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на стр. 2

По стъпките
на ботевата
чета

®
Брой
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НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

2 юни – Ден на Ботев и на загиналите
за свободата на България

Около 220 хил. бедни лица и
семейства се очаква да получат
помощи за отопление през следващия сезон.
на стр. 3

Юлиан ВерГоВ:

Актьорът се
ÏО ÏÚÒß ÊÚМ учи до края
БÅÇÑМÚРÒÈÅÒО
на живота

на стр. 24

на стр. 7

Помощ за
отопление

Год. XXVII (1300)

Taйнaтa нa
дългoлeтиeтo

рАботеЩи
Пенсионери

на стр. 2

токът ó нас ïо-скъï, отколкото
в Ãерìаниÿ и Äаниÿ

- г-н Вергов, харесваме ви и на театралната сцена,
и в киното. Не
сме ви виждали
обаче като риалити звезда.
Тези шоупрограми не ви ли
изкушават?

на стр. 30

на стр. 3

АЗ СъМ ЧЕДО НА РОДОПИТЕ

Посланикът на русия
анатолий макароВ:

Разглеждаме
Балканите
като регион за
конструктивен
диалог

Гостува ни
народната
певица росица
ПеЙЧеВа

- г-жо Пейчева, читателите ви познават
и обичат. Вие сте едно
от популярните имена
във фолклора.
на стр. 8

на стр. 4

Размисли на главния редактор

Удовлетворение

Когато времето потвърждава верността на журналистическите прогнози и цялостната линия на изданието,
редакционният колектив е професионално и човешки
удовлетворен. Още през 2009 г., след като поредната дясна партия, маскирана зад високопарно название
с европейски елемент, спечели изборите, съмнението,
че ще бъдат решени проблемите на пенсионерството,
се промъкна в душите ни. Независимо от обещанията
за възмездие, жестока разправа с ограбилите общонародната собственост приватизатори, ликвидатори, чуждопоклонници и прочее тарикати. Щом банката на СДС
от Славчо Христов, кум на дъщерята на Иван Костов,
премина в ръцете на Цветелина Бориславова – дългогодишна съжителка на Б. Борисов, направихме извода:
преоблякъл се Илия - пак в тия.
Последните данни на КНСБ показват, че битовото
поскъпване за десет години е с 35 на сто. А доходите са
нараснали с 26%. Този факт и стопяването на нацията с
450 хил. души са достатъчни, без да изреждаме корупцията, несъстоялите се реформи в съдебната система,
образованието, медицинското обслужване, за да обосновем критичността на публицистичните ни коментари. Тя е следствие. Причината е очевадна – трупа
милиони ограничен кръг около властта за сметка на
огромната останала част от бедстващото население.
на стр. 12

Честит празник,
деöа!

1

ЮНИ

на стр. 23

Разстреляйте
ме заедно
с него!

известната в цяла Европа Eвдокия Филова днес е почти непозната извън тесните научни кръгове.
и това не е случайно...

на стр. 9

Âетеранът от
старческия
дом дядо
Митко

на стр. 5

2

2

Н

ешо стоянов ганчовски от софия ни
пита: „как се прави
завещание?”
Завещанието е много личен акт, с който едно лице се разпорежда със
своето имущество за след
смъртта си.
В чл 13. от Закона за наследството (ЗН) е посочено
кой може да прави завещание: „Всяко лице, което
е навършило 18 години и
което не е поставено под
пълно запрещение поради
слабоумие и е способно да
действа разумно, може да
се разпорежда със своето
имущество за след смъртта си чрез завещание.” Тук
няма да се спирам на всички аспекти на наследяването по завещание, ще се
спра само на читателския
въпрос как на практика се
прави завещанието и на
какви законови условия
трябва да отговаря.
След като лицето е навършило 18 години и не
страда от посочените погоре заболявания, то може преди смъртта си да се
разпореди с притежаваните от него имущества. Ще
отбележа, че Законът за наследството регламентира
две форми на завещание
- саморъчно и нотариално. В чл. 25, ал. (1) от ЗН
се казва, че: ”Саморъчното
завещание трябва да бъде
изцяло написано ръкопис-

Законът

Пенсиите

отГоВаря адВокат крЪСтан ВЛадимироВ – СоФиЙСка адВокатСка коЛеГия
но от самия завещател, да
съдържа означение на датата, когато е съставено,
и да е подписано от него.
Подписът трябва да бъде
поставен след завещателните разпореждания.” Изискванията към саморъчното завещание са ясно
посочени в горния текст.
И сега, като ги имате тези
изисквания, вземате лист
хартия и химикалка, уединявате се и пишете със
собствената си ръка своите завещателни разпореждания. Тук ви представям
един примерен текст:
саМОръЧНО
ЗаВЕЩаНиЕ
Днес, на 3.12.2017 година (трети декември
две хиляди и седемнадесета година) подписаната................... (трите имена
по лична карта) с ЕГН.............
и л.к. № ..........., изд. на..............
. 2001 г. от МВР - София,
жив. ул. „Гоце Делчев” 3,
вх… , ет. … , ап. … , София,
с пълно съзнание за значението на акта, който извършвам, правя следните
разпореждания с имуществото, което притежавам
към деня на своята смърт:
ЗАВЕЩАВАМ на сина
си ................(трите имена)
с ЕГН .............. и л.к. ............,
изд. на .......... г. от МВР София, с адрес ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 3, вх. … , ет. …, ап.

г. обаче все още нямаше въведена минимална възраст за пенсионирането на служителите
от сектор "Сигурност".
Така или иначе до края
на 2018 г. има преходен
период, в който всички
служители, които към
края на 2015 г. имат необходимия стаж, могат
да се пенсионират независимо от възрастта
си. Към края на 2016 г.

