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Аз съм Лили
Да се родиш в навечерието на най-кръвопролитната война в
периферията на Европа в малко провинциално градче в обикновено семейство, перспективите не са големи. Трудовият й път
започва като медицинска сестра в болницата в родния й град Кубрат. Но любителските и полупрофесионални изпълнения вече са
подсказали кой ще бъде житейският й път –
тя ще бъде певица.
През 1961 г. е одобрена за прослушване
в Концертна дирекция,
София. Оттук започва
бляскавата кариера на

Лили Иванова.
След три години, все
още неизвестна на широката публика, е поканена за подгряваща
певица на концерта
на Джейн Сверт и „Северните тигри“ в зала
„Универсиада“. Нестихващите аплодисменти и
исканията за бис са за
нея вместо за основните изпълнители.
Славата вече я понася на крилете си, прескача границите на родината.
През 1968 г. третият й албум е издаден в
Москва, същата година
„Балкантон” пуска и албума „Камино“.
на стр. 30

на стр. 2

БЕДНОСТТА
СЕ РАЗРАСТВА

Плоският данък и
ниското заплащане на
труда продължават да
държат България сред
страните с най-голямо
неравенство в доходите. Това заяви Еймъри
Гетин, един от авторите на доклада "Еволюцията на неравенството в доходите от 1980
до 2017 година".
Основният проблем
навсякъде в Европа е
неравенството вътре
в самите държави, а
бедността се разраства
най-вече в Южна Европа, коментира още Ге-

тин: "Днес в Южна Европа, независимо дали говорим за Португалия, Испания или Италия, трябва да се притесняваме повече за
бедността, отколкото
за неравенството в доходите. Ще откроя Италия, защото там процентът на бедните хора буквално се е удвоил в последните години. Италия се нарежда заедно с държави
като България, където
процентът на хората,
живеещи в бедност, е
около 20 на сто".

Размисли на главния редактор

ОпрОщение Алла Пугачова щастлива както никога

Не може да се отрече положителното качество на премиера
да признава грешките си. Обикновено го прави след излизането на повърхността на разни далавери и държи да е пред милиони телевизионни зрители в популярни предавания. Гостува на
Слави Трифонов и Дългия се държа като попарено от пролетна
слана мушкато. Наскоро Борисов запълни почти цялото време
на „Панорама“ с „откровения“!
на стр. 4

В средата на април примата на руската естрада Алла Пугачова отпразнува 70-годишния
си юбилей.
на стр. 9

Ñâåòè Защо пълзим
Оöеíêа Êîíñòàíòèí
в краката
è Åëåíà на папата
ПОЗИЦИЯ

Управниците се опитаха да използват посещението на папата за повдигане на падащия си рейтинг. Същинският домакин обаче бе президентът.
Държавният глава проведе разговор на четири очи
с високия гост. румен радев произнесе и словото за
добре дошъл. на развихрилия се предизборно с показни жестове премиер това хич не му допадна. ако
към раздаването на милиони на закъсали болници,
университети, спрени строителства, пострадали
от градушка и т. н. бе добавено и папско пожелание за победа, усмивката нямаше да слезе от лицето на възприемащия се за пълновластен господар
на родината Борисов. Светият миротворец обаче
препоръча да бъдем мост към русия, защото явно
знае, че вече не сме и кой е виновникът. Със сигурност е против авторитарния подход за ръководство на която и да е държава. както и коварството да се отнасяш към общите пари като към свои.
Да държиш народа си в бедност, за да е послушен и
благодарен за подаянията – коледни, великденски,
смешни проценти към срамните пенсии и заплати.
Вярваме, че се е усладило киселото мляко, подарено на Франциск от Бойко. но посещението бе и
оценка за премиера – ставаш за посрещач и изпращач, но за добър водач на страната за разлика от
президента не те бива.
„П”

21 май

на стр. 7

на стр. 12

Ôîëêëîðúò å ìîÿòà ëóäîñò
Гостува ни авторката
и водеща на предаването
„от българско по-българско”
актрисата и фолклорист
Галя аСеноВа
- г-жо асенова, водите сeдмично
музикално предаване, което възражда народните песни, музика и танци от
различните краища на страната. имате ли усещане за мисия?
- Да! Всеки творец трябва да приема
творческата си задача като мисия, за да
е безрезервно всеотдаен и предан.
на стр. 8
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Инвалидните пенсии
Договор за прехвърляне на имот станали двойни
отГоВарЯ аДВокат крЪСтан ВЛаДимироВ – СоФиЙСка аДВокатСка коЛеГиЯ

Нашите редовни читатели Дончо и мария
Цветкови ни пишат
дълго тревожно писмо:
„Двамата сме възрастни хора над 80 години. През 1993 г. със съпругата ми сключихме
договор за прехвърляне
на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка със сина
ни Марин, като си запазихме правото да ползваме целия имот до
края на живота си. През
2005 г. синът ни, сключи брак с Нина Бачева.
През 2007 г. от брака
се роди дете – момче.
За съжаление на следващата година – 2008,
синът ни Марин почина. В удостоверението
за наследници са посочени като наследници
детето и съпругата му
Нина.”
Нашите читатели питат:
1. След като договорът за гледане е подписан само от Марин, след
неговата женитба през
2005 г. съпругата му станала ли е страна по до-

говора и има ли тя задължение да ги гледа?
Към момента на подписване на договора за
прехвърляне на недвижимия имот срещу задължението за гледане
и издръжка той е породил права и задължения само между страните, които са го сключили. Това означава, че
към 1993 г. собственик
на имота е бил Марин и
той е бил длъжен да гледа майка си и баща си.
Това задължение той е
изпълнявал до смъртта
си през 2008 г. След женитбата на Марин неговата съпруга не е имала задължение да гледа свекъра и свекървата
си, тъй като тя не е била собственик на имота.
Такова задължение не е
имало и роденото през
2007 г. от брака им дете.
Когато през 2008 г.
Марин умира, имотът
се наследява от детето
и съпругата му. Те наследяват апартамента
от Марин, който е придобил по силата на до-

говора за гледане и издръжка. Но тъй като родителите му са живи и
Марин не е могъл да изпълни договора, т. е. не
е могъл да догледа майка си и баща си, а неговите наследници – съпруга и син, са станали
собственици на имота,
то те заедно с правото
на собственост следва
да изпълнят задълженията, които произтичат от
тази собственост. С една
дума - те наследяват активите и пасивите по наследството. Или просто
казано, наследяват придобития имот заедно с
поетото задължение от
праводателя си Марин
да догледат майка му и
баща му.
2. Вторият въпрос,
който тревожи възрастните хора, е наследниците на Марин – снахата и внукът, биха ли могли да „изгонят” бабата и
дядото от жилището или
примерно да го продадат. отговорът на този въпрос е отрицателен, защото, както по-

сочват нашите читатели, те са запазили правото си на ползване на
имота до края на живота си. Купувачът, който купи жилището, ще го
придобие с тежестта, т.
е. ще го придобие с правото на ползване от бабата и дяйюдото. Има
и друг, още по-ефективен способ старите хора да запазят жилището, като върнат собствеността си. Затова те ще
трябва да заведат дело
срещу наследниците на
сина си – снахата и внука им, за прекратяване
на договора за гледане
и издръжка и връщане
на собствеността поради неизпълнение на задължения, произтичащи от наследения имот.
Подобни казуси са доста сложни от правна и
житейска страна и препоръчвам възрастните
хора да потърсят навременна правна помощ от
опитни адвокати, за да
не допуснат на края на
живота си да останат без
жилище.

Красиво остаряващи
Шведска фирма изготви класация на
най-красиво остаряващите знаменитости, като на първо място при дамите застана британската актриса
хелън мирън - седемдесет и три
годишната носителка на "Оскар".
На второ място се оказа 92-годишната британска кралица Елизабет Втора, а на трето - кралицата на
попмузиката, 60-годишната мадона.
Според анкетата за най-красиво остаряващите мъже в първата петица са включени

ричард гиър, лиъм Нийсън, Пиърс Броснан
и още.

Еднократна помощ при смърт на осигуреното лице

1. лица, които имат право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице
Право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО) имат неговите съпруг (съпруга),
деца, родители.
Децата на починалото лице имат право на тази
помощ независимо от това дали са учащи се или
не са учащи се, дали са пълнолетни или са непълнолетни, а родителите на починалото лице имат
право на помощта независимо от това дали са били издържани от него.
Не се изисква правоимащите лица – съпругът/
съпругата, децата и родителите на починалото
лице, да са осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване,
старост и смърт, трудова злополука и професионална болест (чл. 11, ал. 2, чл.12, ал. 2 и чл. 13,
ал. 2 от КСО).
2. Условие за придобиване право на помощта
Необходимо условие за придобиване право на
помощта е починалото лице да е било в кръга на
осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица към датата на смъртта си. Без значение е
дали лицето е било осигурено за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и
професионална болест и безработица или само
за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.
При смърт на самоосигуряващо се лице се изисква и да са внесени дължимите осигурителни
вноски за последния месец, за който е изтекъл

срокът по чл. 7, ал. 4 от КСО (чл. 11, ал. 2, чл.12,
ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО).
3. размер на еднократната помощ при смърт
на осигуреното лице
Размерът на еднократната помощ се определя
за всяка календарна година със Закона за бюджета на ДОО. Общият размер се разпределя поравно между всички правоимащи лица.
Когато право на еднократна помощ при смърт
на осигуреното лице имат и лица, които не са я
поискали, помощта се изплаща пропорционално
само на поискалите я лица. Останалите правоимащи лица могат да поискат полагащата им се пропорционална част от помощта в 3-годишния давностен срок по Кодекса за социално осигуряване
(чл. 14 от ЗБДОО за 2018 г., чл. 13г от КСО, чл. 26
и чл. 38 от НПОПДОО).
4. Необходими документи за отпускане и изплащане на еднократната помощ при смърт на
осигуреното лице
Помощта се изплаща срещу представяне на
следните документи:
• заявление-декларация по образец, приложение № 17 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, от всеки от пълнолетните правоимащи
лица. Когато правоимащото лице е непълнолетно
или малолетно, заявлението-декларация се подава от законния му представител (родител, настойник или попечител);
• документ за самоличност за справка (чл. 26
от НПОПДОО).
Следва

Инвалидните пенсии за общо заболяване са нараснали два пъти и половина за 18 г., сочат данните на Националния осигурителен институт.
През 2000 г., когато хората с увреждания за първи път взеха такава пенсия, право на нея имаха
177 624 души. Само за 14 г. българите, които я получават, са станали 390 412, а през 2018 г. броят
им вече скача на 457 432. Основните причини за
увеличението на инвалидните пенсии били вдигането на пенсионната възраст и безработицата,
което карало хората да търсят по-лесен начин за
пенсиониране чрез освидетелстване от ТЕЛК, се
посочва в анализ на осигурителния институт, който обяснява първото нарастване на броя на хората с ТЕЛК. Същевременно всеки втори инвалид е в
трудоспособна възраст. Тези, които са над 80 г., са
едва 13 917. Жените с увреждания имат лек превес над мъжете. От статистиката става ясно, че над
212 000 българки страдат от някакво заболяване.
При въвеждането на парите за инвалидност
най-голям беше делът на тези с намалена работоспособност от 71 до 90%, следвани от тези с 50
до 70%. Само няколко години по-късно новоотпуснатите пенсии на тези, които са с увреждане от 50
до 70 на сто, излизат на първо място и достигат
57,1% за 2010 г., когато е отчетена и най-високата
стойност на показателя. С най-малък дял през последните 15 г. са българите с инвалидност над 90%.
По последни данни всяка трета пенсия в Силистра и Разград е инвалидна. Веднага след тях
се нареждат областите Враца, Пазарджик, Търговище, Шумен, където всеки пети с отпусната пенсия е заради неработоспособност. Делът на инвалидните пенсии е най-малък в Бургас (13%), Стара
Загора (14%) и Ямбол (15%). Пенсия за инвалидност поради общо заболяване се отпуска на всеки българин с 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност. Задължително условие е
хората е да имат определен трудов стаж, който се
определя в зависимост от възрастта. Изискването е 25-годишните да са се трудили поне година.
Условието важи и за инвалидите по рождение
и хората с придобита инвалидност до постъпването на работа. Тези, които са до 30 г. - три години. Българите, които са на повече от 30 г., трябва
да имат поне 5 години трудов стаж. Изискване за
продължителността при полагане на труд няма
при нашенците с увреждания, които са до 20-годишна възраст, както и за слепите по рождение и
за ослепелите преди постъпването им на работа.
Освидетелстването с ТЕЛК носи редица социални привилегии освен пенсията. Сред тях са безплатна винетка, талон за паркиране и данъчни
облекчения. От началото на тази година всички
пълнолетни болни с над 50% намалена работоспособност взимат и месечна финансова подкрепа от 24 до 198 лв. в зависимост от увреждането.
Освен това имат право на целева помощ за
общинско жилище, ако са самотни или отглеждат дете с увреждане. Могат да получат и целеви
средства за изработване и покупка на помощни
средства и медицински изделия.
Българите с над 90% увреждане, които имат
проблеми с придвижването, ако отговарят и на
подоходния критерий, могат да получат 1393 лв.
целева помощ за закупуване на лично моторно превозно средство. Условието е средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца да е равен или по-нисък от линията
на бедност, която за настоящата година е 348 лв.
Помощ за преустройство на жилище могат
да получат хората с инвалидни колички. размерът й през 2019 г. е 696 лв., като и за нея има
подоходен критерий. До 280 лв. за рехабилитация и балнеолечение могат да получат хората с
над 90% увреждане, ако лекар специалист е преценил, че се нуждаят от такива процедури. Освен
това инвалидите ползват намаление при издаване на паспорт или лична карта, имат право на
две безплатни пътувания годишно с влак и автобус, освободени са от потребителска такса при
личния лекар. имат право и на допълнителни
6 дни платен годишен отпуск. От привилегиите
обаче се възползват не само хора с увреждания,
които наистина се нуждаят от тях, но и мними инвалиди. Точно заради това и в началото на годината прокуратурата погна българите с фалшиви
медицински експертизи и тези, които са подпомагали издаването им.
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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проблеми

Гражданите могат свободно да се сдружават

Медицински сестри
от цялата страна протестираха за по-високи
заплати и по-добри условия на труд.
На среща с премиера Борисов съсловната
им организация – Българска асоциация на
професионалистите по
здравни грижи (БАПЗГ),
се разграничи от протестите. Впоследствие
под натиска на събитията позицията беше коригиране на „Подкрепяме, но не организираме”. Мая Илиева, която е един от организаторите на протеста, каза,
че ръководството на съсловната организация
не само не е подкрепило протеста, но показа
писма от централното
до регионалните ръководства, в които ги призовават да направят необходимото, за да няма
протест.
Така протестът на медицинските сестри освен чисто професионалните им проблеми извади наяве и една дру-

П

га тема – за смисъла на
съществуването на съсловните организации,
не само сестринската.
Преди месец д-р Анатолий Кънев от Сдружението на български-

те зъболекари изрази
мнение, че не само МЗ
и НЗОК, но и създаденият със закон Български зъболекарски съюз
трябва да е съпричастен
и отговорен за проблемите на стоматологията. Той обвини директно ръководството на
Българския зъболекар-

овече
от половината асансьори
в
страната се
поддържат
фиктивно,
твърдят от
бранша.
А
над
100 000 от съоръженията са напълно
амортизирани.

ски съюз, че се интересува само от постовете и
не прави нищо за подобряване на зъболекарските услуги. "Имаме една партия, един зъболекарски съюз и една ка-

са. Няма как да очакваме
нормален здравен продукт и развитие", каза
д-р Кънев.
Ръководството на
Българския лекарски
съюз също на моменти изглежда повече като елемент от политическата власт, отколкото като неправителстве-

на организация.
Наскоро имаше протест на аптекарите във
връзка с новата система за верификация
и този протест не беше подкрепен от Бъл-

гарския фармацевтичен съюз. Подобно разминаване със съсловието има не само в здравеопазването. Сигурно
мнозина са забелязали
разразилия се наскоро
конфликт между адвокати и ръководството
на съсловната им организация – Висшия адво-

катски съвет, който бе
обвинен, че не защитава интересите на съсловието. Имаше скандали
със съсловната организация на ветеринарните
лекари, на строителите,
на архитектите. Общото
между всички тези организации е, че са създадени със закон и членството в тях е задължително. Събират се значителни суми от членски
внос, които невинаги се
харчат прозрачно. Ръководствата им са все поблизо до властта и все
по-далече от членовете.
Има ли начин това
да се промени? Става
дума за структурата на
социума, за свободната воля и доброволното сдружаване, за възможността да влезеш в
една организация заради идеите си, а не по
принуда и да излезеш,
ако не ти харесва. Става дума за демокрацията! Чл. 44 на Конституцията казва: „Гражданите могат свободно да се
сдружават“.

Фиктивни проверки на асансьори
В момента 6 от 10 асансьора
се проверяват фиктивно, твърдят от Българската асансьорна
асоциация.
Техници без лиценз и проверки само на хартия застрашават
живота на пътниците.
По данни на бранша около 120 000
са асансьорите в страната, като око-

ло 100 000 са стари, за които няма
резервни части.
Недостигът на специалисти се усеща в много райони в страната. В Северозапада много общини вече са останали без асансьорни техници. Хората, които все още са в бранша, са предимно в пенсионна възраст или вече
са я прескочили.

Нарушения с работното време По-високи доходи
и заплащането на труда за здравни работници

Засилват се нарушенията, свързани с работното време, сумираното му изчисляване и заплащането. 27
млн. лв. са неизплатените заплати за миналата година. Това каза
вицепрезидентът на
КНСБ Чавдар Христов
по време на форум,
посветен на трудовите
права, с който синдикатът отбелязва 100-годишнината на Международната организация на труда (МОТ).
Чавдар Христов изтъкна още, че въпреки
промените в законодателството нивото на
неизплатените заплати за миналата година

остава почти същото.
Според данни от Главна инспекция по труда
(ГИТ) за 2017 г. неизплатените заплати са били малко над 28 млн.
лв. Христов изтъкна,
че намалението е около 1 млн. лв. и добави,
че ефектът от промените в законодателството
като незначителен.
Изпълнителният директор на Главната инспекция по труда инж.
Румяна Михайлова заяви по време на дискусията, че инспекцията разполага с едва 360
инспектори. Тя бе категорична, че броят им е
недостатъчен и това е
проблем при контро-

ла на нарушенията. Михайлова каза още, че за съжаление много малка
част от сигналите
са на синдикални
организации.
В доклада се посочва, че нарушенията, свързани с
работното време,
за миналата година са 19 524. Най-много са констатирани в
секторите търговия на
дребно, ресторантьорство, растениевъдство
и животновъдство.
Въз основа на данните КНСБ прави оценка, че работодателите
не влагат достатъчно
средства за дейностите
по осигуряване на безопасност и здраве на
работното място, и заключава, че това е причината страната ни да
е на едно от челните
места по брой смъртни случаи в Европа. В
България те са 3,57 на
сто хиляди заети, докато средното за ЕС е 1,83
на сто хиляди заети.

До 50 млн. лева ще бъдат дадени за повишение на заплатите на специалистите по здравни
грижи (медицински сестри, акушерки и други
специалисти), съобщиха премиерът Бойко Борисов и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.
"Икономиката се развива, расте и на базата на това можем да си позволим да приемем
проекта за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването.
Това са около 50 млн. лв. за повишаване заплатите на медицинските сестри", заяви премиерът.
Здравният
министър Кирил Ананиев информира, че началните заплати, предвидени по колективния трудов договор, ще станат 950 лв. за
специалистите
по здравни грижи. Министър-председателят
изтъкна, че контролът трябва да се повиши
и на фиша да бъде изрично записано, че това е минималната заплата.
До решението на Министерския съвет се
стига след серия от протести както на медицински сестри, така и на специалисти по
здравни грижи - асистенти, кинезитерапевти,
фелдшери и т.н.

3
бисер
Управляващите работят на принципа - ако
ни хванат, хванат. Всеки, когото са успели да
хванат, подава оставка
и разчита, че с това се е
приключило.
Ивайло Лилов,
Враца

кРАТКИ
ВЕСТИ
Спират
топлата вода

Заради неотложни
ремонти временно
ще бъде спирана топлата вода в различни
квартали на София.
Профилактиката след
края на настоящия
отоплителен сезон
2018-2019 г. ще бъде
в участъците от топлопреносната мрежа
с повишена аварийност през последните месеци.
Проверяват
къщите
за гости

Главният прокурор Сотир Цацаров
възложи на Главна
дирекция "Национална полиция" извършване на проверка за ползването им
по предназначение
на всички къщи за
гости на територията на страната, финансирани от Европейския земеделски
фонд.
УНСС
пред фалит

Университетът за
национално и световно стопанство (УНСС)
е заплашен от фалит,
алармираха от ВУЗ-а
в отворено писмо до
медиите. Причината
е обещано, но неполучено финансиране
за строителството на
нов учебен корпус.
Правителството гласува 7,5 млн. лв. за
довършване на новия корпус на УНСС.
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Странна коалиция ще
управлява Естония
В края на април президентът на Естония Керсти Калюлайд назначи новото трипартийно правителство начело с досегашния премиер Юри Ратас
(на снимката) от Центристката партия, в което
влизат още консервативната партия „Отечество”
и крайно дясната евроскептична партия ЕКРЕ, на
която са дадени министерствата на финансите,
на вътрешните работи, на околната среда, по
селските въпроси и международната търговия.
Как се стигна до сформирането на новия кабинет. На 3 март в страната се проведоха парламентарни избори, в които участваха 10 партии.
От тях 5 успяха да преминат 5-процентната бариера. Като първа политическа сила се очерта
Реформаторската партия с лидер Кая Калас, която със спечелените 28,8% от гласовете ще разполага с 34 мандата в 101-местния парламент.
Втора се нареди Центристката партия с 26 мандата, а след нея - крайно дясната Консервативна народна партия с 19 мандата. Последните две
места се заеха от партия „Отечество” с 12 мандата и Социалдемократическата с 10.
В предизборната си кампания политическите
сили се заклеха никога да не си сътрудничат с
екстремистите от ЕКРЕ, каквито обещания даде
и премиерът Юри Ратас, оглавил Центристката
партия, но след изборите му се наложи да отстъпи от обещанията си, само и само да остане
на власт.
Първи, които имаха право да сформират кабинет, бяха реформаторите. Те успяха да се раз-

берат за съвместно управление само със социалдемократите, но не им достигаше парламентарна
подкрепа, защото общо разполагаха с 44 мандата.
Повечето влиятелни политици се опитаха да
откажат Ратас от плановете му да сформира кабинет с участието на ЕКРЕ. Самият ръководител
на фракцията на Алианса на демократите в Европарламента Ги Верхофстад в писмо до Ратас
настойчиво поиска да не се приема тази партия в коалицията, наричайки я дясно радикална
и напомняща на фашистките режими в Европа.
Според него това сътрудничество ще навреди
на естонското общество и на геополитическите
позиции на държавата. Но опитите за уговаряне
се оказаха без резултат. Най-яростен противник
на Консервативната народна партия е президентът Калюлайд, която е привърженик на националлиберализма по естонски. Макар и да не иска закриването на руските училища и асимилация на рускоезичното население, тя във всичко
останало се смята за ревностен привърженик на
„либералните ценности”.
При представяне на правителството в парламента Юри Ратас обеща да изгради по-богата, поздрава и по-сплотена държава, в която ценностите и важните свободи за обществото ще бъдат
защитени и всеки независимо от пола му, възрастта или етническия му произход ще се чувства сигурен, полезен и защитен.
От своя страна президентът Калюлайд заяви,
че в страната има криза на ценностите, но подчерта, че всяко правителство, което разполага с
парламентарно мнозинство, е легитимно и представлява волята на нацията, и напомни, че традицията дава на всяко правителство 100 дни без
критики и без омраза.
Как обаче ще се сработят трите различни по
своите разбирания за развитието на държавата
партии - бъдещето ще покаже.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Слуша електоратът,
просълзява се и съжалява Б. Борисов, че около него са се събрали алчни лакомници за имоти,
хвърлящи лъжици катран
в кацата с мед. Внедрили
са се в партията, създадена от смелия пожарникар,
не за да вършат

ДОБРИ ДЕЛА

а заради лично обогатяване. Да вземем Цв. Цветанов. Бойко сподели, че
го обичал като син, а той
взел, че придобил апартамент с асансьор в хола. Пък и „свободните медии“ чудесно е, че разравят подобни случаи. Посъветва ги обаче да сравняват неговите грешници
с онези другите, гадните,
дето са приватизирали
цели сгради. Кои точно
са те, няма значение. Важно е внушението, че са
наследниците на комунистите. Не се страхува от
тях. Просто не им обръщал внимание.
Не е справедливо. Манолев построил „къща за гости”. Ами онзи – свекърът, или
какъв беше там, има
два подобни обекта.
А тя е водачка на листата
на БСП за евроизборите
(вероятно насочва интрига към г-жа Йончева). Избягва да споменава името й, защото Елена вече го
осъди за клевета.
Внимателният зрител
се пита защо аджеба водещият не смее да задава неудобни въпроси. Уж
е опитен, през целия преход се задържа на синия
екран. Толкова ли е трудно да попита изливащия
душевната болка председател на ГЕРБ, като споменава любимия Цецо,
откъде са парите му за
многото апартаменти?
От тях били останали само два. Но заедно струват колкото онези шест,
дето беше придобил със
спестяванията на тъщата. Дали катранът не е повече от меда в кацата на
бившия физкултурник? А
онези, дето тотално приватизираха, са днешните
съюзници на гербаджиите. Техен мастит представител е на шесто място в
листата им. Не червените,
а Иван Костов разпродаде и раздаде де що можеше. От 1740 функциониращи комбинати, заводи,
предприятия и т. н. нищо
не остана. Какви асансьори, какви пет лева?! За да
бъде

Общество

че е всеизвестно за баща
му – полковника, и майка
му – уважаваната учителка. Двамата родители не
са се срамували да членуват в „омразната“ БКП. Сигурно защото за 45 години под нейното ръководство, обединени и дружни, построихме десет пъти повече неща от прехвалените километри магистрали със съмнително качество. Виадуктите, мостовете, тунелите, нуждаещи се от ремонт, да не ги
е съградил филанкишията?! Ако те са в лошо състояние, то е, понеже през
последните две петилетки господарят на страната е допуснал подобно
безобразие.
„Вината ми е, че не съм
ходил на гости на моите
министри, за да видя как
живеят. Ако го бях правил, можеше да ми светне…“ – тюхка се премиерът. Преструва се на изненадан с надеждата наивни гласоподаватели да
повярват, че е целият в
бяло, че той е добрият, а

баджиите основната ценност са парите, за социалистите – добруването на
обикновения човек.
Доста читатели ни питат, след като толкова се
плюе и по двете водещи
политически сили, за кого да гласуват. Нашият съвет е внимателно да се запознаят с програмите или
най-малко – с посланията им. Да не се подлъгват по малките партийки. Разсейването на вота
ще попречи за свалянето на управниците от кормилото. Ако те добре насочваха общия ни кораб,
да им се доверим. Но за
десет години благосъстоянието не се подобри.
Официалните данни на
Държавния статистически институт, на който Б.
Борисов се явява работодател, показват, че 22 на
сто от нашенците съществуват под социалния минимум и са в риск от бедност. Това са около милион и 200 хиляди души.
Първенци сме по показателя в ЕС. Според нас оба-

15.V. - 21.V.2019 г.
зят и ограбват предимно
самотни пенсионери, силовите структури се задвижиха. Излизаха журналистически разследвания
и подробни телевизионни репортажи от дворците на престъпниците у нас
и от централата им в покрайнините на Букурещ.
Почти няма брой на „Пенсионери“, в който да не
алармираме за поредна

циганска операция

Имаме чувството, че
нарочно се оставяха бандитите да вилнеят, защото си плащат на когото
трябва. Допускахме, че
така въобще се опитват да
опровергават твърдението за поголовната бедност на третата възраст.
Започнаха да се появяват
мнения: „Така им се пада! Откъде са им пачките
с банкноти? Нали уж гладуват!“ При два милиона и
кусур, надхвърлили и 70те, има и такива, продали наследствени ниви или
получени от реституцията имоти, спестили за погребения и т. н. Предизборно буквално
за два дни престъпната мрежа бе разче значително повече са громена. Няма нищо пооцеляващите под прага за силно от държавната маживот в лишения – 351 лв. шина, стига тя да действа
на човек. Колко са пенси- в интерес на хората.
онерите с подобна сума
Да се върнем към скомесечно? Така е заради рошното тв обръщение
калпавото управление и на премиера. То си беше
корупцията. Разпределе- монолог, потвърждаващ,
нието на общите средства че свободата на словото
се върши не по целесъ- е изпаднала в тежка завиобразност, а в направле- симост и ни приляга опния, от които се вземат ределеното от външни
официални комисиони и наблюдатели 111-о мястайни рушвети. Как е въз- то. Трудно е тя да бъде
можно пейка на малкото друга, щом онзи, който
площадче с паметника на определя заплатите и изГарибалди пред центра- дръжката на медията полата на „Подкрепа“ да е желае да получи гледаот Швейцария и да стру- но време. В студиото той
ва близо 10 хилядарки? е шефът. Водещият подЗащо плочите за просло- смърча и внимава да не
вутата реконструкция на си ритне филийката като
централната част на Со- Милен Цветков, показал
фия идват от Македония? някаква къща в БарселоНали се борим за прос- на, купена уж за приятелперитет на икономиката ка на Б. Б. …
ни, а постоянно намирисВ крайна сметка, след
ва на далавери. Да не го- като си направи безплатворим за качеството на на реклама, министърбезумно скъпите и про- председателят подчердължителни ремонти.
та, че може и да са грешЗа вдигането на авто- ни, но ще се поправят! Заритета, понеже със строи- почнали са да чистят кътелните си успехи, повта- щичката. Злоупотребилиряни до втръсване от гер- те ще получат заслуженобаджиите, вече не се пе- то. Ще има присъди, кончелят симпатии, се прис- фискации, оставки, уволтъпи към шеметни поли- нения. Звучи като прецейски акции. След като дизборни обещания, а те
години наред телефон- обикновено не се изпълни измамници тормо- няват.
Водещият не посмя да запита възникващ у аудиторията въпрос как така столетницата – клеветена, оплювана, мачкана, не само не изчезва, а членската й маса е най-многобройна в страната и ако
не е първа, то е втора на всички избори. А неин бивш председател е президент на европейските социалисти – най-високо стигналият според Б. Борисов
българин. Лъжите за нея не й рушат авторитета,
а напротив. Надеждата за промяна е в БСП. Тя е алтернативата. Колкото и да се опитват платени
социолози да твърдят, че не е така.
Накрая премиерът премести Деня за прошка на
26 май. ГЕРБ щели да поискат опрощение. Съмняваме се, че ще го получат. Достатъчно е пенсионери
с доход под 351 лв. да гласуват срещу тях.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Опрощение

по-ТРОГАТЕЛЕН

Борисов пак припомни
бедното си детство и се
обяви за човек от народа. Имаше документален
филм със същото заглавие по повод 70-годишнината на Тодор Живков.
Ще му се на о. з. майора,
произведен скоростно за
генерал, да го възприема
огромна част от българите, изпаднали в нищета, за
свой представител. Нищо

другите са лошите. И пак
да пуснат бюлетинка за
едноличната му партия.
Нали се хвалеше, че знае
всичко за всички. Как така
е пропуснал елементарна
далавера като вкарването на поправка в закон,
отменящ спирането на
небостъргач и получаването на няколко апартамента по занижени цени
от най-близките сътрудници? Бойко Василев се
престраши и попита каква ще е съдбата на министър Порожанов. Той
е фактор в земеделското
ведомство и във фонда,
раздавал пари за какво ли
не от доста години.

ПРОКУРАТУРАТА

обяви, че го разследва.
Борисов опроверга –
не него, а подчинените
му служби са на прицел.
Цацаров явно този път е
пропуснал да го уведоми
какво точно ще прави…
Истината е, че премие
рът не може да пипне
земеделския министър,
ако Доган не се съгласи с евентуална оставка.
Това ведомство е дадено
на ДПС…
Иначе предизборната
кампания върви. Ползват си определените минути по електронните медии кандидатите и на воля критикуват властниците. Не пропускат да кажат
и по нещичко за червените. Водачеството им в надпреварата е ясно и конкурентната борба го изисква. Смешното е, че постоянно се прави паралел
между ГЕРБ и БСП – били
скачени съдове. Върховна глупост! Едните със зъби и нокти са се вкопчили в държавната баница
и крадат като за последно. Другите желаят категорична промяна. За гер-
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До ГЛаВниЯ реДактор

Уважаеми господине,
Пишем до вас, за да
споделим мнението си
по теми от ежедневието, които вълнуват
възрастните хора.
Наскоро неуморната легенда Стоянка
Мутафова отпразнува 97-мата си годишнина. Всички телевизии излъчваха съобщения за това събитие.
Хвала! Да ни е жива и
здрава и след столетието! И ние, от дълбоката провинция, на
тази знаменита дата следяхме с интерес телевизионните
предавания. Много
програми повтаряха
в новините си на всеки
кръгъл час за събитието, но само за минути.
Ние отдалече видяхме
как в София, в Зала 1
на НДК е пълно с хора,
щастливи от това,
че имат възможност
да се посмеят от сърце и да гледат как актрисата се вихри неуморно. Закопняхме
за предавания, в които се показват сегашни и плеяда липсващи
театрали. Няма вече телевизионен теа-

тър, който ни залепваше пред телевизорите с
интересните теми. Няма ги тези уроци за възпитание на подрастващите. По bTV, в най-гледаното време, вървят
3-4 турски сериала, а в
късните часове и
по другите
п р о грами
п р и н у ж дават
хората да
гледат
всякакви треторазредни
предавания.
За нас, пенсионерите,
остана „Добро утро”
по bTV с Антон Хекимян
– ненадминат говорител. Но неговите предавания са все с опасни случки – катастрофи, загинали, ранени,
ограбени, изнасилени,
умъртвени възрастни хора за някоя петолевка от цигани и разни дрогирани. На всеки
му е нужно малко смях и
радост. Да погледа телевизия, да послуша, да
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забрави за ниските пенсии, за скъпите цени, за
липсата на грижа от деца и държава. В едно руско предаване – „Лучше
всех”, човек се наслаждава на умотворенията
на най-малките. Колкото и да е уморен човек,
п р и
тази
игра
на изненади се
смее
от душа.
А з
с ъ м
н а д
осемдесетте,
като
мен е
почти
цялото село Лесичово, без
училище, без подрастващи. Много от наборите са самотни, работили са над 40 години, а са с мизерни пенсии и постоянно се питаме как ще изкараме
месеца. Нямам желание
да повтарям темите
във всички вестници и
телевизионни програми, че ще се увеличат
пенсиите, но по-нататък, а то новите цени
са започнали още пре-

кЪДе Сте, ПриЯтеЛи?

Уважаеми колеги!
Пред вас е съставът на танцовата
трупа на зенитния дивизион на 9-а
танкова дивизия, дислоцирана в кв.
Горна баня – София. Снимката е направена в средата на октомври 1951
г. по време на преглед на художествената самодейност на дивизията.
Третият отляво на акордеониста
Ганчо съм аз - сега 89 г., о.з. капитан
Йордан начев от Дупница. Ако все
още има живи от групата и се разпознаят, нека ми се обадят на телефон 0701/43220 – Дупница.

