето така се сбъдна
детската ми мечта и сега
ровичкам по сметището

на родния ни живот, за
да опиша в страничка
или две кво става около нас, с нас и въпреки нас.
И най-често си мисля, че на децата не
трябва да им се бъркаме. Един иска да стане президент - дайте
да не му пречим, друг
иска да стане емигрант
- също да не му пречим. Няма защо всички
непременно да ставаме писатели. Да не говорим колко е трудна
граматиката и ако седнеш да я учиш, направо цял живот няма да
ти стигне. Това от опит
ви го казвам.
Божидар ТОМОВ

Откровение
Влязъл бях във магазина
с модно европейско име
и огледах за витрина,
за мръвчици и вино.
И пред щанда със маслини
аз видях очи две сини
и зад тях се наредих,
спретнах даже този стих.
И не щеш ли в този час
стреснат май останах аз.
А момичето отмина
по-навътре в магазина,
А аз останах смаян,
и замислен, и отчаян...
Добрата продавачка
ми смигна със закачка:
- Любезни господине,
закупете си маслини,
че те са много вкусни –
като момините устни!
Отвърнах напосоки:
- Да, те са доста фина стока,
сложете има-няма
два-три килограма!
Младен КОТИН

ЗА МЪЖА И ЖЕНАТА В КРЪГА НА ШЕГАТА
Мъжете се оплитат в премрежения поглед на жените като мухи
в паяжина.
Слабостта към жените не прави
мъжете по-силни, а точно обратното.
В резултат на еманципацията
вече жените щипят мъжете – по-чес- Не съм добре с очите, докторе, не виждам
добре надалече!
Той ме заведе до прозореца, посочи ми слънцето и каза:
- Т'ва виждаш ли го?
- Да, естествено, това
е слънцето...
- Ми т'ва са 150 милиона километра бе!
Ти колко искаш да виждаш...

Питам мъжа ми:
- Какъв мечтаеше да
станеш като малък?
- А, никакъв... - скромничи той.
- Поздравявам те!...
Сбъднало ти се е!

то пачките им с пари.
Сексбомбите се обезвреждат с
мъжки фитили.
Не губи ИЗНЕвярата на жена си.
Секретарка – това е разсекретената любовница на шефа.
Турхан МОЛЛОВ

ХРУМКИ

О, мой Боже, правий Боже,
всеки краде както може.

Хубава ни е държавата,
калпава й е управата.

Българийо мила, земя на
герои,
не вижда се краят на
мъките твои.


Сутрин, като се
събудя,
започвам да се чудя –
как и днес ще съумея
пак да оцелея.
Митьо ЦАНЕВ ОШАНСКИ
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