пенсионираните военни, полицаи и др. са общо 98
хил. души.
Следващият сектор,
в който има много заети пенсионери, традиционно е бюджетният.
През 2015 г. обаче бюджетният сектор почти
се изравнява с охранителните дейности. Разликата в броя на осигуряващите се пенсионери се стопява до около 130 човека в полза
на охраната при няколко хиляди в предишни-

… и на бившия си съпруг
.................с ЕГН и л. к. № …
, изд. на … г. от МВР – София, своя апартамент, находящ се на горния адрес,
състоящ се от две стаи, кухня, входно антре и сервизни помещения, находящ

Това е моята воля, която
желая да изпълнят наследниците ми.
Завещанието написах
и подписах саморъчно,
без поправки, прибавки
и съкращения.
гр. София

по договора за продажба
от 1.Х.1969 г. в ж.к. ”Красно село”, бл. …, вх. … , ет.
… , апартамент 47, застроен на 54,81 кв. м, при граници: север – стълбище,
изток – държавен апартамент, запад – държавен
апартамент, юг – ул. „Химитлийски проход”, и мазе
при граници: север – незастроена площ, изток – общо мазе, запад – държавно
мазе, юг - коридор, заедно с 1,905 идеални части от
общите части на сградата и
с правото на строеж върху
мястото, както и всичкото
си друго движимо и недвижимо имущество.

ЗАВЕЩАТЕЛ: (съкратен
подпис)
3.12.2007 г. (трите имена)
Веднага следва да обясня, че това завещание е
примерен текст. Всяко
завещание е специфично по съдържание. Затова
препоръчвам, преди да се
пристъпи към писане на
саморъчно завещание, да
се потърси правна помощ
от адвокат, който да подпомогне завещателя да се
спазят всички изисквания
на Закона за наследството.
В чл. 24 от Закона за
наследството е уредена и
друга форма на завещание: ал.(1). „Нотариалното

Завещание

рАботеЩи
Пенсионери

Близо 8 на сто от пенсионерите у нас продължават да се осигуряват за пенсия, тоест не
са спрели да работят
след пенсионирането
си. Броят на хората, които избират да работят
и след пенсионирането
си, расте постоянно от
2010 г. насам, като очаквано мъжете са повече от жените. През 2016
г. почти 165 хил. българи
с пенсия за стаж и възраст са работили. За последните седем години
това е най-големият
брой на работещите
пенсионери според
официалните данни
на НОИ. За сравнение спрямо 2013 г. те
са с над 20 хил. повече.
През 2015 г., за когато има публикувани
официално данни, почти 156 хил. пенсионери
са работили. Над 92 хил.
са мъжете, а над 64 хил.
- жените. Съвсем очаквано в охраната работят
най-много пенсионери.
Обикновено бивши служители от сектор "Сигурност", които се пенсионират рано, след това продължават да работят като охранители и
пазачи. От 2016 г. военни и полицаи имат минимална възраст за пенсиониране - 52 г. и 10
месеца, а през 2017 г. тя
е 53 години. През 2015
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те години. Търговията
и строителството също са сред секторите,
в които работят наймного пенсионирани
българи. Малко над 4
хил. са пенсионираните работещи медицински сестри, акушерки,
рехабилитатори и лаборанти, показват данните на НОИ.
Пенсионерите, които работят, имат право
веднъж в годината да
поискат от НОИ актуализиране на пенсията
заради вноските, които
им се удържат за Държавното обществено
осигуряване. Освен
това вече не е необходимо човек да напуска работата
си, за да излезе в пенсия. И от
2016 г. всички могат да
се пенсионират една година
по-рано, ако имат
необходимия стаж, но
с намалена пенсия от
0,4% на месец.
Наскоро немски медии съобщиха, че в
Германия работят 11
на сто от пенсионерите. Тенденцията и там
е да се увеличава броят на хората с пенсия и
заплата. Според данните броят на пенсионерите в Германия, които работят, се е удвоил за десет години - от
5% през 2006 г. на 11%
през 2016 г.
Десислава кОлЕВа

завещание се извършва от
нотариуса в присъствието
на двама свидетели”.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 104
от 1996 г., изм. - ДВ, бр.
59 от 2007 г., в сила от
01.03.2008 г.). „Завещателят изявява устно своята
воля на нотариуса, който
я записва така, както е изявена, след което прочита
завещанието на завещателя в присъствието на свидетелите. Нотариусът отбелязва изпълнението на
тия формалности в завещанието, като означава и
мястото, и датата на съставянето му. След това завещанието се подписва от
завещателя, от свидетелите и от нотариуса. За съставяне на нотариалното
завещание нотариусът се
ръководи от разпоредбите на чл. 578, ал. 1 и 2 от
Гражданския процесуален
кодекс.”
(3) „Ако завещателят не
може да се подпише, той
трябва да укаже причината за това и нотариусът отбелязва неговото изявление преди прочитането на
завещанието.”
Мисля, че тук всичко е
казано за нотариалното
завещание.
И двете завещания са
еднакво валидни, стига да
се спази изискваната от закона форма и съдържание.

30.V. - 5.VI.2018 г.
Искам да поясня, че завещанието поражда последици след смъртта на
завещателя. До този момент той си остава собственик на имота и може
да се разпорежда с него
въпреки направеното от
него завещание. Може да
го продаде, може, образно казано, днес да го завещае на един, след няколко
дни или месеци, години да
го завещае на друг. Валидно остава последното завещание по дата.
Завещанието може да
се оспори в съда от другите заинтересовани наследници след смъртта
на наследодателя. Също
така завещателят не може да се разпорежда с така
наречената „запазена част
от имота си”. Това означава, че когато „остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания... да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството” (чл. 28, ал. 1
от ЗН). Тук само споменавам тези особености на завещанието и последиците
от него. Затова отново искам да се обърна към читателите: преди да пристъпят към такива актове, да се консултират с
адвокат, за да разберат
същността и последиците от тях.