ДЪЛГоЛетниЦи

на читателя

ди началото на годината. Защо бе, скъпи ръководители на всички
партии, не стиснете
здраво ръце в дружеска
хватка и да помислите за бъдещето на родината?
Да се осъществява
стабилен контрол в
строителството, корумпираните да бъдат
хващани и пращани в затворите, да се стабилизира дисциплината
в училищата и болниците. На улицата контролът към водачите
нарушители да е найстрог. Да се спре хулиганското издевателство над старото население в малките селца.
Започваме да мислим, че
за управляващите не е
нужно старците да живеят толкова дълго, за
да не харчат милиони
за тях.
Така ли е в Западна Европа? Нека се замислят
политиците и управляващите и да направят
всичко възможно, за да
се подобри положението не само на възрастните и самотните хора, а на всички, които
живеят тук, в прекрасната ни, но изстрадала България.
група пенсионери
от село лесичово,
област Пазарджик

Бездомници
и бездушници

Преди няколко месеца край затворената квартална пекарна се заселиха бездомници. Местенцето е тихо – сбутано в рехавата зеленина между
блоковете, уж пред очите на всички, то си остава закътано. Чернокосата се устрои пред вратата,
на която отдавна виси табелка с надпис „Ремонт”.
Домъкна дюшек и стар син губер за завивка, там
прекарваше повечето време – свита като врабче, с отвеян поглед в парцаленото си гнездо. Русата направи бивака си под храстите. Кръглолика
и разговорчива, тя бързо се запозна с хората от
района. Двете възрастни жени се държаха скромно. Не вдигаха глъчка, чистеха край себе си. Така
преживяха лятото. За техен късмет есента също
излезе слънчева и суха. После настъпи ноември с
дълги и студени нощи, след които човек дори и на
припек не можеше да сгрее кокалите си. Навярно именно
мразът прогони нечаканите гостенки на квартала. Подире
им останаха
партакешите, струпани
край алеята. Скоро и те изчезнаха.
Какво се случва с хората, които на стари години са принудени да живеят на улицата? Мнозина
от тях навремето са имали домове и семейства,
ала сполетени от нещастието, губят и едното, и
другото. Причините за крушението са тривиални и често възникват от добри подбуди. Понякога родителите приписват имота на своите деца, а
след това онези ги натирват навън. Друг път скътаните спестявания се дават на младите, за да започнат свое дело.
Пропадне ли начинанието, страдат първо пак
бащите и майките - те биват изоставяни на произвола на съдбата.
В подобни случаи предадените от своите роднини възрастни трябва да бъдат защитавани. И
тази тема касае пряко държавата.
Чуждата неволя има много проявления, но тя
не бива да се приема като касичка, в която, като
подхвърлят монетка, околните да пречистват своето его, а неконтролирани сдружения и фондове
даже да припечелват процент. И въобще на повечето хора не им е нужна милостиня или изцедена крокодилска сълза.
По-добре е да действа система, закриляща ги
да не пропаднат. Затова сме длъжни да започнем с простичкия въпрос: защо допускаме да
има бедни и бездомни старци? Ние – обществото и държавата.
Николай НиколоВ

ДОСТОЕН ЗА УВАЖЕНИЕ

Миньорът кузман кузманов от
легендарното с. Медковец наскоро навърши 90 години. Селото е известно със Септемврийското въстание 1923 г. и с поемата „Септември“
на Гео Милев. 0
Пенсионерският клуб е оживен. В
голямата зала на общината Кузман
Кузманов е поканил много семейства,
роднини, близки и приятели за 90-годишния си рожден ден. На празни-

ка дойдоха и неговите дъщери медицинските сестри Соня и
Методинка, които се
грижат за здравето
му. По повод юбилея
си той дари 200 лева от пенсията си
за пенсионерския
клуб.
Кузман
Кузманов
произхожда от бедно
селско семейство. Той си
спомня, че след уволнението от казармата през 1953
г. започва работа на язовир
„Сталин“, сега „Панчарево“.
След това в Долни Пасарел
като водопроводчик и после две години в мината в Рудозем.
Натрупал вече опит като миньор,
заминава в МОК „Христо Михайлов“
с. Мартиново. Ръководството на ми-
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ната го приема и му гласува доверие
да работи в трудните забои по изграждането на коридори за аспирация на
въздуха до 50 метра височина.
Вълнуваща бе срещата му с Димитър Боянов от с. Смирненски, който

е бил главен инженер на рудника и
зам.-директор по техническите въпроси, както й със семейство Елена
и Любен Георгиеви от с. Сталийска

махала. Тя е била личен състав на
мината, а той началник-смяна.
„Кузман Кузманов бе най-здравият миньор и никога не възразяваше
на тежката работа. Много от неговите колеги починаха от силикоза, но
той е с желязно здраве и продължаваше неуморно да работи”, спомниха си те.
Днес той се радва
на внучетата си, които много го обичат.
Въпреки възрастта си
Кузман Кузманов все
още работи в личното
си стопанство. Дворът
му е образцов, добре
подреден, има зеленчукова градина, където си засажда пипер,
домати, лук, картофи
и др. Сега пенсионерите живеят скромно
в глад и мизерия, казва той, но вярва, че ще
настъпи момент, в който животът ще бъде похубав и по-спокоен.
Текст и снимки георги ПЕТроВ
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Радости и болки
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СПоДеЛете С наС

Д

рага редакция,
помогнете ми,
влюбих се във
виртуален човек.
От скука една вечер
седнах пред компютъра и се регистрирах в
сайт за запознанства.
Писах си с няколко души, но с един от тях
продължи много дълго
- вече пет години. Привързах се емоционално към него. Чувствам
го много близък и той
мен също. Споделяме
си всякакви неща, дори от детството.
Оказа се, че живеем през една спирка
на трамвая. В началото ме канеше настоятелно да се видим,
но аз все отказвах, защото се притеснявах
от външния си вид - на
60 г. съм, а той на 55.
Дойде моментът, когато престана да ме
кани, но продължихме
да си пишем. Всяка вечер той ме чака пред
компютъра. Така с този виртуален приятел
изкарах и новогодишните и великденските
празници. Пишехме си
непрекъснато. Споделях му за всичко, което ме вълнува или притеснява. Имам про-

тоé е óтеха Нямам ли право на щастие?
срещó самотата
блем с едната дъщеря
– пристрасти се към
алкохола. Всекидневно
съм свидетел на ужасни, травмиращи ме ситуации. Искам да й помогна, но тя отказва
под предлог, че съм си
фантазирала, че това

е болест. Връзката ми
с този човек ми помага много, за да възвърна
душевното си равновесие. Мисля, че го искам
не само като приятел,
а и нещо повече.
Нямам много контакти и явно затова е

важен за мен.
Той ми е утехата
срещу самотата. Все
едно че имам гости у
дома всяка вечер, пишейки си с него. Карали
сме се, но пак сме продължавали.
Чувствам, че вече е

част от моето ежедневие. Желая да го видя, но
той вече не иска. Има ли
някой с подобни истории? Пишете ми! Нима
е възможно да се проявяват чувства към един
виртуален човек?
криси, Благоевград

Здравейте, приятели, реших
да споделя и моята история, която ме измъчва от известно време.
Всички знаят, че обикновено
децата са егоисти по отношение на родителите си. Мислят,
че след като си ги родил, животът ти едва ли не приключва и
оттук нататък трябва да живееш само за тях. Така стоят нещата и при мен. Имам две дъщери, които завършиха престижно образование, имат хубава работа, но не са задомени и живеят при мен. Аз самата се чувствам като тяхна слугиня, защото не пипат нищо у дома. Аз чистя, готвя, пазарувам и т.н. Вечер
те излизат с компании, сутрин
тръгват на работа и така всеки ден. Вдовица съм от 15 години.
В началото самотата не ме гнетеше, но сега не е така. Все почесто се улавям, че имам нужда
от сродна душа - хей така, да има с кого да си изпия кафето, да поговоря, да
изляза някъде. Неочаквано това се случи преди две години. Запознах се с един
мъж. Не мога да кажа, че е някаква голяма любов – не сме двайсетгодишни, но
се разбираме добре, имаме си приказката. Искаме вече да се съберем и да изкараме старините си заедно. Поканих го
да дойде да живее у нас. Оттогава обаче дойдоха проблемите. Двете ми дъщери го посрещнаха на нож. Омразата
и ревността им са изписани на лицата им. Държат се така, че той да усе-

ти, че не е желан.
Приятелят ми се притеснява, чувства се неудобно. Проблемът е, че и в
неговото жилище живеят децата му и
няма място за нас.
Опитвах се да намекна на дъщерите
ми, че е крайно време да се изнесат и да
живеят самостоятелно. Те са на 35 и
38 г., но не желаят. А имат достатъчно пари и могат да си го позволят. Но
явно си мислят, че майка им няма право на личен живот и на щастие! Аз съм
на 65 г. и мисля, че още ми е рано да се
отказвам от всички хубави моменти.
Права ли съм?
В. и., софия

Отблъскващи навици
Спомнете си как
преди няколко десетилетия сте се заричали никога да не бъдете като някой възрастен роднина, превърнал се в мярка за
негативни сравнения
в рода. Крайно време
е да спазите собствената си заръка.
Не се превръщайте
в досадните си роднини от детството.
На младини често
си казваме, че когато остареем, “никога няма да правим така” по повод навици
у възрастните, които
не одобряваме. Всъщност колелото доста бързо се завърта
и бившите младежи
започват да мислят и
говорят “колко е лоша днешната младеж”...
Трупането
на вещи.
Постепенно домът на част
от хората
от третото
поколение
започва да
се превръща
в склад, а понякога заприличва на квартира на
клошари. Оказва се,
че противно на здравата логика, колкото
по-къса е житейската

перспектива пред един
човек, толкова повече
вещи “за всеки случай” е
склонен да събира, разбира се, огромната част
от които са напълно ненужни. Това не само загрозява интериора, но и
прави още по-трудно и
дори невъзможно качественото почистване на дома. Камарите с дрехи, книги, документи, пособия задържат изключително
много прах и мръсотия. Микроклиматът се
влошава, а жизненото
пространство буквално се намалява. При такава обстановка никак
не е чудно, ако внуците
не искат да идват често
в дома

на баба и
дядо.
А един ден наследници-

те на жилището просто
изхвърлят, при това с огромен труд,
всичко,
ко-

ето
н
а
възрастните им се е привиждало като ценно. По-добре да не причиняваме това на децата си.
Не се тревожете
да се освобождавате от стари и ненужни вещи.
Дори да
са здрави, преценете
реално
какво използвате,
а другото
или подарете, или направо изхвърлете.
отказът
от обновяване
на гардероба.
Носенето на дрехи

отпреди 20, 30 и повече
години не е добра практика. Може и
да ви из-

глеждат запазени, но със сигурност
ви придават “античен” вид. Да
не говорим,
че повечето хора с
възрастта
намаляват
теглото
си и обличайки старите дрехи,
изглеждат
като раздърпани. Дори да
имате скромни доходи, можете да си позволите периодично обновяване на гардероба.
Занемаряване
на външния вид
и хигиената.
Това, че не ходите всеки ден на работа

или на някакви официални места, не означава да не полагате грижи
за външния си вид. Всекидневният душ, бръсненето и подстрижката за мъжете и грижата за прическата и маникюра за жените си
остават задължителни.
Въпрос на самоуважение е! Да не говорим
как изглеждате в очите
на околните, ако сметнете, че вече не се нуждаете толкова често от
банята, било “да не настинете” или “че водата
е скъпа”. Нищо толкова
сложно
и скъ-

по не се изисква човек
да е чист и спретнат. А
за възрастните хора, които по биологични при-

чини вече не изглеждат перфектно, хигиената е неотменима.
Постоянно мрънкане, мърморене
и неодобрение на
всички и всичко.
Да, не е приятно да
остарееш, да се сбръчкаш, да не можеш да
правиш много от нещата, които не са ти
били проблем на младини. Но това не означава озлобление и
социално изключване. Ако се потопите
само във всекидневния битовизъм и загасите лампата на интереса си към света, сами се обричате на негативно отношение от
околните. Напротив,
старайте се да възприемате колкото се може повече
от новите реалности.
Интересувайте се
не само от
храната и
сметките за
парно.
Така ще имате
реални теми за разговор с по-младите,
но не просто от любезност, а защото има
какво да научат от вас.

Страницата подготви Соня ВъЛкОВА
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От София до Модена се стига много бързо. Защото има лоукост полети до близката столица на региона
Болоня, която е на нещо като половин час
път от Модена. Насочваме вниманието си към
споменатата
пътьом преди основната забележителност на
това приказно местенце
в богатата
област Емилия – Романя. На възловата пътна
артерия „Каналгранде”
между градската градина, наричана от местните хора малко помпозно
„парк”, до която е музеят
на Ферари, и
централната
улица, няма
как да сбъркате Общинската опера.
Защото точно до прочутата й фасада с четири
дорийски колони (колонадите с галерии са голям специалитет на Емилия - Романя), на ъгъла с пряката преди нея, ако
идвате откъм парка, е
разперил ръце в найхарактерната си поза
самият Лучано Павароти. Той е изработен
от бронз в реалните
си размери. Запечатана е и великолепната
му усмивка на добър
човек. Паметникът не
е единственото, с което Модена е отличила най-великия си син.
Тя е нарекла на негово
име и оперния си театър, който обаче и до
днес повечето местни наричат „Комунале” или „Общинския”.

Само можем да се
гордеем, че на местния туристически сайт
името на самия Павароти фигурира чак на
трето място в списъка
на най-големите звезди на тази сцена. Пър-

ва в листата е българската оперна княгиня
Райна Кабаиванска. Тя
е имала своята бляскава кариера в този
178-годишен театър,
а сега води майсторски класове в академията. И от десетилетия живее в Модена.
Нейният глас съпроводи Павароти в последния му път и това
беше знак за почитта
на великия италианец
и на неговия град към
българката.
На второ място в
листата на звездите
на моденската опера е
пак наше момиче – съпругата на великия ни

б а с
Н и к о л а й
Гяуров.
Мирела
Френи и
найи з вестният
в е линградчанин
ж и веят дълги години в
Модена. Тук той намира и смъртта си малко
преди да навърши 75
г. през 2004 г. и оставя голямата дъщеря на
Модена вдовица.
Операта
„Лучано

готвя може би най-фината италианска кухня. В града е „Остерия
Франческана”, избрана за най-добър ресторант в света. Но не
той е бил любимият на
великия певец, а както
бе видно по фигурата
му – и голям кулинар,
сиреч ценител на добрата кухня. Единият
от неговите фаворити,
съседен на имението
му, е „Европа ‘92”. Там
той лично е водил скъпите си гости като Боно, Стинг, принцесите
Даяна и Сара, Стиви
Уондър, Дзукеро и Селин Дион, а също приятелите му Хосе Карерас и Пласидо Доминго, с които правеха концертите на тримата тенори. Странно,
но всички знаменитости хапват нещо много

Павароти” е последно ремонтирана преди 20 години и заема
мястото на 12 стари
къщи, което първоначално настройва срещу нея доста местни
хора. Постепенно те
се влюбват в своя театър и изпълват до
краен предел неговите 900 места. Залата
им, издържана в найкрасивите класически
традиции на Италия,
има „само” 4 балкона
и 112 ложи.
Разбира се, озовали
се в Модена, няма как
да не посетите и двата
любими ресторанта на
Павароти. Там се при-

просто - ризото
с прочулото се в
цял свят Модена
балсамико.
Другият ресторант, предпочитан от оперните колоси, е
„Монтале”. С повече от 100 вида
вино в избата си,
ресторантът може да предразположи всеки за
солидно хапване. Започва се
с мезе като финото кулатело
и брезаолата, а
може и с шунка
от съседна Парма, а не е за изпускане и карпачото. От
пастите може да се
вземе всичко, което
е правено на място,
като например равиолите с рикота, пармиджано и маскарпоне плюс крудо. Една
хубава фиорентина –
телешка пържола от
поне кило, е онова,
което всеки уважаващ себе си италианец е готов да погълне като основно ядене. А после завършва
с домашните сладки
на Мария, тортата на
баба или една „Крема
Каталана”.
калина ПЕТроВа
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На този ден православната църква почита паметта на св. Константин и Елена, неговата майка, която го подкрепяла в начинанията му и открила Кръста Господен.
Флавий Валерий Аврелий Константин е римският император, сложил край на преследването на
християните в Римската империя. През 330 г. той
провъзгласява своето решение да превърне Византион в новата столица на империята, преименуван на Константинопол (Градът на Константин).
Близо 1000 години след неговата смърт градът остава столица на Византия.
В народния ни календар денят на двамата светци е един от магическите празници, който съчетава почитта към християнските светци и
езичеството. Той е свързан с култа към слънцето и летния огън, с преклонението пред небесната светлина.
Датата на църковния празник съвпада с някогашния древен култ към слънцето. Легендите разказват, че Константин е снажният момък, който
не се поколебал да влезе в огъня в името на Бог и
той го избрал за свой помощник с цел да убеди всеки, който е прегрешил, да играе върху огнена жарава. Според друга легенда първата нестинарка
изкупила греховете на жителите в село Българи,
което било затворено и те се женели помежду си,
като белезите върху децата били доказателство
за техните прегрешения.
Още от незапомнени времена нашите предци са
знаели, че огънят притежава магическа сила. Народните поверия гласят, че който прескача огън,
ще бъде здрав през цялата година. Нестинарите
влизат боси в жаравата, за да изиграят своя ритуален танц, вярвайки, че светците ги покровителстват. Затова държат в ръцете си икона на
Константин и Елена. В чест на огнените покровители жените правят обредни курбани, особено ако в семейството има болен или са преживели тежък период.

Мъжете, които си харесат булка на този ден,
се смятат за големи късметлии, тъй като тя ще
бъде отлична домакиня и ще ги дари със синове.
Името Константин в превод от гръцки език
означава постоянен и търпелив, а името Елена светлина, сияние, ореол, а също и избраница.
имен ден празнуват: константин, елена,
елка, Лена, Ленка, Ленко, костадин, костадинка, къна, куна, коста, кочо, койчо, Деница, Динко, Стоянка, Стоян, Светла, Светлана, Стойо, траяна.
Страницата подготви Уляна ПЕТкОВА
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гария. Пенсията ми е
365,91 лв., защото изгоря архивът на Концертна дирекция. Слава на Бога, продължавам да работя и работата ми, вместо да намалява, се увеличава. Не
усещам бремето на годините. 62 години са една зряла възраст, в която знаеш всичко, никой
не може да те излъже и
си длъжен внимателно
да внушаваш доброто,
което носиш на младите. Сигурно непрекасто и уважение на до- ните в културата на Бъл- Варимезов - прославе- натата ми работа и каайените в културата. В гария, положили толко- ната странджанска гай- то актриса, и като фолпредаването ви си да- ва усилия да ни съхра- да, е професор в Кали- клорист ме е поддържават среща различните нят като „нация на ду- форнийския универси- ла тонизирана и мотипоколения, които на- ховността“! Днес, кога- тет. Родопската песен на вирана. А и природата
края ги събира общо- то младите запяват „ба- Нели Андреева изтръг- ми е такава. Пък и майто хоро. има ли магия бината песен“, трябва да ва сълзи от очи и тогава, ка и татко ме научиха на
От стр. 1
сионерство ме задължа- в хорàта?
създават точните крите- когато чужденците не много добри неща. УчиГражданската ми ва да издирвам, проуч- Късата памет на нас, рии и да се придържат разбират точния текст. телите ми дадоха знапозиция и дългого- вам - къде, кога, какво, българите, играе лоша- към естетическите тър- Теодоси Спасов тръгна чимото за изгражданедишната читалищна и да информирам сво- та роля в живота и све- сения на предците, за да от един тракийски ор- то ми... Нататък - само
работа в НЧ „Христо евременно за фолклор- тоусещането ни. Днес сме максимално близо кестър „Родопи“ на Бо- работа, без почивка, без
Смирненски 1946“ – ните събития. По този някои мислят, че всич- до чистото изворно на- рето Христев и надми- губене на време. Нямам
София, водят към ми- начин се подпомагат ко започва от тях и че чало. Максимата „Във на световни величини. неработен ден в трудосията на съвремен- организаторите и тво- са свободни да правят фолклора трябва да се Чуждестранните специ- вия ми стаж и продълния „народен буди- рците, а и ценителите това, което им хрумне бърка с чисти ръце“ е алисти грабнаха стари- жавам. Колко още, Гостел“ - за възпитание на това изкуство ще съ- с компетентността на много точна. Не
под ще реши. Благодаря
в ценностите и есте- образят програмата си. абсолютни капацитети. всеки може
му, че ме обича!
тиката на предците
„Бабината песен на Това касае всички об- да бъде
- галя, постиги продължаване на нов глас“ ще бъде но- ласти и е продиктуванахте ли сте
традиционното нача- вата рубрика в преда- но от криворазбраната
всичко, на
ло в името на осмис- ването. Наскоро съ- „демокрация“. Все съм
което сте
ляне на съвремието и брахме най-успелите се учила от Големите.
се надяпоглед към бъдеще- за момента дарования В Националното радио
вали и
то. В 149-о СУ „Иван на Националното музи- като дете в детския ражелаХаджийски“ работя кално училище „Любо- диотеатър, в Народния
ели до
с деца в „Театър без мир Пипков“ и с тях ус- театър „Иван Вазов“, във
моменсцена“, където отно- пяхме да докажем, че фолклорните ансамбли
та?
во темата е обвър- фолклор „на жълти па- бях сред Първите: Ан- Фолкзана с народното вета“ може да се пра- дрей Чапразов, Люболорът ми
наследство: „С мъд- ви. Тези млади дарова- мир Кабакчиев, Апосдаде силата
ростта на предците, ния цяла учебна година тол Карамитев, Славка
и вярата в жив приказния свят на свирят и пеят „между че- Славова, Георги Георгивота, изкуството
българите“. Аз живея тири стени“ и с огромно ев - Гец, Стефан Дана- К ю р к и доброто! До ден
и с предаването. Не нетърпение чакат про- илов, Таня Масалитино- чийски, Стеднешен е така. Когато
изключвам телефо- летните конкурси, за да ва, Ванча Дойчева, Ви- фан Кънев,
телевизия СКАТ ме поС
фолклорната
формация
„калина”
и
на си. Във фолкло- се явят на тях. Младите олета Гиндева, Виолета Филип Кукани в „От българско
клуба
за
фолклорни
танци
„Балкани”
ра трябва да си все- трябва да имат непре- Бахчеванова... - велики тев, Коста
по-българско“ да ототдаен, взискателен, къснати творчески ан- артисти, и Михаил Буку- Колев, но трябва да зна- те записи от преди „Балразявам изворен фолкотговорен и към се- гажименти - да се пред- рещлиев, Михаил Йор- ем какво правим.
кантон“ още, „изчисти- лор, бях толкова щастбе си, и към остана- ставят, да се доказват, да данов, Павел и Румен
И да, има магия в хо- ха“ грамофонните плолите. „Фолклорът е изучават и артистично- Сиракови, Надка Кара- рото и тя е в единство- чи и съхраниха съдър- лива! Нека ми простят
гостите в студиото, ако
просто, в та- жанието на тези гласове
то нези сплоте- и инструменти, за да ни „им се карам“ понякощо, но
ност, съ- ги подаряват. Голямата га, че са неточни, неподне е за
п р и ч а с т - Вълкана Стоянова, пре- готвени или разсеяни.
прости
ност, в ду- ди да поеме към отвъд- Всяко предаване е пърхора“ х о в н а т а ното, ми каза: „Хей, вни- во и последно! Аз искам
думите
сила. Зато- мавайте, ще дойде вре- всички да бъдат най-дона клава хорото мето да си купуваме пе- брите! Обичам ги с цялата си душа! Това усесика са
ни е голя- сните от Америка!“...
водемо и здра- изглеждате много тиха и японските ценищи и се
во там, къ- добре. има ли това не- тели и изпълнители на
отнадето има що общо с актьорство- фолклора ни и се появиха да участват в предасят за
б ъ л г а р и то и фолклора?
всички
по света.
- Не знам дали из- ването. Благодарна съм
времеВижте как- глеждам добре, но ня- на Съдбата!
- как бихте искали
на.
ви хорà се мам комплекси по отнода
ви запомнят хора- В
вият в Ка- шение на визията. Човек
В студиото на предаването й всеки път е празник.
пренада и Ща- е такъв, какъвто си е. Ро- та?
- Усмихната.
даването вие от- то си присъствие на сце- джова, Надежда Хвой- тите, в цяла Европа, по дена съм през 1957 г. и
правяте покани за на и пред камера. Фолк- нева, Бойка Присадова, площадите на нашите
юбилеи, събори и лорът е традиция и на- Костадин Гугов... - вели- селища в неделя вечер,
надпявания. мла- следство, а „До бабата ки народни певци, му- пред Народния театър
ди гласове запяват - бебето“ е най-яркият зиканти, диригенти. До- „Иван Вазов“ в столинезабравимите пес- пример. Днешните мла- като водех стотици кон- цата! Песента за Дельо
ни на баби и дядо- ди творци имат услови- церти в различни жа- хайдутин се носи из Косвци. мислите ли, че ята за творческо разви- нрове, опознавах кла- моса... Колко наши музиднешните музикан- тие, стига да го искат, да сиката, обогатявах се и канти и певци превзеха
ти, певци и фолкло- издържат. Този възход се развивах всестранно света с фолклора ни и
ристи имат нужно- на фолклора ни у нас и и целенасочено. Така се станаха преподаватели
то, за да се развият по света го доказва.
създават критериите, в елитни университети,
в България?
- Всеки път отреж- без които не може. Дъл- за да преподават бъл- съм една от най-младиинтервюто взе
- Усещането за ми- дате специално мяс- бок поклон към доайе- гарски фолклор. Иван те пенсионерки в Бъливо аНгЕлоВ
Галина Василева (позната ни като Галя асенова) е родена в София, но голямата й обич е българското село (майка й е от Борован, Врачанско, а баща й е
от Прибой, радомирско). „Фолклорът е моята лудост” е един от основните
творчески девизи на Галя асенова. едва тръгнала в началното училище, започва да конферира концертите на Детския фолклорен ансамбъл „изворче” с художествен ръководител м. Букурещлиев при някогашния Дворец на пионерите. След завършване на средно образование Галя е приета във ВитиЗ „кръстьо
Сарафов” - актьорско майсторство в класа на професор Филип Филипов. През
първата година на следването започва да играе в постановки на народния театър „иван Вазов”, където остава 18 години. По това време работи и в националната телевизия като водеща на най-популярното фолклорно предаване „С
бъклица и дрян”, а по-късно е водеща на „насред село тъпан бие”. между представления и репетиции Галя обикаля села и градове, снима, излъчва „на живо”.
„аз съм горда българка!” са думите на Галя, които долавяш между обичаните
песни и свирни, между темпераментните кръшни български хора.
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От стр. 1
На събитието бяха
посветени много предавания по телевизионни канали с документални и биографични филми за певицата, интервюта с нея и близките
й хора, с мъжете в нейния живот, с откъси от
предишните й изпълнения в препълнени зали
и стадиони. Венецът на
тържествата бе четиричасовият концерт на
примадоната в Кремълския дворец.
Както винаги ослепителна, в прекрасна форма, Алла се раздаде на
сцената, предизвиквайки възторг у публиката.
След дълго прекъсване
от десет години тя пак
беше сред своите фенове – сияеща и щастлива.
Като че ли този път „жената, която пее” наистина е намерила онова, което й дава сигурност и
спокойствие и което е
търсила през целия си
живот: силното мъжко
рамо, поддръжка и разбиране в лицето на последния си съпруг.
През 2017 г. естрадната звезда мина за втори път под венчилото,
като сключи църковен
брак с 27 години по-младия си съпруг Максим
Галкин. След церемонията певицата призна,
че венчавката през 1994
г. с бившия й мъж - певеца Филип Киркоров, е
била „спонтанна и необмислена“, и посочи, че
цял живот ще се разкайва за тази своя постъпка. В същото време Алла подчерта, че църковният й брак с Галкин е
„обмислено и праведно

Женски
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Алла Пугачова  щастлива както никога
действие в името на любовта и верността“.
Щастливата връзка на
Алла и Филип продължи дотогава, докогато
на един техен концерт
зрителите не забелязаха, че примата не носи
брачна халка. След това

дойде разводът и новият брак на Алла Пугачова с Максим. Цяла Русия
предричаше, че този
брак ще просъществува не повече от година,
но това не се случи. Наскоро двамата отпразнуваха 15 години щастливи заедно.
Как започва връзката
им? В началото двамата
крият отношенията си,
защото Алла е все още
законна жена на Филип
Киркоров, макар че бракоразводният процес е

започнал. После идва
сватбата на Пугачова
и Галкин, която е грандиозно събитие за цяла Русия. Преди известно време двамата се осмелиха да разкажат за
онези моменти от техния живот, които вълнуват
обществото и
които
досега са
пазили в
дълбока
тайна.
Така
А л ла за
първи път
пред
р е портер на
„Нови
руски
сензации” сподели каква е истината за развода й с българина. Тя разказа как в началото на
новото хилядолетие отношенията между нея и
четвъртия й съпруг Филип Киркоров започнали да губят силата си.
Чувствата им постепенно изстинали. „Филя вече беше наясно, че ние
отдавна не живеем пълноценно, а „просто така”, разказва примадоната и продължава: „Аз
дори му казах, че ако

при мен се появи човек, който да ме плени,
аз просто ще тръгна с
него. Аз не съм от тези жени, които крият извънбрачните си връзки,
а карам направо. Но Филя мислеше, че се шегувам…”
Галкин има своя версия. Той твърди, че между него и Алла не е имало „любов от пръв поглед”, както дълго време пишат таблоидите.
Техният роман се завърта доста време след
това. Той все не смеел
да й каже, че е влюбен
в нея. Не смеел дори
да й звъни по телефона. Алла също потвърждава това: „Цели четири
дни Галкин не ми позвъни нито веднъж. Когато най-накрая чух дългоочаквания телефонен
звън, му казах: „Ти защо
не ми звънна цели четири дни?” И той разбра
всичко – че вече не мога
без него! Бях убедена, че
двамата идеално си подхождаме и няма да можем да живеем един без
друг…”, споделя първата дама на руската естрада. Киркоров до последно не вярва, че Алла ще се реши на развод.
Надява се на сдобряване. Не вярва, че това е
краят дори когато получава призовката за делото.
„Алла е много решителен, прям и откровен
човек, разказва Филип
Киркоров. Реши ли не-

Алла Пугачева, Максим Галкин
и децата им Лиза и Гарик
що, прави го. За нея в
живота съществува само едно понятие, около
което гради щастието си
– любов! Явно аз не можах да й я дам толкова
силно, колкото я искаше!”, заключава той.
Днес Алла е убедена
в щастливия им брак:
„Господ поправи грешката си, като в началото
ме наказа с Киркоров, а
после ме награди с Галкин! - казва тя. - Показа
ми какво не трябва да
правя и аз дълго го молих да ми прости за това, че се венчах в църква
с Филип, а после бракът
ни се разтрогна. Сигурна съм, че Бог ми прости
и ми даде утешение в лицето на Максим. Според
мен това бяха събития,

решени не на земята, а
на небето! Бракът с Киркоров беше най-голямата грешка в живота ми!”
На 24 декември 2011
г. Алла Борисовна и
Максим Галкин официално оформят брака си.
Няколко месеца след
сватбата в пресата започват да се появяват
писания, че искат да си
имат деца. На 6 октомври 2013 г. гръмва новината – в семейството на
Пугачова и Галкин са се
родили близнаци – Лиза
и Гарик. Днес Лиза все
по-поразително заприличва на майка си, а Гарик – на баща си. Филип
Киркоров също е баща
на две деца – син и дъщеря, която носи името... Алла-Виктория.

КРАСИВИ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Прикрийте недостатъците Да почистим идеално
готварската печка
на фигурата
Облеклото се разделя на празнично, ежедневно и предназначено за работа и домашно. При избора му трябва да се обърне
специално внимание на фигурата.
Пълната жена, облечена в тъмни цветове, изглежда по-фина, отколкото облечена в светли. Визуално ще я прави по-слаба и рокля или костюм с вертикални линии. Хоризонталните ивици ще имат точно
обратния ефект - ще изглежда по-пълна.
Ако сте с тесни рамене и широк ханш,
трябва да се опитате визуално да ги разширите. Ширината на горните дрехи трябва да се
равнява на обиколката в областта на бедрата.
Коремът и бедрата може да бъдат скрити
чрез блузи или сака с мека свободна форма.
Горната дреха да достига до бедрата.
За да изглеждат краката стройни, носете поли до средата на коленете. Тъмните непрозрачни чорапогащи засилват това впечатление.
За пищните жени е излишно да напомняме, че особено за зимата дългото палто визуално увеличава фигурата. Така че е по-добре
да залагат на по-къси връхни дрехи. Подбирайте туники и блузи с висока талия, които визуално ще подчертаят бюста ви и ще отвлекат
вниманието на околните от сочните ви талия,
задни части и бедра.
Носете точния размер. Дрехата няма да

отнеме 10 кг от вашия ханш, а избирането на
такава, която ви подхожда, може да допринесе
много за външния ви вид, по-точно да изглеждате по-слаба.
Ако дрехите са прекалено стегнати, всички издатини и други недостатъци ще се появят. Ако те са твърде големи, придават обем и
може да ви направят да изглеждате по-пълна,
отколкото сте в действителност.
Моделите с шарки, диагонални ивици, зигзаг и други подобни ще заблудят окото и ще
отнемат от проблемните области. Въпреки това избягвайте хоризонталните ивици, защото
ще изглеждате по-пълна.
Ако имате широки ханш и талия, когато носите панталони, не трябва да слагате такъв, който е плътен или широк на глезена. Панталоните, в които ще изглеждате най-добре, са тези,
падащи нормално по крака, защото ще придадат по-симетричен вид на визията ви.

Ако се чувствате изморени от постоянното
чистене на готварската печка с различни и все
по-силни препарати, а желаете тя винаги да изглежда като нова, ето няколко съвета как да почистите копчетата на фурната от мазнините за
2 минути по безвреден начин и без да купувате
скъпи химически препарати.
Продукти: памучен тампон/клечка за уши,
няколко капки спиртен разтвор на анасон (може да използвате мастика), стара четка за зъби
Накиснете памучния тампон в спирта и избършете
с него
замърсените
участ ъ ци на
печката. Изчакайте няколко
минути и ще видите как мазнините и мръсотията ще
изчезнат пред очите ви.
Ако все пак наслояванията са много упорити, изтъркайте леко проблемните зони с четката
за зъби, като преди това я натопите в анасона.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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Äæаíêè íа траïезата
няма как в сезона на джанките
да подминем с лека ръка любимите ни от детството малки
кисели плодчета с неподражаемо нежно очарование. Благодарение на обсебващо стипчивия
си вкус те може да се превърнат
в прекрасно и оригинално допълнение към всяко едно сладко или
солено блюдо.

×орáа ñ ëаïад
Продукти: 1 връзка пресен лук, 1/2 кг лапад, 20 зелени джанки, 1 връзка магданоз, 1 връзка джоджен
За застройката: 1 ч. ч.
мляко, 2 яйца, черен пипер, сол
Приготвяне: Лукът се нарязва на ситно и се задушава с няколко супени лъжици
вода, за да поомекне. Доли-

Ñóïа от зеëеí ôаñóë

Áоáеíа ÷орáа
Продукти:
250 г боб, 1
морков, 1 зелена чушка, 1 глава лук, 2 стръка пресен лук,
1 стрък пресен
чесън, 1/2 връзка магданоз, 1
щипка джоджен,
12 кисели джанки, 2 с. л. доматено пюре, 2 с. л. олио, сол
Приготвяне: Бобът се сварява до омекване. Чушката,
пресният и старият лук се нарязват на ситно и заедно с настъргания морков се задушават в сгорещеното олио. Щом
омекнат, се смесват с боба и се оставят на котлона да заврят. Чорбата се посолява и в нея се добавят джанките. Ври
10 минути, след което се добавят доматеното пюре и джодженът и ври на тих огън още 5 минути. В края на готвенето се добавят ситно нарязаните пресен магданоз и пресен
чесън, стрит със сол.

Продукти: 300 г зелен фасул, 1 връзка
зелен лук, 100 г джанки, 50 мл олио, 15 г
Приготвяне: Почистеният, измит и нарязан на дребни парченца зелен фасул се задушава в олиото и малко вода заедно със
ситно нарязания лук. След омекването на
фасула при непрекъснато
бъркане
се прибавят
брашното и
джанките и
се заливат с
вряща вода. Чорбата
се вари до готовност. Накрая се прибавя чубрицата.

ват се 6 ч. ч. гореща вода.
Прибавят се изчистените, измити и ситно нарязани
лапад, магданоз, джоджен и
джанките. Чорбата се посолява на вкус.
След като се махне от огъня, се застройва с разбитите с млякото яйца.
Поръсва се със смлян черен пипер.

Ñóïа ñ áаêëа è ÷еñúí
Продукти: 100
г бакла на
зърна, 100
г бакла на
шушулки,
шепа зелени джанки, 1 морков, 1 глава лук, 2-3
скилидки
чесън, копър, сол,
олио, лимон
Приготвяне: Баклата
на шушулки трябва да
бъде много млада, както и зърната. Нарежете

Ëозовè ñарìè
Продукти: 500 г кайма, 30 мл
олио, 40 лозови листа, 100 кромид лук, 100 г ориз, 2 яйца, 100 мл
краве кисело мляко, 20 г брашно
тип 500, 100 г джанки, щипка черен пипер млян, 1/2 връзка магданоз пресен
Приготвяне: Запържете нарязания на дребно лук, прибавете
каймата и пак запържете. Добавете ориза, солта, черния пипер,

джанките и магданоза. Попарете
лозовите листа и върху обратната страна сложете от плънката. Завийте сарми и ги наредете в плитка тенджера или в тава и отгоре
притиснете с чиния. Залейте с бульон или хладка вода и варете на
слаб огън. Готовите сарми залейте със сос, приготвен от киселото
мляко, яйцата и брашното. Поднесете с кисело мляко.

Ãозáа от êоêоøêа
Продукти: 1 кг кокоше месо, 100 г масло, 50
г сланина/свински гърди, 20 г брашно, 700 г
джанки, 15 г лук, 150 г
червени домати, може
от буркан, 1 с. л. червен
пипер, 1 връзка копър

Продукти: 1,5 кг месо по желание, 750 г зелен
фасул, 25 джанки, 2 глави
лук, 3 пресни домата, 2 с.
л. гъсто доматено пюре,
черен пипер, сол, 1 с. л.
червен пипер, 3 с. л. брашно, 200 мл вода, чесън по

ното в малко вода брашно.
Поръсва се с червен пипер и ври до сваряване на
месото, за да остане на мазнина.
Изчистените от костилките джанки се прибавят
накрая, като се варят около 5 минути. Поръсва се с
червен пипер и нарязан на
ситно копър.

Приготвяне: Месото
се нарязва на парчета,
които се запържват леко в маслото, след което се прибавят сланината/свинските гърди и нарязаният лук, доматите и
солта, както и разтворе-

Ìеñо ñúñ зеëеí ôаñóë
желание, 2 шепи пресен
магданоз, 1 шепа листа от джоджен, олио
Приготвяне:
Месото се нарязва на хапки, доматите - на кубчета, зеленият
фасул се почиства
и се нарязва на поедри парчета, джанките се измиват и се срязват с нож. Лукът се нарязва на ситно и се запържва в олиото. Добавя
се месото и се запържва
до розова коричка. Слагат се джанките, доматите, доматеното пюре, сол,
черен и червен пипер, по-

сле се долива вода. Когато
месото се свари (свинско
и младо телешко - около
45 минути, агнешко - около час), се слага зеленият
фасул и се вари още 10-15
минути. Брашното се размива в 200 мл вода и се слага в ястието. Добавят се нарязаните магданоз и джоджен. Оставя се да клокне
2-3 минути. По желание заедно с брашното се слага и
пасиран чесън. Когато се
готви с пилешко, джанките
се срязват 4-5 пъти, за да
уврят по-бързо, а зеленият фасул се слага от самото начало. За около 15 минути всичко се сварява и
се продължава с брашнената кашица.

шушулките. В тенджера с няколко с. л. олио запържете нарязаните на ситно лук и
морков. Налейте 2-3
купички топла вода и
сложете баклата (зърната и нарязаните шушулки). Посолете и
варете 25-30 минути.
Опитайте дали баклата е сварена. Добавете джанките и доварете чорбата още около
10 минути. Свалете от
огъня и подправете с
нарязани на ситно чесън и копър. Овкусете
с няколко капки лимонов сок.

Ñеëñêè гþве÷ ñ граõ
Продукти: 1,5 кг телешко месо от джолан, 250 г фасул, 250 г
грах, 1/2 кг картофи, 250 г домати, 250 г цветно зеле, 100 г червени чушки, 100 мл прясно мляко,
200 г джанки, 250 г телешко було, 1 стрък пресен лук, 2 връзки
магданоз, 100 г краве масло, сол,
червен пипер, джоджен
Приготвяне: Джоланът се нарязва на парчета. Слага се в дълбока тенджера с вода и се оставя да ври за около час. Прибавят
се нарязаните зеленчуци – зеленият фасул, доматите, накъсаното на парчета цветно зеле, картофите, грахът, лукът, джодженът,
магданозът и джанките. Накрая
се овкусява със солта, черния пи-

пер и маслото. Най-отгоре се покрива с телешкото було. Съдът се
захлупва и ястието се оставя да
ври на слаб огън, докато се задуши хубаво.
Страницата подготви
Наталия ГЕНАДИЕВА

15.V. - 21.V.2019 г.
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ÃËÈÖÈÍÈßÒÀ – âîäîïàä îò öâåòîâå
Пролет е и всичко
цъфти и радва окото! Но
има едно растение което не може да не бъде
забелязано – глицинията, наречена още вистерия. Това са атрактивни
увивни дървовидни лиани. Издръжливи, жизнени и дълголетни, те
могат
д а
се

катерят
нависоко по стени,
огради или оформящи рамки и опори.

Високо са ценени заради красивите си, висящи на гроздове цветове – бели, розови, лилави, сини или виолетови.
Плодовете им са плоски
зелени шушулки, в които се намират семената. Глицини-

ите, отгледани от семена, цъф-

тят на десетата до петнадесетата година от поникването, често и покъсно. Затова като методи за размножаване
са предпочитани присадките и вкореняването на резници.

Изисквания

За да цъфти обилно,
на глицинията е необходима ярка слънчева светлина – шест
или повече часа
на ден, и дълбока, умерено плодородна, влажна
почва, която да не пресъхва прекалено. Адаптира се към различни почви, макар че предпочита неутрални, до слабо кисели. Добре е да
се предвиди подпора и
подходяща рамка за короната, върху която да

се разпростре. Глициниите са добри катерачи –
могат да се аранжират
на перголи, беседки, по
телове и мрежи, дори на
вертикални стени, стига
да имат здрава подпора
на разстояние 4-6 см от
самата стена.

Подготовка

Добрата подготовка
на почвата е в основата на израстването на
здраво цъфтящо растение. Първоначално е
добре да се знае pH-то
и нивата на фосфора.
В пръстта се добавят и
размесват торфен мъх,
добре угнил тор или
готов компост в съотношение една трета за
подобряване качеството и подсигуряване на
дренаж.

растението е облагородено, присадката трябва да е заровена плитко в почвата. Уплътнете
добре пръстта около корените и полейте обилно. Младите растения се
торят ежегодно. Не очаквайте младо растение
да цъфне в периода на
нарастване.

След като почвата е
подготвена, вистерията
може да се засади. Ако

Няколко годишни
подрязвания поддържат лианата в добра

Засаждане

Ïðúñêàíå ñ ïðèðîäíè ñðåäñòâà
Продължение от бр. 18
Унищожаването на листните въшки и бълхи и неподвижните форми
на акарите
при овощните
култури
м о же да
се постигне
чрез използването на
200–250 г
сухи корени

или
0,5 кг суха
надземна маса от глухарче.
Накисва се за
1 денонощие в
5 л хладка вода. Първото
пръскане е
при разпукване на пъпките, а второто
– веднага след
прецъфтяването. Следващите третирания
се извършват
през около 2
седмици.
л и с т н и
въшки, акари и гъсеници при домати,
краставици, зеле, бобови култури, ябълки и
др. могат да се унищожат с бял синап. Използват се 100 г изсушени
и смлени растения, които се накисват за 2 денонощия в 5 л вода с температура около 40 градуса. Прецеждат се и към работния разтвор се прибавят 8–10 мл
прилепител. Пръска се няколко

пъти през 7 дни.
листогризещите гъсеници,
лъжегъсеници на
листните оси по
овощни и зеленчукови култури
се унищожават
с ралица. Използва се наземната маса,
набрана в началото на цъфтежа, както и събрани през
есента
и л и
ранна пролет корени.
За 2 дни в 5 л
хладка вода се накисват 0,5 кг изсушени растения
или 50 г
корени. Извлек в
същото съотношение може да се
приготви
и като същото съотношение се вари
80–100 мин.
Прецежда се и се
съхранява в

тъмни стъклени бутилки не
повече от
30 дни.
Към 5 л
работен
разтвор

се добавят по 8–10
мл прилепител.
Отблъскващо
действие върху поповото прасе има
хризантемата.
Стъблата й, събрани през есента, се
нарязват на ситно
и се смесват със семената, които ще се
сеят. Ако растенията са вече разсадени, стъблата на хризантемата се поставят около корените им.
Засяването на
къдраволистен
магданоз предпазва от нападение
на филоксерата. За
целта магданозът
се отглежда в междуредията на
директните сортове

лози.
Къдраволистният магданоз отблъсква и
голите охлюви,
когато ягодовото насаждение е
заобиколено от няколко
реда, засети с
него.
Край

Подрязване

форма, не бива да й се
позволява да нараства
неконтролируемо, полезно е и за да се стимулира цъфтежът.
След като вистерията се разпростре на отделеното и място, следва лятното подрязване.
При зимното се режат
основните клони, като
се оставят четири или
пет пъпки. Изрязват се
и всички издънки в основата на растението.