Taéнaтa нa дълãoлeтиeтo

Tъpcитe тaйнaтa нa дългoлeтиeтo?
Щe ви я paзĸpият житeлитe нa eднo oт
нaceлeнитe мecтa c xopa нa пpeĸлoннa
възpacт в cвeтa – итaлиaнcĸoтo
ceлo Aчapoли. To e cгyшeнo мeждy
мopcĸия бpяг и плaнинaтa, близo e дo
ĸypopтa Caлepнo, нa 140 ĸм южнo oт
Heaпoл и пpиютявa oĸoлo двe xиляди житeли. От тяx нaд 300 ca cтoлeтници, a 60 ca дoчaĸaли cвoятa 110-гoдишнa възpacт. Гpyпa aмepиĸaнcĸи
и итaлиaнcĸи yчeни ce нaгъpбили c
нeлeĸaтa зaдaчa дa oтĸpият тaйнaтa
нa дългoлeтиeтo. Зaпoчнaли cвoeтo
изcлeдвaнe cъc cвoйcтвaтa нa eднa
apoмaтнa пoдпpaвĸa, ĸoятo e чacт oт
cpeдизeмнoмopcĸaтa диeтa нa житeлитe нa ceлцeтo.
Bъзpacтнитe житeли в тoзи ĸpaй нa
cвeтa нe пoзнaвaт
бoлecттa нa Aлцxaймep и нямaт
cъpдeчнocъдoви
пpoблeми.
Cпopeд caмитe
дългoлeтници, a и
cпopeд лeĸapитe
тoвa ce дължи нa
eдин вид pибa и
нa eднa apoмaтнa пoдпpaвĸa, ĸoитo
ocвeн дa yдължaвaт живoтa, пoддъpжaт xopaтa в oтличнo здpaвe и
фopмa.
Учeнитe oт yнивepcитeтa в Caн
Диeгo и итaлиaнcĸитe им ĸoлeги ca
пъpвитe, ĸoитo ca пoлyчили paзpeшe-

ниe дa нaпpaвят пoдoбнo пpoyчвaнe в Aчapoли.
„Ha плaжa в Aчapoли видяx xopa
нa пo 90 гoдини и нaгope дa cъбиpaт тeн и дa ce нacлaждaвaт c
цигapa в pъĸa и c нaднopмeнo
тeглo, c ĸopeми, cяĸaш ca в дeвeтия мeceц oт бpeмeннocттa“, ĸaзвa
yдивeн aмepиĸaнcĸият ĸapдиoлoг
Aлън Maceл, вoдeщ нa eĸипa oт
yчeни.
Kaĸвa e тaйнaтa нa cтoлeтницитe oт мaлĸoтo южнo итaлиaнcĸo
ceлцe?
Двa пpoдyĸтa изĸлючитeлнo чecтo
ce ĸoнcyмиpaт oт вcичĸи тяx. Moжe дa
ce ĸaжe, чe ca в ocнoвaтa нa тяxнaтa
тaйнa peцeптa зa дълъг живoт –
apoмaтният poзмapин и вĸycнитe
capдини.
Билĸaтa poзмapин e пoтвъpдeнo
нayчнo, чe нaмaлявa pиcĸa oт Aлцxaймep, пoдoбpявa дeйнocттa нa
мoзъĸa и пoмaгa зa дoбpaтa пaмeт.
Heзaвиcимo дaли e пpeceн или cyx,
poзмapинът e бoгaт нa ĸaлий, ĸaлций,
жeлязo, мaнгaн, мeд и мaгнeзий. Capдинитe пъĸ ca дpyгaтa им тaйнa –
пaнaцeя зa вcичĸи ĸлeтъчни въз-

пaлeния в opгaнизмa. Cтoлeтницитe
oт Aчapoли oвĸycявaт caлaтитe и яcтиятa cи cъc зexтин и cи пoзвoлявaт
пo чaшa винo c вcяĸo xpaнeнe.
георги гЮЗЕлОВ
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални
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проблеми

Òîêúò ó íàñ - ïî-ñêúï,
îòêîëêîòî â Ãåðìàíèÿ è Äàíèÿ
Богатите
северни страни в Европейския съюз (ЕС) плащат
по-малко за електроенергия на едро, отколкото по-бедните южни държави. Най-евтина е електроенергията
в скандинавските държави и в Германия.
Най-скъпо е в Италия, Гърция и Португалия. България е в златната среда, но плаща повече от водещите страни, както и от бързо развиващите се прибалтийски членки на ЕС. Причините за това са неразвитият пазар, липсата на
реална конкуренция и

свързаност на енергийните системи.
Така докато в Дания,
Швеция и Финландия
средните цени на едро са
в диапазона 30-33 евро
за мегаватчас, то в България цената е 40,70 евро.
В Германия също плащат
за ток по-малко - средно
33,90 евро за мегаватчас.
Най-евтино е в Норвегия
- 30 евро. В същото време
в Италия, Гърция и Португалия плащат двойно до почти 61 евро за мегаватчас.
Липсата на конкурентен пазар на електроенергия в България, за
който се говори от годи-

ни, е причината за скъпия ток на едро.
В края на миналата
година цените за бизнеса на свободния пазар тръгнаха нагоре. Тогава работодателите заявиха, че става въпрос
за манипулация на паза-

Медсестрите на протест
Ниските заплащане и оценка за тежкия положен труд стават причина цели
випуски медицински сестри да напускат
България. В резултат у нас професията се практикува от все по-малко хора,
които са и във все по-напреднала възраст. Затова медицинските сестри излязоха на протест на професионалния
си празник.
"Ние излизаме на протест, защото искаме да кажем на всички, че повече така не можем да работим. Искаме политическо съгласие за
това нашият труд
да бъде достойно оценен, защото е високо квалифициран, труден,
рисков, ако нас
ни няма, няма да
има и здравеопазване", подчерта Петя Недкова от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. В момента младите й колеги
започват със заплата, която е близка до
минималната и е около 10 пъти по-ниска от тази в Германия.
По думите й би трябвало медсестрите да са най-многобройното здравно

съсловие, а броят им се приближава
до този на лекарите. "Това съотношение не е полезно за никого - нито ние
можем да извършваме качествено работата си, защото работим на 2-3 места,
за да можем да крепим здравната система и бюджета си, нито е добре за пациентите, които получават безопасни
грижи, но те се движат на ръба", подчерта Недкова.
По думите й средната възраст на сестрите е 53
г., на акушерките
- 51 г., на фелдшерите - 56
г., а рехабилитаторите
и рентгеновите лаборанти са на
средно 51 г.
"Нашето образование е изравнено по европейска директива с останалите държави. Напускат страната не всички млади, но идеята им е да
започнат такова обучение, за да упражняват професията извън нашата страна.
В цяла Европа и изобщо по света нуждата от здравни грижи непрекъснато се
засилва", отбеляза Недкова.

ра, тъй като на практика
на него участват ограничен брой играчи.
"На борсата по това време имаше двама
продавачи - АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2". Пускаха се малки
количества, които вдиг-

наха цената с огромни
проценти. В същото време за деветте месеца на
миналата година увеличението на тока при АЕЦ
и държавната ТЕЦ е под
5%. Тогава откъде дойде
разликата?", възмути се
шефът на Асоциацията
на индустриалния капитал Васил Велев.
Според него повишението на цените в края
на миналата и началото
на тази година е било
лишено от икономическа логика и е резултат
от спекула. В резултат,
под заплаха от протести, Народното събрание гласува промени в
Закона за енергетиката,
с които търговците на
борсата ще станат в пъти повече. Ефектът обаче ще се усети евентуално след месеци.

Жандармерия
пази черешите

Жандармерията ще се
заеме с охраната на голяма част от черешовите масиви в Кюстендилско по
време на сезона на сладките плодове.
Освен това превозването на череши над 1012 кг няма да може да се
извършва без документи,
посочи кметът на община
Кюстендил Петър Паунов
след състояла се първа работна среща между представители на полицията и
общината.
Работният ден в черешовите масиви ще бъде от
7 до 20 часа, а работният
ден на пунктовете за изкупуване на череши ще бъде
от 9 до 22 часа.
В тъмната част от денонощието няма да е позволено присъствието на хо-

ра в масивите. Берачите
също ще се движат само
по установени маршрути
със собствениците на масивите.
Продукция, която е повече от 10-12 кг, без доказан произход, ще бъде
разтоварвана на място,
след което ще бъде конфискувана, каза още Паунов.
Организирана е и охраната, като и този път ще се
разчита на сили на жандармерията, отново ще се
ползват и уреди за нощно
виждане при охраната на
черешовата продукция.

"Спирка Младежки театър"

М

ладежкият театър "Николай
Бинев" в София
и Центърът за градска
мобилност (ЦГМ) стартират съвместна инициатива под надслов
"Спирка Младежки театър".
Кампанията "Спирка
Младежки театър" дава
възможност на всички
пътници, притежаващи
редовни карти за градски транспорт за срок
от 12, 6 и 3 месеца, както и на пътуващите с
пенсионерски, учени-

Намалението важи за
всички постановки от
репертоара на театъра
(без гостуващи) до края
на годината.
Целта на инициативата е ходенето на театър да стане по-достъп-

чески и студентски карти, да ползват 50% отстъпка от цената на билетите за всички представления от репертоара на театъра.
За целта хората трябва да си вземат специален талон с логото
на кампанията от пунктовете за продажба
на превозни документи на ЦГМ. С този талон на касата на театъра се удостоверява, че
картата е в срок, за да
се получи намалението за театралния билет.

но за всички почитатели на това изкуство.
Началото на кампанията "Спирка Младежки театър" бе поставено на 8 май на спирката на трамваи номера 20
и 22 - срещу Младежкия

театър.
В това първо събитие от кампанията се
включиха актьорите
Никoлай Луканов, Юлиян Петров, Рая Пеева,
Николай Желев, Ахмед
Юмер и други.

Помощ за отопление

От стр. 1
Право имат хора с месечен бюджет,
по-нисък от диференцирания минимален доход. С предимство са самотните
майки, инвалиди и самотно живеещи
пенсионери. Кандидатите за енергийни помощи не трябва да са продавали
имот в последните 5 г., а спестяванията им не трябва да надхвърлят 500 лв.
на член от семейството.
През изминалата зима са подпомогнати общо 204 635 лица и семейства.
Размерът на помощта е 73,02 лв. месечно, или общо за петте месеца на

отоплителния сезон – 365,10 лв. И през
този сезон най-много са отпуснатите
помощи за отопление с твърдо гориво – 183 847, следват помощите за ток
– 17 707, за парно – 2936, а на природен газ – 145.
Отказите за отпускане на целева помощ за отопление са общо 49 016. Найчестата причина е наличието на доход
над изисквания за получаване на помощта. Издадени са и 1751 заповеди за
отпускане на помощта за деца, настанени в семейства на роднини и близки или в приемни семейства.
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КРАТКИ
ВЕСТИ
Рестарт на
АЕЦ „Белене”

Процедурата за определяне на стратегически инвеститор
за АЕЦ ”Белене” тръгва до края на годината. България ще търси
реализация на проекта на пазарен принцип и без държавна
гаранция.
Акция „Автобус”

„Пътна полиция”
започва акция, която
има за цел да провери дали се поставят
обезопасителните
колани в автобусите.
Полицаите ще следят
шофьорите на автобусите и пътниците.
Тунел под Шипка

Китайци проявяват
инвестиционен интерес към изграждането
на тунела под Шипка и
автомагистрала Русе –
Велико Търново.
Забавени
възнаграждения
70 фирми са платили на работниците
дължимите суми след
промените в трудовото законодателство
от миналата година.
Средна заплата

Средната заплата
нараства със 7,1% до
1077 лв. през първото
тримесечие на 2018 г.
спрямо същия период на 2017 г.

Á È Ñ Å ÐÈ
Повелителят на чевермето Цветанов не си дава сметка, че в България
има 2 млн. полугладни.
кеворк кЕВОркЯН
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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аше превъзходителство как приемате визитата на
българския президент
Радев при президента
Путин?
- За мен е очевидно, че
необходимостта от контакт на най-високо ниво
отдавна е назряла. Ще
напомня, че последната
среща между президентите на България и Русия
се е състояла в далечната 2009 г. Съгласете се, че
подобен период на "застой" за страни като нашите, които са толкова
близки в исторически и
културен план, е просто
недопустим.
Визитата на Румен Радев в Москва бе позитивен знак и за Русия, и за
България. Надявам се, че
тя ще даде нов импулс за
целия спектър на нашите двустранни отношения и ще стане начало
за по-нататъшна интензификация на политическите контакти.
- Какво най-много
хвърли сянка върху отношенията между нашите две страни в последните години?
- Отношенията между
нашите страни през последните години наистина бяха нееднозначни. Върху тях се отразиха негативно и усложнената международна обстановка, и кризата в
отношенията на Русия с
ЕС и НАТО, чиито член
е България, и не винаги конструктивното поведение на отделни български политици. Но въпреки това ми се иска да
вярвам, че този период
е в миналото. В Москва
не остават незабелязани позитивните сигнали,
отправяни от днешното
ръководство на България. Така че мога да кажа, че ние гледаме с оптимизъм на бъдещето.
- В каква степен диалогът между Брюксел и
Москва влияе на отношенията София - Москва?
- Разбираемо е, че Евросъюзът се опитва да
действа като "единен
фронт" на международната арена, той отдавна се стреми към това.
Но съществуват и такива понятия като държавен суверенитет и национални интереси - аз
често казвам, че един
грамотен политик и дипломат трябва на първо място да се ръководи от тях, а след това да
мисли за блоковата дисциплина. Както показа
неотдавнашният пример със "случая Скрипал", когато българското правителство реши
да не върви по гайдата на Лондон и не изгони руски дипломати, София е готова да изгражда с Русия отношения на
взаимно уважение и сътрудничество. Нашите
две страни са независими и свободни да след-