ÏÐÀÂÈËÀ ÇÀ
ÄÎÁÐÀ ÐÅÊÎËÒÀ
Можете да отгледате домати, без да си губите
времето с разсад, а да засеете семената направо
в градината, там, където искате. Това трябва да
направите още в началото на май, когато температурата на почвата трайно се е повишила, а има
и достатъчно влага. За този начин на отглеждане
използвайте нискостеблени сортове.
Началото на май е подходящо време за засяване на ранни готварски тиквички. Засейте само
няколко гнезда, колкото да използвате като пресни в домакинството. Ако искате да си приготвите
тиквички за зимнина, по-изгодно ще е да засеете
и през юли, за късно производство.
Засаждайте зеленчуковия разсад в часовете на
късния следобед, за да не страда от обедното
слънце. Често се случва растенията да полягат и

да изгарят върху сухата почва. В облачно време
може да засаждате по всяко време.
Зеленчуците не понасят силния вятър и много ще им е добре, ако имат естествена защита на
високо растящи растения. Това са т. нар. кулисни
посеви. За тази цел много подходящи са царевицата, слънчогледът, соргото (метла), които се засяват на гъсто в 2-3 реда. Тези кулиси са и много добра преграда за листни въшки и други леки
насекоми, които се разнасят от вятъра на големи
разстояния, до каквито с крилата си не биха могли да стигнат.
Поливайте зеленчуците в ранните сутрешни часове, когато температурните стойности на
въздуха, почвата и поливната вода са близки. В
обедните часове водата изстудява много почвата
и растенията изпитват физиологични смущения.
Страницата подготви Уляна ПЕТкОВА
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Мълния

Б

орисов редува
откриванията на
обекти, нарочно
забавени, за да бъде
рязането на ленти близо до изборите, с обикалянето на студията
на популярни предавания. Внушава, че лично раздава милиони,
сякаш ги вади от джоба си, а не изпълнява
функционалните си задължения…
Това рекламиране
на политическата сила, чийто председател
е Бойко, даде повод на
социалистите, изпреварили го с 2-4% в последните изследвания
на общественото мнение, да подадат сигналжалба до ЦИК за нарушения. Отговорът не
закъсня. Оповести го
говорителят Александров, бивш представител на БСП, преминал от
другата страна на барикадата - срещу какво ли,
включен в квотата на
гербаджиите. Нямало
директно отстъпление
от правилата и използване на държавни средства в интерес на ГЕРБ.
Само че националните
медии мерят с хронометър платените минути на останалите участници в надпреварата, а
Борисов говори колкото си иска, дори се сърди, ако водещите зада-

Трибуна
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Повод за тревога

ват неудобни въпроси.
В предаването „Лице в
лице“ Цветанка Ризова
например се осмели да
му противоречи, че не
е нормално да се сравняват върховният съдия Лозан
Панов и шефът
на Комисията за
борба с корупцията Пламен Георгиев. Премиерът
чак почервеня от
възмущение. Прекъсна журналистката, уплашен да
не би тя да напомни, че този магистрат бе наблюдаващ прокурор по
аферата „Ало, Ваньо“, с Мишо Бирата и замаза нещата. Реално спаси кариерата на злоупотребилия със служебно
положение министърпредседател. Как помнещият добрини смел
пожарникар ще посегне на подобен симпатизант? Нищо че апартаментът на Лозан е купен
от жена му, преди да бъдат семейство, а обилно
показваната им виличка
във варненския квартал
Галата е с редовни документи и може да се нанесе пет пъти на скритата в декларацията тераса с барбекю и сауна
на задължения да пре-

следва криещите имотите си големци. Панов
не бил политически неутрален, ядосва се премиерът. Помолен да посочи конкретни приме-

ли някой от върхушката,
дето да не е крал от общата ни каца с мед?
Има ли основание за
неописуем страх премиерът, че ако падне

ри, по шопски се измъква. По същия начин постъпва и с опитите на колежката да сподели намеренията си за съдбата
на Порожанов. За негови прегрешения излязоха куп документи, според които той и съпругата му сериозно са се
обогатили. Бойко мръщи потно чело и размахва безпомощно ръце,
самият той вече се бил
объркал… След зачестилите до втръсване изяви на Борисов у непредубедения зрител възниква въпросът: остана

от власт, ще го сполети
ужасна участ? Два пъти
заяви, че няма да подаде
оставка независимо от
резултатите от изборите. Предполагаме, че поне до декември със зъби
и нокти ще оцелява до
избора на главен прокурор. Не успее ли да
нагласи свой човек на
поста на върховния обвинител, жална му майка, както казват в Банкя. Започне ли ваденето
на скелети от гардероба, цялата гербаджийска структура ще се срути като кула, построена

върху пясък. Окаже ли
се в калта самият й създател, по стар нашенски
обичай ще му се нахвърлят довчерашни угодници, по-зли от онези,
на които Бойко съсипа бизнеса, прокуди
в чужбина или
с помощта на
„независимата
съдебна система“ вкара зад
решетките често с недоказани обвинения.
За производителя на популярната карнобатска ракия и различните маркови
алкохолни напитки г-н Стайков например се разпространява слухът, че
е ударен заради обещанието за финансова
подкрепа на политическа сила, противник на
ГЕРБ. И е отказал да даде 10 млн. кеш на управляващата партия…
Най-обезпокоителното е, че Централната
избирателна комисия
показа пристрастност
и не посъветва премиера да излезе в неплатен отпуск и със собствени средства от субсидията да се посвети изцяло на предизборната

Защо пълзим в краката на папата
Папата дойде в България и отново станахме свидетели на
организирана проява на поредната наша
българска простотия,
гарнирана със смешно
комплексарско чуждопоклонничество... Неща, за които не виждам някой да си дава
сметка?! Имам предвид абсолютната българска тъпанарска еуфория
около посещението на
йезуита аржентинец папа Франциск,
избран от абсурдната католическа
сектантска
догма за „Земен наместник на Бога”,
който изпълнява функциите едновременно на държавен ръководител на Ватикана и
„Духовен Глава” на целия католически свят?!
Добре че малко порано йезуитът аржентинец направи признанието за просветителската роля на светите
братя Кирил и Мето-

дий, чийто ученик свети Климент Охридски
продължи тяхното дело и създаде не кирилицата, а БЪЛГАРИЦАТА! С други думи, с признанието, че ние, българите, сме създатели на
Цивилизация, защото
нашите предци са създатели на Писменост,
на Азбука – не „славян-

предстоящото посещение на папа Франциск,
но само и единствено
като знак за нашата
измислена съпричастност към западната цивилизация?!
Няма такова нещо,
уважаеми и драги ми
българи, имам предвид „съпричастността”. Прочетете дори

ска”, а тъкмо БЪЛГАРСКА!... Признавам си,
че огромното ми възмущение се дължи и
на българската простотия като цяло – българската ни комплексарщина се въодушеви до
неизмерими висоти по

статията на „Фигаро”
за предстоящото посещение на папата в София, откъдето ще ви
стане ясно, че нашите
„цивилизационни евроатлантически партньори” продължават
да гледат на нас като

на други, като на хора
втора ръка!... И знаете
ли защо – защото просто ние сме православни християни! Твърде
различни сме... Друг
е въпросът, че самите ние, българите, сме
създатели на тази цивилизация, православната, която англосаксите и романите не обичат особено, защото им е потенциален геополитически и цивилизационен конкурент.
Миналата година
руският
патриарх Кирил
дойде в София,
каза и призна
недвусмислено: „Без българско православие
нямаше да има
руско православие!” И цялата ни
грантова прозападна политикомедийна пасмина се хвърли да
го обругае, да го заклейми, да подчертае
тъпанарския български външнополитически васалитет, ситуиран в последните години към Вашингтон,
Брюксел и НАТО?!... Руският патриарх просто

каза и призна това, че
през БЪЛГАРИЦАТА и
произтичащото от него ПРАВОСЛАВИЕ ние,
българите, сме историческият субект на славянската цивилизация,
на нейната писменост
и православието!... Е,
след като по един или
друг начин и руският
патриарх Кирил, и папа Франциск признават цивилизационната
субектност на българския народ, защо ние,
българите, трябва да се
държим като абсолютни идиоти, като кретени, които заклеймиха
по най-грозен начин
единия, а днес боготворят другия... Този друг,
който дори не е наш
християнски брат, в
смисъл православен?!
Неофит посрещна
Франциск с любезна
студенина. И няма как
да е иначе, след като
старата ни ортодоксална църква си има работа със сектантска, неканонична ерес, каквато се явява католицизмът спрямо православието. Така че критикуващите коментатори
са или атеисти, или глупаци, или просто добре заплатени запад-
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борба. Държавата няма
да спре да функционира, защото има няколко заместник министър-председатели. Така се прави в нормалните демократични страни. Май и в ЦИК, както в повечето институции в многострадалната родина, се страхуват
от Бойковия гняв. Дали
комисията ще бъде верен арбитър, след като и преброителят е
фирмата на всеизвестен антисоциалист, ще
се разбере на 26 май.
Ефективните средства,
блокиращи евентуални
фалшификации, са масовото отиване до урните, плътното следене
от страна на членовете на секционните комисии представителите
на ГЕРБ да не безобразничат и смелото реагиране на всяко забелязано нарушение.
Практиката в много проспериращи страни показва, че когато
държавата се изправи
против народа, в крайна сметка губи битката.
Колкото повече хитрува, толкова повече се
множат редиците на недоволните от нея и всеки повод за тревога се
превръща в стотици и
хиляди бюлетини срещу
властниците. Надяваме
се ние, българите, да не
бъдем изключение…
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
ни – гербаджийски
или соросоидни неолиберални клакьори.
Но в никакъв случай
– добри православни
християни! Въпросната паплач се интересува от съвършено
други неща, камо ли
да се опита дори да
осъзнае нашата българска цивилизационна субектност?!
Поклон пред позицията на богочестивия ни патриарх Неофит, на Светия синод и
на Българската православна църква! За силата и смелостта им да
устоят за пореден път
нашата цивилизационна и българска идентичност в тези тежки
за народа и вярата ни
глобализационни разблудни времена. И ги
призовавам да анатемосат цялата платена
прозападна паплач,
която си позволява за
пореден път да се кланя на онези, които по
принцип мразят от дъното на душата си православието и респективно България!!!
Проф. Людмил
ГЕОРГИЕВ
Материала публикуваме със съкращения.
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не носи
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6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:15
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
15:45
16:00
16:10
16:25
17:00
17:25

ПЕТЪК, 17 май
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Спортисимо
Културното наследство
на България: Среща на
културите
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Разследването на Мун
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Културното наследство
на България: Богове и
герои
Бързо, лесно, вкусно
Зелена светлина
БНТ 2

ПЕТЪК, 17 май
Защо?
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Откакто свят светува
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Парламентарен контрол
60 минути за култура
№1 Туризмът
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Новото познание
По света и у нас
Евроизбори 2019
10 000 крачки
Съкровище в двореца
Търсачи на реликви 2
Стани богат
История.bg
По света и у нас
BG Music Festival 2018
Натисни F1
Музика, музика...
В близък план
Откакто свят светува
Видях безкрайното време
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви 2
5:00 Съкровище в двореца

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

БНТ 4
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
22:00
22:30
23:00
23:25
23:30
0:00
2:10
2:50
3:20

ПЕТЪК, 17 май
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
В кадър
Време за губене
Бразди
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Опера на открито
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
В близък план
Джинс
По света и у нас
Зелена светлина
Спортисимо
20 години Сателитен
канал на БНТ: „Полет над
нощта“
Още от деня
Време за губене
Панорама с Бойко Василев

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

Спортисимо
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
Нощни птици
По света и у нас
Зелена светлина
Джипси Кинг на Пако
Балиардо
Въздушен сблъсък
Култура.БГ
100% будни
Още от деня
Панорама с Бойко Василев

СЪБОТА, 18 май
Внимание, роботика
Диноотряд “Кунг-фу”
Сребристият жребец
Магна Аура, изгубеният
град
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
6:05
6:30
6:50
7:15

6:00
6:30
7:00
7:25
7:50
8:15
8:30
9:00
9:15
9:30
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00

16:10
17:30
18:00
19:00
19:30
20:00
20:30
22:15
22:35
22:50
23:20
0:20
1:50
2:20
4:05
5:00
5:15

СЪБОТА, 18 май
Часът на зрителите
Пазители на традициите
Сид – дете на науката 2
Точица
Сафарито на Скаут
Как върнахме дядо към
живота
По света и у нас
Домът на вярата
Олтарите на България
Вяра и общество с Горан
Благоев
Откакто свят светува
Пазители на традициите
Време за губене
По света и у нас
Репетиция
В близък план
Арт стрийм
Добър ден с БНТ 2
Гласът, който моли Бога
за България /105 г. от
рождението на Борис
Христов/
Горски хора
Опера на открито
Рецепта за култура
Часът на зрителите
Арт стрийм
Музика, музика...
Семейното събиране на
Мадеа
Европейски маршрути
По света и у нас
Туристически маршрути
Добър ден с БНТ 2
Следите остават
Време за губене
Семейното събиране на
Мадеа
Рецепта за култура
Домът на вярата
Европейски маршрути

4:20 Бързо, лесно, вкусно
4:50 Култура.БГ
5:50 Малки истории
СЪБОТА, 18 май
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Капитан Петко войвода
14:20 Борис Христов – следи в
безкрая на времето
14:50 Златни ръце
15:00 Откакто свят светува
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Стъклената река
22:20 Ленти и документи:
„Между кадрите“
23:35 Часът на зрителите
0:05 По света и у нас
0:20 Рецепта за култура
1:15 Музика, музика...
1:45 Репетиция
2:15 Да, опера!
2:45 Младите иноватори
3:15 Лястовиците
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 №1 Туризмът: Любов към
професията

20

9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди
13:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 Анна
16:40 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:45 Най-трудното състезание с Джеймс Кракнъл
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Горящата равнина
22:35 По света и у нас
22:50 Студио “Х”: Не убивай
0:40 Мръсен малък номер
2:05 Въздушен сблъсък
3:35 Извън играта
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 19 май
6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Диноотряд “Кунг-фу”
7:15 Магна Аура, изгубеният
град
7:45 Телепазарен прозорец
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги
Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Професия документалист /90 години от
рождението на Христо

Ковачев/
13:40 “Хора и бури” и “Вар”
14:00 Библиотеката
15:00 Момичето, което яздеше
китове
16:45 Семейство Даръл 3
17:40 Скритият език на парите:
Анонимният герой
18:00 Джаз фестивал в Монтрьо “Микстейп”
18:30 Спорт ТОТО
19:00 През коридорите на времето с Морган Фрийман 2
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 България от край до
край 8
21:15 Джак Казиното
23:10 По света и у нас
23:25 Зенит
1:25 Студио “Х”: Не убивай
3:20 Мръсен малък номер
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 20 май
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Културното наследство
на България
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:55 Приключенията на горските мечоци
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език

НЕДЕЛЯ, 19 май
Време за губене
Откакто свят светува
Сид – дете на науката 2
Точица
Сафарито на Скаут
Дребосък
По света и у нас
Неделна литургия
Домът на вярата
Рецепта за култура
По света и у нас
Приказките на госпожа
Виола
Световните градове на
България
Добър ден с БНТ 2
До Европа и напред
Часът на българската
музика: Катя Филипова
„Кутия за емфие“
На опера с БНТ 2: “Евита”
Афиш
Натисни F1
Новото познание
Младите иноватори
Откакто свят светува
Етнофокус
Оратория “Елиас” от
Феликс Менделсон-Бартолди
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Джинс
Афиш
Пътешествия
Музика, музика...
Гласът, който моли Бога
за България
Репетиция
Златни ръце
Младите иноватори
Арт стрийм
В близък план

ПОНЕДЕЛНИК, 20 май
6:00 Защо?
6:25 Култура.БГ
7:25 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Малта - Дестинация на
длан
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Пиренеите
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Защо?
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Стани богат
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред
23:00 По света и у нас
23:25 25 години Роберта балет
0:25 Натисни F1
0:40 Знание.БГ
1:10 60 минути за култура
2:10 Репетиция
2:40 Домът на вярата
3:10 Младите иноватори
3:40 Часът на зрителите
4:10 Япония днес
4:35 Библиотеката

6:00
6:30
7:00
7:25
7:50
8:15
8:30
9:00
10:30
11:00
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:30
16:20
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
23:10
23:25
0:25
0:55
1:10
1:40
2:10
3:20
3:50
4:00
4:30
5:00

НЕДЕЛЯ, 19 май
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
8:00 Бразди
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Капитан Петко войвода
15:00 Пазители на традициите
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 24 часа дъжд
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 На опера с БНТ 2: “Евита”
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
3:45 Денят започва с Георги
Любенов
5:45 Афиш

тв програми

Български

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

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
0:30
1:30
2:30
3:10
4:10
5:05
5:45

Константин Философ
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
На границата
По света и у нас
Зелена светлина
Код 202
Култура.БГ
100% будни
Днес и утре
Малки истории
Код 202
Още от деня
Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 21 май
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Константин Философ
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:55 Приключенията на горските мечоци
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Константин Философ
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
ВТОРНИК, 21 май
Защо?
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Нестинари
Златни ръце
По света и у нас
Новото познание
До Европа и напред
Библиотеката
Натисни F1
Знание.БГ
Музика, музика...
По света и у нас
Култура.БГ
Арт стрийм
60 минути за култура
Джинс
Пътувай с БНТ 2
Защо?
Бърколино
Златни ръце
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Знание.БГ
По света и у нас
Евроизбори 2019: Предизборен диспут
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 2
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Той е много по-известен
от теб
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви 2
5:00 Съкровище в двореца
6:00
6:25
7:25
7:55
8:20
8:30
8:45
9:15
9:45
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
16:25
16:40
16:50
17:15
17:30
18:00
18:20

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

ВТОРНИК, 21 май
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Добър ден с БНТ 2
Натисни F1
По света и у нас
Денят започва
Пътеки
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Знание.БГ
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Референдум
До Европа и напред
Улови момента
По света и у нас
Зелена светлина
Пътувай с БНТ 2
100% будни
Още от деня
Пазители на традициите
Добър ден с БНТ 2
Малки истории
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории

19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:30
1:30
2:30
3:10
4:10
5:05
5:45
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
14:10
14:25
14:55
15:10
15:40
16:00
16:10
16:25
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
23:00
23:25
6:00
6:25
7:25
7:50
8:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:30
16:00
16:30
16:45
17:15
17:30
18:00
18:20
19:10
19:20
20:25
21:10
22:00
23:00
23:25
0:50
1:05
1:35
2:35
3:35
4:10
4:55
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
21:00
23:00
23:25
23:30
0:20
1:20
2:00
2:15
3:15
4:15
4:45
5:45

13

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Референдум
На границата
По света и у нас
Зелена светлина
Код 202
Култура.БГ
100% будни
Днес и утре
История.bg
Код 202
Още от деня
Телепазарен прозорец
СРЯДА, 22 май
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Константин Философ
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Телепазарен прозорец
Сид - дете на науката 2
Приключенията на горските мечоци
Разследването на Мун
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Константин Философ
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
Евроизбори 2019: Диспут
По света и у нас
Зелена светлина

23:30 Код 202
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Днес и утре
3:10 Туризъм.бг
4:10 Код 202
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 23 май
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Константин Философ
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:55 Приключенията на горските мечоци
15:10 Разследването на Мун
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Константин Философ
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:15 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 Акушерката
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни
2:30 Горящата равнина
4:20 Отблизо с Мира

СРЯДА, 22 май
Защо?
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
5 минути София
Фото, моля...
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Знание.БГ
Младите иноватори
По света и у нас
Култура.БГ
На опера с БНТ 2: “Сън в
лятна нощ”
60 минути за култура
Днес и утре
Пътувай с БНТ 2
Най-доброто от...
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Знание.БГ
По света и у нас
60 минути за култура
10 000 крачки
Съкровище в двореца
Търсачи на реликви 2
Стани богат
История.bg
По света и у нас
Измамникът
Натисни F1
Знание.БГ
60 минути за култура
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви 2
Съкровище в двореца

ЧЕТВЪРТЪК, 23 май
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Вечната музика
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Евроизбори 2019: Предизборен диспут
19:00 Футбол: Мексико - Италия - среща от Световното първенство за юноши
под 20 г.
20:55 10 000 крачки
21:10 Стани богат
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Трафик на кожа
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:40 Библиотеката
3:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
4:10 Измамникът
5:35 Япония днес

СРЯДА, 22 май
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Отблизо с Мира
Натисни F1
По света и у нас
Референдум
България от край до
край 8
Туризъм.бг
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура
Малки истории
Знание.БГ
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Евроизбори 2019: Диспут
По света и у нас
Зелена светлина
20 години Сателитен
канал на БНТ
100% будни
Още от деня
Афиш
Нощни птици
Отблизо с Мира
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 23 май
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата
14:00 Вяра и общество
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 България от край до
край 8
21:30 Бразди
22:00 Репетиция
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди
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Петък, 17 май
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие”, с.3 еп.2
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 „Втори шанс”, еп.9
15.00 „Шест сестри”, с.5, еп.35
16.00 „Сестра Бети“, еп.11
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
18.00 „Опасни улици”, с.13, еп.9
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 „Сълзи от Рая”, еп.2
21.00 „Столичани в повече“,
с.13 еп.12
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.36
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Тежки престъпления”,
с.5, еп.3
01.00 „Вечно твоя”, еп.147, 148
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Аламинут: Добре дошли
в България” - скеч шоу
Събота, 18 май
06.00 „Барби: Страната на сънищата”, еп. 7 - 10
07.00 „Кое е това момиче”, с.6,
еп.1, 2
08.00 „Тази събота и неделя”
bTV синема
Петък, 17 май
06.00 “Хрониките на Шанара”
/п./ с.2 еп.1, 2
08.00 “Апостол Карамитев”
09.15 “Зоуи” - фантастика,
романтичен (САЩ,
2018), режисьор Дрейк
Доремъс, в ролите: Юън
Макгрегър, Леа Сейду,
Тио Джеймс, Рашида
Джоунс, Кристина Агилера, Миранда Ото, Матю
Грей Гублър и др.
11.15 Телепазар
11.30 “Хрониките на Шанара”
с.2 еп.3, 4
13.30 Телепазар
13.45 “Панаир на суетата”
16.45 “Бягство” - екшън
18.45 “Любовта се случва”
21.00 “На ръба на утрешния
ден” - фантастика, екшън
(САЩ, Канада, 2014),
режисьор Дъг Лайман, в
ролите: Том Круз, Емили
Блънт, Брендън Глийсън,
Бил Пакстън, Масайоши
Ханеда и др.
23.15 “Вълната” - екшън, трилър, драма (Норвегия,
Швеция, 2015), режисьор
Роар Ютаг, в ролите:
Кристофер Йонер, Ане
Даал Торп, Йонас Хоф
Офтебро, Фридтьоф Сохем и др.
01.30 “Трусът” - екшън, трилър,
драма (Норвегия, 2018),
режисьор Йон Андреас
Андершен, в ролите:
Кристофер Йонер, Ане
Даал Торп, Едит Хогенруд-Санде, Йонас Хоф
Офтебро и др.
03.30 “Гордост и слава” - трилър, криминален (САЩ,
Германия, 2008), режисьор Гавин О`Конър, в
ролите: Едуард Нортън]
бтв комеди
Петък, 17 май
06.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.17,
18
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Монстър Хай: Гимназия
за чудовища” - сериал,
еп. 2-4
09.00 “Шоуто на Слави” (2019)
10.00 “Сержант Билко” - комедия (САЩ, 1996),
режисьор Джонатан Лин,
в ролите: Стив Мартин,
Дан Акройд, Фил Хартман, Джон Ортиз и др.
12.00 “Проби и грешки” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Столичани в повече” сериал, с.13 еп.11
18.00 “Приятели” - сериал, с.6
еп.1, 2
19.00 “Столичани в повече” сериал
20.00 Премиера: “Барът на
Пепе” - сериал, еп.6
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, eп.7, 8
23.00 “Кухня” - сериал, еп.15, 16
00.00 “Сержант Билко” /п./
02.00 “Без пукната пара” - сериал
03.00 “Монстър Хай: Гимназия
за чудовища” - сериал
04.00 “Столичани в повече” сериал
05.00 “Без пукната пара” – сериал

Най-гледаните

11.00
12.00
12.30
13.00
15.30
16.00
18.00
19.00
19.25
20.00

22.40
01.40

- предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Любенова
„Cool...T” - лайфстайл
предаване с водещ Поли
Гергушева
bTV Новините
„Богатствата на България“ - документална
поредица, с. 3
„Братовчед ми Вини“
„Аламинут: Добре дошли
в България“ - скеч шоу
„Мармалад” - токшоу с
водещи Радост Драганова и Иво Аръков
„Карбовски: Втори план“
- документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
bTV Новините - централна емисия
bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
„Бойни кораби“ - фантастика, екшън (САЩ, 2012),
режисьор Питър Бърг,
в ролите: Александер
Скарсгард, Бруклин
Декър, Лиъм Нийсън,
Риана, Таданобу Асано,
Тейлър Кич, Рами Малек
и др.
„Черният рицар: Възраждане“
„Студени пари“ - трилър,
екшън (САЩ, 1997),
режисьор Сидни Джей
Фюри, в ролите: Питър
Уелър, Денис Хопър,
Тиа Карере, Дейвид Аън

Събота, 18 май
06.00 “Любов сред лозята”
07.45 “Чаровният принц”
09.45 “Панаир на суетата” драма, романтичен
12.30 “Като на кино” с.4
13.30 Телепазар
13.45 “Ана Каренина” - драма
16.15 “На ръба на утрешния
ден”
18.30 “Зрителна измама” криминален, трилър
(САЩ, Франция, 2013),
режисьор Луи Летерие,
в ролите: Джеси Айзенбърг, Лони Рашид Лин Комън, Марк Ръфало, Уди
Харелсън, Айла Фишър,
Дейв Франко, Морган
Фрийман, Майкъл Кейн,
Катрина Балф и др.
21.00 “Италианска афера” екшън, криминален,
трилър
23.15 Cinema X: “Първородно”
- хорър, трилър (САЩ,
2013), режисьор Предраг
Антониевич, в ролите:
Ребека Да Коста, Майло
Вентимиля, Анди Макдауъл, Джонатан Шек, Логан Браунинг и др. [16+]
01.00 “Като на кино” /п./
02.00 “300: Възходът на една
империя” - фентъзи,
екшън (САЩ, 2014),
режисьор Ноам Мъро,
в ролите: Съливан Стейпълтън, Ева Грийн, Лина
Хийди, Ханс Матисън,
Дейвид Уенъм, Родриго
Санторо, Калън Мълви,
Джак О`Конъл и др. [14+]
04.00 “Бягство” - екшън, трилър (САЩ, България),
режисьор Кортни Соломон, в ролите: Итън Хоук,
Селена Гомес, Джон Войт,
Калоян Воденичаров,
Деян Ангелов, Велизар
Пеев и др.
Събота, 18 май
06.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.19,
20
07.00 “Томас и приятели” - сериал, еп.1 - 6
09.00 “Приключенията на призрачния град” - детски
филм
10.00 “Момичето на отбора”
- комедия, романтичен,
драма (САЩ, Германия
2008), режисьор Джордж
Клуни, в ролите: Джордж
Клуни, Рене Зелуегър,
Джон Кразински, Рик
Форестър, Уейн Дювал,
Джонатан Прайс и др.
12.00 “Лудото куче и Глория”
- комедия, криминален
(САЩ, 1993), режисьор
Джон Макнотън, в ролите: Робърт Де Ниро, Ума
Търман, Бил Мъри, Дейвид Карусо, Майк Стар и
др.
14.00 “Столичани в повече” сериал, с.13 еп.11
15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Барът на Пепе” - сериал
20.30 “Кунг-фу панда” - анимация, екшън, приключенски (САЩ, 2008),
режисьори Марк Осбърн
и Джон Стивънсън
22.30 “Столичани в повече” сериал, с.13 еп.11
23.30 “Отново е Коледа” - семеен, комедия (САЩ,
2016), режисьор Кристи
Романо, в ролите:Шон
Райън Фокс, рмани
Джаксън, Кристи Романо
и др.
01.30 “Проби и грешки” - сериал
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Гриър, Джо Пантолиано,
Кари-Хироюки Тагава,
Питър Койот, Джули
Маккълоу и др. [16+]
„Мармалад” /п./
„Cool...T“ /п./
Неделя, 19 май
„Барби: Страната на сънищата”, еп. 11 - 14
„Кое е това момиче”, с.6,
еп.3, 4
„Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Любенова
„Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
bTV Новините
„Хотел Елеон”, с.2 еп.12
„Бродуейска терапия“
- комедия (САЩ, 2011),
режисьор Питър Богданович, в ролите: Имъджен Путс, Оуен Уилсън,
Дженифър Анистън, Рис
Ифънс, Сибил Шепърд,
Уил Форт, Дженифър
Еспозито, Катрин Хан,
Майкъл Шанън и др.
„Деца на килограм 2“ комедия, семеен (САЩ,
Канада, 2005), режисьор
Адам Шанкман, в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Юджийн Леви, Том Уелинг, Пайпър
Перабо, Кармен Електра,
Джейми Кинг, Тейлър
Лаутнър и др.
„120 минути”
bTV Новините - централна емисия

19.25 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20.00 „Гласът на България“ музикално шоу, с.6
21.30 „Папараци“ - телевизионен таблоид с водещ
Венета Райкова
22.30 „Маската на властта“
- трилър, драма (САЩ,
2011), режисьор Джордж
Клуни, в ролите: Пол
Джиамати, Джордж
Клуни, Филип Сиймор
Хофман, Райън Гослинг,
Евън Рейчъл Ууд, Мариса
Томей, Джефри Райт,
Макс Мингела, Дженифър Ийли и др.
00.30 „Дело на дявола“ – хорър, психотрилър (САЩ,
2014), режисьори Мат
Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет, в ролите:
Алисън Милър, Зак
Гилфорд, Сам Андерсън,
Роджър Пеяно, Ванеса
Рей и др. [16+]
02.20 „Кое е това момиче” /п./,
с.6, еп.4
02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./
Понеделник, 20 май
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие”, с.3 еп.3
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 „Втори шанс”, еп.10
15.00 „Шест сестри”, с.5, еп.36

16.00 „Сестра Бети“, еп.12
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова.
17.50 Спорт тото
18.00 „Опасни улици”, с.13,
еп.10
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 „Сълзи от Рая”, еп.3
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Тежки престъпления”,
с.5, еп.4
01.00 „Вечно твоя”, еп.149, 150
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./
Вторник, 21 май
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие”, с.3 еп.4
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 „Втори шанс”, еп.11
15.00 „Шест сестри”, с.5, еп.37
16.00 „Сестра Бети“, с.2 еп.1
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 „Опасни улици”, с.13,
еп.11
19.00 bTV Новините - централна емисия

20.00 „Сълзи от Рая”, еп.4
21.00 „MasterChef“ - кулинарно
шоу, с.5
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Тежки престъпления”,
с.5, еп.5
01.00 „Вечно твоя”, еп.151, 152
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./
Сряда, 22 май
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие”, с.3 еп.5
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 „Втори шанс”, еп.12
15.00 „Шест сестри”, с.5, еп.38
16.00 „Сестра Бети“, с.2 еп.2
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 „Опасни улици”, с.13,
еп.12
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 „Сълзи от Рая”, еп.5
21.00 „Смени жената“ - семейно риалити, с.3
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.37
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна

емисия
00.00 „Тежки престъпления”,
с.5, еп.6
01.00 „Вечно твоя”, еп.153, 154
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./
Четвъртък, 23 май
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие”, с.3 еп.6
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 „Втори шанс”, еп.13
15.00 „Шест сестри”, с.5, еп.39
16.00 „Сестра Бети“, с.2 еп.3
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 „Опасни улици”, с.13,
еп.13
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 „Сълзи от Рая”, еп.6
21.00 „Бригада Нов дом “ - социален проект с водещ
Мария Силвестър, с.4
22.00 „Комиците и приятели”
- комедийно шоу, с.13
еп.38
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Тежки престъпления”,
с.5, еп.7
01.00 „Вечно твоя”, еп.155, 156
02.00 bTV Новините /п./

Неделя, 19 май
“Любовта се случва”
“От руса по-руса”
“Бягство”
“Мистър Бийн”
“Пърси Джаксън и Боговете на Олимп: Морето
на чудовищата”
“Италианска афера”
“Семейство Джоунс” екшън, комедия (САЩ,
2016), режисьор Грег
Мотола, в ролите: Гал
Гадот, Айла Фишър, Джон
Хем, Зак Галифанакис,
Мерибет Монро, Дзяо
Мин, Ари Шафир и др.
“Затворници” - криминален, драма (САЩ, 2013),
режисьор Дени Вилньов,
в ролите: Хю Джакман,
Джейк Джиленхол, Вайола Дейвис, Мария Бело,
Терънс Хауърд, Мелиса
Лио, Пол Дейно, Уейн
Дювал и др.
“Братя” - военен, драма,
трилър (САЩ, 2009), режисьор Джим Шеридан,
в ролите: Джейк Джиленхол, Натали Портман,
Тоби Магуайър, Сам Шепърд, Мари Уинингъм,
Бейли Мадисън, Клифтън
Колинс мл. и др. [16+]
“Първородно” - хорър,
трилър (САЩ, 2013), режисьор Предраг Антониевич, в ролите: Ребека Да
Коста, Майло Вентимиля,
Анди Макдауъл, Джонатан Шек, Логан Браунинг
и др. [16+]
“300: Възходът на една
империя” - фентъзи,
екшън (САЩ, 2014), режисьор Ноам Мъро, в ролите: Съливан Стейпълтън,
Ева Грийн, Лина Хийди,
Ханс Матисън, Дейвид
Уенъм

Понеделник, 20 май
06.00 “Хрониките на Шанара”
/п./ с.2 еп.3, 4
08.00 “Пърси Джаксън и Боговете на Олимп: Морето
на чудовищата”
10.30 “Хрониките на Шанара”
с.2 еп.5, 6
12.30 Телепазар
12.45 “Бягство” - екшън
14.30 “Нитро”
16.45 “Любов сред лозята”
18.45 “На ръба на утрешния
ден” - фантастика, екшън
(САЩ, Канада, 2014),
режисьор Дъг Лайман, в
ролите: Том Круз, Емили
Блънт, Брендън Глийсън,
Бил Пакстън, Масайоши
Ханеда и др.
21.00 Премиера: “Краен резултат” - екшън, трилър
(Великобритания, 2018),
режисьор Скот Ман, в
ролите: Дейв Батиста,
Пиърс Броснан, Рей
Стивънсън, Амит Шах,
Александра Дину, Лара
Пийк, Мартин Форд и др.
[14+]
23.15 “Дървото на живота” фентъзи, драма (САЩ,
2011), режисьор Терънс
Малик, в ролите: Брад
Пит, Шон Пен, Джесика
Частейн, Хънтър Маккракън, Тай Шеридан, Фиона
Шоу и др.
02.00 “От руса по-руса” - комедия, криминален
(Канада, 2007), режисьор
Дийн Хамилтън, в ролите: Памела Андерсън,
Денис Ричардс, Еманюел
Вожие, Джоуи Ареско и
др.
04.00 “Братя” - военен, драма,
трилър (САЩ, 2009), режисьор Джим Шеридан,
в ролите: Джейк Джиленхол, Натали Портман

Вторник, 21 май
06.00 “Хрониките на Шанара”
/п./ с.2 еп.5, 6
08.00 “На ръба на утрешния
ден” - фантастика
10.30 “Хрониките на Шанара”
с.2 еп.7, 8
12.30 Телепазар
12.45 “Коледни бъркотии”
14.30 “Дървото на живота”
17.15 “Бебе в наследство”
19.15 “На прицел” - екшън,
трилър (САЩ, 2016§,
режисьо Кеони Уаксман,
в ролите: Стивън Сегал,
Флорин Пиърсик мл.,
Джейд Юън, Овидиу Никулеску и др.
21.00 Премиера: “Мангелхорн” - драма (САЩ,
2014), режисьор Дейвид
Гордън Грийн, в ролите:
Ал Пачино, Холи Хънтър,
Крис Месина, Хармъни
Корийн, Скайлър Гаспър,
Мариса Варела и др.
23.00 “Скитница” - фантастика,
приключенски, романтичен (САЩ, Швейцария,
2013), режисьор Андрю
Никол, в ролите: Сърша
Ронан, Макс Айрънс,
Джейк Ейбъл, Даян
Кругър, Чандлър Кентърбъри, Уилям Хърт, Бойд
Холбрук и др.
01.30 “Бютифул” - драма (Мексико, Испания, 2010),
режисьор Алехандро
Гонсалес Иняриту, в
ролите: Хавиер Бардем,
Марисел Алварес, Гийермо Естрело, Едуард
Фернандес и др. [14+]
04.15 “Първородно” - хорър,
трилър (САЩ, 2013), режисьор Предраг Антониевич, в ролите: Ребека Да
Коста, Майло Вентимиля,
Анди Макдауъл, Джонатан Шек, Логан Браунинг

Сряда, 22 май
06.00 “Хрониките на Шанара”
/п./ с.2 еп.7, 8
08.00 “Нитро”
10.30 “Хрониките на Шанара”
с.2 еп.9, 10 (последен)
12.45 “Бебе в наследство”
14.30 “Убийствено увлечение”
16.15 “Шантава седмица”
18.30 “Скитница” - фантастика,
приключенски, романтичен (САЩ, Швейцария,
2013), режисьор Андрю
Никол, в ролите: Сърша
Ронан, Макс Айрънс,
Джейк Ейбъл, Даян
Кругър, Чандлър Кентърбъри, Уилям Хърт, Бойд
Холбрук и др.
21.00 “Море от любов” - криминален, романтичен
(САЩ, 1989), режисьор
Харолд Бекър, в ролите:
Ал Пачино, Елън Баркин,
Джон Гудман, Майкъл Рукър, Уилям Хики, Ричард
Дженкинс, Пол Калдерон
и др.
23.15 “Обратно в играта” драма, спортен (САЩ,
2012), режисьор Робърт
Лоренз, в ролите: Клинт
Истууд, Ейми Адамс,
Джон Гудман, Скот Истууд, Ед Лотър и др.
01.30 “Братя” - военен, драма,
трилър (САЩ, 2009), режисьор Джим Шеридан,
в ролите: Джейк Джиленхол, Натали Портман,
Тоби Магуайър, Сам Шепърд, Мари Уинингъм,
Бейли Мадисън, Клифтън
Колинс мл. и др. [16+]
03.30 “Реликвите на смъртните: Град от кости” - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, Германия,
Канада, 2013), режисьор
Харалд Цварт, в ролите:
Лили Колинс

Четвъртък, 23 май
06.00 “Хрониките на Шанара”
/п./ с.2 еп.9, 10
08.00 “Обратно в играта”
10.30 “Седем часа разлика”
еп.1
12.30 Телепазар
12.45 “Шантава седмица”
14.45 “Вреден навик”
16.45 “Бездомници” - драма
(САЩ, 1997), режисьор
Вин Дизел, в ролите: Вин
Дизел, Майк Епс, Дарнел
Уилямс, Михаела Тудороф, Сюзан Ланза и др.
18.45 Телепазар
19.00 “Мангелхорн” - драма
(САЩ, 2014), режисьор
Дейвид Гордън Грийн,
в ролите: Ал Пачино,
Холи Хънтър, Крис Месина, Хармъни Корийн,
Скайлър Гаспър, Мариса
Варела и др.
21.00 “Мъже за пример” комедия, криминален
(САЩ, 2012), режисьор
Фишър Стивънс, в ролите: Ал Пачино, Кристофър Уокън, Алън Аркин,
Джулиана Маргулис,
Марк Марголис, Луси
Пънч и др.
23.00 “Рок завинаги” - драма
01.30 “Море от любов” - криминален, романтичен
(САЩ, 1989), режисьор
Харолд Бекър, в ролите:
Ал Пачино, Елън Баркин,
Джон Гудман, Майкъл Рукър, Уилям Хики, Ричард
Дженкинс, Пол Калдерон
и др.
03.45 “Краен резултат” - екшън, трилър (Великобритания, 2018), режисьор
Скот Ман, в ролите: Дейв
Батиста, Пиърс Броснан,
Рей Стивънсън, Амит
Шах, Александра Дину,
Лара Пийк

02.00 “Без пукната пара” - сериал
03.00 Приключенията на призрачния град 2
04.00 “Столичани в повече” /п./
05.00 “Без пукната пара” – сериал
Неделя, 19 май
06.00 “Без пукната пара” - сериал, с.5
еп.21,
22
07.00 “Томас и приятели” - сериал, еп.7 - 12
09.00 “Барби: Страната на сънищата” - сериал
10.00 “Кунг-фу панда” - анимация, екшън, приключенски (САЩ, 2008),
режисьори Марк Осбърн
и Джон Стивънсън
12.00 “Сержант Билко” - комедия (САЩ, 1996),
режисьор Джонатан Лин,
в ролите: Стив Мартин,
Дан Акройд, Фил Хартман, Джон Ортиз и др.
14.00 “Столичани в повече” сериал, с.13 еп.12
15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Барът на Пепе” - сериал
20.30 “Момичето на отбора”
- комедия, романтичен,
драма (САЩ, Германия
2008), режисьор Джордж
Клуни, в ролите: Джордж
Клуни, Рене Зелуегър,
Джон Кразински, Рик
Форестър, Уейн Дювал,
Джонатан Прайс и др.
22.30 “Столичани в повече” сериал, с.13 еп.12
23.30 “Сестри на макс” - комедия (САЩ, 2015),
режисьор Джейсън Мур,
в ролите: Ейми Поулър,
Тина Фей, Мая Рудолф,

Айк Баринхолц, Джеймс
Бролин, Даян Уийст,
Джон Сина, Джон Легуизамо и др.
01.30 “Проби и грешки” - сериал
02.30 “Без пукната пара” - сериал
03.00 “Барби: Страната на сънищата”
04.00 “Столичани в повече” /п/
05.00 “Без пукната пара” - сериал
Понеделник, 20 май
06.00 “Майк и Моли” - сериал,
с.6 еп.1, 2
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Монстър Хай: Гимназия
за чудовища” - сериал,
еп.5 - 7
09.00 “Столичани в повече” сериал, с.13 еп.11
10.00 “Деца на килограм 2” комедия, семеен (САЩ,
Канада, 2005), режисьор
Адам Шанкман, в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт,
Хилари Дъф, Пайпър
Перабо, Кармен Електра, Тейлър Лаутнър,
Юджийн Леви и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Домашен арест” - сериал, еп.1, 2
18.00 “Приятели” - сериал, с.6
еп.3, 4
19.00 “Столичани в повече” сериал
20.00 Премиера: “Барът на
Пепе” - сериал, еп.7
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, еп.9, 10
23.00 “Кухня” - сериал, еп.17, 18
00.00 “Момичето на отбора”
- комедия, романтичен,
драма (САЩ, Германия
2008), режисьор Джордж
Клуни, в ролите: Джордж
Клуни, Рене Зелуегър,
Джон Кразински, Рик
Форестър, Уейн Дювал,
Джонатан Прайс и др.
02.00 “Майк и Моли” - сериал
03.00 “Монстер Хай: Гимназия
за чудовища” - сериал
04.00 “Столичани в повече” сериал
05.00 “Майк и Моли” – сериал
Вторник, 21 май
06.00 “Майк и Моли” - сериал,
с.6 еп.3, 4
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Монстър Хай: Гимназия
за чудовища” - сериал,
еп.8 - 10
09.00 “Домашен арест” - сериал
10.00 “Да преживееш Коледа”
- комедия, романтичен
(САЩ, 2004), режисьор
Майк Мичъл, в ролите:
Бен Афлек, Кристина
Апългейт, Джеймс Гандолфини, Катрин О`Хара,
Удо Кир и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 Шоуто на Слави (2019)
18.00 “Приятели” - сериал, с.6
еп.5, 6
19.00 “Столичани в повече” сериал
20.00 Премиера: “Барът на

Пепе” - сериал, еп.8
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, eп.11, 12
23.00 “Кухня” - сериал, еп.19, 20
00.00 “Да преживееш Коледа”
/п./
02.00 “Майк и Моли” - сериал
03.00 “Монстер Хай: Гимназия
за чудовища” - сериал
04.00 “Столичани в повече” сериал
05.00 “Майк и Моли” – сериал
Сряда, 22 май
06.00 “Майк и Моли” - сериал,
с.6 еп.5, 6
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Барби: Страната на сънищата” - сериал, еп.1 - 3
09.00 Шоуто на Слави (2019)
10.00 “С любов, Роузи” - комедия, романтичен (Германия, Великобритания,
2014), режисьор Кристиан Дитер, в ролите: Лили
Колинс, Сам Клафлин,
Крисбън Кук, Джейми
Уинстоун и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели” - сериал, с.6
еп.7, 8
19.00 “Столичани в повече” сериал
20.00 Премиера: “Барът на
Пепе” - сериал, еп.9
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, eп.13, 14
23.00 “Кухня” - сериал, с.2 еп.1,
2
00.00 “С любов, Роузи” /п./

02.00 “Майк и Моли” - сериал
03.00 “Барби: Страната на сънищата” - сериал
04.00 “Столичани в повече” сериал
05.00 “Майк и Моли” – сериал
Четвъртък, 23 май
06.00 “Майк и Моли” - сериал,
с.6 еп.7, 8
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Барби: Страната на сънищата” - сериал, еп.4 - 6
09.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
10.00 “Овца или вълк” - анимация, комедия (Русия,
2016), режисьори Максим Волков и Андрей
Галат
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 Шоуто на Слави (2019)
18.00 “Приятели” - сериал, с.6
еп.9, 10
19.00 “Столичани в повече” сериал
20.00 Премиера: “Барът на
Пепе” - сериал, еп.10
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, eп.15, 16
23.00 “Кухня” - сериал, с.2 еп.3,
4
00.00 “50 нюанса черно” - комедия (САЩ, 2016), режисьор Майкъл Тайдис, в
ролите: Марлон Уейънс,
Кали Хоук, Фред Уилард,
Майк Епс, Джейн Сиймор
и др.
02.00 “Майк и Моли” - сериал
03.00 “Барби: Страната на сънищата” - сериал
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Петък, 17 май
“България се събужда”
Новини
Предизборна хроника
“Безценната перла”, 12 еп.
ТВ пазар
Джулиан Мур
Новини
“Следобед с БСТВ”
ТВ пазар
Новини
“Безценната перла”, 13 еп.
“Пльонтек” (1991 г.), Любимите български филми
Ръсел Кроу
Новини
Предизборна хроника
“В обектива” с водещ
Валерия Касиян
Актуално от деня
“Горещо пладне” (1965г.),
Любимите български
филми
Новини
Предизборна хроника
“Романови”
Новини - късна емисия
“България се събужда”
“Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
“Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
“В обектива” с водещ
Валерия Касиян
“Следобед с БСТВ”
Актуално от деня
Събота, 18 май
Ръсел Кроу
“Миа и аз” - детски анимационен сериал
“Общество и култура”
ТВ пазар
“Горещо пладне” (1965г.),
Любимите български
филми
ТВ пазар
“Студио Икономика” с

водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
12.50 Предизборна хроника
13.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
14.00 ТВ пазар
14.30 “Професия Турист”: Сардиния
15.00 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
17.30 Документален филм
18.05 Ашли Джъд
18.30 Новини
18.50 Предизборна хроника
19.00 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
20.00 “Шарен свят” (1971г.), Любимите български филми
21.45 “Хиляди пъти лека нощ”
(2013г.), Норвегия
23.35 Новини
00.05 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
01.05 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
02.00 “Цветен следобед”- избрано от следобедния
блок на БСТВ
03.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
04.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
05.30 “Лява политика” с водещ
Александър Симов
06.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян

Неделя, 19 май
07.30 Ашли Джъд
08.00 “Миа и аз” - детски анимационен сериал
08.20 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев
09.20 ТВ пазар
09.35 “Професия Турист”: Сардиния
10.00 “Шевица” - фолклорно
предаване
11.00 “Походът на императорите” - научно-популярен
филм
12.30 Новини
12.45 Предизборна хроника
12.50 ТВ пазар
13.05 “Шарен свят” (1971г.), Любимите български филми
15.00 ТВ пазар
15.15 Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
16.30 “За историята - свободно”
17.30 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
18.30 Новини
18.50 Предизборна хроника
19.00 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски
20.00 “Кратко слънце” (1979г.),
Любимите български
филми
21.50 “Водачът” (2015г.), САЩ
23.50 Новини
00.20 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
01.20 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
02.20 “Цветен следобед” - избрано от следобедния
блок на БСТВ
03.30 “В обектива” с водещ
Валерия Касиян
04.30 “За историята - свободно”
05.30 “Лява политика” с Александър Симов
06.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски

ПЕТЪК, 17 май
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус”
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Господин Х и морето”
(премиера) – сериен
филм, финал
22.00 „Съдби на кръстопът”
(премиера) – предаване
на NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 21
сезон
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, 14 сезон
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

СЪБОТА, 18 май
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Въздушният Бъд: Волейболна лига” – с уч. на
Катя Певец, Тайлър Бойсонълт, Еди Макклърг,
Патрик Краншоу, Роб
Тинклър, Малкълм Скот
и др.
14.50 „Хъни” – с уч. на Джесика
Алба, Меки Файфър,
Ромео, Джой Брайънт,
Дейвид Москоу 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 „Книга за възрастни”
(премиера) – с уч. на
Даян Кийтън, Джейн
Фонда, Кандис Берген,
Мери Стийнбъргън, Анди Гарсия, Крейг Нелсън,
Дон Джонсън, Алисия
Силвърстоун, Ричард
Драйфус и др.
22.10 „Гадна компания” – с
уч. на Антъни Хопкинс,
Крис Рок, Гейбриъл Махт,
Кери Уошингтън, Питър
Стормеър, Майк Стенсън
и др.
00.30 „Умираща светлина” – с
уч. на Никълъс Кейдж,
Антон Йелчин, Алекасндър Карим, Ирене Якоб
и др.

02.30 „Мистериите на Аурора
Тийгардън: Убийства” – с
уч. на Кандис Камерън
Бър, Лекса Дойг, Марилу
Хенър, Брус Доусън, Анна ван Хуфт /п/
04.45 „Въздушният Бъд: Волейболна лига” – с уч. на
Катя Певец, Тайлър Бойсонълт, Еди Макклърг,
Патрик Краншоу, Роб
Тинклър, Малкълм Скот
и др./п/
НЕДЕЛЯ, 19 май
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Ароматът на любовта”
– с уч. на Келси Асбайл,
Джонатан Келц, Александра Мец и др.
14.15 „Дървото на любовта ”
– с уч. на Ашли Уилямс,
Тревър Донован, Марилу
Хенър, Джеферсън Браун
и др.
16.00 „Мистериите на Аурора
Тийгардън: Труп в спалнята” – с уч. на Кандис
Камерън Бър, Лекса Дойг,
Марилу Хенър, Брус Доусън и др.
18.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Бързи и яростни 2”
– с уч. на Пол Уокър, Кол
Хаузър, Тайрийз Гибсън,
Ева Мендес и др.
22.10 „Автобус 657: Обирът” – с
уч. на Робърт Де Ниро,
Джефри Дийн Морган,

Кейт Босуърт, Дейв Баутиста, Джина Карано и
др.
00.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
00.40 „Сивият” – с уч. на
Лиъм Нийсън, Дърмът
Мълроуни, Франк Грило,
Джеймс Бадж Дейл, Джо
Андерсън, Далъс Робъртс и др.
03.30 „Ароматът на любовта”
– с уч. на Келси Асбайл,
Джонатан Келц, Александра Мец и др. /п/
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, 21 сезон
/п/
ПОНЕДЕЛНИК, 20 май
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Като две капки вода”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 21
00.30 „Комисар Рекс” – сериен

филм, сезон 14
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 21
/п/
ВТОРНИК, 21 май
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, сезон 7
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Женени от пръв поглед”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 21
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 21
/п/
СРЯДА, 22 май
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, сезон 7
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Женени от пръв поглед”
(нов сезон) – риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 21
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 21
/п/

ЧЕТВЪРТЪК, 23 май
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Откраднат живот: Любовта лекува” (премиера)
– сериен филм, сезон 7
21.00 „Hell’s Kitchen България”
(нов сезон) – риалити
22.00 „Дяволското гърло” (премиера) – сериен филм,
финал
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
21
00.30 „Комисар Рекс” – сериен
филм, сезон 14
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 21
/п/

СЪБОТА, 18 май
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Другото лице”
09:00 „Социална мрежа”
10:00 „Всичко коз” - политическо токшоу –избрано
10:45 Телемаркет
11:00 „Спорт в обектива”
11:45 „Букмейкър – анализи и
коментари”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парчета от реалността”
12:30 „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парчета от реалността”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева
17:00 “Офанзива”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю”
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо Огнянов
01:00 НОВИНИ

НЕДЕЛЯ, 19 май
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева –
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
08:00 „Пулс”
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес”
09:45 Телемаркет
10:00 „Офанзива”
11:45 „Букмейкър – коментари
и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” 12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз”- избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Парламентът на фокус”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 16:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”
01:00 НОВИНИ
01:30 07:00 Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 20 май
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика и бизнес”
/п/
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Беновска пита” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:45 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

ВТОРНИК, 21 май
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Всичко коз” /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Офанзива с Любо Огнянов”– избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:45 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 -07:00 – Повторения

СРЯДА, 22 май
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Всичко коз” /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 „Вечните песни” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Интервю” с Наделина
Анева
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:45 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 23 май
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Другото лице” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Всичко коз” /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 „Вечните песни” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Офанзива с Любо Огнянов” - избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:45 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:00 07:00 – Повторения

БСТВ - Българска свободна телевизия
07.30
10.30
10.40
10.50
11.40
11.55
12.30
13.00
14.50
15.30
15.40
16.30
18.10
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
22.00
22.15
22.20
23.10
23.25
02.10
03.10
04.10
05.10
07.00
07.30
08.00
08.20
09.20
09.35
11.15
11.30

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

ПЕТЪК, 17 май
„Социална мрежа”
“Всяка сутрин“
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът
НОВИНИ
Парламентът на живо
Топ Шоп
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Парламентът на живо
НОВИНИ
Топ Шоп
НОВИНИ
„Светски новини”
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Социална мрежа”
НОВИНИ
„Всичко коз”
НОВИНИ
НОВИНИ
„Патарински Live”
НОВИНИ
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
„Всичко коз” – политическо токшоу
НОВИНИ
„Патарински Live”
НОВИНИ
„Спорт в обектива”
07:00 Повторения

Понеделник, 20 май
05.30 “Лява политика” с Александър Симов (п)
06.30 “Общество и култура” с
водещ Иван Гранитски (п)
07.30 Новини
07.40 “България се събужда”
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 “Безценната перла”, сериал, 13 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменитости”: Ашли Джъд (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ”
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, сериал, 14 еп.
16.30 Документален филм
17.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
18.10 “Холивудски знаменитости”: Брендън Фрейзър
18.30 Новини - централна емисия
18.50 Предизборна хроника
19.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
20.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
21.00 “Мигове в кибритена
кутийка” (1979 г.), Любимите български филми
22.30 Новини
22.45 Предизборна хроника
22.50 “Ленин”, Киносалон БСТВ
23.40 Новини - късна емисия
(п)
23.55 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
02.40 “Гласове” с водещ Явор
Дачков (п)
03.40 “Червен картон”- спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
04.40 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)
06.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев (п)

Вторник, 21 май
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 “Безценната перла”, сериал, 14 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменитости”: Брендън Фрейзър
(п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, сериал, 15
еп. (п)
16.30 “Мигове в кибритена
кутийка” (1979 г.), (п) Любимите български филми
18.10 “Холивудски знаменитости”: Джейк Джиленхол
18.30 Новини - централна емисия
18.50 Предизборна хроника
19.00 “Лява политика” с Александър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 “Зона Б-2” (1988 г), Любимите български филми
22.00 Новини
22.15 Предизборна хроника
22.20 “Ленин”, Киносалон БСТВ
23.05 Новини - късна емисия
(п)
23.20 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
02.10 “Дискусионен клуб” с
Велизар Енчев (п)
03.10 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев (п)
04.10 “Лява политика” с Александър Симов (п)
05.10 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)
07.00 Актуално от деня (п)

Сряда, 22 май
07.30 Новини
07.40 “България се събужда”
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 “Безценната перла”, сериал, 15 еп. (п)
11.55 “Холивудски знаменитости”: Джейк Джиленхол
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, сериал, 16 еп.
16.30 “Зона Б-2” (1988 г), (п)
Любимите български
филми
18.10 “Холивудски знаменитости”: Камерън Диас
18.30 Новини - централна емисия
18.50 Предизборна хроника
19.00 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
20.00 Актуално от деня
20.30 “Прозорецът” (1980г.),
Любимите български
филми
22.00 Новини
22.15 Предизборна хроника
22.20 “Убийството на Троцки”,
Киносалон БСТВ
23.05 Новини - късна емисия
(п)
23.20 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
02.10 “Лява политика” с Александър Симов (п)
03.10 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински (п)
04.10 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
05.10 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова (п)
07.00 Актуално от деня (п)

Четвъртък, 23 май
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 TВ пазар
09.15 “България се събужда”
(продължение)
10.30 Новини
10.40 Предизборна хроника
10.50 “Безценната перла”, сериал, 16 еп.
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменитости”: Камерън Диас (п)
12.30 Новини
12.50 Предизборна хроника
13.00 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, сериал, 17 еп.
16.30 “Прозорецът” (1980г.),
Любимите български
филми
18.10 “Холивудски знаменитости”: Кевин Костнър
18.30 Новини - централна емисия
18.50 Предизборна хроника
19.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 “Константин Философ”
първа част (1983 г.), Любимите български филми
22.30 Новини
22.45 Предизборна хроника
22.50 “Сталин срещу Берия”,
Киносалон БСТВ
23.35 Новини - късна емисия
23.50 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев (п)
02.10 “За историята - свободно” с Александър Сивилов (п)
03.10 “Лява политика” с Александър Симов (п)
04.10 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
05.10 “Следобед с БСТВ”
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16
петък, 17 май
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение

Евроком
Петък, 17 май
10:30 Истинска любов - 20 еп. Сериал
11:15 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 2 еп.Документален филм
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 Модна фиеста - с Мариана Аршева
14:45 Новини
15:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 20 еп. Сериал
02:45 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 2 еп.Документален филм
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ

Первый канал (ОРТ)
Петък, 17 май
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:30 «Сегодня 17 мая. День начинается» (6+)
10:00 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Премьера. Елена Панова,
Константин Юшкевич, Ольга
Тумайкина, Анна Уколова в
многосерийном фильме «Мама Лора
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Дмитрий Нагиев, Юлия Александрова, Инна Чурикова,
Михаил Боярский, Ольга Серябкина в комедии «Самый
лучший день» (16+)
02:10 Александр Яценко, Ирина
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06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно
студио”повторение
събота, 18 май
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 “Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“

03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 19 май
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на
живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за
времетоповторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”

понеделник, 20 май
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

вторник, 21 май
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

сряда, 22 май
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

четвъртък, 23 май
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката на живо
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Събота, 18 май
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 България, която съградихме - 2 еп.- Документален филм
11:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 България на живо - с Иво
Божков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шпионката на Коко Скрита камера
04:30 Дискусионен клуб Седмиците - Спорт

05:30 България, която съградихме - 2 еп.- Документален филм
06:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев

Понеделник, 20 май
10:30 Истинска любов - 20 еп. Сериал
11:15 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 2 еп.Документален филм
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
14:45 Новини
15:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Дискусионен клуб
СПОРТ - Спорт
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 20 еп. Сериал
02:45 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 2 еп.Документален филм
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова
04:30 Дискусионен клуб
СПОРТ - Спорт
06:30 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 21 май
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:10 Дискусионен клуб
СПОРТ - Спорт
14:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници
20:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
21:00 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
04:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
05:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
05:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
06:30 Делници

Сряда, 22 май
10:30 Истинска любов - 21 еп. Сериал
11:15 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 3 еп.Документален филм
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
14:15 Ключът към успеха
14:45 Новини
15:00 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
16:00 Делници - с Николай
Колев
19:30 Новини
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 България на живо - с Иво
Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 21 еп. Сериал
02:45 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 3 еп.Документален филм
03:30 Заедно за промяната - с
Елеонора Василева
04:30 Честно казано - с Люба
Кулезич
06:30 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 23 май
10:30 Истинска любов - 22 еп. Сериал
11:15 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 4 еп.Документален филм
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
14:15 Шпионката на Коко Скрита камера
14:45 Новини
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 22 еп. Сериал
02:45 Андре Рийо: “Добре
дошли в моя свят”. - 4 еп.Документален филм
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров

Неделя, 19 май
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - 3 еп.- Документален филм
19:00 Бареков и Байрактаров без цензура - с Бареков и
Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Делници

Горбачёва, Александр Самойленко в фильме «Аритмия»
(18+)
04:05 «Мама Лора». Многосерийный фильм (16+)
Събота, 18 май
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи» (12+)
06:35 Фильм «Дело декабристов»
(12+)
08:20 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. «Роман Карцев.
„Почему нет, когда да!“» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:15 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
16:00 Данила Козловский, Елизавета Боярская, Артур Смольянинов, Светлана Ходченкова,
Юлия Пересильд, Ирина Пегова в фильме «Пять невест»
(12+)
17:55 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

22:50 Премьера. Ирина Купченко,
Андрей Мерзликин, Алиса
Гребенщикова в фильме
«Училка» (12+)
01:10 Премьера. Иван Макаревич,
Любовь Аксёнова, Виктория
Исакова, Юлия Ауг в фильме
«Русский бес» (18+)
02:55 Нонна Мордюкова, Николай
Рыбников, Ольга Прохорова,
Николай Ерёменко (мл. ) в
фильме «Семья Ивановых»
(12+)
04:30 Василий Меркурьев, Владимир Ратомский, Борис
Новиков в фильме «У тихой
пристани» (12+)
Неделя, 19 май
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи» (12+)
06:35 Любовь Полищук, Олег Табаков в фильме «Кадриль» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 Премьера. Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго» (12+)
13:10 Любовь Полищук, Сергей
Никоненко в фильме «Если
можешь, прости... » (12+)
14:45 «Три богатыря и наследница
престола». Анимационный
фильм (6+)
16:20 Концерт Раймонда Паулса
(12+)
18:45 Премьера. «Ледниковый период. Дети». Новый сезон (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Семён Трескунов, Константин
Хабенский, Михаил Ефремов,
Александр Паль в фильме
«Хороший мальчик» (12+)
00:05 Премьера. Елена Лядова,
Виктор Сухоруков, Виталий
Хаев, Олег Ягодин в фильме
«Орлеан» (18+)
02:00 Любовь Полищук, Вячеслав
Тихонов в фильме «Любовь с
привилегиями» (16+)
04:10 Фильм Ларисы Шепитько
«Восхождение» (12+)

Телеканал Россия (RTR)
06:00
10:00
11:00
11:25
11:45
12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:35
20:50
22:45
00:25
01:15
03:25

Петък, 17 май
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Последняя неделя
Кузнец моего счастья. Х/ф
Белая студия. Александр Цекало
Трое в лодке, не считая собаки. Х/ф
Девушка в приличную семью. Х/ф

Събота, 18 май
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Пятеро на одного
Пешком... Московский государственный университет
12:50 Обыкновенный концерт с Эдуар06:00
09:20
09:40
10:20
11:00
11:20
11:40
12:20

дом Эфировым
Аншлаг и Компания
Поздние свидания. Х/ф
Когда солнце взойдет. Х/ф
Вести в субботу
Привет, Андрей!
Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. Финал.
Прямая трансляция из Тель-Авива
01:45 Привет, Андрей!
03:00 Невеста моего жениха. Х/ф
04:35 Поздние свидания. Х/ф
13:20
15:00
16:45
20:00
20:30
22:00

Неделя, 19 май
Во саду ли, в огороде. Х/ф
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома
Смеяться разрешается
Далекие близкие
Больше, чем любовь
Выбор. Х/ф
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
00:30 Действующие лица с Наилей Аскерзаде
01:15 Женщины на грани
02:50 Не ходите, девки, замуж. Х/ф
06:15
09:15
09:40
10:20
11:00
11:20
11:50
12:30
14:45
16:05
16:45
20:00
22:00
22:40
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Какво казват
ноктите за здравето
Сърдечносъдови
заболявания

Във вида на ноктите
настъпват някои промени, които подсказват наличието на здравословен проблем. При появата на червеникаво-кафяви линийки в нокътното легълце това може
да е индикатор за васкулит или инфекция на
сърдечната клапа.
Ако нокътят се превърне в мек, заоблен и
с вид сякаш прелива от
своето гнездо, то може
да сигнализира за вродени сърдечни аномалии. Бледосин или жълт
нокът може да е причинен от сърдечносъдови
заболявания.

Диабет

Честото лакиране на
ноктите може да доведе
до пожълтяване на нокътната плочка, но ако
жълтото оцветяване седи дори и без да нанасяте лак на ноктите, тогава
това може да е знак за
диабет. Диабетът може да предизвика бледото изр а ж е -

ние на лицето и ноктите. Ноктите избледняват
много, когато глюкозата се свърже с колагена
в ноктите. Ако ноктите
ви са жълти и често уринирате, трябва да идете
на лекар за изследване
за диабет.

Артрит

Съществуват над 100
вида артрит. Ако имате
недостиг на селен, може да страдате от остеоартрит. Жълти, олющени и начупени нокти могат да са симптом на псориазис.

Белодробни
проблеми

Ако имате сини нокти, сигурно страдате
от заболяване, свързано с кислорода, като астма, нисък хемоглобин,
пневмония, хронични
бронхити и др. Сините нокти са симптом и
за сърдечни проблеми.
Посетете лекар.

Меланом
Меланомът е един
от най-лошите
видове рак
на кожата.
Ако имат
е
тъмн
и
петна и
линии по ноктите, по-добре потърсете
лекар.

ПРИ БЕЗСъНИЕ
В 1/2 л червено вино сварете
50 г семена от копър за 20 мин.
Оставете да престои 1 час, прецедете и пийте по 50 мл преди сън.
Две супени лъжици ленено
семе, счукано на прах, се заливат
с чаена чаша вряла вода. Оставете
да престои 1/2 час. Пийте на два
пъти преди лягане: първо 1/2 чаена чаша 2 часа преди лягане, след
1 час - още половин чаша заедно
с утайката. Приемайте в продължение на 2 седмици.
масло от лавандула. Преди
лягане мажете слепоочията с него. Преди да заспите, изпийте 5
капки лавандулово масло с чаена
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Научно откритие за болни
стави прави чудеса!

Çà âàøåòî

Знаете ли, че ноктите ви могат да се окажат предупредителен
знак, когато нещо в
организма ви не е добре? Да, точно така.
Ноктите отразяват
вашето здраве като
огледало. Те могат да
подскажат за наличието на вирусна инфекция в организма, както
и на недохранване или
хронични заболявания.
Вашата коса и нокти са създадени от
една и съща материя.
Ноктите съдържат
специален вид протеин, наречен кератин,
същия, който ще откриете в косата и кожата.
Можем да разделим
ноктите на няколко
основни части: твърдата
предпазваща
част е наречена нокътна плочка, кожата,
която е около нея – нокътно гнездо, а кожата под плочката – нокътно легло.
Всеки месец ноктите на ръцете израстват с 4-5 мм, а на краката с 2 мм.
Както споменахме,
психическото и физическото състояние се отразява
съществено и на
ноктите. Ето някои оплаквания,
които могат да
бъдат наблюдавани по тях:

Дълголетие

лъжичка захар.
Полезно е да се пие и гореща вода.
Настойка със смес от семена от кимион, копър и корен на
валериана. равни части от билките се заливат с чаена чаша гореща вода. Пие се 3 пъти дневно
по 1/2 чаша.
Чаят от маточина също помага за добър сън.
сок от лимон с мед и орехи. 1 чаена чаша лимонов сок се
смесва с 2 супени лъжици мед и
същото количество смлени орехи
и се приема по 1 супена лъжица
преди сън.

Д-р Стоянов разказва за последните новости в помощ на ставните заболявания.
Уверено препоръчвам на своите пациенти продукта „артрофикс регенератор“ с многостранно действие, насочено към първоначалното облекчаване на болката, а при
продължителна употреба – и към възстановяване на ставния хрущял
и костната тъкан, което
от своя страна ще доведе до бързо възвръщане
на мобилността на ставите и предишния начин
на живот на употребяващия го. Формулата е патентована със стандарт,
което означава най-високо качество на съставките с щателни клинични и лабораторни изследвания.
артрофикс регенератор може
да се прилага
за всички видове заболявания на ставите и костите
и всякакви видове артритни заболявания, включително и деформация на
костите вследствие на артрит. Съставките във формулата работят по синергичен начин
и задействат
процесите на
регенерация на ставите
до 700 пъти по-бързо в
сравнение с естествената възможност на тялото да възстановява жизненоважни хрущялни
и костни тъкани. По този начин в рамките на
5-10 до 25-30 дни в зависимост от степента на
заболяването, вида на
травмата и естеството
на проблема можете да
очаквате подобрение до
90-100%.
Тайната на изключителния ефект на продукта е във вложения във
формулата Глюкозамин
сулфат, който представлява комплекст от аминокиселини и захари, които се използват за директна синтеза на глюкозаминогликани. Това
са вещества, които имат

структурно укрепващо
действие в организма.
Служат за производство на синовиална течност, която спомага за
правилното функциониране на ставите чрез повишаване на мобилността и намаляване на триенето, както и предпазване от “износване”. Друга
функция на глюкозамина е хрущялното производство, което с възрастта намалява, затова е задължително да се приема като хранителна добавка след определена
възраст – най-често след
50-годишна възраст. Добавянето на глюкозамин
във формулата е с цел
подобряване на “смазването” на ставите и намаляване на болката и
отока.
Защо да предпочетете
артрофикс регенера-

тор пред алтернативни
продукти?
 Действието на артрофикс регенератор
е насочено към решаване на първопричината за болката, а не само
временното й притъпяване. С помощта на активирането на естествените сили на регенерация
на организма и синергично действие на съставките вие ще подсилите, подхраните и възстановите ставния хрущял,
костните връзки и тъкани, като по този начин
ще си решите проблемите с костите и ставите.
 Основните съставки на продукта са естествени екстракти, сред които екстракт от босвелия
и полски хвощ. Бързото
проникване на състав-

ките в тъканите позволява спиране на по-нататъшното разрушаване на ставите и едновременното стартиране на
регенерация на увредените тъкани без каквито и да било странични
ефекти или рискове за
здравето.
 артрофикс регенератор е клинично и
лабораторно тестван.
Преминат е строг качествен и количествен
контрол. Патентованата
формула съдържа съставки без аналог в сравнение с който и да е конкурентен продукт. Можете да сте сигурни, че
ще изпитате възможно
най-добрата ставно-възстановителна формула,
създавана някога! Освен
това продуктът е тестван
с пациенти, в чиито изследвания е установено,
че след използването
на продукта:
1. Болката намалява
и дори изчезва при
пациентите
след 8-10
минути още
след първото нанасяне.
2. Отбелязано е
възстановяване на
хрущялната тъкан от
пациентите
след един
пълен курс
на лечение.
3. Облекчаване на
симптомите при пациентите, страдащи от артрит и артроза.
Забелязал съм, че пациентите ми регистрират подобрение още от
първия ден на прием на
„артрофикс регенератор“. Въпреки това аз
препоръчвам да приемате продукта поне три
месеца, за да се натрупат
полезните съставки дълбоко в ставния хрущял и
да получите дълготраен
ефект. Наблюденията ми
в продължение на година затвърдиха мнението ми, че продуктът е изключително ефективен.
При поръчка на три продукта получавате подарък книжка „Лечебните
билки на България“

„артрофикс регенератор“ можете да поръчате на
телефон 0877 72 10 40 и на https://biotica.bg
или в повечето аптеки в страната.
ЦЕНа:
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /общо: 117 лв./
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Ñвоéства и прилоæение на пектина
Пектинът влияе върху храносмилателната и отделителната
система, като вещество, изчистващо токсините и холестеролните натрупвания. Понеже е богат
на разтворими фибри, той
стимулира храносмилането, почиства
стомаха и
възстановява раздразнената лигавица.
Попадайки

в стомаха, фибрите дават
усещане за ситост. Затова
пектинът се използва и за
подтискане на апетита. Може да се купи под
формата на суха смес или да
бъдe извлечен от ябълки в домашни условия.

КРАЙ НА СЛАБОТО ЗРЕНИЕ И ГЛАУКОМАТА!
ВЕЧЕ 12.800 ДУШИ В БЪЛГАРИЯ ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРИХА ЗРЕНИЕТО СИ И
СПОСОБНОСТТА ДА ВИЖДАТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕН МЕТОД
В днешно време в България
всеки 5 човек страда от
лошо зрение и недовиждане.
Тенденцията е това число да
се покачва поради фактори от
икономическо социалния живот
на човека. Основната ни част от
населението няма възможност
да се набави от необходимите
вещества, които да поддържат
зрението в отлична форма. “Често
използваните
и
предлагани
медикаменти
само
дават
краткотраен ефект, а реално
не
отстранява
причината”споделят слабовиждащи пациенти. Изключително е важно да
виждате добре, тъй като 80%
от сетивната ни информация се
осигурява от зрението.
В момента сред нашите
български Офталмолози (лекари
специалисти в очни болести)
силно се говори за откритието
на Великобритански експерти и
специалисти в революционния
им метод за борба с глаукомата
и заболявания на зрението. Те
предоставят възможността да
се върнат нормалните зрителни
функции на страдащите благодарение на био-молекулярна
формула.
“Без значение дали имате
констатирана
глаукома,
късогледство, далекогледство,
астигматизъм, перде или замъглено зрение, високо очно

налягане, сухо око, загуба на периферно зрение, плаващи петна,
затруднявате се да четете или
друг вид оплакване този метод
ще ви даде възможността да
възвърнете нормалните функции
на зрението и да виждате по-добре.” - уверено потвърждават
откривателите
на
метода.
“Офталмолозите бяха шокирани
след като видяха резултатите.
Не можаха да повярват, че без
намесата на силни медикаменти
може да се постигне подобен
ефект.” - казват английските
създатели на революционния
метод. “Организмът се стреми
към самовъзстановяване и е
до- статъчно да се подпомогне
с вещества, които притежават
съответните
характеристики,
за да се стимулира процеса за
възстановяване
правилното
функциониране на зрителния
орган” - споделят откривателите на революционния метод
с препарата.
Благодарение на съвременната
технология
на
молекулярно
ниво помогна да се създаде
уникалният препарат “OFTALGON” (Офталгон). Формулата
на този препарат е поместена
в
капсула
съдържаща
10
активни съставки, които бързо и
ефективно възстановяват очното
налягане, правилната работа на

цилиарният мускул променящ
формата на лещата съответно
и акомодацията (фокусирането
на образа). Ефективно премахва
плаващите петна и възстановява
влажността на окото. Подобрява
функционирането на ретината и
зрителния нерв за по отчетливо
приемане и предаване към
мозъка
на
наблюдавания
образ. “Придържайки се към
2-месечния
препоръчителен
период на ползване зна- чително
ще подобрите зри- телната
си способност.” - препоръчва
производителя на уникалната
формула.
Технологията за обработка на
ценните съставки не е евтина,
и за да е финансово достъпен
препарата
за
българските
граждани, са избегнати всякакви
посредници и дистрибутори.
В момента и покупката на
препарата става чрез телефонно
обаждане към оторизирания
представител за България и се
доставя безплатно до дома Ви.
МНЕНИЯ НА ХОРА
ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА
“Мъчеше ме перде и
ускорително губех зрението
си. Благодарение на препарата
след 2 месеца ползване отново
виждах ясно и отчетливо.
Намалих диоптъра си с 1
единица”

Георги П., 68 г., София
“Определено след ползването на препарата за 2 месеца усещам
подобрение на зрението и не ми сълзят очите.”
Маргарита В., 73г., Варна
“При поредният ми очен преглед лекаря беше в шок как е възможно
в кратък срок от време да подобря зрението си и фокусирането
на образите!”
Илиян А., 78 г., Бургас
“Глаукомата ме мъчеше от няколко години. Ползвах различни
медикаменти но без ефект. Дал съм стотици левове за лечение
- уви безуспешно. Само с Офталгон виждам промяна и зрението
ми се подобри “
Василка И., 81 г. , Пловдив

ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА
Само за първите обадили се 120 души до 15.06.2019г. ще получат специална
отстъпка на препарата „OFTALGON” и ще могат да се снабдят вместо 189 лв.

САМО ЗА 55 ЛВ.
(1 ОПАКОВКА С 30 КАПСУЛИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ)

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

тел. 02

4738722

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

15.V. - 21.V.2019 г.
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Алтория и заболяванията
на дихателната система

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

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

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

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

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

Взимат се пет чаени лъжички борови иглички, две лъжици кори от обикновен лук и
две лъжици плодове от шипка.
Съставките се поставят в литър студена вода и се слагат на котлона, докато водата заври. Сместта да ври около десетина минути.
После оставете да поизстине и я прецедете.
Пийте това количество два дни, без значение дали сутрин, на обяд или вечер, по една чашка преди ядене - така действа по-добре. Като свърши отварата, направете нова
за още два дни.
Курсът на лечение с това домашно лекарство за високо кръвно е четири месеца, като
после се прави почивка и се започва отново
само за профилактика.

Високото кръвно и холестеролът вече имат решение! Професор Здравков
препоръчва мощен билков комплекс за справяне с хипертонията
„Препоръчвам на своите пациенти Кардиоксин при хронично високо кръвно и увредена кръвоносна система.
Особено подходящ е за
хора с прекарани инсулти и инфаркти, които са
застрашени от повторен
рецидив. За създаването
на Кардиоксин българските учени са похарчили цели 4 години. Откритието на годината беше
номинирано за международна награда. Многоетапното тестване доказа
ефективността на средството, за което академиците получиха всички
необходими лицензи и
сертификати за качество.
Формулата работи в
комплекс, т.е. не само
подобрява притока на
кръв, но и осигурява на
организма съществени
микроелементи и витамини. Клиничните проучвания показват, че
кръвното налягане на пациентите се връща към
нормалното в рамките
на 1-2 часа след приложението на Кардиоксин.
С напредването на терапевтичния курс еластичността на кръвоносните
съдове се увеличава, общото здравословно състояние се нормализира
и симптомите на хипер-

тония изчезват. Научно е
доказано, че Кардиоксин
намалява риска от хипертонична криза и сърдечен удар.
В какво се крие тайната за мощното действие
на препарата? Учените
са открили сложно съединение, което е основната
съставка на Кардиоксин,
а именно: проантоцианидин – най-мощният антиоксидант. Веществото проантоцианидин, съдържащо
се в Кардиоксин, има отличен ефект върху кръвоносните съдове. Проантоцианидин има изразен венотоничен ефект. Повишава венозния тонус, действа
веноконстриктивно и антиексудативно върху перивенозната тъкан. Веноконстриктивното действие
е свързано с констрикция
(стягане) на гладката мускулатура на съдовата стена
и свиване на периферните
венозни съдове. Антиексудативното му действие намалява капилярната пропускливост и чупливост и
нормализира капилярната
резистентност. Освен това има капиляротоничен
ефект и подобрява микроциркулацията. Интересен е
фактът, че проантоцианидин въздейства и на артериалните съдове, а не
само на капилярите, ве-

ните и лимфните. Има артериален вазодилатиращ ефект (разширяване на артериалните кръвоносни съдове).
Намалява спазъма на артериите
и разширява артериолите.“
Предимства
на Кардиоксин:
 Още през
първите 6 часа
от приемането
вашето кръвно
налягане влиза в
нормата! Не води до рязко спадане на кръвното
налягане.
Хармонично регулира
работата на сърцето. Пълно възстановяване.
Премахване на стенокардията, аритмията, неврозите, подобряване на
паметта, възстановяване
на речта и движенията
след инсулт.
Благодарение на билковия си състав тази хранителна добавка подпомага сърдечната дейност и
предпазва сърцето. Кардиоксин има изключително действие при нарушения на функциите на сърдечно-съдовата система.
Прилага се при хронична съдова недостатъч-

ност и като профилактично средство срещу пристъпи на стенокардия. Укрепва съдовете и регулира
кръвното налягане. Кардиоксин поддържа нормалната пропускливост на
кръвоносните съдове и
оросяване на крайниците.
За кого е подходящ

Кардиоксин?
За хора
с наднормено тегло.
За хора,
страдащи от
диабет.
За хора с
хронична хипертония.
За злоупотребяващи
с алкохола.
 За хора с намалена физическа
активност.
За дългогодишни пушачи.
За професионални

спортисти.
За хора в напреднала възраст.
За хора, подложени
на постоянен стрес.
За хора със сърдечно-съдови заболявания.
Още предимства от
употребата на Кардиоксин

Подобрява нивата на
кръвното налягане.
Поддържа нормалната пропускливост на кръвоносните съдове.
Поддържа нормалното оросяване на крайниците.
Засилва кръвооросяването.
Подобрява кръвообращението.
Подобрява работата
на коронарните артерии.
 Има
успокояващ
ефект върху нервната
система.
100% натурална формула за постигане на подобри резултати.
Без никакви странични ефекти.
Без никакво съдържание на консерванти,
оцветители и ГМО.
Напълно чист продукт, който не натоварва
тялото с излишни химически съставки.