Политика
ват прагматичен външнополитически курс независимо от членството
си в една или друга организация.
- Безспорно нивото на прагматичните
връзки между двете
страни е далеч под това, което бихме искали. От какво зависи те
да бъдат активирани?
- Често ми се случва
да чувам, че отношенията между нашите страни трябва да се развиват
на базата на предсказуемост и взаимно уважение. И аз съм абсолютно
съгласен с това - именно това предлага и Русия. За разлика от някои
други водещи играчи на
международната арена
ние никога не изискваме от страните, с които
си сътрудничим, да жертват изгодни
за техните
икономики
и за техните граждани
проекти по
чисто политически мотиви.
Русия е готова за активиране на
двустранните отношения с България - на нас
никой не ни
казва с кого
и как да водим диалог, с
кого да дружим, а с кого - не. За нас
България винаги е била и
остава желан
партньор.
- До каква степен
санкциите
срещу Русия пречат
на нашите
икономически връзки?
- Няма
съмнение, че санкциите усложняват нашето
икономическо сътрудничество, но влиянието им далеч не е толкова голямо, както мечтаеха техните инициатори.
По предварителни данни през миналата година обемът на двустранната търговия е нараснал с 40% - до 3,8 млрд.
евро, което не може да
не ни радва.
Най-трудно се понасят ограниченията в
селското стопанство,
като тук щетите за България са осезаемо поголеми - косвените загуби на българските
производители само за
2014 - 2015 г. се оценяват на около 100 млн.
евро. Още по-печално
е, че съществуващите
ограничения имат негативен психологически ефект върху малкия
и среден бизнес. Предприемачите започнаха
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Български

да се отнасят предпазливо към стартирането
на съвместни производства, към излизането съответно на българския и
на руския пазар, опасявайки се, че политиката
на санкции ще застраши
целия им бизнес. От това
не печели никой - нито
вие, нито ние.
- Има ли доверие
между Москва и София?
- Доверието не е константна величина нито
в отношенията между
държавите, нито между хората, нито даже в
семейството. Застоят и
продължаващата пауза
в двустранните контакти явно не способстват
за укрепването на доверието между нашите

Общество

това като адекватна
оценка?
- Аз съм се изказвал
вече няколко пъти на тази тема, така че ще бъда
кратък. България - това
са не само политиците,
това най-напред са редовите граждани. Излезте на улицата и ги питайте дали Русия представлява заплаха за България. За времето на своето пребиваване тук, а това е повече от година и
половина, аз такива хора
не съм срещал.
- А заплаха ли е Русия за ЕС? Такова е мнението например на Тереза Мей.
- Що се отнася до г‑жа
Мей, в последно време
имахме възможност неведнъж да се убедим в

жави. От тях се изисква
непременно да направят
избор - или сте с Москва, или сте с Брюксел и
Вашингтон. Целта на подобни действия е очевидна - да превърнат
Балканите в още един
фронт на противопоставяне в Европа. Сигурен съм, че балканските народи са настроени
против подобни сценарии. На свой ред ние разглеждаме Балканите като регион за конструктивен диалог и взаимодействие в интерес на
държавите и народите
тук. Искам да ви уверя, че
нашият принос в регионалните въпроси и занапред ще бъде изключително съзидателен.
- Как оценявате активността
на българския премиер за присъединяването на шестте страни
от Западните Балкани
към ЕС?
- Българските власти
не за първа година
се позиционират като
"локомотив"
за евроинтеграцията
на Балканите, това ни
е известно.
Неслучайно този въпрос е един
от главните в
дневния ред
на текущото
европредседателство.
Ние от своя
страна нямаме нищо
против европейската
интеграция.
Ние самите активно
участваме в
интеграционните процеси на Евразийския континент и сме
убедени, че бъдещето
принадлежи на сътрудничеството във формата Европейски съюз - Евразийски икономически
съюз.
- Някои анализатори предупреждават, че
добрите връзки между Путин и Ердоган са
заплаха за България.
Възможно ли е това?
- Според мен такава
постановка на въпроса е
просто абсурдна. Да изграждаш илюзии върху
несъществуващи заплахи - това е работата на
провокаторите и русофобите. Тук ще отбележа отношенията на доверие, които наблюдаваме
между Бойко Борисов и
Реджеп Ердоган. Това естествено не ни дава повод да ги разглеждаме
като заплаха за нашата
сигурност.
- Кои отношенията

Разглеждаме
Балканите
като регион за
конструктивен
диалог

страни. И въпреки всичко, ще повторя - Русия
е отворена за открит
и честен разговор със
своите български партньори. Ръководството
на вашата страна също
така демонстрира готовност за конструктивен диалог. Убеден съм,
че с общи усилия ще успеем да върнем официалните руско-български отношения на това
ниво на доверие, което
съществува между народите на нашите страни. За щастие, на чисто
човешко ниво доверието остава, хората продължават да изпитват
искрено топли чувства
едни към други независимо от политическата
конюнктура.
- В доклада за състоянието на националната сигурност на България Русия е посочена
сред заплахите за страната ни. Приемате ли