При поръчка на три продукта получавате подарък книжка
„Лечебните билки на България“
Поръчайте на телефон 0877 72 10 40
и на https://biotica.bg 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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ЛЕЧЕБНИ
СВОЙСТВА НА
ПРОПОЛИСА
Терминът прополис
идва от Гърция и в превод означава "защита
на града". Наименованието не е случайно,
защото се свързва със
сложната йерархия на
пчелното семейство в
кошера.
Наричан още пчелен клей, той има високо съдържание на
витамини (В1, В2, В6,
А, С и Е), белтъчини

Прополисът унищожава вирусите, бактериите и гъбичките.
Оказва добър ефект
върху язви и рани, като спомага за по-бързото им зарастване.
Прополисът е и болкоуспокояващо средство. Ефикасен е и за
хемороиди и разширени вени, защото спира
вътресъдовото кръвосъсирване.

и други полезни за
организма вещества.
Има противомикробно, противовъзпалително и имуностимулиращо действие.

Този пчелен продукт се използва и като лек при бъбречни
заболявания, възпаления на дихателните пътища, мазоли.

Има ли свят без рак?
Твърдата обвивка на кайсиевата костилка
защитава един от най-забележителните
хранителни продукти на земята!

В своята книга “Свят
без рак” американският писател Едуард Грифин посвещава на историята на едно откритие, в чийто фокус е витамин В17, или амигдалин, веществото, което бързо унищожава
раковите клетки.
Авторът пише:
„…Има научни обяснения на лечението на
рака с витамин В17 и
недоумявам защо ортодоксалната медицина обяви война на лекарството, с което много клиники успешно лекували пациентите си.
Ако лекарството е
един прост витамин, то
само за един миг ще се
разруши една гигантска индустрия, която
се противопоставя на
лечението. Фармацевтичните компании провеждат изследвания само с химическите съе-

динения, които те създават. Те никога няма
да проведат изследване с прости вещества,
които се продават във
всеки супермаркет, защото не могат да ги патентоват.“
Веществото амигдалин е открито в плодовите костилки и най-вече в кайсиевите.
Още преди 35 години амигдалинът е обявен от учените за превенция и профилактика на онкологичните
заболявания при ежедневната му употреба.
Според д-р Ернст Т.
Кребс младши – биохимик от Сан Франциско,
ракът подобно на скорбута (недостиг на витамин С) и пелагра (недостиг на витамин В3)
не се предизвиква от
тайнствена бактерия,
вирус или токсин, а е
болест на витаминния

дефицит, предизвикан
от недостига на ценни
хранителни компоненти в менюто на днешния човек.
Най-много от това
вещество се съдържа в костилките на
кайсията, както още
в просото, лененото
семе, ябълковите семки и в много хранителни продукти, които днешният човек
не консумира. По-рано плодовете съдържаха витамин В17, и
то не само в семената, но и в меката си
част. Днес само дивите плодове съдържат витамин В17. Плодът, който ядем днес,
е печален резултат от
многогодишното култивиране в името на
размерите и външния
му вид; меката му част
вече не съдържа В17.
Преди няколко ве-

ка хората употребявали богатия на витамин
В17 просен хляб, но сега всички предпочитаме
белия хляб, който не го
съдържа.
Някога нашите баби
добавяли в ястията кайсии, ябълки и други плодове, съдържащи ценния В17.
Изследвания показали, че племето Хунза в
Хималаите никога не е
боледувало от рак, докато храната му съдържала просо и кайсии.
извадка от доклад
„…Когато не получаваме адекватна на нашия организъм храна,
той заболява. Ако не получавате витамин В17 с

хранителните продукти, то най-добрият начин да го получите е
чрез добавки към храната.“
от къде да си
набавим витамин
В17?
За да удовлетворим
нужните на организма
от този витамин, създадохме добавката:

Амброзия В17® амигдалин на фирма „Doleran
Pharma”.
Амброзия В17® амигдалин - е висококачествен продукт с атрактивна цена в удобна капсулна форма,
произведен в България и покриващ ежедневните нужди на организма от ценния витамин.

Амброзия В17® амигдалин може да поръчате във
всички аптеки в страната, както и онлайн на
www.healthmag.bg и тел. 02/955 59 04
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Етнографският музей
в Пловдив отвори врати за изложба, в която
е събрано всичко, което
показва алафрангата от
времето на Българското възраждане. Експозицията, която е под мото-

Б

то "Алафрангата - врата към Европа", е подредена със съдействието
на фондация "Пловдив
2019" и може да бъде видяна до края на юни.
В средата на 19 век
Пловдив се утвържда-

онбони за смет раздаваха на децата в Разград. Проявата бе част от кампанията на
общината за пролетното хигиенизиране на
населените места, съобщиха
от местната администрация.
Инициативата бе в четири
обекта в града - в кварталите "Орел" и "Водна централа", както и до сградата на общината и в
градинката срещу хотел "Централ", където имаше изградени
пунктове за предаване на сметта.
За своя труд, по подобие на познатата народна
приказка, срещу предадените чували с отпадъци малчуганите
получиха пакетчета с бонбони и сладки. В рамките

ва като един космополитен град със засилено чуждо присъствие,
където широките търговски контакти с Европа и Близкия изток, близостта на Константинопол, обучението на младежите в западни университети създават условия за налагане на модерен стил за живот.
Това каза при откриването на изложбата директорът на музея Ангел Янков. По думите му
именно този преход носи името "а ла франга",

у нас

което буквално означава "по френски маниер"
или нова мода, идваща
от Европа. Алафранга са
новите възрожденски
къщи в Стария град, където до днес това име
са запазили стенните
ниши, богато изрисувани с пейзажи от различни краища на света, добави Янков. По думите
му алафрангата навлиза малко след Кримската война и засяга абсолютно всичко - строителство, архитектура,
маниери, начин на общуване и не на последно място модата в облеклото.

на акцията бяха раздадени 600 торбички с лакомства, част от които бяха връчени лично от кмета
д-р Валентин Василев и заместник-кмета Галина Георгиева. От администрацията
на кмета отбелязаха, че инициативата стимулира участието
на младите хора в поддържане
чистотата на родния град и
възпитава подрастващите в определени навици. Според ръководството на общината
с всяка година акцията "Бонбони за смет"
се радва на все по-голям интерес. Самите деца споделиха, че след като са положили толкова старание, за да почистят, за в бъдеще ще
пазят повече и няма да изхвърлят боклуци.

Áîíáîíè çà ñìåò
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Ãранитският дъб бе засаден
в храм "Ñв. Èван Ðилски"
Фиданка от най-старото дърво в България - Гранитския дъб, бе засадена в двора на средновековния храм "Св. Иван Рилски" в подножието на крепостите Царевец и Трапезица.
Символичният акт бе част от инициативата "Светият път", свързана с 550-годишнината от пренасянето на мощите на св. Иван Рилски от Търново
до Рилс к и я
манастир.
Фиданката бе
засадена от
историците
проф.
Пламен
Павлов,
Евгени Коев, които са част от Инициативния комитет за похода "Светият път" и от директора на Регионалния исторически музей Иван Църов.
Св. Иван Рилски е свързан по особен начин с
дъба, дървото, което съчетава нашата вяра, любовта към ближния и към природата, или казано накратко - любовта към България, е посочил проф.
Пламен Павлов.
Евгени Коев е припомнил, че именно в храма
"Св. Иван Рилски" са били мощите на небесен покровител на българите, преди да бъдат отнесени
към Рилския манастир.
Директорът на музея д-р Иван Църов е поел ангажимент Регионалният исторически музей да се
грижи за фиданката. Той е припомнил, че през 1393
г., когато Търново пада под османска власт, съхраняваните около 70 мощи на светци са пренесени
именно тук - в храма "Св. Иван Рилски".

Паметник на константин Митрополия открива
Чорбаджигошев частно училище
Паметник на възрожденеца ктитор и борец за национално освобождение Константин (Коте) Чорбаджигошев бе
официално открит
в двора на
църквата
"Въведение Богородично"
в Благоевград.
Автори
на монумента са
Станислав
Константинов и
Георги
Чапкънов.
Проектът
се реализира
от
църквата "Въведение Богородично" и от родственици на Константин Чорбаджигошев.
През Възраждането
Константин Чорбаджигошев подема инициативата за построяването на църква и на ново училище в Горна
Джумая. През периода
1840-1844 г. е съградена църквата "Въведение Богородично". Едновременно са поста-

вени основите и на истинско уредено училище, което разполага със
самостоятелна сграда.
През 1857
г. е основан
общ граждански фонд
за неговата
издръжка.
Сред дарителите е и
хаджи Коте.
През 1875 г.
той участва
и в създаването на общ
революционен комитет за Горна Джумая
и Рила.
Този комитет извършва усилена дейност по подготовката на
въстание,
което обаче не избухва. Продължава да се
занимава с революционна дейност.
По време на Горноджумайското въстание
през 1902 г. е арестуван от турците и е затворен в Сяр, където е
изтезаван.
След освобождаването му от затвора, на
връщане към Горна
Джумая умира близо
до село Левуново.

Ловчанската митрополия ще открие от новата учебна година първото по рода си частно
начално училище. Вече
е издадено удостоверение за това от Министерството на образо-

ванието и науката, съобщи Ловчанският митрополит Гавриил. То ще
носи името "Свети Седмочисленици" и първоначално ще се намира
в сградата на бившата
митрополия в Ловеч.

В началото ще има
по един подготвителен
и първи клас, а след това паралелките постепенно ще се увеличат
до 7-ми клас.
Учениците ще се обучават по програма на
Министерството на образованието и науката
и ще получават дипломи, каквито и в другите
училища. Ще се набляга
обаче на християнското
възпитание, ще се преподава закон Божи и цялото обучение ще бъде
в християнски правос-

лавен дух. Искаме по
този начин да помогнем на нашите български деца. Смятаме, че
нашият пример ще бъде последван и от други
епархии, посочи митрополит Гавриил.
По думите му инициативата за създаване
на частно училище към
Ловчанската митрополия е част от стремежа
на Българската православна църква да помага на децата да бъдат
правилно възпитавани
в християнски добродетели, във вяра, надежда, любов, да могат
да преодоляват изкушенията, които навсякъде ги дебнат.

Îáíîâåí å Êëàäíèøêèÿò ìàíàñòèð
открит е обновеният храм в кладнишкия манастир "св. Николай мирликийски",
съобщиха от областната администрация
в Перник. старинната сграда е с подменен
покрив, извършени са
конструктивно-укрепителни и ремонтновъзстановителни дейности, а част от ценните стенописи са реставрирани.
На празнична литургия Белоградчишкият епископ Поликарп, който е ръководил
обновлението, е благодарил
на дарителите и на местната
общественост, помогнала светата обител да претърпи духовно възраждане. областни-

ят управител на област Перник ирена соколова е дарила на църквата икона с посребрен обков и образите
на Божията майка с младенеца. манастир "св. Николай мирликийски" е създа-

ден към XVI-XVII
в. на мястото на
изчезнало средновековно селище при с. кладница. Той е бил
част от комплекса софийска мала света гора.
многократно е
дострояван, като последно това станало през
XIX-XX в.
По време на националноосвободителните борби
кладнишкият манастир е дал
подслон на Дончо войвода и
четата му. Тук намирали убежище и много възрожденски
дейци.

страницата подготви соня ВълкоВа
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как да разпознаем
ГМО продуктите
Няма човек, който да не знае колко
вредни са ГМО продуктите. Въпреки всички ограничения на пазара волно или неволно такива храни се промъкват и достигат до щандовете на магазините, а след
това и до нашата трапеза.
Въпреки че генното инженерство е познато от векове под формата на кръстосването на различни биологични видове от
градинари и животновъди, съвременният
му вариант е много по-опасен. Причината за това е използването на огромни количества химически вредни вещества при
самия процес на промяна на организма.
Това от своя страна води до редица проблеми като репродуктивни затруднения,
увреждане на различни органи, рак, имунна недостатъчност и други заболявания.
В средата на април м.г. Европейският
съюз даде зелена светлина за легалния
внос на такива продукти от САЩ и Канада. Видно е, че почти няма законови средства обществото да се пребори с това.
Точно поради тази причина е важно
хората да знаят как да разпознават ГМО
продуктите и да ги отбягват.
ГМО храните винаги са по-хубави на
вид. Те са блестящи, кръгли, равномерни.
По тях няма повреди и са изключително
трайни. Това не е нормално.
Естествените зеленчуци и плодове не
са перфектни.
Те сe развалят бързо, имат натъртвания,
по-малки са и дори са неугледни. Най-важното обаче е, че имат вкус.
Избягвайте да купувате храни извън
сезона им. Купувайте такива с неправилна форма, дори и да са грозни на вид.
Предпочитайте местното производство.
На път за почивка или поредната командировка спрете и си купете необходимо-

Нетрадиционни рецепти
при шипове

1. Бани с газ при шипове в петата или
ръцете. За процедурата се използва некалайдисан бакърен съд. В него се сипва литър газ за осветление. Съдът се затваря и
газта престоява 24 часа.
Местата, които ще се лекуват, трябва да
се намажат с мас преди процедурата. Намазаните участъци се потапят в съда за 5
мин. първия ден. Втория ден намазвате отново с мас и потапяте за 10 мин.
Всеки ден намазвате и увеличавате с 5
мин., докато стигнете 30 мин. (това става
на 6-ия ден). На седмия ден болезненото
място отново се топи за 30 мин. След това
започвате да намалявате минутите отново
с 5: 25, 20 и т. н., докато стигнете до 5 мин.
Продължителността на лечение е 12
дни. След всяка процедура третираните
места не се измиват, а се избърсват с кърпа и се обуват чорапи, слагат се ръкавици
или хавлиена кърпа.
Газта не се подменя - използва се една
и съща за всички процедури, като не бива да се забравя непохлупена, защото ще
изветрее. Препоръчително е всяка процедура да се прилага вечер.
2. английска сол и прясно домашно
яйце. Размазвате яйцето върху кърпа. Затопляте го, докато белтъкът побелее.
Изсипвате отгоре пакетче английска

сол и налагате като компрес на болезненото място. За максимален ефект лечението се прилага 10 поредни вечери.
3. Бял тамян и оцет. Използват се 250
мл оцет, който изсипвате в стъклена купа и към него прибавяте 15 г бял тамян.
Изчаквате той да се стопи и с получения
мехлем намазвате болезнените участъци.
4. Вар и мед. Преди процедурата мястото се разтрива добре, за да се загрее.
После се намазва обилно с мед.
Счуквате на прах вар и наръсвате върху меда. Дебелината на слоя вар да е около 1/2 мм.
Увийте с вестник и най-отгоре с вълнен
плат. Завържете добре, защото се пренощува с компреса.
На сутринта измийте третираните участъци с хладка вода.
Ако шиповете са в начален стадий, прилагайте лечението 3 дни, а ако са в напреднал - 7 дни без прекъсване.
5. Нафталин и мас. Направете домашен мехлем от 2 чаени лъжички свинска
мас и чаена лъжичка нафталин. Намажете
болезнените участъци и върху тях сложете
марля. Отгоре превържете с вълнен плат.
Дръжте компреса една нощ. За да постигнете положителни резултати, прилагайте лечението 25 дни.

то от зеленчукопроизводителите край пътя, вместо от лъскавия супермаркет. Освен че ще им помогнете, ще направите
нещо добро и за вашето здраве.
Четете етикетите. Избягвайте продукти
от страни, където ГМО-то е разрешено. Така например САЩ, Аржентина, Бразилия,
Китай и Индия произвеждат 86 процента от ГМО продуктите по света. От друга
страна, Франция, Унгария и Полша например категорично забраняват и дори преследват ГМО производството.
В България доказано ГМО производство са соевото масло в сосовете, пастите, бисквитите и пържените храни, соевото брашно в каймата, хамбургерите,
растителните масла в бисквитите и чипсовете, малтодекстринът в детските храни, готовите супи и десерти, глюкозата в
ролята на подсладител в напитките, десертите, сиропите с повишено съдържание на фруктоза – по-сладък от декстрозата, използва се в същия тип продукти.
Не на последно място са евтините салами и кренвирши.
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Минало незабравимо

Преди 1190 години

С

лед разгрома на
Аварския каганат под ударите
на франки и българи
в Средна Европа се установява граница между българското ханство и Франкската империя. Тогава владетели на двете
държави са
съответно
хан Крум и
император
Карл. Между тях обаче
няма сключен
договор и това
създава условия
за спорове и недоразумения по различни
въпроси. След тяхната
смърт при хан Омуртаг
и император Людовик
І Благочестиви противоречията между двете държави се засилват
главно поради неуредените с договор отно-

шения. Тон за това дава император Людовик.
С обещания и интриги той успява да склони славянските племена тимочани, абодрити и браничевци, които са в състава
на българското
ханство, да се
отцепят от него и да преминат под
владението
на франките.
След като не
успява с мир
да убеди вождовете на отцепилите се славянски племена да се
върнат в пределите на
България, Омуртаг ги
прогонва и на тяхно
място поставя български управители. През
828 г. Омургаг превзема
Горна Панония и стига
до Виена, която тогава
се нарича Виндобона.

Франкската империя
е силно разтревожена
от действията на българите и предприема мерки за противодействие.
Неуспешният военен
предводител - фризулският граф Балдерих, е
заменен от сина на императора – крал Людовик Баварски, а войската на франките е попълнена с нови рицари и пешаци. През 829 г. Омуртаг се спуска по поречието на река Тиса, завладява областта Срем
и Белград (тогава Сингидунум). С цел уреждане на отношенията с
франките, които през
824 г. преместват границата с българите на
250 км на изток, Омуртаг изпраща три пратеничества, водени от неговия довереник Савул,
в императорския двор.
Но до споразумение не
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се стига. Император Людовик се държи надменно и дава да се разбере,
че вероятно ще се стигне до военен конфликт,
който според него лесно ще бъде спечелен от
воините му, който са помногобройни и по-добре въоръжени от българите.
По това време славянските племена тимочани, абордрити и
браничевци
отново
проявяват отцепнически намерения и Омуртаг е принуден със сила да ги усмири. В едно кратко сражение те
са напълно разбити и се
разпръскват. В тяхна помощ обаче е изпратен
франкски отряд, състоящ се от 3000 тежковъоръжени рицари. Заедно с остатъците от разпръснатите войници на
трите славянски племе-

на нападат войската на
Омуртаг до град Пеща
(днешната столица на
Унгария Будапеща). Отначало франките имат
успех, като дори превземат лагера на българите и го опожаряват. Последните обаче се изтеглят организирано и без
да дадат много жертви.
На следващия ден
Омуртаг разделя отряда си на три части. Влиза в сражение само със
средния отряд, който
той лично предвожда,
а другите два е изпратил да заобиколят франките от двете им страни.
Людовик Баварски, който предвожда франкската войска, смята, че
предният отряд е цялата
българска военна сила,
напада устремно и изтласква българите отвъд Дунав. Тогава обаче е нападнат от другите

два отряда, които само
за няколко часа унищожават над 1800 рицари.
Изправен пред пълен
погром, Людовик Баварски предприема тотално отстъпление, което се превръща в истинско бягство. В ръцете на българите попада
голяма военна плячка и
скъпоценности.
Сега вече Людовик
Благочестиви става посговорчив и се стига до
сключването на мирен
договор. Според него
не само се възстановява старата граница, но
тя се премества още 70
км на запад в полза на
българите. България се
утвърждава като трета
империя в Европа наред с византийската и
франкската.
Доц. йордан
ВасилЕВ,
д-р по история

Áèтêата ïрè ×ервеíата ñтеíа

на Любчо БарЪмоВ

ва в ръководството на
РМС в същия квартал.
През есента на
1941 г. отново е арестуван и заточен в концлагера „Еникьой”. В
края на април 1944 г.
е партизанин в Трънския отряд. На 9 май
1944 г. отрядът, прераснал в бригада, е в
поредния кървав двубой с жандармерията
при село Долна Мелна. Баръмов е ранен и
за няколко дни намира
подслон в една овчарска колиба, но е предаден. Разстрелян е без
съд и присъда на 13
май 1944 г. край село
Стразимировци.
Малко преди да бъде заловен, в едно от
писмата до родителите си той пише: „Когато видите вуйчо Георги
и всички, които са при
него, поздравете ги от
мен, ако аз не бъда вече между живите. Бъдете живи и здрави и
дано се съберем пак,
щастливи и достойни
за хубавия живот, който наближава.” За доблестния живот на Любомир Баръмов самоковският писател Георги Манов е написал
прекрасна повест, в която четем: „Няма достатъчно силни думи,
които да опишат идеалиста Баръмов, който пренебрегна своята младост, семейство,
майка, баща, съпруга, които безпределно
обичаше. И даде младостта си за осъществяване идеалите за
социална справедливост.”
А родната му къща в
Самоков през 50-те го-

История

Õàí Îìóðòàã ñðàçÿâà ôðàíêèòå

СЛЪНЧЕВИЯ
75 г. от разстрела
Наричали го Слънчевия. Светлокос, хубавец. Роден е на 1 ноември 1914 г. в Самоков. Син е на Стефан и
Магдалина Баръмови.
Майка му е сестра на
Георги Димитров. По
време на Лайпцигския
процес през 1933 г. Любомир е 19-годишен и е
прилежен ученик в самоковската гимназия,
която завършва успешно. Известно е, че
целият прогресивен
свят следеше развоя
на процеса и се възхищаваше от блестящата
самозащита на великия българин.
Все през тази 1933 г.
ремсистите в гимназията организирали честване за годишнината от смъртта на Карл
Маркс. Честването е
забранено, но гимназията и целият град осъмват с червени знамена. С лозунги и червени
знамена е отпразнуван
и 1 май като Ден на труда. Заподозрените гимназисти са арестувани
и осъдени. Юношата
Баръмов е осъден на
две години и е въдворен във варненския затвор.
През 1935 г. излиза
от затвора и заминава
при вуйчо си в Москва, където учи в международната Ленинска
школа.
През 1937 г. се връща в България и е под
постоянно наблюдение на тайните служби.
Той е в къщата на баба
си Парашкева на улица
„Опълченска”, но поради постоянното следене потърсил квартира
в Ючбунар и се включ-
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дини бе подарена като
дом за сираци от войните.
Аз, пишещият тези
редове, 4 години съм
учил в гимназията, в
която е учил Любомир
Баръмов. Ние, тогавашното поколение, жадно
четяхме вестник „Самоковска комуна” и найдобрите романи за съпротивата и се оформихме като честни труженици за строителството на социалистическа
България.
Никола ЯНЕВ

Червената стена е
планински връх в Баба планина, минаваща
през Македония и Гърция. В тази местност в
продължение на
три месеца през
1917 г. по време на
Първата световна
война се води една от най-епичните
битки в историята
на съвременната
българска армия.
От двете страни
на линията са войските на България
и на Антантата –
6-а Бдинска дивизия и
8-а Тунджанска дивизия, срещу две френски
и една сръбска дивизия.
Битката е наречена Македонската Шипка, защото войниците са използвали камъни, трупове и дървета срещу
враговете си.
На 12 март 1917 г. стотици френски оръдия
откриват огън по два-

та върха – кота 1248 и
Червената стена. Стрелбата продължава 24 часа. Българските окопи
са преорани от около

200 000 снаряда. И въпреки това се случва
нещо уникално за тази
кървава война – българите нямат нито един
убит и ранен. Предупредени от разузнаването,
те се изтеглят в бетонните бункери в обратните скатове на двата
хълма. На 14 март пет
френски дивизии тръгват в атака срещу кота

Жестокостта на поробителя

Априлското въстание
е потушено с присъщите
на османлиите прословути варварства, жестокост и терор за около
един месец от 20 април
до 20 май 1876 г. Срещу
въстаниците е противопоставена армия от 20
000 редовен аскер и над
100 000 добре въоръжени башибозуци Според
„свещения” мюсюлмански закон, след като се
ограбят и обезчестят
въстаналите, накрая се избиват
и изколват, а къщите им се опожаряват и разрушават.
Опожарени са 80 селища, 200
са ограбени. Османлиите ограбват много училища, черкви, манастири. Загиват и изчезват около 30 000 души, 3000 деца остават
сираци. Голяма част от водачите

1248, Червената стена и
западната част на билото на Баба планина, заета от 8-а дивизия. След
шестдневни боеве кота
1248 е удържана. Осма
дивизия хладнокръвно
отбива за три дни настъпващите към участъка й френски части.
Французите обаче успяват да превземат Червената стена.
Но следва обрат. На
18 май 1917 г. върху
двата френски полка
от 6000 души се изсипва ураганен артилерийски огън. Българите атакуват без обичайното
„ура“, вървейки прави,
без да залягат и без да
тичат. Не ги посреща нито един изстрел. Двама
офицери и 259 войници – единствените оцелели от двата полка, ги
посрещат с вдигнати ръце. Червената стена е отново наша и остава такава до края на войната.

своите „бойни подвизи”, изпълнени с жестокости, варварство и
мъчения, главорези: Тусун бей,
действащ срещу въстаниците от
Клисура, Хафъз паша в Търновски революционен окръг срещу
героите от епопеята в Дряновския манастир, Ахмед паша Барутанлията, изклал батачани, и
др. Създават се чуждестранни
анкетни комисии с цел да разследват на място изстъпленията на османските турци. Портата прави опит да защити престижа си, изпращайки свои анкетьори със задача да оправдаят
турските жестокости, но и самите те се натъкват на много и
на въстанието са избесени, мал- силно разобличаващи империка част от тях доживяват до Ос- ята факти. Всички чуждестранни
вобождението.
анкетни комисии потвърждават
За големи „заслуги” към им- съобщенията и разкриват нови
перията при потушаването на факти, свързани с извършените
въстанието султанът награжда- кланета, опожарявания, обири,
ва с ордени и издигане на висо- отвличания на млади жени, деки постове прославилите се със войки и деца.
Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

Най-гледаните

15.V. - 21.V.2019 г.
Диема
СРЯДА, 15 май
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър”
07:50 „Снайперисти”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Пожарникарите от Чикаго“
11:00 „Тринайсет“
12:00 „Хавай 5-0” - сезон 4
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър”
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Пожарникарите от Чикаго“
16:00 „Всички обичат Реймънд”
17:00 „Юмрукът на трите нинджи” – приключенски
екшън с уч. на Виктор
Уонг, Чарлз Непиър, Майкъл Тренър, Макс Елиът
Слейд, Патрик Килпатрик
19:00 „Тринайсет“
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Обратно броене” (премиера) – екшън с уч. на
Никълъс Немет, Глен
Джейкъбс, Катарина
Изабела, Джош Блакър
00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 16 май
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър – тексаският
рейнджър”
07:50 „Снайперисти”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Пожарникарите от Чикаго“
11:00 „Тринайсет“
12:00 „Хавай 5-0”
13:00 „Уокър – тексаският
рейнджър”
14:00 „Снайперисти”
15:00 „Пожарникарите от Чикаго“
16:00 „Всички обичат Реймънд”
17:00 „Трите нинджи: Битка
в лунапарка” – приключенски екшън с уч.
на Хълк Хоган, Лоуни
Андерсън, Джим Варни,
Матю Ботъшис
19:00 „Тринайсет“
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Огън в кръвта” – екшън-

Виасат Хистори
07:00
07:30
08:20
09:10
10:00
10:55
11:50
12:20
12:55
13:45
14:40
15:30
16:00
16:30
17:25
18:15
18:50
19:20
20:10
21:05
22:00
22:55
23:50
00:40
01:35
02:25
03:10
04:00
04:30
05:00
05:55
07:10
07:40
08:30
09:20
10:10
11:05
12:00
12:55
13:45
14:40
15:30
16:00
16:30
17:25
18:20
19:20
20:10
21:05
22:00
22:55
23:45
00:35
01:35
02:25
03:10
04:00
04:30

сряда, 15 май
Страхотни изобретения, еп. 10
Загадки в музея, еп. 11
Смъртносно разузнаване, еп. 8
Конспирация, еп. 10
Елизабет и нейните врагове,
еп. 2
Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
Повратна точка, еп. 1
Повратна точка, еп. 2
Смъртносно разузнаване, еп. 8
Конспирация, еп. 10
Дивата Канада, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 11
Страхотни изобретения, еп. 11
Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
Елизабет и нейните врагове,
еп. 2
Повратна точка, еп. 1
Повратна точка, еп. 2
Смъртносно разузнаване, еп. 8
Първата световна война в
числа, еп. 4
Митични зверове, еп. 8
Островът на Адолф
Невидимите градове на Италия, еп. 2
Първата световна война в
числа, еп. 4
Островът на Адолф
Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, еп. 11
Конспирация, еп. 10
Страхотни изобретения, еп. 11
Страхотни изобретения, еп. 11
Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
Елизабет и нейните врагове,
еп. 2
четвъртък, 16 май
Страхотни изобретения, еп. 11
Загадки в музея, еп. 12
Смъртносно разузнаване, еп. 1
Конспирация, еп. 11
Елизабет и нейните врагове,
еп. 3
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
Невидимите градове на Италия, еп. 2
Смъртносно разузнаване, еп. 1
Конспирация, еп. 11
Дивата Канада, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 12
Страхотни изобретения, еп. 12
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
Елизабет и нейните врагове,
еп. 3
Невидимите градове на Италия, еп. 2
Смъртносно разузнаване, еп. 1
Първата световна война в
числа, еп. 5
Митични зверове, еп. 9
Нацистка наука, еп. 1
В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 2
Първата световна война в
числа, еп. 5
Нацистка наука, еп. 1
Забранена история, еп. 6
Загадки в музея, еп. 12
Конспирация, еп. 11
Страхотни изобретения, еп. 12
Страхотни изобретения, еп. 12

00:00
01:00
05:50
06:50
07:50
09:10
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

19:00
20:00
21:00
22:00

01:00
03:30
06:10
08:45
10:50

13:00
13:30
15:30

трилър с уч. на Джейсън
Стейтъм, Ейми Смарт,
Хосе Пабло Кантило,
Ефрен Рамирез, Дуайт
Йокам, Рено Уилсън
„Военни престъпления”
Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 17 май
„Драга фамилия“
„Уокър - тексаският рейнджър”
„Снайперисти”
„Всички обичат Реймънд”
„Пожарникарите от Чикаго“
„Тринайсет“
„Хавай 5-0” - сезон 5
„Уокър - тексаският рейнджър”
„Снайперисти”
„Пожарникарите от Чикаго“
„Всички обичат Реймънд”
„Пастирът” – екшън с уч.
на Жан Клод Ван Дам,
Скот Адкинс, Стивън
Лорд, Гари Макдоналд,
Натали Роб, Майлс Андерсън
„Тринайсет“
„Военни престъпления”
„Хавай 5-0”
„Игрите на глада: Възпламеняване” – приключенски филм с уч.
на Дженифър Лорънс,
Джош Хътчерсън, Лиам
Хемсуърт, Елизабет
Банкс, Джена Малоун,
Уди Харелсън, Доналд
Съдърланд, Стенли Тучи,
Филип Сиймур Хофман
„Фрактура” – предаване
за рок музика
Еротичен телепазар
СЪБОТА, 18 май
„Мускетарите”
„Полицаите от Чикаго”
„Сигналът” – трилър с
уч. на Брентън Туейтс,
Оливия Кук, Лорънс
Фишбърн, Бо Нап, Лин
Шей, Джефри Гроувър
„Национална лотария”
„Щурите съседи”
„Трите нинджи: Битка в
лунапарка” – приключенски екшън с уч. на Хълк
Хоган, Лоуни Андерсън,
Джим Варни, Матю Ботъшис

05:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
05:50 Елизабет и нейните врагове,
еп. 3
петък, 17 май
07:10 Страхотни изобретения, еп. 12
07:40 Загадки в музея, еп. 13
08:30 Смъртносно разузнаване, еп. 2
09:20 Конспирация, еп. 12
10:15 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 1
11:05 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
12:00 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 2
12:55 Смъртносно разузнаване, еп. 2
13:45 Конспирация, еп. 12
14:40 Дивата Канада, еп. 3
15:30 Страхотни изобретения, еп. 13
16:05 Страхотни изобретения, еп. 13
16:40 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
17:30 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 1
18:25 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 2
19:20 Смъртносно разузнаване, еп.
2
20:10 Първата световна война в
числа, еп. 6
21:05 Митични зверове, еп. 10
22:00 Нацистка наука, еп. 2
22:55 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 2
23:50 Първата световна война в
числа, еп. 6
00:40 Нацистка наука, еп. 2
01:35 Забранена история, еп. 1
02:25 Загадки в музея, еп. 13
03:10 Конспирация, еп. 12
04:00 Страхотни изобретения
05:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
05:50 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 1
събота, 18 май
07:00 Първата световна война в
числа
09:25 Шестте съпруги на Хенри VIII
12:35 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 2
13:25 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
14:25 Първите хора, еп. 2
15:25 Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 2
16:30 Втората световна война в
цветове
19:15 Смъртносно разузнаване, еп. 1
20:00 Повратна точка, еп. 1
20:30 Повратна точка, еп. 2
21:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
22:00 Краят на империята, еп. 4
22:45 История на оръжията, еп. 6
23:40 Бойни кораби, еп. 6
00:30 Втората световна война в
цветове, еп. 11
01:25 Забранена история, еп. 1
02:15 Загадки в музея, еп. 9
03:05 Загадки в музея, еп. 10
03:55 Страхотни изобретения, еп. 9
04:25 Страхотни изобретения, еп. 10
04:55 Вулканични одисеи, еп. 5
05:45 Забранена история, еп. 1
неделя, 19 май
07:00 Първите хора
11:55 Прокълнати династии
15:30 Залавянето на Клаус Барби
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17:30 „Бели мадами” – криминална комедия с уч.
на Шон Уейънс, Марлон
Уейънс, Джейми Кинг,
Франки Фейсън, Локлин
Мънро, Джон Херд,Бизи
Филипс, Тери Крюз
20:00 „Еър Америка” – екшънкомедия с уч. на Мел
Гибсън, Робърт Дауни
Младши, Нанси Травис,
Тим Томерсън, Маршал
Бел, Майкъл Дудикоф
22:20 „Блек Хоук” – екшън с уч.
на Джош Хартнет, Юън
Макгрегър, Том Сайзмор,
Ерик Бана, Уилям Фичнър, Сам Шепърд, Юън
Бремнър, Ким Коутс, Хю
Данси, Рон Елдард, Айон
Гръфъд, Том Гуири
01:30 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 19 май
06:10 „Мускетарите”
08:45 „Полицаите от Чикаго”
10:00 „Да се посмеем”
10:30 „Бели мадами” – криминална комедия с уч.
на Шон Уейънс, Марлон
Уейънс, Джейми Кинг,
Франки Фейсън, Локлин
Мънро, Джон Херд,Бизи
Филипс, Тери Крюз
13:00 „Без багаж”
13:30 „Щурите съседи”
15:00 „Айк: В навечерието на
десанта” – военен филм с
уч. на Том Селек, Джеймс
Римар, Тимъти Ботъмс,
Ян Мюн, Брус Филипс,
Джон Бах
17:00 „Игрите на глада: Възпламеняване” – приключенски филм с уч.
на Дженифър Лорънс,
Джош Хътчерсън, Лиам
Хемсуърт, Елизабет
Банкс, Джена Малоун,
Уди Харелсън, Доналд
Съдърланд, Стенли Тучи,
Филип Сиймур Хофман
20:00 „Летяща крепост” – екшън с уч. на Бъг Хол, Крис
Оуен, Дон Джефкоат,
Шон Макгоуан, Едуард
Финли, Джон Лауглин,
Джо Уилямсън
22:20 „Операция Делта форс:
Тревога” – екшън с уч.
Майкъл Макгрейди,
Джон Саймън Джоунс,
Тод Дженсън, Гавин Худ,

Кенет Кампбел
00:30 „Фрактура” – предаване
за рок музика
03:00 Еротичен телепазар
ПОНЕДЕЛНИК, 20 май
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър“
07:50 „Снайперисти”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Пожарникарите от Чикаго“
11:00 „Тринайсет“
12:00 „Хавай 5-0“
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Пожарникарите от Чикаго“
16:00 „Всички обичат Реймънд”
16:30 „Еър Америка” – екшънкомедия с уч. на Мел
Гибсън, Робърт Дауни
Младши, Нанси Травис,
Тим Томерсън, Маршал
Бел, Майкъл Дудикоф
19:00 „Тринайсет”
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Лоша провинция” – екшън с уч. на Мат Дилън,
Уилям Дефо, Нийл Макдоноу, Ейми Смарт, Том
Беринджър, Дон Йесо,
Кевин Чапман, Крис Маркет
00:10 „Военни престъпления”
01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 21 май
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър“
07:50 „Снайперисти”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Пожарникарите от Чикаго“
11:00 „Тринайсет“
12:00 „Хавай 5-0“
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Пожарникарите от Чикаго“
15:50 „Всички обичат Реймънд”
16:50 „Операция Делта форс:
Тревога” – екшън с уч.
Майкъл Макгрейди,
Джон Саймън Джоунс,
Тод Дженсън, Гавин Худ,

16:30 Келтите: кръв, желязо и жертвоприношения, еп. 3
17:30 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 5
18:20 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
19:15 Смъртносно разузнаване, еп.
2
20:05 Първите цивилизации, еп. 4
21:10 Повратна точка, еп. 3
21:35 Повратна точка, еп. 4
22:00 Египетски загадки, еп. 3
22:50 Конспирация, еп. 3
23:40 Конспирация, еп. 4
00:30 Втората световна война в
цветове, еп. 12
01:25 Забранена история, еп. 2
02:15 Загадки в музея, еп. 11
03:05 Загадки в музея, еп. 12
03:55 Страхотни изобретения, еп. 11
04:25 Страхотни изобретения, еп. 12
04:55 Опасна Земя, еп. 1
05:50 Забранена история, еп. 2
понеделник, 20 май
07:00 Страхотни изобретения, еп. 13
07:35 Загадки в музея, еп. 1
08:25 Смъртносно разузнаване, еп. 3
09:20 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
10:10 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 2
11:05 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
12:00 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 2
13:00 Смъртносно разузнаване, еп. 3
13:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
14:40 Дивата Канада, еп. 4
15:30 Страхотни изобретения, еп. 14
16:00 Страхотни изобретения, еп. 14
16:30 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
17:25 Шестте съпруги на Хенри VIII
18:20 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 2
19:20 Смъртносно разузнаване, еп. 3
20:10 Втората световна война: цената на империята, еп. 1
21:05 Митични зверове, еп. 1
22:00 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
22:55 Истинската война на тронове
23:50 Втората световна война: цената на империята, еп. 1
00:45 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 1
01:35 Забранена история, еп. 2
02:25 Загадки в музея, еп. 1
03:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
04:00 Страхотни изобретения, еп. 14
04:30 Страхотни изобретения, еп. 14
05:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
05:50 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 2
вторник, 21 май
07:15 Страхотни изобретения, еп. 14
07:50 Загадки в музея, еп. 2
08:40 Смъртносно разузнаване, еп.
4
09:30 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
10:25 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 3
11:20 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
12:10 Истинската война на тронове,
еп. 3

12:55 Смъртносно разузнаване, еп. 4
13:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
14:40 Страна на лъвовете: Ден и
нощ, еп. 1
15:40 Страхотни изобретения, еп. 15
16:10 Страхотни изобретения, еп. 15
16:40 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
17:35 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 3
18:30 Истинската война на тронове,
еп. 3
19:20 Смъртносно разузнаване, еп. 4
20:10 Втората световна война: цената на империята, еп. 2
21:05 Митични зверове, еп. 2
22:00 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
22:55 Повратна точка, еп. 3
23:30 Повратна точка, еп. 4
00:00 Втората световна война: цената на империята, еп. 2
00:50 Моят живот в хитлеристка
Германия, еп. 2
01:50 Забранена история, еп. 3
02:45 Загадки в музея, еп. 2
03:30 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
04:20 Страхотни изобретения, еп. 15
04:50 Страхотни изобретения, еп. 15
05:20 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
сряда, 22 май
06:10 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 15
07:30 Загадки в музея, еп. 3
08:20 Смъртносно разузнаване, еп. 5
09:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
10:00 Шестте съпруги на Хенри VIII
10:55 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 5
11:45 Повратна точка, еп. 3
12:20 Повратна точка, еп. 4
13:00 Смъртносно разузнаване, еп. 5
13:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
14:40 Страна на лъвовете: Ден и
нощ, еп. 2
15:30 Страхотни изобретения, еп. 16
16:00 Страхотни изобретения, еп. 16
16:30 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 5
17:20 Шестте съпруги на Хенри VIII
18:10 Повратна точка, еп. 3
18:45 Повратна точка, еп. 4
19:20 Смъртносно разузнаване, еп. 5
20:10 Втората световна война: цената на империята, еп. 3
21:05 Митични зверове, еп. 3
22:00 Нацистът, който спасяваше
евреи: Карл Плаге
22:55 Невидимите градове на Италия, еп. 3
23:50 Втората световна война: цената на империята, еп. 3
00:45 Нацистът, който спасяваше
евреи: Карл Плаге
01:35 Забранена история, еп. 4
02:25 Загадки в музея, еп. 3
03:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
04:00 Страхотни изобретения, еп. 16
04:30 Страхотни изобретения, еп. 16
05:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 5
05:50 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 4
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тв програми

Български

Кенет Кампбел
„Тринайсет“
„Военни престъпления”
„Хавай 5-0”
„Извън контрол” – екшън
с уч. на Жан Клод Ван
Дам, Лора Харинг, Томас
Арана, Сюзън Джибни,
Джесика Бауман, Сандра
Видал, Луси Дженър
23:50 „Военни престъпления”
00:50 Еротичен телепазар
СРЯДА, 22 май
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър“
07:50 „Снайперисти”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Пожарникарите от Чикаго“
11:00 „Тринайсет“
12:00 „Хавай 5-0“
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Пожарникарите от Чикаго“
16:00 „Всички обичат Реймънд”
17:00 „Айк: В навечерието на
десанта” – военен филм с
уч. на Том Селек, Джеймс
Римар, Тимъти Ботъмс, Ян
Мюн, Брус Филипс, Джон
Бах
19:00 „Тринайсет“
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Драконови очи” (премиера) – екшън с уч. на Жан
Клод Ван Дам, Чанг Ли,
Питър Уелър, Сам Медина, Кристал Мантекон,
Дан Хендерсън
00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 23 май
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър“
07:50 „Снайперисти”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Пожарникарите от Чикаго“
11:00 „Тринайсет“
12:00 „Хавай 5-0“
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Пожарникарите от Чикаго“

15:50 „Всички обичат Реймънд”
16:50 „Лоша провинция“ – екшън с уч. на Мат Дилън,
Уилям Дефо, Нийл Макдоноу, Ейми Смарт, Том
Беринджър, Дон Йесо,
Кевин Чапман, Крис Маркет
19:00 „Тринайсет“
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Трите хикса” – екшън с
уч. на Вин Дизел, Ася Аргенто, Самюел Джаксън,
Мартон Сокас, Дани Трейо, Томас Иън Грифит
00:30 „Военни престъпления”
01:30 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 24 май
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър - тексаският рейнджър“
07:50 „Снайперисти”
09:10 „Всички обичат Реймънд”
10:00 „Пожарникарите от Чикаго“
11:00 „Тринайсет“
12:00 „Хавай 5-0“
13:00 „Уокър - тексаският рейнджър“
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Пожарникарите от Чикаго“
16:00 „Всички обичат Реймънд”
17:00 „Спри или мама ще стреля” – екшън-комедия с
уч. на Силвестър Сталоун, Роджър Рийс, Естел
Гети, Джобет Уилямс,
Мартин Фереро
19:00 „Тринайсет“
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Игрите на глада: Сойкаприсмехулка - Част 1
00:30 „Военни престъпления”
01:30 „Фрактура” – предаване
за рок музика
04:00 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 25 май
06:10 „Мускетарите”
08:45 „Полицаите от Чикаго”
11:00 „Спри или мама ще стреля” – екшън-комедия с
уч. на Силвестър Сталоун, Роджър Рийс, Естел
Гети, Джобет Уилямс,
Мартин Фереро
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Щурите съседи”
15:20 „Драконови войни” –

четвъртък, 23 май
07:10 Страхотни изобретения, еп. 16
07:40 Загадки в музея, еп. 4
08:25 Смъртносно разузнаване, еп.
6
09:15 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
10:10 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
11:05 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
12:00 Невидимите градове на Италия, еп. 3
13:00 Смъртносно разузнаване, еп.
6
13:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
14:40 Страна на лъвовете: Ден и
нощ, еп. 3
15:30 Страхотни изобретения, еп. 17
16:00 Страхотни изобретения, еп. 17
16:30 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
17:25 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
18:20 Невидимите градове на Италия, еп. 3
19:20 Смъртносно разузнаване, еп. 6
20:10 Втората световна война: цената на империята, еп. 4
21:05 Митични зверове, еп. 4
22:00 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
22:55 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 3
23:40 Втората световна война: цената на империята, еп. 4
00:35 Олимпийската мечта: Нацистките игри през 1936
01:35 Забранена история, еп. 5
02:25 Загадки в музея, еп. 4
03:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
04:00 Страхотни изобретения, еп. 17
04:30 Страхотни изобретения, еп. 17
05:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
05:50 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
петък, 24 май
07:10 Страхотни изобретения, еп. 17
07:40 Загадки в музея, еп. 5
08:30 Смъртносно разузнаване, еп. 7
09:25 Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
10:20 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
11:15 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
12:10 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 3
13:00 Смъртносно разузнаване, еп. 7
13:50 Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
14:40 Вулканични одисеи, еп. 1
15:30 Страхотни изобретения, еп. 18
16:00 Страхотни изобретения, еп. 18
16:30 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
17:25 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
18:30 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 3
19:20 Смъртносно разузнаване, еп.
7
20:10 Втората световна война: цена-

та на империята, еп. 5
21:05 Митични зверове, еп. 5
22:00 Островът на Адолф
22:55 Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
23:50 Втората световна война: цената на империята, еп. 5
00:45 Островът на Адолф
01:35 Забранена история, еп. 6
02:25 Загадки в музея, еп. 5
03:10 Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
04:00 Страхотни изобретения, еп. 18
04:30 Страхотни изобретения, еп. 18
05:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
05:50 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
събота, 25 май
07:00 Страхотни изобретения, еп. 3
07:30 Нашата световна война
10:30 Инките: Господари на небесата, еп. 1
11:30 Инките: Господари на небесата, еп. 2
12:30 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 3
13:15 Жените на Третия райх
14:10 Първите хора, еп. 3
15:10 Господари на тихоокеанския
бряг, еп. 2
16:10 Втората световна война в
цветове, еп. 7
17:10 Втората световна война в
цветове, еп. 8
18:10 Втората световна война в
цветове, еп. 9
19:10 Смъртносно разузнаване, еп. 3
20:00 Повратна точка, еп. 3
20:35 Повратна точка, еп. 4
21:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
22:00 В търсене на “Ориент Експрес”, еп. 1
22:50 История на оръжията, еп. 7
23:40 Бойни кораби, еп. 7
00:30 Втората световна война в
цветове, еп. 13
01:25 Забранена история, еп. 3
02:20 Загадки в музея, еп. 1
03:15 Загадки в музея, еп. 2
04:00 Страхотни изобретения, еп. 13
04:30 Страхотни изобретения, еп. 14
05:00 Опасна Земя, еп. 2
05:50 Забранена история, еп. 3
неделя, 26 май
07:00 Подемът на цивилизацията
09:45 Как Пътят на коприната създаде света
12:40 Мистериите на кралските
убийства
17:35 Осем дни, които създадоха
Рим
19:10 Смъртносно разузнаване, еп. 4
20:00 Подемът на цивилизацията
21:10 Повратна точка, еп. 1
21:35 Повратна точка, еп. 2
22:00 Египетски загадки, еп. 4
22:50 Конспирация, еп. 5
23:40 Конспирация, еп. 6
00:30 Тайната война, еп. 1
01:25 Забранена история, еп. 4
02:20 Загадки в музея, еп. 3
03:15 Загадки в музея, еп. 4
04:00 Страхотни изобретения, еп. 15
04:30 Страхотни изобретения, еп. 16
05:00 Опасна Земя, еп. 3
05:50 Забранена история, еп. 4

19:00
20:00
21:00
22:00

17:20

20:00

22:30

01:00
06:10
08:45
10.00
10:30

13:00
13:30
15:20

17:30
20:00

22:00

00:00
02:30

07:00
07:30
08:15
09:05
09:55
10:55
11:55
12:55
13:45
14:40
15:30
16:00
16:30
17:25
18:20
19:20
20:10
21:05
22:00
22:55
23:50
00:45
01:35
02:25
03:10
04:00
04:30
05:00
06:00
07:00
07:30
08:15
09:05
09:55
10:55
11:55
12:55
13:45
14:40
15:30
16:00
16:30
17:25
18:20
19:20
20:10
21:05
22:00
22:55
23:50
00:45
01:35
02:25

екшън-фантастика с уч.
на Джейсън Бер, Аманда
Брукс, Робърт Фостър,
Крейг Робинсън
„Трите хикса” – екшън с
уч. на Вин Дизел, Ася Аргенто, Самюел Джаксън,
Мартон Сокас, Дани Трейо, Томас Иън Грифит
„Дивергенти: Предани” –
екшън с уч. на Шейлийн
Удли, Тео Джеймс, Наоми
Уотс, Джеф Даниълс,
Октавия Спенсър, Рей
Стивънсън, Зоуи Кравиц,
Енсел Елгорт, Маги Кю
„Целуни момичетата” –
криминален филм с уч.
на Морган Фрийман,
Ашли Джъд, Кери Елуис,
Тони Голдуин, Браян
Кокс, Джей Сандърс,
Алекс Макартър, Джеръми Пивън
Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 26 май
„Мускетарите”
„Полицаите от Чикаго”
„Да се посмеем ”
„Драконови войни” –
екшън-фантастика с уч.
на Джейсън Бер, Аманда
Брукс, Робърт Фостър,
Крейг Робинсън
„Без багаж”
„Щурите съседи”
„Изкуството на войната: Предателството”
– екшън с уч. на Уесли
Снайпс, Локлин Мънро,
Раян Макдоналд, Рейчъл
Хейуърд
„Игрите на глада: Сойкаприсмехулка - Част 1
„Леден апокалипсис”
– трилър с уч. на Дийн
Кейн, Бетина Цимерман,
Джоана Тейлър, Найджъл
Бенет
„Операция Делта форс:
Ясна мишена” – екшън
с уч. Джим Фитцпатрик,
Браян Дженъс, Грег Колинс, Джон Саймън Джоунс, Гавин Худ, Дейвид
Дюкас
„Фрактура” – предаване
за рок музика
Еротичен телепазар

понеделник, 27 май
Страхотни изобретения, еп. 18
Загадки в музея, еп. 6
Тайната война, еп. 1
Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
Разбойници, пирати и измамници, еп. 1
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 8
Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
Тайната война, еп. 1
Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
Вулканични одисеи, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 19
Страхотни изобретения, еп. 19
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 8
Разбойници, пирати и измамници, еп. 1
Тридесетгодишната война Желязната ера, еп. 3
Тайната война, еп. 1
Втората световна война: цената на империята, еп. 6
Митични зверове, еп. 6
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
Истинската война на тронове,
еп. 4
Втората световна война: цената на империята, еп. 6
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 1
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, еп. 6
Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
Страхотни изобретения, еп. 19
Страхотни изобретения, еп. 19
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 8
вторник, 28 май
Разбойници, пирати и измамници, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 19
Загадки в музея, еп. 7
Тайната война, еп. 2
Тайните на великите британски замъци, еп. 1
Разбойници, пирати и измамници, еп. 2
Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
Истинската война на тронове
Тайната война, еп. 2
Тайните на великите британски замъци, еп. 1
Вулканични одисеи, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 20
Страхотни изобретения, еп. 20
Помпей: В очакване на бедствието, еп. 1
Разбойници, пирати и измамници, еп. 2
Истинската война на тронове
Тайната война, еп. 2
Втората световна война: цената на империята, еп. 7
Митични зверове, еп. 7
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
Търсачи на Библията, еп. 1
Втората световна война: цената на империята, еп. 7
Мистериите на нацистките
убийства, еп. 2
Забранена история, еп. 2
Загадки в музея, еп. 7

2

26
Он еър
15 май, СРЯДА
България сутрин
Ези-тура
Изгряващо слънце
Хирургът
Новините ON AIR
Сърцето на самурая
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Превозвачът
Новините ON AIR
Операция “Тежка вода”
Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция: История–
предаване с Росен
Петров
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
16 май, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Хирургът
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Превозвачът
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тамплиерите
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
06:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15
23:15

Фокс
Сряда, 15 Май
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Семеен пъзел
10:15 Психаротерапия
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 911
13:25 Хавай 5-0
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Орвил
22:55 Хавай 5-0
00:50 Малкълм
01:15 Малкълм
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:25 Живите мъртви
04:10 Агент Картър
04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение
Четвъртък, 16 Май
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Малкълм
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Психаротерапия
10:15 Психаротерапия
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:25 Хавай 5-0
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Малкълм
18:35 Малкълм
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Врагът сред нас
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Малкълм
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:25 Живите мъртви
04:10 Куантико
04:55 Малкълм
05:15 Под наблюдение
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Най-гледаните
06:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:15
14:30
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:15
23:15
00:10
00:55
01:30
02:30
03:00
04:30
05:30
06:00
07:00
08:00
09:00
10:30
11:00
11:30
12:30
13:15
14:15
14:45
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:30

06:00
06:25
06:45
07:05
08:00
08:55
09:50
10:15
10:45
11:40
12:35
13:25
14:15
15:15
16:10
17:10
18:05
18:35
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:15
01:45
02:30
03:25
04:10
04:55
05:15
06:00
06:45
07:35
08:30
09:25
10:15
11:10
12:05
13:00
13:55
14:30
16:15
16:45
17:40
18:35
19:30
22:00
23:00
23:55
00:50
01:20
01:50
02:35
03:20
04:05
04:30
05:15

17 май, ПЕТЪК
България сутрин
Ези-тура
Изгряващо слънце
Хирургът
Новините ON AIR
Сърцето на самурая
Операция: История–
предаване с Росен
Петров
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Превозвачът
Новините ON AIR
Вътрешно разследване
Жоакина, доня Революция
Новините ON AIR
Директно
Q&A
Новините ON AIR
България сутрин
Денят ON AIR
Новините ON AIR
18 май, СЪБОТА
Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
Видимо и невидимо
Операция: История–
предаване с Росен
Петров
Мултимедия
Скритата Италия - филм
Светът отгоре – филм
Истината за лъжците –
филм
Новините ON AIR
Полдарк, историческа
драма
Boec.BG – предаване за
бойни спортове
Телепазарен прозорец
Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър
Богоявленски
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
Новините ON AIR
Историите ON AIR с Миглена Георгиева
Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
Полдарк, историческа
Петък, 17 Май
Мистър Бийн
Малкълм
Малкълм
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Психаротерапия
Психаротерапия
Черният списък
Макгайвър
Врагът сред нас
Хавай 5-0
От местопрестъплението: Маями
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Малкълм
Семейство Симпсън
Психаротерапия
Психаротерапия
Черният списък
Макгайвър
Империя
Хавай 5-0
От местопрестъплението: Маями
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Черният списък
Демоните на Да Винчи
Живите мъртви
Куантико
Семейство Симпсън
Под наблюдение
Събота, 18 Май
Касъл
Касъл
Касъл
Кости
Кости
Хавай 5-0
Хавай 5-0
От местопрестъплението: Маями
От местопрестъплението: Маями
Малкълм
Момчето с балона
Семейство Симпсън
Кости
Кости
Кости
Планетата на маймуните
Врагът сред нас
Орвил
Дълбоката държава
Мъж търси жена
Мъж търси жена
Високо напрежение
Агентите на ЩИТ
Агентите на ЩИТ
Семейство Симпсън
Кости
Кости

драма
21:30 Одисей
22:30 Тото героят – драма, комедия, фантастика, Белгия/Франция/Германия,
1991 г; режисьор: Жако
Ван Дормал; в ролите:
Мишел Буке, Жо де Баке,
Томас Годе, Сандрин
Бланк и др.
00:00 Новините ON AIR
00:30 VIB
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция: Историяпредаване с Росен
Петров
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
19 май, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB
06:30 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
07:00 Q&A
08:00 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
09:00 Мултимедия
10:30 Скритата Италия - филм
11:00 Светът отгоре – филм
11:30 Истината за кражбите в
мола – филм
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк, историческа
драма
14:15 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: История–
предаване с Росен
Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за
бойни спортове
19:30 Йерихон, историческа
драма
20:30 Полдарк, историческа
драма
21:30 Одисей
22:30 Боргман – драма, мистерия, трилър, Холандия/
Белгия/Дания, 2013 г.;
режисьор: Алекс ван
Вармердам; в ролите: Ян
Бижвое, Хадевич Минис
и др.
00:20 DW Кино - филм
00:30 Новините ON AIR

06:00
06:45
07:35
08:30
09:25
10:15
11:10
12:05
13:00
13:55
14:25
16:45
17:40
18:35
19:35
22:00
23:00
23:55
00:50
01:20
01:50
02:35
03:20
04:05
04:30
05:15

Неделя, 19 Май
Касъл
Касъл
Касъл
Кости
Кости
Хавай 5-0
Хавай 5-0
От местопрестъплението: Маями
От местопрестъплението: Маями
Малкълм
Планетата на маймуните
Кости
Кости
Кости
Обявявам ви за законни
Чък и Лари
911
Дълбоката държава
Империя
Мъж търси жена
Мъж търси жена
Високо напрежение
Агентите на ЩИТ
Агентите на ЩИТ
Семейство Симпсън
Кости
Кости

Понеделник, 20 Май
06:00 Мистър Бийн
06:25 Малкълм
06:45 Семейство Симпсън
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Психаротерапия
10:15 Психаротерапия
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Империя
13:25 Хавай 5-0
14:20 От местопрестъплението: Маями
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Дълбоката държава
22:55 Хавай 5-0
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:25 Живите мъртви
04:10 Куантико
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

тв програми

Български

01:00
02:30
03:00
04:00
04:30

Мултимедия
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
Историите ON AIR с Миглена Георгиева
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров
20 май, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Хирургът
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Роден със сребърна лъжичка
21:30 Новините ON AIR
22:15 Вътрешно разследване
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
21 май, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Хирургът
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Q&A
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Живот в лъжа
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тамплиерите
23:15 Жоакина, доня Революция
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова

02:30
03:00
04:10
05:00
05:30

Вторник, 21 Май
Мистър Бийн
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Психаротерапия
Психаротерапия
Черният списък
Макгайвър
Дълбоката държава
Хавай 5-0
Семейство Симпсън
Касъл
Касъл
Под наблюдение
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън
Психаротерапия
Психаротерапия
Черният списък
Макгайвър
911
От местопрестъплението: Маями
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:25 Живите мъртви
04:10 Куантико
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Сряда, 22 Май
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Психаротерапия
10:15 Психаротерапия
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 911
13:25 От местопрестъплението: Маями
14:15 От местопрестъплението: Маями
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Орвил
22:55 911
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Черният списък
02:30 Демоните на Да Винчи
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

Четвъртък, 23 Май
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Психаротерапия
10:15 Психаротерапия
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Орвил
13:25 911
14:20 От местопрестъплението: Маями
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Врагът сред нас
22:55 911
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Черният списък
02:30 Куантико
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Петък, 24 Май
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Психаротерапия
10:15 Психаротерапия
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Врагът сред нас
13:25 911
14:20 От местопрестъплението: Маями
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Империя
22:55 911
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Черният списък
02:30 Куантико
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

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

Новините ON AIR
България сутрин
Денят ON AIR
Новините ON AIR
Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
22 май, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Хирургът
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Живот в лъжа
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тамплиерите
23:15 Линиите на Уелингтън
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Операция: История
– предаване с Росен
Петров
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A
23 май, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Хирургът
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая
14:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Живот в лъжа
21:30 Новините ON AIR
22:15 Тамплиерите
23:15 Линиите на Уелингтън
00:10 Новините ON AIR
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR
03:00 България сутрин
04:10 Денят ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с

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

06:00
06:45
07:35
08:30
09:25
10:15
11:10
12:05
13:00
13:55
14:25
16:45
17:40
18:35
19:30
22:00
23:00
23:55
00:50
01:20
01:50
02:35
03:25
04:10
04:30
05:15
06:00
06:45
07:35
08:30
09:25
10:15
11:10
12:05
13:00
13:55
14:25
16:50
17:40
18:35
19:30
22:00
23:00
23:55
00:50
01:20
01:50
02:35
03:25
04:15
04:35
05:15
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Милена Милотинова
24 май, ПЕТЪК
България сутрин
Ези-тура
Изгряващо слънце
Да нарисуваш престъпление, криминален
Новините ON AIR
Сърцето на самурая
Операция: История
– предаване с Росен
Петров
Новините ON AIR
Светът отгоре – филм
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Живот в лъжа
Новините ON AIR
Вътрешно разследване
Линиите на Уелингтън
Новините ON AIR
Директно
Q&A
Новините ON AIR
България сутрин
Денят ON AIR
Новините ON AIR
25 май, СЪБОТА
Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
Видимо и невидимо
Операция: История
– предаване с Росен
Петров
Мултимедия
Скритата Италия - филм
Светът отгоре – филм
Истината за преписването – филм
Новините ON AIR
Полдарк, историческа
драма
Boec.BG – предаване за
бойни спортове
Телепазарен прозорец
Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър
Богоявленски
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
Новините ON AIR
Историите ON AIR с Миглена Георгиева
Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Гани-

ела Ангелова
20:30 Хрътката
21:30 Одисей
22:30 Парижки лудории – комедия, Франция, 2014 г.;
режисьор: Марк Фитоси;
в ролите: Изабел Юпер,
Жан-Пиер Даросин, Михаел Нюквист
00:15 DW Кино - филм
00:30 Новините ON AIR
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Операция: История
- предаване с Росен
Петров
04:00 Новините ON AIR
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR
26 май, НЕДЕЛЯ
06:00 VIB
06:30 Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
07:00 Q&A
08:00 Брюксел 1 – предаване
за Европа и гражданите с
Милена Милотинова
09:00 Мултимедия
10:30 Скритата Италия - филм
11:00 Светът отгоре – филм
11:30 Истинските гадни копилета – филм
12:30 Новините ON AIR
13:15 Полдарк, историческа
драма
14:15 Историите ON AIR с Миглена Георгиева
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR 18:30
Новините ON AIR
19:00 Boec.BG
19:30 Жертвата
20:30 Хрътката
21:30 Одисей
22:30 Господин Никой – драма
01:00 Мултимедия
02:30 Новините ON AIR
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR
04:30 Историите ON AIR
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция: История
- предаване с Росен
Петров

Събота, 25 Май
Касъл
Касъл
Касъл
Кости
Кости
Кости
911
911
От местопрестъплението: Маями
Психаротерапия
Обявявам ви за законни
Чък и Лари
Кости
Кости
Кости
Мистър и мисис Смит
Врагът сред нас
Орвил
Дълбоката държава
Мъж търси жена
Мъж търси жена
Високо напрежение
Изгнаник
Изгнаник
Семейство Симпсън
Кости
Кости

Понеделник, 27 Май
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Психаротерапия
10:15 Психаротерапия
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Империя
13:25 911
14:20 От местопрестъплението: Маями
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Черният списък
21:00 Макгайвър
22:00 Дълбоката държава
22:55 911
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Черният списък
02:30 Куантико
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
Вторник, 28 Май
06:00 Мистър Бийн
06:25 Семейство Симпсън
06:50 Семейство Симпсън
07:05 Касъл
08:00 Касъл
08:55 Под наблюдение
09:50 Психаротерапия
10:15 Психаротерапия
10:45 Черният списък
11:40 Макгайвър
12:35 Дълбоката държава
13:25 911
14:20 От местопрестъплението: Маями
15:15 Касъл
16:10 Касъл
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Психаротерапия
19:30 Психаротерапия
20:00 Черният списък
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 911
23:50 От местопрестъплението: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Черният списък
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:05 Куантико
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

Неделя, 26 Май
Касъл
Касъл
Касъл
Кости
Кости
Кости
911
911
От местопрестъплението: Маями
Психаротерапия
Мистър и мисис Смит
Кости
Кости
Кости
Уолстрийт
911
Дълбоката държава
Империя
Мъж търси жена
Мъж търси жена
Високо напрежение
Изгнаник
Изгнаник
Семейство Симпсън
Кости
Кости
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Спорт
Шампионска лига

Триумф на
английския футбол
в евротурнирите

В инфарктен мач Тотнъм хвана влака за Мадрид

Отборът на Тотнъм
"възкръсна" и победи
Аякс с 3:2 на “Йохан
Кройф Арена” в среща реванш от полуфиналите. Амстердамци
поведоха с попадения

на Матис де Лихт (5') и
Хаким Зиех (35') през
първата част, но само през втората Лукас
Моура отбеляза хеттрик (55', 59', 90+6') за
гостите. Първият дву-

бой преди седмица завърши
1:0 за холандския гранд, като с общ резултат 3:3 и повече
голове на чужд
терен "шпорите" ще срещнат
Ливърпул на 1
юни в директен
спор за трофея
в турнира. Това
е шестият обрат в елиминациите на състезанието в тазгодишното му
издание, което може
да бъде определено
за най-лудото, изненадващо и неочаквано досега.

Ливърпул надмина себе си срещу Барса
Победата на Ливърпул с 4:0 над
Барселона, с която тимът стигна до
обрат в общия резултат за 4:3, напомни на мнозина за великия финал на
турнира в Истанбул през 2005 г., когато мърсисайдци вдигнаха трофея
след дузпи, въпреки че на почивката
губеха от Милан с 0:3.
Връзката между двата мача става
още по-голяма, когато се погледнат
минутите на головете на Ливърпул. На

финала преди 14 г. Стивън Джерард
намали за 1:3 в 54-ата минута, Владимир Шмицер направи 2:3 в 56-ата, а
Шави Алонсо изравни за 3:3 в 60-ата.
В полуфиналния реванш с Барселона
Дивок Ориги откри резултата в 7-ата
минута, а резервата Жоржиньо Вайналдум вкара две бързи попадения в
54-ата и 56-ата, за да се стигне до 3:0.
Отново Ориги довърши каталунците в
79-ата с второто си попадение в мача.

Лига Европа

След драма с дузпи
Челси стигна до финал
Изключителна драма след продължения
и дузпи оформи изцяло английския финал,
след като лондонският Челси елиминира
германския Айнтрахт.
След 1:1 в редовното време и добавените минути при дузпите английския тим наложи волята си, макар да направи първи
пропуск от 11-те метра. Така във финала

на 29 май в Баку Челси ще се изправи срещу Арсенал, отстранил
на свой ред испанския
Валенсия.
Резултата на "Стамфорд Бридж" откри
Рубен Лофтъс-Чийк в
28-ата минута. Гостите върнаха равенството чрез Лука Йович
в началото на втората част.
Резултатът се запази до края и така

двубоят влезе в продължения, в които също не беше отбелязан
гол, като лондончани
на два пъти чистиха
топката от голлинията.
При дузпите стражът на домакините Кепа Арисабалага спаси
два удара, докато колегата му Кевин Трап
отрази един, което
прати Челси на финала в азербайджанската
столица.

Арсенал ще пътува за Баку

Отборът
на
Арсенал се класира за финала
на Лига Европа,
побеждавайки с
4:2 Валенсия като гост. Първият
мач преди седмица завърши 3:1 за
лондончани и така те гледат към
двубоя в Баку на
29 май с внушителния общ резултат 7:3. ПиерЕмерик Обамеянг (17’, 69’, 89’) се
отчете с хеттрик, а партньорът му
в атака Александре Лаказет (50’) до-

Спорт
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бави едно попадение. За домакините на два пъти точен беше рожденикът Кевин Гамейро (11’, 59’).
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Три кръга до края на първата шестица

„А”
група,
XXXIII
кръг
ЦСКА-София и Лудогорец завършиха 0:0 в
дербито на кръга. С това
равенство „орлите“ направиха голяма крачка
към осма поредна титла,
тъй като запазиха пред-

Лудогорец се
устреми към осма
поредна титла
нината си на върха от
три точки пред най-сериозния си съперник
при оставащи три кръга до края на първенството.
Така червените дори

да спечелят всичките си
мачове до края на сезона, то разградчани трябва да не победят в поне
два двубоя, тъй като са
с по-добри показатели
от ЦСКА-София.

Левски се развихри на Герена
Първата интересна ситуация на стадион "Георги Аспарухов" сътвориха гостите от Варна. Талантът
на "моряците" Мартин Минчев направи
мощен пробив отляво, след което центрира на втора греда,
където обаче Ндонгала не успя да засече
подаването.
В 16-ата минута
Левски откри резултата. В автор на попадението се превърна Станислав Костов, който
засече с глава перфектно центриране на Станислав Иванов.
Три минути по-късно
Паулиньо зарадва феновете на тима за втори
път. Илия Юруков с перфектно подаване от десния фланг намери бра-

В няколко
изречения
Най-добрият български джудист в категория до 81 килограма Ивайло Иванов
записа поредния си голям успех на татамито. Българинът спечели сребърен медал на
турнира от Големия
шлем по джудо в Баку (Азербайджан). Възпитаникът на Атанас Герчев беше безапелационен до финала, където отстъпи
при “златна точка”
на представителя на
Израел Саги Муки, който победи с ипон.
Три сребърни и
един бронзов медал
спечелиха българските плувци на балканиадата за юноши
и девойки в Кавала,
Гърция. Тонислав Събев завърши втори на
50 метра бруст с време 29,29 секунди, а Радостин Кръстев спечели среброто на 200
метра бътерфлай с
2:03.35 минути. Камелия Стоименова взе
бронз на 50 метра
бруст с 34.14 секунди
и прибави второ отличие след среброто
на 100 метра бруст.

зилеца сам пред вратарското поле, а крилото от
воле наказа Китанов за
2:0.
В 31-ата минута Давиде Мариани оформи
класиката в сблъсъка.
Две минути след подновяването на играта
Костов заби поредния
си гол в елита.
В 83-ата минута Па-

улиньо направи пореден пробив, след което центрира към Станислав Иванов, който с
глава майсторски прониза Китанов.
В 86-ата минута Дани
Кики вкара почетен гол
за "моряците".
Ботев Пловдив – Берое 0:1
0:1 Рубен Бригидо 45.

Успешен старт на
българските атлети

Инна Ефтимова (на снимката) направи първи старт за летния сезон. Спринтьорката спечели бягането на 100 метра при
жените на международния турнир “Младост” в Русе с резултат
от 11.80 секунди (-0.6 м/сек). В
същата дисциплина при мъжете се наложи Станимир Минчев
с 11.13 секунди (0.4 м/сек). При
юношите под 18 години шампион на 100 метра стана Ивайло Лилов с 11.28 секунди
(-1.1 м/сек), а при девойките с най-предно класиране от българките беше Валентина Мерджанова, която финишира трета с 13.53 секунди (-0.4 м/сек). На
400 метра при жените Елена Георгиева постигна поредната си победа. Варненката триумфира с резултат от 57.25 секунди. На една обиколка при мъжете
се наложи Живко Стоянов с 49.21 сек.
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Държава без пенсионери
е като дърво без корен

Много от сънародниците ни заминаха в чужбина. Останалите гледаме все някак да се справяме с несгодите. Повечето от нас са с малки
пенсии. Грижата за възрастните е последна за
държавата и затова
се създадоха пенсионерските клубове. В тях организираме тържества при всеки повод, за всеки празник. С
трепет очакваме
кога ще се съберем с приятелите
си, за да разменим
някоя приказка и да
се повеселим. Така е
и в нашия клуб „Тодор
Първанов” – гр. Българово.
Редовно отбелязваме Деня на възрастните хора, деня на юбиля-

ря. Приятно ни е, че получаваме поздрави от
кмета на града г-н Йорданов и от Живко Госпо-

динов, при- дружени с парична сума и подаръци.

Певческата ни група
взе участие в националния конкурс „Пазители
на българското” в гр.
Средец. Върнахме се с
третото място и второто за солово
изпълнение.
За Коледа и
Нова година взехме
участие
в благотворителния коледен
базар в
читалището.
В
клуба организирахме тържество с много веселие и закачки. През 2019 г. открихме своята дейност с
ритуала за Бабинден и
празника Трифон Заре-

зан. На него избраният
за цар на лозята заряза
лозето, кметът го поля
с червено вино за берекет със здраве и късмет
на всички. На 19 февруари певческата група взе
участие в тържеството
по случай 146 години
от обесването на Васил
Левски.
На годишното отчетно събрание се даде добра оценка за свършената работа. Присъстващите бяха единодушни,
че ръководството ни работи добре и изпълнява своите задължения
по изискванията на ОС2004 – Бургас.
Март бе най-богат на
пролетни тържества. На
1-ви се окичихме с мартеници и отбелязахме с
програма Деня на самодееца. На 3 март с химна открихме градско-

мотата. Йонка активно участва в дейността на пенсионерския съюз, председател е на един от клубовете на пенсионера в р-н „Младост” и секретар на
областния съвет на СП-2004, Варна. Пожелаваме й
нови висоти и вдъхновение в поезията!
маргарита ТаргоВа, сП-2004 - Варна

Художествена самодейност Животът ни заедно
в клуб „Втора младост”, Дулово е по-интересен

ани Батанова – най-добър изпълнител
на хумористични творби

те православни християни по време на освобождението ни от турско робство в българската църква. Тържествено отпразнувахме и
Първа пролет.
Най-доброто място
за нас е тук, в клуба. Никъде няма такава близост между хората. Доволни сме от това, което правим.
радка ДимиТроВа,
член на
Пк „Т. Първанов”
при ос-2004 –
гр. Българово,
обл. Бургас

Îáщуванå
и ïоäкðåïа

ÏÎÅÒÈ×ÍÀ ÑÐÅÙÀ

Залата в един от нашите клубове в район „Младост”, Варна, се оказа тясна да побере почитателите на поетесата Йонка Д. Янкова при представянето на новата й стихосбирка „Шепотът на тишината”.
Водещ на срещата бе Росица Малчева. Г-жа Янкова
участва със свои стихове и в книжката „Листопад
на спомените” и в 15 антологии на Съюза на свободните писатели, чийто член е.
Присъстващите посрещаха с аплодисменти изпълненията на стиховете на поетесата, съпроводени с музиката на състав „Светлина”, и в знак на
уважение й поднесоха букет цветя. Текстовете на
някои от нейните стихотворения се изпълняват като песни от известния музикант Г. Германов.
Поезията на Йонка Янкова отразява нашето нелеко пенсионерско битие, посветени са на любовта
към родината, към родния край, на любовта, на са-

то тържество и взехме
участие с изпълнение
на патриотични песни
и стихове.
На празника ни гостува пенсионерският
клуб от кв. Ветрен. Гостите се включиха в програмата с патриотичен
рецитал. Заедно чествахме и Международния ден на жената. Вече втора година стотици родолюбци се включиха в патриотичното
автошествие, организирано в памет на загиналите във второто
Баташко клане, избити-

Пролетта дойде и хубавото време все по-често
ни радва. Другата наша радост е клубът на пенсионера „Равнец” в китното ни село Равнец, Бургаско. В него се събираме не само за да запълним
свободното си време, а и за да научим нещо ново
и полезно и най-вече да се срещнем с приятели и
от други клубове в страната. Имаме си и женска
фолклорна група „Равнечанка”, която през миналата година участва в много надпявания, от които винаги се връща с награда. На Петрова нива
групата взе златен медал и има щастливия шанс
да се срещне с президента Румен Радев. Разказахме му за нашата група и той ни поздрави за получените награди. С нашите приятели от пристанище Бургас ходихме на екскурзия из Родопите и прекарахме три прекрасни дни.
През март клубът ни проведе отчетно събрание. В него членуват 57 души. За нас тази бройка
не е достатъчна, имаме амбицията да привлечем
още хора, най-вече мъже. Гости на събранието
бяха инж. Христо Колев - кмет на с. Равнец, Вяра
Андонова – председател на Сдружение СП-2004,
Бургас, Сийка Атанасова - секретар на читалището, представители на пенсионерските клубове от
с. Братово, гр. Българово, клуб „Изгрев”. Мария
Драгова, председател на клуб „Равнец”, отчете
дейността на клуба през изминалия период. Приет бе отчет и на финансовата комисия. Присъстващите с интерес изслушаха изказванията на кмета
на селото и на Вяра Андонова. След събранието
имаше празничен обяд, който приключи с музикален поздрав от фолклорната група.
руска сТоЯНоВа, с. равнец, обл.Бургас

Ние, пенсионерите от с. Върбица, живеем като
в едно семейство и сме обединени от една цел
– възрастните хора в селото да се чувстват уважавани, да имат възможност за изява. Доволни
сме от това, което сме допринесли за развитието на селото ни, участвайки в живота преди и сега. От самото създаване досега пенсионерският
съюз цели задоволяване нуждата от общуване,
подкрепа на хората от третата възраст, каквито са повечето.
В клуба се събираме всеки ден кой когато е
свободен. Миналата година бяхме 116 души. Заедно с читалището празнуваме всички празници с литературно-музикални програми, в които
участват певческата група „Росна китка”, ученици от НУ „Отец Паисий” и деца от ЦДГ „Пчелица”.
Певческата група се състои от възрастни жени и мъже, които не жалят време и сили да ходят на репетиции и участия, откъдето се завръщат с медали, грамоти и плакети.

Гордост за нашето село е и писателят Пелин
Пелинов, който предпочете да прекара пенсионерските си години на село – между близки и познати. Всяка година провеждаме юбилеен празник на членовете на пенсионерския съюз, навършили 75, 80 и 85 г. На всички юбиляри поднасяме
подаръци и цветя от кметството, ЧТПК „Зора” и
пенсионерския съюз. Ежегодно отбелязваме Деня на възрастните хора.
Стремим се да влагаме все повече идеи за
привличане на млади пенсионери в редиците ни. Няма нищо по-хубаво от любовта между хората. Нека тя господства в живота, за да
живеем в мир и сговор и дълги години да съхраняваме силата, енергията и желанието си за
пълноценен живот.
росица ДоБрЕВа, председател на
пенсионерския съюз в с. Върбица, общ. Плевен
страницата подготви маргарита лоЗаНоВа
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Аз  съм Лили Първите
Лили Иванова. Една звезда на българския
небосклон. Почетен гражданин на Кубрат,
Тетевен, Разград и София. Номинирана от
Международната организация на жените за
100-те най-известни жени на XX в. в Измир,
Турция, 30-о място сред Великите българи
на БНТ, почетен приз „Най-българската певица” от Пирин фолк, звезда на българския
шоубизнес, звезда на Алеята на славата, народен артист, почетен орден на МО на Р
България, орден „Св. Николай Чудотворец”
- I степен, Беларус, орден „Екатерина Велика”, Русия, орден „Стара планина”... безброй
музикални награди и отличия и... огромната
всенародна любов.