недалновидността на
нейните политически
изявления и действия.
А що се отнася до взаимоотношенията с ЕС,
от който всъщност Великобритания се кани
да излезе, бих искал да
отбележа, че трябва да
върнем загубеното доверие в отношенията
между Русия и Европейския съюз и да възстановим предишното ниво на сътрудничество. И
ние независимо от всичко винаги сме насреща.
Важното е отношенията
ни с нашите партньори
да се изграждат на равноправна основа.
- Балканите остават
ли зона за влияние на
Русия?
- За съжаление все
по-често наблюдаваме
как се активират усилията, насочени към под
копаване на многовековните връзки на Русия с балканските дър-
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са по-важни за Русия:
с Китай и Турция или
с ЕС, чиито член е България?
- Знаете ли, не бих искал да участвам в пазарлък по темата коя държава е по-важна за нас. Това е непрофесионално,
а и няма кой знае какъв
смисъл - всяка страна е
уникална, с всяка страна
ние имаме отделни отношения. И към всички
ние имаме един подход сътрудничеството трябва да бъде взаимоизгодно и равноправно, на базата на взаимно уважение. Тогава то ще дава
положителни резултати
за двете страни, в което е
и смисълът на двустранните отношения.
- Конфликтът в Сирия на пръв поглед
върви към своя логичен край - унищожаването на "Ислямска
държава". Последните събития обаче, като въздушната атака
на Израел, изглежда,
не предполагат скорошно умиротворяване на този регион. Какъв е най-вероятният
изход от кризата?
- Ние смятаме за неприкосновена резолюция 2254 на Съвета за
сигурност на ООН, в съответствие с която сирийският народ, всички
негови етнически и религиозни групи сами ще
се договарят за бъдещето на своята страна при
подкрепата на международната общност. Няма
съмнение, че ракетните удари, които бяха нанесени от САЩ, Великобритания и Франция, а
след това и от Израел, са
огромна крачка назад по
пътя към мира в Сирия.
Независимо от това Русия ще продължи да изисква да бъдат спазвани тази резолюция, решенията на Конгреса на
сирийския национален
диалог в Сочи и договореностите по процеса от Астана. За нас е важно самите сирийци да
определят своята съдба при безусловно уважение на суверенитета
на републиката и нейната териториална цялост
от страна на други държави.
- Какво очакват руснаците от четвъртия
мандат на президента
Владимир Путин?
- Не мога да се изкажа
от името на цяла Русия ние сме голяма страна.
Лично аз очаквам Русия
да остане силна и самостоятелна, твърдо да
следва националните си
интереси и да се развива за благото на всички
граждани. Времената сега не са лесни и аз много се радвам, че начело
на страната стои силен,
опитен президент - това означава, че нашето
бъдеще е в надеждни
ръце през следващите
шест години.
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Ïак за кúрвавите ïúтиùа
Хаосът по улиците и
пътищата продължава
и се задълбочава. Жертвите и осакатяванията са ежедневие. Разни
експерти и специалисти
не спират безплодните
си коментари по темата
„Безопасност на движението”. Депутатите многократно изменят Закона за движението по пътищата. Залагат на завишени глоби и други
подлежащи на тълкуване наказания. От всичко това ефект няма. Няма, защото контролът е
слаб и неефективен.
В България има над
3 милиона коли и около 3 хиляди автоконтрольори. Коментарът е излишен.
С риск да бъда обвинен в носталгия по миналото, ще се върна в
онова време. Времето, в
което имаше относително правилно разпределение на благата. Имаше по-добър ред и сигурност.
Контролът по безопасността на движението беше добре организиран. Всички униформени служители имаха
право да вземат отношение по пътните нарушения. Имаше нещатни
служители по КАТ, по
криминална и по стопанска престъпност. Те
бяха с права и задължения като щатните, без да
получават заплати. Имаха право да ползват медицинските и почивните заведения на МВР.
Имаше доброволни отряди, част от тях специализирани по контрола
на движението. Всички
те работеха по график
с униформените, а понякога и самостоятелно. Освен съставените
актове за нарушения се

налагаха и глоби по карнетка до 5 лева.
И да кажа куриозен
случай: бях нещатен
служител по КАТ към РУ
на МВР – Етрополе. Един
ден ме спира районният
прокурор Попов. Знаех,
че е прокурор, но лично не се познавахме.
„Момче, ти снощи защо
не спря този автомобил,
който се движеше срещу забранителния знак?
Аз съм те наблюдавал,
ти друг път реагираш.”
Извиних се, че не съм
го видял. Но въпросът
е друг – има ли сега такива прокурори?
Според мен, ако искаме да настъпи относително някакво подобрение в движението
и сигурността, нека се
върне старият ред. Да се
върнат правата на униформените полицаи за
контрол на движението, те са отнети противоправно. Да се върнат
нещатните служители.
Полицаят трябва да бъде полицай, докато може да се движи. Има толкова пенсионирани полицаи, военни и добросъвестни граждани, които могат да бъдат привлечени със съответните права в полза на обществото. Това е ресурс,
който абсолютно може
да тушира престъпността в населените места.
Ако тези хора, овластени, застанат със светлоотразителните жилетки до пешеходните пътеки и пред училищата,
ще се съобразяват ли
водачите? Проблем сега е и фактът, че в населените места униформените почти ги няма. Несъобразената скорост,
незачитането на знак
№36, неправилното спиране са ежедневие. Тези

хора ще знаят рецидивистите и водачите без
книжка. Нека униформените бъдат изтеглени
по централните пътища
и магистралите, където
превишената скорост е
практика.
Големите глоби не
са догма. Нарушителите са по-често тези, които имат финансови

възможности.
Ефект ще има,
когато се отнеме свидетелството за правоуправление
дори завинаги.
Човешкият живот е над всичко. Сега над всичко поставяме гражданското
общество. А какво зна-

чи гражданско общество – взаимно уважение и взаимен контрол.

Живи въглени

За единадесети път
в с. Дебово се проведе
фолклорният събор „Живи въглени”. Събора откри председателят на
общинския съвет в Никопол Красимир Халов,
който поздрави организаторите и участниците и прочете поздравителния адрес на кмета на общината д-р Валерий Желязков. Във
фолклорния събор взеха участие 165 самодей-

Âúëíóâàùè ñðåùè
Ръководството на СУ “Никола
Вапцаров“ и настоятелството на
НЧ “Яне Сандански - 1928“ в град
Хаджидимово поканиха поетесата Катерина
Кирянова за
среща с ученици и обществеността. Тя бе
посрещната по
стар български
обичай с хляб и
сол. Поетесата
благодари за
гостоприемството и още на входа разгледа оцветените картини по нейни стихове, с които се похвалиха децата.
В конферентната зала на училището бяха дошли ученици от
началния курс, учителите им и
други служители в училището.
Госпожа Галова – начална учи-

телка и зам.-председател на читалищното настоятелство, направи кратко експозе, с което
запозна присъстващите с био-