От стр. 1
(През 2005 г. „Сони
Ериксон“ класира изпълнението на 40‑о
място в престижната
класация на вечните
световни хитове.) Международните й награди
имат адрес Братислава, Варшава, Барселона, Кан, Атина, Токио.
Поканена е да участва в
Международния фести-

има спад и отново подем. През 2007 и 2008
г. има големи концерти
в зала 1 на НДК, а на 9
януари следващата година се сбъдва голямата мечта на певицата
– тя пее в зала „Олимпия“ в Париж. Страховете и напрежението
са преди прожекторите, после идва триумфът. Същата година от-

полага началото в зала
„Арена Армеец” - в края
на 2013 г. звездата изнася тричасов концерт
пред 15-хилядна публика. На 16 май 2015 г.
триумфира в зала Troxy
в Лондон, първия й концерт във Великобритания. Броят на концерти-

"Има една Лили Иванова, тя е най-гениалната, най-страхотната българска певица. И това, че съм имал щастието да се докосна до нея
и да сме приятели, е огромен плюс в моя живот. Всеки път, когато чуя Лили, кожата ми
настръхва. Просто тя е страхотна! Да се задържиш толкова дълго време на сцената е наистина геройство! Лили ще остане завинаги,
тя е легенда. Има много малко легенди в този
свят и аз имах щастието да се докосна до нея.
Слагам Лили на нивото на Майкъл Джаксън."
Васко ВАСИЛЕВ
вал на естрадната песен
в Рио де Жанейро. Излиза на стадиона „Мара Казиньо“ пред 30-хилядна публика, която
дъвче, пие, вдига шум
и се бие. Лили запява
„Реквием“ на Ал. Йосифов и стадионът постепено затихва. Накрая
следват бурни аплодисменти. През 1973 г. същата сцена се повтаря
в Чили, Виня дел Мар,
на стадион пред 24-хилядна публика. Първата
вечер се опитват да я
прогонят с викове, ругатни, троен кордон задържа зле настроената
публика. Но на сцената
е голямата Лили. Изпява „Панаири“, „Обичам те“ и „Камино“. Печели голямата награда
на фестивала. Турнета
в СССР, Турция, гостувания в ГДР (От 1984
до 1990 г. има над 1600
участия на живо в страната.) След 10.11.1989
г. Концертна дирекция
е закрита и за повечето артисти настават
трудни дни. При Лили
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крива Дните на София
в Москва. Тя е и първият изпълнител, който

Откровения
Аз съм Лили. Това е.
Тайната на успеха е много труд.
Във всяка нота, всяка дума и послание на песните ми има по нещо от мен.
Ненавиждам лицемерието.
Енергията е дух и дар Божи. Ако искате да разберете всичко за мен, просто трябва да се видим
на мой концерт.
Обичам да стоя сама. Това ме зарежда.
За мен най-важното са музиката и публиката ми.
Това е моят избор, в живота ми няма място за
компромиси.
Бог е любов. И тази любов идва от публиката.
Човек трябва така да живее, така да работи, че
да остави нещо след себе си.
Моят живот и публиката са едно цяло и така преминават всичките ми години - с публиката.
Никой не знае дали там щях да съм това, което днес съм тук. Аз държа на българския език, на
българската музика. Искам да съм в моята държава, в България, и да пея на моята публика!
Славата нито дава, нито отнема, но може да я
понесе само този, който има сили за това. Славата е и голяма отговорност.
Моята професия и моето хоби са едно и също нещо. Работя, когато си почивам, и почивам,
когато работя.

 Песен – „Витоша”
по музика и текст на
Михаил Манолов
 Албум – 1963 г.
в Румъния от фирма
„Electrecord”. Това е и
първата дългосвиреща плоча на български изпълнител.
 Концерт – 1964 г.
в зала „Универсиада”
заедно с Джейн Сверт
и рок група „Северните тигри”.
 Награда – 1966 г.
в Братислава „Златен
ключ”.

те на голямата певица
в България, Русия, Турция, Германия, от Барселона до Рио де Жанейро, от Атина до Токио, Чили и Куба е над
11 хиляди. Издадени
са над 40 албума, над
120 сингъла и различна
музикална продукция в
Румъния,
Турция,
Испания,
Германия. Певицата
нееднократно
в кариерата си
заявява
колко е
важен за
нея и какъв приоритет
отдава
на стойностния
текст. Тя
изпълнява основно
поп песни, написани от
български композитори. Също
така присъстват и песни на руски, английски,
немски, френски, турски, испански, италиански, румънски език и
иврит, които изпълнява

Андреев. През 80-те певицата изпълнява песни на по-младите композитори, между които Тодор Филков, Асен
Гаргов, Рафи Жамаркоцян, Любомир Дамянов,
Александър Кипров. В
началото на 90-те трябва да се отбележи сътрудничеството й с Чочо Владовски, с когото
създава съвместно студио, изпълнява няколко
дуета и записва албума
„Хазарт“, а с Иван Лечев
– „Частен
случай“.
През цялата кариера на
Лили се
наблюдава подчертан
стремеж
т в о р чеството й да
бъде със
звучене,
съвременно за
епохата,
в която
се създава. В
средата
на 90-те
певицата
разнообразява
имиджа
си и посяга към
музикални стилове като мелъди рок, соул, ритъм енд

предимно на турнетата
си в чужбина. Сред композиторите, с които Лили Иванова осъществява тясно творческо сътрудничество, са Ангел
Заберски, Тончо Русев,
Митко Щерев, Найден

блус, балканско етно,
джаз. Лили Иванова работи с много изявени
поети като Дамян Дамянов, Павел Матев, Любомир Левчев, използва текстове от Иван Вазов, Христо Ботев, Пейо

Яворов, Кирил Христов,
Христо Ясенов, Веселин
Ханчев, Блага Димитрова, Димитър Ценов и
др. Основна тема в текстовете на песните й е
любовта. От края на 60те години до средата на
80-те много от песните
стават шлагери. Постепенно под влиянието
на навлизащите нови
музикални вкусове песните на Лили Иванова
губят масовата си популярност, която са има-

ли преди, но въпреки
това някои от тях влизат в класации, концертите й се разпродават,
продължава да бъде
канена в телевизионни предавания, снима
клипове, записва песни
и албуми. През тази година примата планира
12 концерта из страната. Няма съмнение, че
те ще преминат в препълнени зали от екзалтирана и предана публика. Защото тя не е само най-голямата. Тя е и
най-българската певица и затова песните й
няма да остареят никога. На 24 април примата навърши 80 години,
от които почти 60 под
прожекторите. Дори и
времето й прави поклон и й подава букет.
Иван ВАСЕВ
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Водещата ce втaлявa Нa въpхa нa
щacтиeтo

Bодещата на новините по Hова телевизия Ани Cалич е решила да е в топ форма за лятото. 49-годишната брюнетка
имала cклонноcт да
качва килограми и затова развила завиcимоcт към кантара. Tя
cе теглела вcеки ден –
веднага cлед като cи
е направила cyтрешния тоалет и преди да
е яла и пила каквото
и да е. Hовинарката
е наяcно, че именно
в този момент човек
тежи най-малко. И го

използва като cтимyл да продължава c железния cи
режим.
Ани Cалич внимателно брояла
калориите cи и
прибегнала до
xитра тактика.
Xранела cе по 5
пъти на ден, но
c малки порции.
Tака организмът
й ycвоявал вcички полезни cъcтавки, без да трyпа резерв.
Πрипомняме, че водещата на новините

почти винаги е имала
проблеми c килограмите, защото вcичко
бързо й cе лепи. Имаше време, в което тя cе

беше позапycнала и не обръщаше внимание на леко наднорменото cи тегло –
още докато беше омъжена за
Бранко Cалич.
Cлед развода им обаче
Ани cе взе в ръце и явно реши
да cе погрижи
за cебе cи и за личното cи щаcтие. Близки
до нея шyшyкат, че
водещата има и нова
тръпка в живота cи.

Bиктopия Пeтpoвa пpocти

Eпичнaтa войнa мeждy Bиктоpия Πeтpовa и Лилянa Боя-

новa e пpиключилa, paзкpивaт
xоpa от нюзpyмa нa Би Tи Bи.
Двeтe зaклeти вpaгини зapовили
томaxaвкитe и вeчe cи говоpeли
пpиятeлcки.
Общecтвeнa тaйнa e, чe ябълкaтa нa paздоpa зa двeтe новинapки ce явявaшe опepaтоpът
Добpомиp, c когото Πeтpовa
имaшe бpaк, зa чиeто paзтypвaнe
cпомогнaлa и интимнaтa мy
aфepa c Бояновa.
4 години нacтоящaтa половинкa нa cпоpтния миниcтъp
Kpaceн Kpaлeв eдвa пpeглъщaлa
фaктa, чe тpябвa дa ce paзминaвa

Баща з а
пр и м е р
Оpлин Πaвлов и мaйкaтa нa новоpодeнaтa мy
дъщepичкa Диaнa Beликовa ce възползвaxa от
топлото време, зa дa paзxодят бeбeто.
Ceмeйcтвото бe yловeно дa бyтa лeопapдовa количкa в цeнтъpa нa Cофия. Πeвeцът
e иcтинcки бaщa зa пpимep, кaто пpeз цялото вpeмe
нe cпpя дa
обгpижвa
любимитe cи момичeтa.
Myлaтк a т a
Диaнa изглeждa в
пepфeктнa фоpмa
cлeд paждaнeто нa
мaлкaтa,
c eлeгaнтнa визия
и модepeн
лeопapдов пpинт
нa кeцовeтe й, който ce вpъзвa идeaлно c количкaтa,
поcлeдeн пиcък cpeд бeбeшкитe модeли, зa която Оpлин ce e бpъкнaл понe 3 бонa.
Дaли мaлкaтa Бeти e cмyглa кaто мaмa или
cинeокa кaто тaти, вce ощe оcтaвa зaгaдкa.
Cигypно e обaчe, чe дeтeто щe pacтe обгpижвaно, зaщото e чaкaно от бaщa cи в пpодължeниe нa 10 години.
Оpлин Πaвлов дълго вpeмe мeчтaeшe зa
иcтинcко ceмeйcтво, но вce нe cpeщaшe жeнa,
c която дa го нaпpaви. Cлeд кaто Янa Aкимовa
мy paзби cъpцeто, пeвeцът тpyдно ce довepявaшe нa cpeщyположния пол.
Диaнa обaчe пpeобъpнa пpeдcтaвитe мy зa
жeнитe. Myлaткaтa, която e c 15 години помлaдa от нeго, e гpижовнa и вceотдaйнa жeнa.
Hecлyчaйно Оpлин избpa имeнно нeя зa мaйкa нa дeтeто cи.

по коpидоpитe и дa дeли eднa
гpимьоpнa c Бояновa. Πpeз цялото товa вpeмe обcтaновкaтa в
нюзpyмa билa обтeгнaтa и никой
от колeгитe им нe поcмял дa ce
нaмecи във вpaждaтa нa двeтe
дaми, a caмо глeдaли ceиp.
Bиктоpия обaчe в кpaйнa cмeткa поcтъпилa по-мъдpо в cитyaциятa, кaто ce paзбpaлa нa чeтиpи
очи c Лилянa и й cподeлилa, чe e
бeзcмиcлeно дa нaпpягaт допълнитeлно paботния пpоцec. Зa нeя
вpaждaтa оcтaвaлa в минaлото и
cлyчилото ce вeчe нe я paзcтpойвaло по никaкъв нaчин.

Haтaлия Kобилкинa нacкоpо pоди пъpвото cи
дeтe. Tо e от гpъцкия богaтaш Taкиc Дpeтaкиc и
двaмaтa ca много щacтливи, чe нaй-поcлe ca pодитeли. „Цялaтa Bceлeнa cпpя зa нac в eднa точкa – в
cинитe очи нa нaшия cин. Имaм yceщaнe, чe цeлият cвят нe е кaкъвто бeшe пpeди. Πpоcто го глeдaм
и гyшкaм и ce чyвcтвaм в eднa ниpвaнa. Mиcлите
cпиpaт и caмо пpeживявaш момeнт нa бeзycловнa
любов и щacтиe. Bинaги cъм cи зaдaвaлa въпpоcа:
кaквa e тaзи огpомнa любов, която pодитeлите
изпитвaт
към дeцaтa?
Kaкво мy e
толковa? Hо
нaиcтинa e
нecpaвнимо
чyвcтво! Билa cъм много щacтливa
и пpeди дa
имaм дeтe
и никогa нe
e било фикcидeя. Hо
нaиcтинa
cмe блaгодapни нa Бог зa този подapък. He
зaбeлязвaш нито чe cтaвaш пpeз нощта по 3 пъти, нe yceщaш yмоpa от цялaтa гpижa – пpоcто иcкaш дa дaвaш и дa дaвaш c любов. Ex, чe е
xyбaв животът!
Обaчe и Taтко ни e фaнтacтичeн! Mepcи, чe
ми помaгa пpeз нощта! Mъжe, нe paздeляйтe
нeщaтa нa мъжки и жeнcки. Жeнитe имaт нyждa
от много повeчe помощ и любов cлeд paждaнeто. Πожeлaвaмe много здpaвe нa вcички!“ – нaпиca Haтaлия Kобилкинa в мpeжaтa.

Ивo Инджeв бe линчyвaн
Иво Инджев cи навлече гнева на много бългаpи, cлед като навpъx
Tpети маpт pазкpи, че
не го cмята за национален пpазник. Оcвен това той заcтана и cpещy
Cанcтефанcкия миpен
договоp!
„Опитът да бъда линчyван ycпя cамо в главите на пpимитивите, дошли да ме cплашват. Щеше да ycпее и във физичеcкия cмиcъл на дyмата. Mакаp и cлед четвъpт
чаc, c пpиcъcтвието cи

полицията помогна да
оcъщеcтвя идеята, заpади която бяx официално
поканен от общината в
Добpич – да пpедcтавя

книгата cи и
да cе cpещна
c xоpата, които желаят cpеща c автоpа, а
не cамоpазпpава c него”,
написа той в
мрежата по
повод линча.
„Пpевъзбyдените
от “голямото геpойcтво” на xyлиганите дpаcкачи в интеpнет обаче cе pадват, че cъм бил yнижаван, и пpедлагат “под-

вигът” на глyтницата от
Добpич да бъде доpазвит.
Cамо не могат да cе
pазбеpат точно дали
тpябва да бъда pазcтpелян, като откpовено
пpедложи един иcтеpик
(наpечен “тpанcилванец” от меcтен гpажданин), да бъда обеcен
или изгоpен заедно c
книгите ми (поcледното пpедложение е подпиcано поименно в
един добpички cайт от
меcтна фанатичка)” допълни Инджев.

Ще пее ли Mapиaнa Пoпoвa
дa чacт от тaзи гилдия, имaм
чyвcтвото, чe товa
e поcлeднaтa ми
пeceн”, cподeли
Πоповa. Изпълнитeлкaтa нeвeднъж
e кaзвaлa, чe ce
пpитecнявa от товa кaкво повeдeниe покaзвaт нeйнитe колeги и нe
й ce нpaви мyзикaлнaтa кapтинa в
момeнтa.
Hикой обaчe нe
e пpeдполaгaл, чe
щe cтигнe до тaковa кpaйно peшe-

Πоп
пeвицaтa
Mapиaнa
Πоповa
cлизa от cцeнaтa.
Πоловинкaтa нa aктьоpa Beceлин Πлaчков
paзкpи, чe нe нaмиpa

мяcто вече нa бългapcкaтa cцeнa. A кaто
пpичинa зa кpaйното cи
peшeниe поcочи cлyчвaщото ce в гилдиятa.
„Откaзвaм дa бъ-

ниe.
Изпълнитeлкaтa
обaчe нe кpиe, чe в
личeн плaн e много щacтливa. Двaмaтa

c Beceлин Πлaчков зa
пpъв път пpизнaxa зa
cъдбовния paзговоp,
който ca пpовeли и който e пpомeнил животa
им.
„He бeшe любов от
пpъв поглeд. Hикогa нe cъм отчитaлa, чe
той e кpacив. Бeшe любов от пъpви paзговоp”,
cподeля Mapиaнa.
Двaмaтa paзкpивaт
ощe, чe имeто нa нaймaлкaтa им дъщepя –
Eкaтepинa, нe e избpaно от тяx. Πpeдоcтaвили
избоpa нa дъщepятa нa
Mapиaнa и когaто тя
опpeдeлилa кaк иcкa
дa ce кaзвa cecтpичкaтa й, двaмaтa толковa го xapecaли, чe вeднaгa ce cъглacили.

Страницата подготви Соня Вълкова
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ървичните девствени гори на
Земята са се свили с площ по-голяма от
Австрия в периода между 2014 и 2016 г., което е с 20 % по-бързо в
сравнение с предходното десетилетие. Това
обявиха учени, докато
ООН разкри инициатива за впрягане на "неизползвания потенциал"
на аграрния и горския
сектор за борба с климатичните промени.
Въпреки продължаващите от десетилетия опити за спиране
на обезлесяването близо 10 % от девствените

гори са били фрагментирани, смалили са се
или просто са били изсечени от 2000 г. насам.
Среднодневната загуба
на гори през първите 17
години на този век е била повече от 200 кв. км.
"Смаляването на първичните девствени гори
представлява глобална
трагедия, тъй като ние
систематично разрушаваме решаваща основа
за стабилността на климата", изтъква Франсис
Сиймор, изследовател в
Института за световните
ресурси.
"Горите са единствената безопасна природ-

екотрагично

Човекът победоносно върви по планетата,
но често зад него остават пустиня и трупове. Днес 16 хиляди вида са на ръба на оцеляването, а много повече завинаги са се преселили
в небитието. Примери много.

Фолклендска лисица (Dusicyon australis).
За разлика от безкрилата гагарка за съдбата
на фолклендската лисица имаме по-подробна
информация. Първите заселници тук пристигат
в средата на XVIII век. Лисиците на острова се
срещали посевместно, нападали овцете, плячкосвали хранителните запаси и при това изобщо
нямали страх от човека. През 1876 г. в Западен
Фолкленд била отстреляна последната лисица.

на, доказана и достъпна
инфраструктура, с която
разполагаме за улавяне
и съхранение на въглерода", уточнява ученият. Констатациите идват, след като Програмата на ООН за развитие и
пет големи организации
стартираха 5-годишен
план за по-добро използване на сухоземните ресурси за намаляване на емисиите на парникови газове, причиняващи глобалното затопляне. "37% от необходимото, за да останем
под 2 градуса по Целзий
увеличение на средната световна температура, което е главната цел
на Парижкото споразумение за климата, подписано от 196 страни,
може да бъде осигурено от сушата", отбелязва Андрю Стиър, президент и изпълнителен директор на Института за
световните ресурси. "Но
само 3 % от публичното финансиране за намаляване на емисиите

Шантавите къщи

обúрнатата в Ïолøа
Т о з и
дом е построен от
полския
бизнесмен Даниел Счапиевски
като явен
протест
с р е щ у
изостаналостта на
страната
след премахването на съветското влияние връху нея.
Вътрешността на къщата е деко-

Откриха най-древната пирамида
Най-древната пирамида в света
бе открита наскоро от група руски
учени в отдалечена провинция на
Казахстан. Находката разбуни световната научна
общност. Оказа се,
че това е първата подобна конструкция, намирана в Централна Азия,
от една страна, а от друга
- първоначалните изследвания
са показали, че има
явна прилика между нея
и известната пирамида на фараона
Джосер в Египет.
Макар и откритата конструкция
да е в руини, се смята, че стъпаловидните стени и вградените коридори в нея са почти идентични с тези на намиращата се на приблизи-

отиват за проблеми на
горите и земеделието това трябва да се промени", настоява той.
Извън климата последните горски диви
масиви играят решаваща роля за поддържането на биоразнообразието, устойчивостта на
времето, чистия въздух
и качеството на водата.
Около 500 млн. души по
света зависят пряко от
горите за поминъка си.
Т. нар. "непокътнати
горски пейзажи", които
включват влажни зони
и естествени тревни пасища, се дефинират като площи с размер наймалко 500 кв. км без видими следи в сателитните изображения от мащабно използване от
страна на човека.
Това означава, че в
тях няма пътища, промишлено земеделие,
мини, железопътни линии, канали и далекопроводи. В началото на
2017 г. в света е имало
около 11,6 млн. кв. км го-

ри, които все още отговарят на горепосочените критерии.
От 2014 до 2016 г. тази площ е намалявала с
повече от 87 000 кв. км
всяка година. "Много
страни могат да загубят
всички свои диви гори
през следващите 15 до
20 години", подчертава
Питър Потапов от Университета в Мериленд и
водещ учен на изследването.
При настоящите тенденции до 2030 г. първичните гори ще изчезнат в Парагвай, Лаос и
Екваториална Гвинея, а
до 2040 г. в Централноафриканската република, Никарагуа, Мианмар,
Камбоджа и Ангола.
"Може да дойде момент в бъдещето, в който повече няма да има
райони в света, които
да се квалифицират като "непокътнати", предупреждава Том Евънс,
директор по опазването на горите и справянето с климатичните промени в Дружеството за
опазване на дивата природа.

телно 5 хиляди километра пирамида на Джосер.
Първоначалните изследвания
също така показват, че казахстанската конструкция е строена цяло хилядолетие преди полагането на
основите на
египетските
сгради. Пирамидата е
открита миналата година,
но учените запазили обекта в тайна,
докато станат готови първоначалните анализи на находките.
Специалистите предполагат, че мавзолеят е построен в края на бронзовата епоха. Намерени са множество
глинени съдове, метални и костни
накити и огромни количества бронзови оръжия.

рирана
в типичен съветски
стил, но
с главата надолу.
Принципно
къщата е отворена
за посетители,
стига да
могат да
ходят по тавана, без да се притесняват от това.

Кучета шофьори
Косматите
четириноги
са на
път да
станат
истински шофьори.
Треньорът на животни Марк Ветте от Нова Зеландия се е отдал на това да учи кучета да карат
кола. Уроците са част от кампанията на новозеландското общество за превенция на жестокостта към животни. Целта им е да изяснят най-често
срещаните заблуди, свързани със спасените кучета. „Карането на кола демонстрира на потенциалните осиновители, че старо куче може да научи нови номера. Всички нови шофьори са от приюта“.
18-месечният гигантски шнауцер е бил оставен на
грижите на приюта, след като е станал твърде неудобен за собственика си.
Едногодишният Джини пък е спасен от лоши собственици, а 10-месечният Бърди бил изоставен на
улицата. Засега животните шофират в присъствието на човек, който им помага с напътствия, и винаги накрая получават заслужена почерпка.
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Çíàåòå
ëè, ÷å
 Николай шустов, руски бизнесмен от XX век, решава да популяризира
новия си коняк, като наема младежи,
които да посетят баровете и да попитат
за коняка. Не го получават и започват
да се бият. В резултат на това собствениците на бара купуват необходимия
коняк и хората научават за съществуването му.
 Една пчела работничка може да
произведе само 1/12
чаена лъжичка мед
през целия си живот.
Японските маймуни могат да си
купуват храна от автоматите. Вдигат монети от улицата и ги
използват.
 Птиците пеят на яйцата си за
времето. Зебровият
амадиндават дава
сигнал на неизлюпените си пиленца, ако
температурата падне. Ембрионите започват да се развиват по-бавно, защото
по-малкият размер е
„по-полезен“, ако е
горещо.
 Веднъж математикът Джордж
Дантиг
случайно
разрешава математически проблем в
статистическата теория, мислейки, че
е домашна работа.
Закъснял е за час и
не е знаел какво означава уравнението
на дъската.
 Знаете ли, че
съществува държава, намираща се на
изоставена военна
платформа в средата на морето? Това е
Княжество Сийланд
в Северна Европа.
 мъжкият пингвин „предлага“ на
женския с камък.
Ако тя се съгласи, го
носи в гнездото си.
 Най-кратката
война в света продължава 38 минути.
 женският броненосец може да отложи раждането си с
2 години, ако е подложен на стрес.
страницата подготви
иван ВасЕВ
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Детски свят
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За най-малките

Крадливата
Лисана
рано ляга днес лисана.
Уморена е горкана.
с лапички очи закрива
и с опашка се завива.

Ìàëêèÿò
Çàéêî

От хралупа сред гората
Зайко се измъкна.
Малко птиче в тишината
от уплаха хвръкна.

По пътечка кратка стигна
до една рекичка.
После плахо спря,
премигна –
мий очи с
водичка.
За закуска си похрупа
вкусничка тревичка.
А зад дъба стар с
хралупа
видя и сърничка.
Щом похапна
доста вече,
Зайко се обтегна.
Слънчо нежно го напече,
под храст Зайко легна.

ЧЕТИРИ КРАЧЕТА КРИВИ
Тича Ванко бърборанко
и не знае за къде.
А след него тича Данко
да го прибере.
Гони баба две момчета
с тънки кривички крачета.
Тя единия прибира,
другият бяга, без да спира.
Бабата поли развява,
тича и се притеснява.
Като пилци разпиляни
гони ги из тез поляни.
Най-накрая гушна двете,
здраво стисна ги в ръцете.
Четири крачета криви
взеха всичките й сили,
за баба те са най-красиви.
Цветанка БъЧЕВа

ала дядо Добри с пушка
бързо хвана я на мушка.
шаро храбро я подгони,
вдън гората я прогони.
след премеждия опасни
и със спомени ужасни
трудно ще заспи лисана,
гладна, пък и изподрана.
щом петленца засънува,
хитричко ще се преструва,
че е яла и преяла,
нищо че е изтъняла.
христина ПЕТроВа

Ïðîëåò
Пролет хубавица
има си дечица:
жълтата иглика,
синя перуника,
лаленце засмено сърчице червено,
клонки снежнобели
буйно разцъфтели.
Всички я обичат,
със венче я кичат свежата тревичка

Äúãà ïúñòðîöâåòíà

Понаспал се, през гората
Зайко се прибира.
На дома сред топлината
близките намира.
Всеки взел си по пижамка,
ляга в тишината.
Сънчо дойде, дари дрямка.
Тиха спи гората…

сутринта преди росата
тя се спусна към селата
да открадне я петленце,
я кокошка, я яйченце.
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Каква загадъчност!
Каква романтика в
красота!
Отмина бурята и ето небето бързо изсветля,
дъга небесна се показа,
замая погледа ни тя!
Каква красавица е само със шарки чудни заблестя,
почака като за почуда порадвахме се за това!
И в миг изчезна от небето,
тъй както мигом бе дошла!
Нонка ЧарДакоВа

Мама Пата
Мама Пата Патарана
тази сутрин рано стана.
Поизтърка си яйцата:
„Скоро ще се появят децата.
Леко ще се поначупят
и ще почнат да се
люпят.”
Чу се тихичко
гласче:
- Ах! Дано да е
момче!
Тихо! – мама
Пата рече. Ти излюпено
си вече.
Много бързо да
израснеш
и голям да ми
пораснеш.
Ще ми бъдеш ти първака,
а последен – изтърсака.
И тогава ти децата
ще ги водиш на реката,
а последен най-накрая –
изтърсака, то се знае.
Слушай! Други вече пискат

и да се излюпят искат.
Всички здрави се родиха
с жълти пухчета – покриха.
Мама Пата бе щастлива –
ятото на път отива.
- Всеки нека добре знае:
по цял ден ще играе. –
Радваше се мама Патка
на дружината си
сладка.
Всички тръгват
към реката
да поплуват във
водата.
Но игрите вече
свършват.
Вкъщи всички се
завръщат.
- Изтърсака пак го
няма.
Той ми е беля голяма!
- Тук съм, мамо, във водата
и се крия зад върбата.
Ще се гмурна два-три пъти
и настигам ви по пътя!
- Днес денят добре изтече.
Я прибирайте се вече!
христо НЕДЕлЧЕВ,
с. хрищени, обл. ст. Загора

слага й поличка,
синьото небе
блузка й плете,
дъждец в небесата
пръска й косата.
Става тя красива
като самодива.
Радва всички нас
в пролетния час.
Уляна иВаНоВа
Силвия маркоВа

оцветете рисунката
Страницата подготви кристина ДОБРЕВА
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Проза

Посвещавам на
скъпата ми
внучка Емануела

П

реди 2000 години в Рим е
живял СТРАБОН (63 г. преди н. е. - 19 г. след н. е.),
прочут географ, историк и пътешественик. Макар че тогава
пътуванията били много трудни и опасни, той успял да прекоси надлъж и шир Италия, Гърция, Тракия, Мала Азия и Египет. След като натрупал собствени впечатления и се запознал с най-значимите съчинения от античния
свят, Страбон създал грандиозното произведение "География" поредица
от 17 книги, които
са единствените
документи, достигнали до
нас от древността с географско съдържание. В тях
може да се намерят интересни сведения за траките и за първи
път се споменава за тракийската девойка Родопис, чието име
е свързано с най-величествения масив на Балканите - Родопа планина. То има индоевропейски корен и се смята, че
произлиза от името на ценна
руда с червеникав цвят. Съвременни учени са убедени, че Родопис е прототип на всеизвестната героиня от приказките на
Шарл Перо и Братя Грим - пленителната и незабравима Пепеляшка, с чийто образ са израснали хората от целия свят.
Според един от многото варианти в древногръцката митология Родопис е "бедно, но неземно красиво сираче", приютено в
семейството на богат тракиец, за

Български

Поезия

Òðàêèéñêàòà Сърцето проговаря
Ïåïåëÿøêà
да върши черната къщна работа. Той имал много дъщери, които ненавиждали чуждото момиче, понеже завиждали на несравнимата му красота. Подхвърляли
му най-грозните дрешки, товарели го с най-тежки домакински задължения, обръщали се към него с най-обидни думи. Девойката стоически понасяла страданията,

н о
имала
едно-единствено утешение - отдавала се на самоделие. Всяка свободна минутка се скривала в някой ъгъл и сама изработвала за себе си необходими неща - кърпички, шапчици, чорапки, престилки... Най се
радвала на чифт сандалки, които измайсторила от парчета разноцветна кожа. Те прилягали като изрисувани върху нейните изящни крачета. Но веднъж, както перяла дрехи на реката, намокрила сандалките и се събула, за да ги изсуши. Като че ли това чакал, от висините се спуснал
орел и грабнал една от обувките.
Прелетял над Средиземно море
и стигнал до Мемфис - града на
египетските фараони. Там на от-

крито пред шатрата си на преносим трон младият владетел Амасис раздавал правосъдие на народа. Орелът закръжил над него и пуснал сандалчето в скута
му. Фараонът се вгледал в майсторската изработка, учуден от
знамението, гледал и не можел
да се нагледа. Представял си божествено фините крака на жената, собственичка на такава великолепна обувка. Без да губи време, разпратил съгледвачи по четирите посоки на света да търсят девойката, на чийто крак пантофката ще прилегне. Обикаляли,
разпитвали, какви ли не жени
пробвали да я обуят. Най-накрая пратениците на фараона
пристигнали в къщата на Родопис. Безуспешно се изредили за пробата всичките дъщери на тракиеца. На изпроводяк срамежливо се появила Родопис, държейки в ръцете си другото сандалче. Всички
ахнали от изненада - като се обула, сандалките така прилегнали
на нейните прелестни крака, все
едно че с тях се е родила. Никак
не се бавили, веднага завели Родопис при фараона Амасис, който останал поразен от красотата на девойката, надминала всичките му очаквания. Влюбил се от
пръв поглед в нея и без колебание предложил да му стане съпруга. Вдигнали голяма сватба и
заживели богато и щастливо.
Днес египтолозите твърдят,
че Родопис е действителна историческа личност. По времето
на нейния съпруг - фараона Амасис, е изграден монументалният
Делфийски храм, при освещаването на който "Тракийската Пепеляшка" направила голямо дарение. Подсказка за нейното съществуване е величествената Родопа планина, един от непреходните символи на България.
Доцент Тодор кЕриН

×ÅÒÈÂÎ Ñ ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ

Ïîñðåùàíå â Çâåçäíèÿ ãàðàäîê

Продължение от бр. 19
Стигна се и до темата
за смяна на името от Какалов на Иванов. Името
е на дядо му, но неприятното е от момента, в
който е станало – точно пред държавните изпити. Разстроил се. Сподели и за полета - нямали време да мислят за
опасността, трябвало
да се работи, и то много точно, много спокойно. Питах го знае ли, че
при старта пулсът му е
бил 74. Отговори, че така казвали лекарите. На
орбитата го е мерил - 68,
а на записите при ситуацията е 64. Удиви се,
че много неща знаем,
усмихна се и каза, че това, което знаем, е много, но не е нищо. Възхитен е от Рукавишников,
който много рано разбрал какво става и му
казал: „Не будет и не бу-
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дем!” Каза: „Голяма работа е това Рукавишников.” Явно му бях нещо
като отдушник. Сподели
неудовлетвореност от
действията на българи,
осигуряващи мероприятията след полета: „На
срещата в Байконур останах в неудобно положение. От уговорените
200 значки и картички
ми дадоха 50. А там бяха
всички, които ни спасиха, не спали по две денонощия. Въпросният ми
казва: „Ама не си ли ги
получил, аз вчера ги изпратих.” „Има някои, които не си гледат работата. А с онези 150 значки
може би сега балдъзите
се кичат с тях. Обидно,
нали!?” Сподели, че на
срещата в Байконур са
спорили на кого е било
по-лесно – на двамата в
полета или на тези долу. Георги казва, че на

Георги иванов на състезание по парашутизъм
него с Рукавишников им
нямало нищо, а на тези
долу очите кръвясали от
напрежение, Леонов целият в херпеси. Май на
никого не е било лесно.
Георги трябваше да
обърне внимание и на
други. При мен дойде
Рукавишников и сподели, че действително му
е провървяло, че е бил

с Георги. Каза, че Георги е подавал такава точна информация с такива
детайли, които напълно
съвпадали със записите.
Каза: „Отлично сте поработили навремето с Георги.” Казах му, че не е
от мен, а си е от Георги
или в края на краищата
от всички. Той възрази:
„Извинявай, но ти зна-

Зимата да съм ти ветровала,
лято да съм пристанът красив!
Плодна есен, любовта събрала,
твоят дар да бъда милостив!
Пролет да съм цъфнала череша,
да те лъхам с нежен аромат...
И като нечакана депеша
във живота ти внеса обрат.
Бяла да съм твоя „самодива”,
вечер ненаситно да целуваш.
Давеща да съм в река пенлива,
с риск до мен от нея да изплуваш!
С кон пенлив, ела при мен забързан –
прегърни ме бурно заслепен!
С мен кажи до края че обвързан,
ще битуваш до последен ден!
Ще си моят рицар безутешен –
Дулцинея твоя ще съм аз.
Тъй вглъбени и по пътя грешен –
двамата
„ще страдаме”
в екстаз!
Аз коси за теб
ще разпилея,
да се загубиш в
тях като насън...
Край нас чаровно
птиците ще пеят
с трели подобни
на камбанен звън!
Прегръщай
ме,
прегръщай
ненаситно –
нашепвай тъй
желаните слова!
Не чувстваш ли,
че вече ще
политна –
ти само си виновник за това!
Целувай ме, целувай до забрава!
На устните ми
сладостта изпий!
Една в сърцето
ЛЮБОВТА
остава –
нали за НЕЯ сме
родени ний!
стоян михайлоВ,
Търговище

еш какво е инструкторът, благодаря ти. Георги много ми е говорил за теб” и продължи с оценки и сравнения, дадени от Георги
за двама ни. Казах му,
че възразявам. Отговори - не зная, да питаме
Георги. Споделих, че
писателят Серафим Северняк в книгата „Когато розите стават звезди” е посочил абсолютно еднаквата оценка,
която двамата сме дали за Георги в критичната ситуация. Той каза:
„Ето виждаш ли, че Георги е прав.” Тук се намеси Губарев и каза на
Рукавишников: „Добре
че беше с Георги. Ако бе
станало с нас, трябваше сам да се справям.”
Рукавишников го атакуваха други, ние продължихме с Губарев.
Срещата продължи дълго. От време на
време Леонов предоставяше думата на някого. Постоянно се чуваше „Молодци, ребята!”.
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Към края не зная как,
пак се оказахме тримата - Рукавишников, Георги и аз. Рукавишников му казва: „А знаеш
ли, че трябва да се разделяме. Как сега ще се
събудя без теб. Хайде,
отиваме вкъщи, там ме
чакат гости.“ Георги някак си виновно: „Ама нали и мен ме чакат. Но
утре нали пак сме заедно.“ Прегърнаха се, като че ли сега се виждат
след дълга раздяла или
са пред дълга раздяла.
Чисти, душевни, другарски чувства.
В Звездния гарадок
аз оставих звезда. Една от звездите на левия ми пагон падна на
гардероба или при тренажора. Трябваше Губарев да прехвърля от
куртката на шлифера и
обратно. Справяше се
много добре. Той казва: „Ти действително остави звезда в Звездния
гарадок.”
Край
Цветан сТойНоВски

Обяви

15.V. - 21.V.2019 г.
малки обяви
034/460298,
0897/307879 - випуск
1959 г. на Втора смесена гимназия "К. Величков" - Пазарджик, организира юбилейна среща на 24 май 2019 г. в
театъра от 12 до 13 ч.
0894/768863 - приема
без ангажименти бездомна здрава дама от 64 до 75
г. за доглеждане и унаследяване. Добър съм, тих и
весел човек
0898/478353 - продава
джип "Мицубиши паджеро спорт" 2001 г., турбо
дизел, дългата база, с кожен салон, с теглич, с малък данък - за тази година
е платен. Нови зимни гуми
0889/378252 - въртяща се поставка за торти
и изложения с елток - 65
лв., мини казан за ракия 160 лв., разтегателна маса - 45 лв.
0888/245413 - продава ръчна месомелачка 45 лв., два единични полилея - по 15 лв., спален
чувал - 20 лв., елмашинка
за рязане на хляб - 30 лв.
0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 ,
0884/680784 - продава дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, струг за
метал, колелета и плотове за банциг, джип „Ланд
Ровър“ - модел 2003 г., с
документация, ремарке
за лека кола, руско, оригинално, с документация
0879/864103 - продава
товарен автомобил ГАЗ53, дизел - перкинс, мотор ИЖ - Планета - 350 куб.
0889/993415 - продава
вътрешни врати от етаж,
правени по поръчка - 50
лв., и 20-литрова газова
бутилка пропан бутан 20 лв.
0896/631143,
02/9878503 - продава
рингова количка за инвалид, инвалиден стол, комбиниран за тоалет и баня
- почти нови
0885/335852 – продава мотофреза с гумени колела и почти нов четиритактов двигател 6,5 кв.
0898/380387,
02/824129 – продава
радиокасетофон, спортен велосипед, часовник
с кукувица, китеник, микроскоп, аптекарска везна, грамофон, старинни
часовник, телефон, фотоапарат
0885/083606,
02/927167 – домашен
майстор поправя мебели, дограма и др. Прода-

0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
0887/906922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.
ва триоперационна дърводелска машина, фреза,
купе за мерцедес 114-115,
бял, ретро волан, стъкло
за фар, тасове и др.
0888/606053 – купува
запазени стари книги на
руски език, печатани преди 1940 г.
032/249675 – продава
по съгласие нафтова печка „Балкан”, годна, радиоапарат „Селена”, филмов прожектор с 6 цветни диапозитива от Ермитажа, Петербург. Продава
голям сервизен комплект,
малък сервиз от лъжички,
табла за игра, мъжка кожена чанта
0893/542277 – продава мерцедес А160, на бензин, 2001 г., сив, металик,
климатик, алуминиеви
джанти – 2000 лв.
02/8508784 – „Селско
декамеронче” – забавна и
познавателна книга за село Гълъбник, Радомирско
– 1941-1944 г.
0886/373501 – подарява тибетска гъба, цигулка,
лък, кутия
02/8693067 – продава изгодно салонен бюфет – масивен, от дърво,
остъклен; продава/заменя кошница за носене на
бебе
035790021 – продава
абрихт с елдвигател, размери 400/2000 мм
0887/985240 – продава електромер, водомер,
пружина за легло, панелна дограма
0 2 / 8 5 6 6 8 3 0 ,
0887/585240 – продава грамофон, грамофонни плочи, видео и касети,
пощенски марки, картички, социологическа литература
0889/613432 – продава пчелни семейства без
кошери – 16 лв. на пита
телефон, фотоапарат
0886/729130 – продава акумулираща печка,
маслен електрически радиатор, ретромагнетофон „Мамбо“, килим тип
персийски
0877/882177 - предмети на ловна тема, полилей
3-лампов - 100 лв., пепелник европейски - 30 лв.,
картини - мечки в тайгата - 50 лв., глутница вълци
- 20 лв., книгите "Рилският светец", издадена през

скръбна вест
На 5 ноември 2018 г.
на 87-годишна възраст
почина моята сестра

Анка Спирова Гешева

родена на 3.9.1931 г.
от гр. Ракитово, обл. Пазарджик
Жена героиня,
отгледала двама полковници
и един майор.
Винаги ще те обичаме и помним!
Почивай в мир! Лека ти пръст!
Твой брат Васко, гр. Септември
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Български