графията и творчеството на поетесата. Учениците декламираха любими стихове и пяха песни по текст на Катерина Кирянова. Тя пък декламира любими
свои стихове и зададе математически гатанки, от отговора на които бе доволна. Всички ученици
си купиха книжки, с което дока-

Имаме ли го?
Христо ХрисТОВ –
референта
ци от 20 читалищни колектива от Дебово, Никопол, Върбица, Мечка,
Селановци, Санадиново,
Муселиево, Трънчовица
и Бацова махала. Гост беше ансамбълът за народни танци и музика от с.
Саелеле, община Турну
Мъгуреле от Румъния.
”Живи въглени” е част
от ХХХVII крайдунавски
празници на културата –
Никопол, 2018 г.
Н. ХрисТОВа,
секретар на
НЧ „Напредък - 1871”
снимка Емо ШУМОВ

заха, че интересът към книгата не
е забравен.
След раздялата с учениците от
началния курс се състоя среща с
граждани, обичащи поезията, учители и ученици от горния курс в
залата на общинската администрация. Залата отново бе
препълнена. Пяха се песни по текст на поетесата и
изпълнявани от известни
наши певци. Местни творци поздравиха госпожа
Кирянова и й пожелаха
здраве и нови творчески
успехи. Александър Косаков специално я поздрави със стихотворението
„Жена“, на което последната строфа развълнува поетесата.
Поклон на теб, жена мила,
ти грей на земята като звезда!
Не бъди никога унила,
на тебе крепи се света.
александър кОсакОВ,
гр. Хаджидимово,
обл. Благоевград

Âетеранът от старческия дом дядо Митко

Н

а третия ден
от престоя ми
в Белодробна-

та болница във Велинград към масата ни
за хранене се приближи старец с бастунче,
но с много внушителна фигура. Поздрави с
добър ден и седна на
масата. Мълча дълго.
Ние почти приключвахме с обяда, а на него все още не му беше сервирано. Попитах
го мога ли да му сервирам, защото обслужващият персонал носи
обяда на лежащо болните по болничните
стаи. Сервирах му, благодари ми, нахрани се
и преди да си тръгне,
заговори:
- Казвам се дядо Митко от старческия дом.
Така ми викат. Идвам
за четвърти път в тази
болница и сядам да се

храня на този стол и на
тази маса. Аз съм в старческия дом на с. Главиница, Пазарджишко. Роден съм на 23 октомври
1923 г. в град Кочериново.
Замислих се, та той е
само с четири години
по-малък от майка ми.
Ако не беше починала
точно преди 60 години,
може би, би било възможно да е жива.
Тази негова непосредственост спечели
нашето доверие и симпатия. Открит и сладкодумен, той разказа своя
живот, като от време на
време се замисляше и
сякаш преценяваше кое
е за разказване пред
нас, тези непознати хора, кое не.
Дядо Митко от стар-

ческия дом има две деца
– син и дъщеря, но досега го е гледала внучката
му, дъщеря на дъщеря
му. От целия разказ лъхаше болка и благодарност. Болка, че от три години е сам в дома, и благодарност, че внучката
му и сега продължава да
се интересува от него и
да се грижи. Цялото й семейство – съпруг и две
деца, му дойде на свиждане. Радостен и вдъхновен дойде на обяд
след тази среща.
Бързам да предам
благодарностите му към
целия колектив на Дома
за стари хора в село Главиница, Пазарджишко:
- Гледат ме много хубаво, перат ме, къпят ме,
хранят ме - разказа той.
Дядо Митко е участ-

ник във Втората световна война, но не на
предни позиции на
фронта, а в тила. Бил
е шофьор на офицери
от висшето командване, но имената им е забравил. Помни само генерал Стойчев.
От многото разговори след обедите и вечерите пъзелът на неговия живот се подреди. Особено трудно
му беше да разказва за
жена си. До ден днешен не е забравил нито хубостта й, нито добротата й.
- След нейната смърт
- почина много млада,
всичко тръгна назад,
къщата се разтури. Мене ме пазят Господ и

св. Иван Рилски. При
бомбардировките на
София често се случваше да съм на пост.
Всички бягат, а аз стоя
мирно на поста си. Видях как капитан Списаревски се вряза в
американските самолети. Отидохме там,
където падна. От нашата казарма събраха
това, което е останало. От тялото му нямаше нищо. Така мряхме
за родината си.
Завърши с думите:
„Като сегашната мизерия не е било никога.
Така не е имало хора
да гладуват както сега.“
Бъди жив и здрав
още дълги години, дядо Митко!
Пенка ЧакалОВагЕНЕВа
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Подадена рЪка

Ãоре главата! П

Драга редакция, пиша ви по повод на писмото на С.Я. от Пловдив
в брой 8 от т.г. на вестник „Пенсионери”, озаглавено „Съжалявам, но
вече е късно”. В него тя

дейте да се отчайвате,
за всеки влак си има
пътници, по-добре късно, отколкото никога. Аз
също направих грешка
в моя живот, но се обърнах кръгом и продъл-

споделя, че е сгрешила и е дарила приживе имота си на дъщерята, останала е сама и
заживяла заедно с нея
и съпруга й. Чувства се
много самотна, защото
я пренебрегвали, дори
не я канели на масата
да вечерят заедно. Впечатлиха ме много думите й, с които завършва
писмото - „Чакам само
смъртта, защото не съм
нужна на никого”.
Госпожо С. Я., вашата участ ме трогна, не-

жих напред.
Много внимателно
прочетох изложеното във вашето писмо
и понеже съм съпричастен към съдбата
на хора като вас, можете да ми се обадите
на тел. 0878768648, за
да си споделим неприятните житейски проблеми и да се опитаме да намерим решение. Очаквам вашето
обаждане.
йордан гърДЕВ,
Велико Търново

о покана на общинската организация на Съюза на инвалидите
в Габрово и секция
”Бит и култура” гостува д-р Мария Митева, която от 14 години е общопрактикуващ лекар в града.
В пълната зала на
дружеството посетителите чакаха с голямо вълнение здравната беседа на тема
„Най-новите закони
в здравеопазването”.
След беседата започна отворен диалог,
за който хората в неравностойно положение се бяха подготвили и задаваха въпросите, които ги вълнуваха. За лекарствата,
които здравната каса
цялостно или частично заплаща, кои хора имат право на тях.
Вълнуваха се от забавянето на ТЕЛК решенията, които ги лишават от средства по 3-4
месеца, и защо става
така. Кои имат право
на рецептурна книж-

Ëåêаðêа дåнîнîùнî в óñлóãа
на нóæдаåùитå ñå
ка и с какви заболявания.
За лекарската мафия и парите, които пациентите трябва да дадат под
масата.
На колко
прегледа
имат право диабетно болните, за
направленията, които
личните лекари отказват на болните със специфични
заболявания.