ТАРИФА

Обяви:
Лични обяви, написани на талон от вестника, са
безплатни и излизат по реда на пристигането.
Спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност,
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.
Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева;
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.
Заплащането става с пощенски запис на адреса на
редакцията на името на Надка Иванова Ангелова или
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и
името на човека, за когото е предназначена честитката
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.
Редакцията не носи отговорност за верността на съдържанието на обявите.
Материалите, свързани с определена дата, да се изпращат най-късно две седмици предварително.
Ва жно!
Възпоминания, скръбни вести, поздравления, честитки изпращайте на адрес: 1421 София,
кв. „Лозенец“, ул. „Криволак“ №48, вх. „В“, за в.
„Пенсионери“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

1947 г. - 100 лв., "Очни болести" - 100 лв., яке шушляково, комплект с панталон, нови, европейски
- 80 лв., облекло за туристи и скиори европейско х 10 лв., проводник венелитов 6 кв. мм - 180 м - 200
лв., електр. апартаментно
табло ново, фабрично, с 9
автоматични предпазителя - 70 лв.
0879/858148 – продава: 10 чугунени радиатора, 4 талпи – 210/26/6
см, пожарогасител – 10
лв., такламит за гресиране, полилей – шестица, 2
нощни шкафчета, багажник за кола – руски, 2 туби за бензин – железни,
20-литрови, хиляда буркана, дървена пепел – тор,
за градина, два сгъваеми
стола, 5 единични пружини за легло, шведска стена
за болни и здрави
0888/176303 – продава 3 реотана за акумулираща печка, пералня „Роса” – малка, легло двойно,
матрак, 2 чекмеджета. Цена по споразумение
0888/286743 – купува
сокоизстисквачка „Ротел”
или само горния капак
0899/475418 – продава касети със записи на
хитови български, руски,
френски, шведски и аржентински песни и музика от 70-те години
0897/866919 – купува
музикални инструменти,
български електрически
китари, ефекти и ехолани, синтезатори и лампови усилватели
0888/432280 – продава мерцедес А 160, бензинов, 2001 г., климатик,
алуминиеви джанти, сив
металик – 2400 лв.
0886/361879 – продава германска хидравлична помпа за хидромотора
на бетонпомпа
0896/321902 – продава Фолксваген „Поло” със
сменен съединител, ползван за работа. Преглед на
19.2. – 1200 лв.
064/836140 – продава
технология с два патента
за настройка на рязване и
контрол на външни и вътрешни цилиндрични конусни резби – до 600 мм
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Съобщения

имоти

0878/768442 - продава стара къща в с. Агатово с 1 дка дворно място
със стопански сгради и с
геран, гараж и асми. С хубав изглед. Изгодно!
0886/401737 - продава едностаен апартамент,
преустроен в двустаен, с
гараж, оборудван с ток и
вода, и др. Сградата е санирана вън с 10 см стиропор. Има връзка с всички
превозни средства
0889/613432 - частно
лице купува апартамент
60 кв. в кв. "Дружба" - обзаведен
0879/100320 – продава 3,7 дка нива с над 400
шестгодишни канадски
тополи – в нея, на пет км
източно от Пазарджик
0876/212235 – продавам къща с 4 стаи, баня,
тоалетна във вилната зона на с. Побит камък, Разградско, с чист въздух и
тишина
0895/126075 – купува
къща на изплащане в областите Ловеч, Габрово и
Търново
0889/613432 – дава
под наем апартамент –
200 лв., в Ст. Загора
0899/164904 – продава имот в София с разрешена виза за проектиране
на къща – 8800 лв.
08133/2567 – продава
къща гредоред, 4 стаи, баня с тоалетна, двор, гараж
– в с. Ряхово, Русенско
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
0893/852626 – продава къща на два етажа
– 8000 лв., има ток, вода,
баня, 900 кв. м стопански
сгради
0884/912727 – купувам апартамент от соб-

Покана

Национален български университет - трета възраст най-учтиво кани студентите с посребрени коси на среща разговор с кандидата
за евродепутат доц. д-р Минчо Христов Куминев, водещ на предаването „Премълчани истини“ по тв „Евроком“.
Ще има голяма концертна програма!
17.V.2019 г. (петък) от 14,30 ч., Дом на културата „Средец“ (бивш „Лиляна Димитрова“), София, ул. „Кракра“ 2А
Вход свободен!
ственик в София
0988/233207 – продава в с. Телиш къща, двор 1
дка и кухня, гараж, 120 асми около къщата. Тя е с 6
стаи, 4 мазета плюс навес
– помещение ½ от двора с
овощна градина. Наблизо
има хранителен магазин
0878/181538 – продава къща с 5 стаи, декар
двор, сгради за животни,
с. Ставерци. Цена по договаряне
0988/339388 – продава/заменя двор с къща, гараж, кладенец – с. Пъдарско, Плодивско – 6000 лв.
0894/297967 – продава вила 3 ет. – Момин проход, на 60 км от София. Цена 50-60 хил. евро, напълно обзаведена
0897/507266 – купува
гарсониера в комплекс
„Аврен” – Ямбол. Без посредник! Спешно!
0877/882177 - продава имот 880 кв. м близо
до язовир "Искър". Двустайна дървена къща 18
кв. м, много строителен
материал. Облагороден,
електрификация, инфраструктура много добра.
Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40
км от София. Подходящ за
туризъм, ски, риболов, за
лов на водоплаващ дивеч,
зайци, сърни, диви прасета. 60 хил. лв.
0882/488551 – продава подземен гараж в центъра на Пловдив
0884/411758 – продава двуетажна къща в с. Нова Върбовка, общ. Стражица – 5000 лв.
0898/550760 - продава студио - 32 кв. м, хотел
„Бор“ - Велинград
02/4690408, вечер - дава самостоятелна стая под
наем, обзаведена; дава и
гараж под наем, оборудван, ток и вода, санитарен
възел. Изгодно!
0988/772744 – купува
къща в Стрелча, централна част. Може и срещу гле-

дане на възрастни хора
0988/845735 - млад инженер търси жилище
0878/593726 - продава
дворно място 620 кв. м в с.
Ряхово, Русенско, на р. Дунав. Цена по договаряне!
0877/038063 - търси
самостоятелна квартира на село в Пловдивска
или Смолянска област, с
добри условия
0897/299174 - продава
къща в гр. Земен, 90 кв.,
двор 1 дка, допълнителни постройки
0885/663425 - търси да купи една стая със
собствен санитарен възел на партерен етаж - в
Бургас
0896/803870 – пенсиониран медицински
специалист търси срещу
приемлив наем обзаведена или празна селска
къща с баня, тоалетна и
допълнителна стабилна стопанска постройка
в село без медицински
персонал.
0897/042029 – предлага къща на село на семейство пенсионери или
пенсионерки, безплатно
и безсрочно. Условия –
много добри. Който няма
дом, да заповяда!
02/690408 – след 18 ч.
– давам стая под наем в жк
„Люлин – 3”. Сградата е санирана и топла. Изгодно!
0878/464628 – в полите на Рила, село Ресилово, продава къща с голям
двор, бунар и други екстри. Цена 40 000 лв.
0889/027105 – продава се едноетажна масивна къща, лятна кухня с баня, двор 1300 кв. м, кладенец, ток, вода платени
– обл. Пловдив, до гр. Съединение
039/20003 – продава/
заменя запазена модерна
къща, двор, градина, бивш
рибарник. Селото е на 4
км отклонение на магистралния път за Кърджали,
преди Горски извор

2

36

ЛУНЕН
кАЛЕНДАР

15 май, 12 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа, лУНа
ВъВ ВЕЗНи
Жизненият ви потенциал е висок, това дава своето отражение
не само върху самочувствието, но
и на настроението ви. Но помнете, че вашите физически възможности не са безгранични.
16 май, 13 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа,
лУНа ВъВ ВЕЗНи
Дори да почувствате умора,
дръжте ръката си на пулса на събитията. Не забравяйте да упражнявате контрол над събитията.
17 май, 14 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа,
лУНа В скорПиоН
Забравете по-бързо за обидите, за да можете да се хвърлите
презглава в новите дела, които ви
очакват. Ако на пътя ви възникнат
препятствия, ще успеете да се организирате и да ги преодолеете.
18 май, 15 лУНЕН ДЕН,
НарасТВаща лУНа, лУНа В
скорПиоН
Немалки суми трябва да похарчите за удовлетворение потребностите на децата си и на
любимия човек. Ще имате много
работа, затова не се учудвайте, че
личният ви живот за известно време ще мине на втори план.
19 май, 16 лУНЕН ДЕН,
ПълНолУНиЕ, лУНа В
сТрЕлЕЦ
Проявете сдържаност, за да
можете да избегнете сериозни
неприятности и проблеми. В отношенията между влюбените ще
се запази известна неопределеност, но тя няма да се отрази на
чувствата.
20 май, 17 лУНЕН ДЕН,
НамалЯВаща лУНа,
лУНа В сТрЕлЕЦ
В семейството ви може да възникнат проблеми, които налагат
незабавно решение. На вашите
рамене ще легне грижата за ваши по-възрастни роднини.
21 май, 18 лУНЕН ДЕН,
НамалЯВаща лУНа,
лУНа В сТрЕлЕЦ
Важно е да се грижите за здравето си. Макар жизненият потенциал да е достатъчно висок, неочаквани обостряния на хронични
болежки не са изключени.
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Обяви
ЧЕСТИТО!
95 г. - НАЧО пАвЛОв
92 г. - ИЛИяНА

пАвЛОвА

70 гоДиНи
ЗаЕДНо
Толкова години
мъдрост, доброта.
този пример, който
сте ни дали,
толкова помага ни
до днес.
Хора сме
с достойнство

и със чест!
Радваме се на това, че с внимание
и светлина изпълвате ни деня.
Много здраве и усмивки
ви желаем от сърце!
Синове, внуци и правнуци –
пример сте за нас!
Искаме да бъдем като вас
– светли, мъдри и добри.
До старини!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на

МАРИН АНДРЕЕв - №2,

който на 19 май
навършва
38 гоДиНи
Пожелаваме му да превъзхожда дядо
Марин и баба Величка по правнуци!
Успех в живота и професията, което се
постига със здраве, щастие и късмет!
от дядо марин и баба Величка
и всички родственици

ЧЕСТИТ 77-И РОЖДЕН ДЕН

на РАДКО ТОДОРОв
от с. Кацелово, обл. Русе,
на 19 май
Благият му характер му спечели добро име и
доверие сред хората, с които е работил. Бил е
на административно-обществена работа. Скромен, честен, трудолюбив, все още работи. Тези
негови качества будят хубави спомени сред нас.
Искам да поздравя и неговата прекрасна съпруга Емилия - бивша дългогодишна учителка.
Умна и духовита, още дълги години да се обичат и да си помагат в работата. С пожелание за
много здраве, късмет и благоденствие и нека
и занапред всеки техен миг бъде изпълнен с весело настроение и приятни празненства!
от стоил Димитров стоилов Чико, с. кацелово, обл. русе

лъВ - Не се колебайте да
поставяте своите изисквания към близките си,
защото само така ще подобрите
климата в семейството. Погрижете се за здравето си, което е леко
разклатено на този етап.
ДЕВа - В края на периода ще ви се наложи да
се занимавате с дейност,
която ще ви отвори повече възможности за материални придобивки. Опитайте се да я съчетаете с потребността ви от пълноценен отдих.
ВЕЗНи - Обърнете внимание на близките си, които ще се нуждаят от съветите ви. През последните дни
от седмицата посветете времето
си на занимания, които доставят
радост на всички ви.
скорПиоН - Опитайте се
да следвате стриктен режим на хранене, почивка и
натоварване. Добре е да заложите на физическите усилия, които
ще са ви от полза за разтоварване от натрупаното напрежение.

сТрЕлЕЦ - Направете необходимите усилия, за да
извлечете полза от появилите се пред вас предизвикателства. Ще стабилизирате както здравето, така и материалното си положение.
коЗирог - Не поемайте ангажименти към родители или приятели, с които не
можете да се съобразите. Избягвайте инициативи, които биха
могли да ви поставят в зависимост от някого.
ВоДолЕй - До средата на
периода внесете разнообразие в живота си. Не
се отдавайте на занимания, които са ви омръзнали, впуснете се
в нови предизвикателства, които ще имат благоприятен ефект
и върху тонуса ви.
риБи - Избягвайте възникването на напрежение в отношенията ви с приятели
и близки, по-добре е да сте готови
да направите някои компромиси,
за да се радвате отново на спокойствие в дома си. ДЖЕСИкА
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на 25 април
на ЕвДОКИя пЕТРОвА
от с. Подем,
обл. Плевен, общ. Долна Митрополия
Тя е перфектна къщовница и домакиня,
съпруга, майка, баба, прабаба, приятелка и
съседка.
Една свещичка повече гори, една сълза в
очите ти блести. Не си с година остаряла, ти
просто повече си помъдряла! Нека само обич
топли твоите очи, нека слънцето огрява дните ти с лъчи, здравето да ти е спътник всеки
Божи ден и 100 години да празнуваш този ден рожден. Вярвай в трудните
моменти, смей се, когато тъжиш. Лесно е глава да отпуснеш, трудно е да победиш. Животът, казват, е игра, в която все някой побеждава и ако наистина е така, да победиш от сърце ти го желаем!
с обич, признателност и благодарност от: съпруг Васил,
дъщеря мая, син Богомил, внуците и правнучето - почти
5-годишния любознателен стилиян

ЗаПоЗнаЙте Се

Честит рожден ден!!!

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (15.V.- 21.V.2019 г.)
оВЕН - В началото на периода мнозина от вас ще
се нуждаят от духовни
стимули, благодарение на които
ще възстановите баланса в отношенията с близките. Търсете
и нови пътища за реализирането на идеите си.
ТЕлЕЦ - До средата на
периода при мнозина
късметът ще е съсредоточен в семейството. Голяма
част от вас ще изберат момента
за пълноценен отдих. Очаква ви
добро здраве и нови инициативи.
БлиЗНаЦи - Ще се отвори възможност за повишаване на приходите
ви. Стремете се да не пропуснете радостните събития, на които
можете да се насладите.
Ще осъществите пътувания с
децата си.
рак - Добре е да укрепите надеждата си,
ако ви се иска да живеете в пълна хармония със себе си. Пред
вас ще се открият великолепни
перспективи.

Съобщения

Български

0888/174253 - пенсионер вдовец на 61 г./160
см/85 кг, търси вдовица
или разведена от 61 до
63 г.
1113 софия, п. к. 73 68 г./165 см/65 кг, вдовица, образована, представителна, търси приятелство с подходящ, необвързан мъж, с качества,
аналогични на нейните
0884/216714 - господинът да е от Варна!
0876/108124 - вдовица на 66 г./158 см/73
кг, добра, интелигентна,
скромна, с благ характер,
отлична домакиня, търси добър, честен и морален човек от Варна и региона, Добрич, Шумен и
Силистра. Само сериозни обаждания!
0887/979530 – 72
г./165 см/70 кг, неженен,
търси пенсионерка за сериозна връзка и да желае
да живее при него
0896/847907
–
69/170/78 кг, желая за-

познанство с жена с добри намерения
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.
0899/930488 – мъж на
54 г./187 см/95 кг, търси
жена от 45 до 65 г., с дом
и да ме приеме при себе си за сериозна връзка
0890/137007 – вдовица на 69 г./160 см/65 кг, с
добро сърце, къщовница
търси другар за спокойни старини при него. От
Пловдивския регион!
0877/694466 – от Сливен съм, не пия и не пуша,
търся жена над 77 г. – да
е добра и да не лъже. От
Сливенския регион!
59/170/60 - разведен без деца от Козлодуй търси съжителство с
жена от малките и големите градове на България. Да е на възраст от
47 до 65 години. Единственото условие е при
разбиране да има близки с кола – да ме вземе,
нямам средства за пътуване и време за срещи.
Опознаването става, ко-

Времето
В сряда започналите превалявания в началото на седмицата ще продължат, но температурите няма да претърпят съществена
промяна и ще бъдат между 9 и 20 градуса. В
четвъртък и петък времето няма да ни предложи никакви изненади нито в климатичната
обстановка, нито в температурно отношение – влажно и топло. В събота валежите ще
спрат, ще се редуват слънце и облаци, а температурите ще останат в рамките 7-21 градуса. В неделя градусите ще се вдигнат значително ще са от 13 до 26 – напомняне за лятото. В понеделник и вторник се очаква предимно слънчево време с температури от 13
до 26 градуса.
БиоПроГноЗа
Периодът е неблагоприятен за здравето на
страдащите от хроничен или често повтарящ се цистит. Съществено място в профилактиката и лечението на пикочните инфекции има ежедневното изпиване поне на 1,5-2 л
течности, като особено полезни са чайовете
от плодове от шипка и червена боровинка, от
листа от коприва, бреза, мечо грозде и леска,
от стръкове от полски хвощ и др. В началото
на следващата седмица хора, чувствителни
към лунните цикли, може да имат оплаквания
от главоболие, повишена нервност и чувство
за общо неразположение. Д-р иван сТоЯНоВ
магнитни бури - 16, 17.V.

гато заживееш с даден
човек под един покрив.
Живея в собствен дом.
Имал съм семейство и
работа, но след развода съм в един пропаднал северозападен край,
където не можеш да си
намериш постоянна работа и кибичиш на борсата. Не пия алкохол,
самотата ме убива. Добър човек съм. Телефон 0988799492.Емил
Петров.

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ
19 май 2019 00:12:25
ч. - пълнолуние. За да
смъкнете 1-2 кг, трябва
да започнете диетата от
този час и да продължите на сокове и течности
до същия час на следващия ден.
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Проблеми

Конфликти

Български

37

повече права при самозащита По-строги наказания ÊÐÈÌÈ
за малки кражби ÕÐÎÍÈÊÀ

Вече ще имаме повече
права за самозащита, ако
крадец влезе в дома ни. Депутатите гласуваха нови правила за неизбежната отбрана с промени на първо четене в Наказателния кодекс. И
така освободиха от отговорност всеки човек, който се
защитава в дома си от влезлия незаконно. Неизбежна
отбрана вече може да има
и при нападение, което застрашава живота, здравето
и половата неприкоснове-

ност - ако се случва нощем,
ако нападателите са двама

или повече или ако е един,
но въоръжен.

Депутатите гласуваха важни промени в
Наказателния кодекс - те засягат санкциите за т. нар. маловажни кражби. Досега на
наказание подлежаха кражби на имущество,
чиято стойност е колкото две минимални
работни заплати.
С промените сумата се намалява и вече
на санкция ще подлежат и крадците на имущество, равняващо се на една минимална
работна заплата или на 560 лева. Глобата
за такова престъпление също е завишена
и става между 500 и 1000 лева.

Èздирва се! шофьор помете деца
Продължава издирването на 43-годишния Стоян Зайков, който е заподозрян за убийството
на 38-годишната Милена
Шишкова в Костенец. Зайков е около града или в
пределите на общината.
Той е опасен. Това обяви
старши комисар Николай
Спасов от СДВР. В годините назад е бил активен и е създавал доста
проблеми. Полицията го познава добре. Престъпленията му са свързани най-вече с кражби
на автомобили и от жилища. Тялото на убитата бе открито на метри от дома й в Костенец.
Милена е била застреляна в главата с малокалибрен пистолет. Първо е била пребита, а
ръцете й са били вързани.

„Карах с максимум 50 км/ч. В шок
съм.” Това сподели водачът, който
блъсна четирима
младежи в столицата. На шофьора
е направена проба
за наличие на алкохол, която е отрицателна.
Инцидентът станал на бул. "Владимир Вазов" в близост до стадион "Георги Аспарухов".
На мястото веднага са изпратени три
коли на Спешна помощ. 17-годишно
момиче е с тежка травма на кръста.
Момче е с фрактура на крака. Останалите са с по-леки травми.

Ðóмънците предадоха
ало измамниците
Румънските власти предадоха на българските съдебни органи петима задържани в Румъния телефонни
измамници. Размяната стана на границата при Дунав
мост в Русе, съобщават от
МВР. Те са обвинени от Специализираната прокуратура за участие в организирана престъпна група. Акцията по разбиването на най-голямата досега група за ало измами беше проведена през април в
България и Румъния. Арестувани
бяха близо 30 души, сред които и
ръководителите на измамниците.
По данни на МВР само за изминалата година мошениците са измъкнали над 8 млн. лева. След ак-

цията рязко спряха обажданията от ало измамници от Румъния
за България. Голяма част от ало
измамниците са били в роднинска връзка, включително и "мулетата". При акцията бяха проверени 17 адреса в България и
Румъния и иззети 133 мобилни
апарата.

Öигански погроми в Кúрнаре

Десетки жители на Кърнаре излязоха на протест
срещу роми от селото. Хората протестираха, понеже
двадесет въоръжени роми потрошили заведение в
центъра. Няколко млади роми поискали да влязат в
заведение, за да пият бира. То обаче било затворено
заради семейно парти. На ромите е било обяснено,
че заведението не работи с посетители. Ромите побеснели от отказа да бъдат обслужени. Само няколко минути след това пред заведението пристигнала
група от 20 младежи, въоръжени с големи ножове. С
колове и камъни те потрошили заведението.

Водачът твърди, че е бил засечен от друг шофьор, преминаващ
на червено. В опита си да избегне
удар, той се блъснал в мантинелата и връхлетял върху пострадалите.
Той има пет предишни нарушения.

Задържаха лихвар за изнудване

Софийската градска
прокуратура повдигна обвинение на Иво С. от София за извършени от него изнудване, нерегламентирана банкова дейност,
грабеж и държане на наркотични вещества без надлежно разрешение с цел
разпространение.Той е задържан при специализирана полицейска операция. Наказателното производство срещу него е започнало след получен сигнал
от граждани за изнудване.
По-късно е постъпила и
жалба от друго лице за грабеж на мобилен телефон.
Самият извършител се занимавал с лихварство, като до момента е установено, че в периода от края

на 2015 г. досега предоставял заеми на различни
граждани срещу 20 % лихва. Спрямо хората, които
не успявали да се издължат
своевременно, той проявявал агресия. По този начин Иво С. принудил три
лица да се разпоредят в негова полза със суми в размер от 5000 до 50 000 лв. В
управлявания от него автомобил и в жилището му
са открити наркотици, разпределени на дози в различни опаковки, и предназначени за разпространение. Иззети са парична
сума в общ размер на 101
435 лв., мобилни телефони,
електронни везни, устройство за заглушаване на сигнал, боеприпаси.

Îпит за
Íабези на мечки
двоéно óбиéство
в родопите
Лекарите продължават да
се борят за живота на двама
тежко пострадали при инцидент край Сливен, при който
64-годишният Петър Маринов
застреля жена си, 44-годишната Радост Куртева, и свой
съсед Любен Димов с пушка,
след което се самоуби. Простреляните са в болница в критично състояние с опасност
за живота. Петър Маринов от
сливенското село Трапоклово живеел на семейни начала с Радост Куртева. Наскоро
жената го оставила и се прибрала в родния си град. Това
вероятно е причината, заради която мъжът се разгневил.

Мечките са нападнали пчелини и селскостопански животни в седем населени места
в област Смолян. Само за пет дни са регистрирани девет нападения. Тодор отглежда
овце от 20 години. Стадото му било нападнато преди няколко дни от мечка. Убито е
едно животно, а няколко са ранени. Оборът
на Тодор се намира в непосредствена близост до селото, на около 2 км. "Вечерта ги
вкарахме, сутринта всичко беше касапница, кучетата са ранени. Добре че няма човешки жертви."
От екоинспекцията призовават стопаните и кметовете да вземат мерки за защита.
От началото на годината са регистрирани
общо 19 набега на кафява мечка. За всички доказани поражения стопаните ще бъдат обезщетени.

НЕлЕгалЕН
ПрЕНос
На хормоНи
63 опаковки с хормон на растежа на
стойност близо 30
000 лв. откриха митническите служители на мП капитан андреево, съобщават от
агенция "митници".
лек автомобил е
подложен на щателна
митническа проверка, при която в багажното отделение е установен специално изграден тайник, в който са открити 63 опаковки с медикамента
"Humatrope" - хормон
на растежа.
иНЦиДЕНТ
В саНДаНски
мерцедес се заби в
патрулка в сандански
на ул. "Първи май". Пострадали са двама полицаи. Зад волана бил
зъболекар от сандански, който живее и работи в софия. Той не
спрял на знак "стоп"
и ударил патрулката.
Пострадалите са откарани в болница с травми на главата и гръдния кош, а колата им е
потрошена до неузнаваемост.
хВаНаха
ПоДПалВаЧ
криминално проявен мъж е задържан
за умишлен палеж на
лека кола. До ареста
се стигнало, след като
в полицейския участък в костинброд е
получен сигнал за запален автомобил. Палежът станал в село
Петърч. Няколко часа
по-късно униформените разкрили подпалвача. същият е
криминално проявен
и осъждан.
мъж сЕ УДаВи
В ЕЗЕро
41-годишен мъж се
удави в езерото "Загорка" пред очите на
десетки старозагорци.
Здравко кънчев
бил с дъщеря си и приятелката си, когато неочаквано решил да
скочи в езерото. след
като няколко минути
не се показал, жената
започнала да вика, но
никой не се притекъл
на помощ. Екип от водолази от пожарната
в Пловдив започнали
издирване на тялото,
но търсенето продължило дълго. Не е ясно
защо мъжът е скочил
в езерото.
Страницата подготви
Уляна ПЕТкОВА
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Разбрах, че той е
мъжът на живота ми
още на първата ни среща, когато ми каза:
– Не знаех какви цветя харесваш, затова ти
взех бира.

Четирима студенти
имали изпит в понеделник, но в неделя се напиват здраво. В понеделник закъсняват за
изпита с 2 часа. Въпреки това отиват до университета и с обясненията, че са пътували от
провинцията и по пътя
са спукали гума, молят
професора да ги изпита
в друг ден. Професорът
се съгласява и им дава
нова дата - следващия
понеделник. Този път
те се явяват навреме.
Професорът ги посреща с усмивка:
- Колеги, изпитът
днес ще е само с един
въпрос и ако отговорите правилно, ще го вземете, но при едно условие - да сте в различни стаи!
- Страхотно! - съгласяват се студентите и
сядат в 4 различни стаи.
Професорът
им
раздава билетчетата, на които има само
един
въпрос:
"Коя гума спукахте?"

В началото Бог сътвори небето и земята. Земята бе покрита с броколи, карфиол и спанак и плодове
най-различни: червени, жълти, оранжеви и
всякакви, и животът на
Адам и Ева бе здрав и
дълъг. И сътвори Сатаната сладоледа „Делта”
и кашкавала. И попита
Сатаната Адам:
- Искаш ли да си хапнеш?
И Адам му отговори:
- Да!
И добави Ева:
- И аз искам! Два сладоледа!
...И наддадоха Адам
и Ева всеки по 3 кило-

грама. И сътвори Бог
киселото мляко, за да
съхрани Ева фигурата
си такава, каквато я харесва Адам. И сътвори
Сатаната бялото брашно, маята и захарта и
ги смеси. И Ева мина
от размер 42 на 50.
И каза Бог:
- Яж с апетит тази
зелена салата от моята
райска градина!

Вицове

И каза Сатаната:
- И добави дресинг с
майонеза и синьо сирене, хапвай чеснови питки и пий кока-кола.
И след вечерята Адам
и Ева отпуснаха коланите.
И каза Бог:
- Давам ви свежи зеленчуци за здраво сърце и зехтин студено пресован.
И сложи Сатаната на
масата капама, печено
прасе и панирано пиле. И
подскоч и
х о лестерин ъ т
н а
Адам
и Ева
д о
н е бесата. И
сътвори Бог картофи,
запечени без масло, с
повишено съдържание
на калий и други полезни ингредиенти. И
обели Сатаната картофи, наряза ги на тънки
резенчета, изпържи ги
в маслена баня, посоли
ги щедро и ги нарече
„чипс”. И качи още килограми Адам, а Ева получи целулит. И сътво-

ри Бог маратонките и ги
даде на децата си, за да
стопят излишните килограми. И даде Сатаната на Адам и Ева кабелна телевизия с дистанционно, за да не се
напрягат, като превключват програмите.
И Адам и Ева се смееха и плачеха срещу светещия екран и си обуха анцузи с ластик на
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корема. И даде Бог на
Адам и Ева постното месо, диетичните продукти и кълновете, за да
не приемат много калории. И сътвори Сатаната
"Макдоналдс" и бургери
"Биг Мак".
И попита Сатаната
Адам:
- Искаш ли и пържени
картофи, и бира?
- Да! – отговори Адам.
– Голяма порция! И няколко бири!
И получиха Адам и

Ева инфаркт! И въздъхна Бог и създаде байпаса. И усмихна се Сатаната и създаде здравната каса.

– Ало, Бърза помощ
ли е? Жена ми лежи неподвижно в кухнята,
какво да правя?
– Първо искаме да се
успокоите.
– Ок. Вече съм спокоен. Сега какво?
– До жена ви ли
сте?
– Не, нали трябва
да се успокоя! Пия бира във ваната...

Аз понеже все съм
наопаки - пия чай
вместо бира и след
литъра рязко прехвърлям на ракия...

Защо българинът
пие ракия?
Отговорът на този
въпрос от векове е
закодиран в името "РАКИЯ" - съставено от думи от старобългарския
речник:
„РА“ - означава слънце, Бог, владея;
„КИ"- вътрешна енергия.
Обобщено става:
„Аз овладявам вътрешната енергия“.
Забележка:
Това се наблюдава

Смях от сърце

при по-малки количества. При по-сериозна
консумация енергията
става много голяма и
допринася за развитие
на фолклора.
Тогава думата „Ракия“
има друг прочит:
"Вътрешната енергия
овладя мен".
Разликата между двата превода е около 500
грама...

- Тя беше красива,
умна... Що ми трябваше
да изтрезнявам?!

- Аууу, страшен си в
леглото, виагра ли пи?
- Аз съм БЪЛГАРИН
ма! Ракия пих.

- Овенът прави план.
- Телецът мълчи и мисли.
- Близнаците говорят
несвързано.
- Ракът е в шок.
- Лъвът казва: “Аз ще
се погрижа!”
- Девата търси какво
да облече.
- Везната – ще дойда,
няма да дойда.
- Скорпионът взима
лопата.
Стрелецът
не харесва
лопатата.
- Козирог ъ т :
"Аз ще
копая!"
- Водолеят
е
толкова студен, че не
се знае дали и той не е
мъртъв.
- Рибите вече пият,
плачат, пак пият…
Резултатът:
- Планът на Овена не
струва; обиден е и няма
да копае.
- Телецът още мълчи,
ама не мисли вече.
- Близнаците – говорят повече от друг път
(глупости естествено).
- Ракът се прави на
умрял, дано всичко се
размине.
- Лъвът: "Ааа, аз няма да си цапам ръцете!"
- Девата не е подходящо облечена.
- Везната още се чуди
какво да прави.
- Стрелецът не може
да копае с тази лопата.
- Козирогът - е, всички знаем, че само говори, нищо не може да
свърши.
- Водолеят – май наистина е умрял.
- Рибата пие трета бутилка водка.
- Скорпионът взима
лопатата, копае и си мисли: "Тоя да го закопая,
че после имам още единайсет!"

Казват, че "Напоителни системи" било суперякото име за бар!
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- Досаждам на жените само когато съм пиян! - каза смутено той.
И тя мълчаливо извади бутилка водка...

- Здравейте, казвам
се Иванчо и ще донеса
радост в дома ви.
- ?!
- Дъщеря ви - Радост.
Напи се зверски и я нося към вас.

През 1989 г. тръгнах
към спортната зала, но
по пътя ме подхвана вятърът на промените и
ме отнесе в кръчмата!

Четири неща, които
не могат да се обяснят:
- любовта,
- времето,
- пространството,
- откъде героите на
Ремарк имат толкова
пари за пиене?

Най-важното нещо,
което научаваш в университета, е как да пиеш, без да умреш!

Глупавите момичета страдат заради момчета. Умните момичета
страдат сутрин от махмурлук, а не заради някакви глупости.

На сутринта имах
толкова силен махмурлук, че стоях под душа
почти час... след това събрах сила и го пуснах...

- Някакви планове
за утре?
- Ами не! Но не бих
се отказал от един лек
махмурлук...

Из дневника на американски шпионин:

мислят жените, за какво мълчат мъжете. Как е
устроен светът и как да
направим всички щастливи. А днес нищо не
е ясно… Само махмурлук!

Не се сещам за нищо
по-нелепо от това да се
събудиш в неделя без
махмурлук.

Най-тежката форма
на махмурлук е, когато
тръгнеш да изхвърляш
боклука на втората си
жена, а се прибереш с
празната кофа при първата...

Ваш'та е лесна – утре ще работите, а аз ще
съм с махмурлук!

Село. Мъж се събужда със зверски махмурлук и с желание да посети тоалетната, която
е в задния двор. Докато се мъчи да додрапа дотам, ядосва петела, който тръгва да го
кълве. Бягайки от него, се блъска в кош с
царевица, който се обръща и се изсипва в
краката му, после настъпва гребло, подхлъзва се на кравешко
л*йно, пада в копанката на свинята и докато се изправи пипнешком, отгоре му пада и
лопатата... Изнемощял
и изтерзан, през зъби
процежда:
– Т'ва не е заден двор,
бе! Т'ва е някъв ш*бан
"Форт Боярд"...

Напил се един до
припадък и сутринта
се събужда с тежък махмурлук и непозната жена до себе си. Опитвай-

- Понеделник – пих с
руснаците.
- Вторник – Боже, иска ми се да съм умрял!
- Сряда – руснаците
ме поканиха за по едно
против махмурлук.
- Четвъртък – Боже, защо не умрях във вторник?!

Послушах доктора.
Каза да пия по 2 литра
течности на ден. И тая
сутрин такъв махмурлук ме гони!

Вчера беше станало
ясно какъв е смисълът
на живота… За какво

ки се нещо да си спомни, той пита, ръмжейки:
- Ти коя си?
- Ама, скъпи, не помниш ли?
- Чакай, чакай, защо
скъпи?
- Ами ние снощи нали се запознахме?!
- И кво?
- Амиии, ние преспахме...
- Моляаа! Ма ти на
колко години си?
Тя кокетничи:
- Ами колкото ми дадеш!
- Лъжеш, хората не
живеят до толкова!
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Аз съм…
По дядо Вазов
Аз съм българче и силна
майка мене е родила.
Но защо така безсилна
си, родино моя мила?
Аз съм българче, обичам
наште планини зелени.
Днес горите ти изсичат
в алчна ярост заслепени!
Аз съм българче свободно до Малдивите пътувам,
а селцето мое родно
няма го. Не съществува…
Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време.
На земята ни прекрасна
гине българското племе…
Уляна Петкова

рудно ми е в нашия технологичен
отдел в държавното предприятие. Работата не ми тежи, но
понякога направо ме е
страх да погледна колегите в очите.
Ето че по време на
сутрешното кафе липсвам. Захарта ни отдавна е свършила, но сега
всички го пият горчиво.
Пък аз си го обичам шекерлия. Едно време баба, като береше душа,
поиска нещо горчивко
за последно и оттогава
не понасям да ми нагарча в устата.
Сетне, като запафкат
цигарките, едни тънки
като кръстчето на новото момиче от библиотеката Анчето, а другите дебели като корема на Тачо, отговорника по европейските
проекти. А аз заставам
като за молебен през
отворения прозорец.
А щом дойде ред на
кръстословиците, ми
става съвсем неловко,
че трудно се досещам
какво е например това, започващо с Г със
седем букви и с Л накрая, символизиращо
вид конски впряг през
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Обикновен човек

Х век при албигойците.
И да призная, съвсем
съм алергичен към енциклопедиите. А когато започнат разговорите, направо примирам.
Скривам се зад чертожната дъска и чертая ли,
чертая. А как да не се
крия?...
Бончев е роден за музикант. Дори си има фагот вкъщи и един ден,

като го донесе в
службата, чак се разбягахме от неговия
вой. Ех, сега, перчеше се колегата, щях
да ви пращам картички от чужбина.
Хортензия пък
най-малко е родена
за конструкторка.
Тя е нежна поетеса.
Веднъж по време на
банкет ни чете поема за цветето, което променило цвета
си от червен във виолетов в ръката на
дълго очакващата
любима. Тъй се разтърсих душевно, че
чак ми загорча (макар че в момента си
дояждах крем-малебито)…
А Кутинчев е роден
само за литератор. Пише очерци и драми за
едно читалище и, изглежда, със замах. На
едно представление,
на което ни покани, станах свидетел на сълзи
в очите на кака Цена
портиерката, а мнозина други спяха.
Иванов ли? Той е истински художник. Рису-

ва натюрморти и пастели, а картината му
„Стърчиопашката“ взе
почетен знак от някакво биенале.
Драганов пък е роден за естраден певец. Преди години е
бил твърде перспективен и даже взел седма награда на някакъв конкурс. Но сега е
нещастен и единственото, което върши, е
да приглася на радиата, които слуша по интернет.
А Биляна се пропиляла като балерина. И
оттогава все на пръсти ходела, безшумно.
Но може ли човек да
се надигне, без да вдига шум около себе си?
А за Кирил да не говорим. Той…
Трудно… Да знаете
колко трудно е сред
толкова талантливи
колеги. Тежкò ми. Нали само аз съм обикновен човек и не ставам за нищо друго освен вместо да въздишам, просто да си гледам работата…
Атанас ЖЕЛЯЗОВ

Жената и огледалото
На 8 г. – Оглежда се и
вижда Пепеляшка, Спящата красавица.
На 15 г. – Оглежда се и
вижда Пепеляшка, Спящата красавица, мажоретка.
На 20 г. – Оглежда се и
вижда прекалено дебела,
прекалено слаба, прекалено ниска, прекалено висока, прекалено къдрава коса, прекалено права коса,
но излиза така или иначе.
На 30 г. – Оглежда се
и вижда прекалено дебела, прекалено слаба, прекалено ниска, прекалено
висока, прекалено къдрава коса, прекалено права
коса, но излиза така или
иначе.
На 40 г. – Оглежда се
и вижда прекалено дебе-

Дребосъци
Криминална хроника

Неизвестни лица са проникнали в редакцията на столичен всекидневник с намерение да откраднат съдържанието му. “Грабителите не са подозирали, че нашият вестник е без съдържание!”
- коментира случилото се главният редактор на
всекидневника пред наш репортер.

Историческо четиво

Хляб “Добруджа”, 1 кг - цена: 0,26 лв.

Технически прогрес

Нов вид радиатор за парно отопление е конструиран в Института по топлофициране. По външен вид той не се отличава от предходните модели, но за него ще се плащат такси дори когато е изключен и дори през най-горещите летни
месеци.

Спорт

След като загуби и поредната - двайсет и осма, партия срещу индийския шахматист Джаври
Горху, нашият гросмайстор Сотир Василев недвусмислено се закани на противника: “Следващия път ще го препитам на сантасе!”
Димитър БЕЖАНСКИ

ла, прекалено слаба, прекалено ниска, прекалено
висока, прекалено къдрава коса, прекалено права
коса, но си казва: "Поне
съм чиста", и излиза така
или иначе.
На 50 г. – Оглежда се и
вижда "Аз съм", излиза и
ходи където си иска.
На 60 г. – Оглежда се и
си напомня за всички тия,
които вече не могат и да
се видят. Излиза и превзема света.
На 70 г. – Оглежда се и
вижда мъдрост, смях, възможнсти, излиза и се радва на живота.
На 80 г. – Не й пука да се
оглежда изобщо. Нахлузва розова шапка и излиза някъде.

Обяви

Киностудио наема на работа още десет каскадьори.
Търсите украшение за жена си? Подарете й бижу от стронций-9, нека да свети от
щастие!
Търся умен, вниматален, отговорен, работещ, щедър, непиещ
мъж поне веднъж просто да видя!
 Изгубена тъща.
Отиде за бира и не се
върна. Молба - да се
върне бирата.
Ефтино! Пудготовка по бългърски език за
ВУЗ. Гъранция!
Съдействам при

отслабване. Поемам
вашите закуски, обеди, вечери. За допълнителна информация Иван Петров, Студентски град, бл. Н.
Потомствен благородник облагородява
родословни дървета.
Разлепена обява
по спирките: "Набираме хора да лепят обяви по спирките, че набираме хора, които да
лепят обяви..."
Mлада жена с консервативно мислене за
секса иска да се запознае с подобен мъж, а
най-добре направо с
двама или трима.
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