На всички въпроси
д-р Митева отговори

компетентно. Тя седна
на дългата маса сред
хората и всички се почерпиха с донесените
от нея сладкиши, торти,
безалкохолни напитки
и разговорите продължиха 2 часа. На новите си приятели от инвалидното дружество
д-р Митева подари нов
апарат за кръвно налягане. Обеща им всякакъв вид подкрепа, ако
я потърсят, и повторно
да посети секция „Бит и
култура”, ако бъде поканена.
Тази благородна лекарка спечели уважението ни и ние й желаем здраве, защото
достойно спазва Хипократовата клетва да бъде денонощно в услуга
на нуждаещите се. Инициатори на тази среща
бяха координаторката
Кристина Кулева с помощта на организаторките Христина Димитрова и Милена Петкова.
Текст и снимка
Цанка ОДаЖийска,
габрово

Вие Питате - ние отГоВаряме

откъде идват най-популярните изрази, които използваме, например „изложи се като
кифладжия” и други подобни,
пита нашият читател Йордан Василев от каспичан. В няколко броя ще ви разкажем за
известни фрази и значението
им. очаквайте продължение
на темата в брой 24.

„оплачи се на
арменския поп”

Според една от най-разпространените легенди става дума за арменски архиепископ, който бил много
близък до султана. Той се
застъпил за българи, заточени в Диарбекир и осъдени на смърт.
Според легендата семействата им се обърнали за
помощ към близкия до сул-

тана арменски архиепископ, а той помолил владетеля да освободи българите.
Така те били помилвани.
А защо днес изразът
„Оплачи се на арменския
поп“ се счита за знак за
безнадеждност и загубена
кауза, а не за спасение и
добър изход от ситуацията, не се знае.

„изложи се като „къде зимуват
кифладжия”
раците?”
Историята на този израз датира от
16 век в Австрия.
Един известен театрален комик се
възмутил от майсторите на прочутите виенски кифли, защото намалили грамажа, но
вдигнали цената.
На следващото си
излизане на сцената на
театъра на костюма му
вместо копчета имало
малки кифлички.
Това ядосало производителите и те го
дали на съд. Съдията
преценил, че действията на комика са обида и трябвало да плати
солидна глоба или да
лежи в затвора. Той не
бил достатъчно богат,
за да плати, и предпочел да изкара една седмица зад решетките.

Когато излязъл и дошло време за следващото представление,
бил попитан как е изкарал в затвора. „Не съм
гладувал. Дъщерята на
тъмничаря много ме
хареса и тайно ми подаваше кифлички през
ключалката на килията“, отвърнал той.
Кифладжиите се отказали да го съдят отново, но тяхната докачливост породила израза „излагат се като кифладжии“.

Изразът „ще ти покажа къде зимуват раците“ се възприема като заплаха, аналогична
с „ще ти дам да разбереш“ и „ще те науча аз
тебе“. Всъщност той идва от царска Русия.
През зимата помешчиците устройвали балове и приеми, на които „зимните“ раци се
смятали за

деликатес.
Гурманите твърдели, че
раците са истински вкусни само
през месеците, в чиито наименования се
съдържа буквата „р“,
т.е. от септември до
април.

Да се търсят раци по
дъното на често замръзнали реки и езера е неприятно преживяване
и може да докара наймалко тежка простуда.
Затова, за да осигурят
този деликатес, пращали провинилите се крепостни селяни.
Практиката е била
доста разпространена,
за да влезе в
езика като метафори-

чен израз – „ще видиш
ти къде зимуват раците“.
Това е последно предупреждение за сурово
наказание.

„сульо и Пульо”
Още от векове обществото се е деляло на класи, а класите са означавали качество. „Качествените” хора се издигат
нагоре, а онези,
които остават
долу, са некачествени,
дъното на
обществото,
утайката.
Под утайка
се разбира не
толкова изпадналите извън закона. Това са бедните и социално слабите, ударените от съдбата. „Сульо и Пульо”
се породил като израз в тази посока Сульо е изсуленият,
дрипавият.
Името му идва от
суля се, падам, свли-

чам се, хлъзгам се.
Той е разпасаният,
дрехите му висят на
парцали.
Пульо
е този,

който
се
пули, защото не вижда. Сульо и Пульо означават
буквално
бедняк и слепец. Когато се каже, че са
се събрали Сульо и
Пульо, означава, че
са дошли и най-низшите.

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА
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до Околчица

По стъпките на Ботевата чета

В далечната 1876 г. в
нощта срещу 17 май от
румънския крайдунавски град Гюргево към
изстрадалата от петвековно робство България потегля чета от български емигранти начело с непокорната глава, заклет патриот, родолюбец и поет Христо
Ботев. Целта на четата е
да подпомогне Врачанския революционен
окръг след избухването на Априлското въстание. С австрийския пътнически параход „Радецки”
четниците стигат до козлодуйския бряг
и оттам поемат
към Балкана.
При тежки битки с многобройния башибозук и
редовната турска
войска четата е разгромена, там намира
смъртта си и Христо
Ботев. Народът съхранява паметта за бореца
и неговите сподвижници не само в паметници,
но и по един своеобразен начин – като бива
очертан, възстановен и
след това многократно
посещаван пътят,
по който е
преминала четата
в своето
движение
към върха на безсмъртието.
Непосредствено след
Освобождението
през 1878
г. поборници
и
общественици
полагат
първите
дървени
паметници по пътя на Ботевата чета.
През 1885 г. на Милин
камък започват пър-

вите чествания, посветени на гибелта на
Христо Ботев и неговата чета. Първият Ботевски организационен
комитет с председател
кмета на Враца Иванчо Цветков разработва
устав на ежегодните

чествания.
Двайсет години след това събитие, през 1901 г. комисия с участието на Ботеви четници изготвя

официален протокол
за сраженията на чета-

та във Врачанския балкан. Връх Околчица е
определен като място „видно, лично, достъпно и близко до последното сражение”.
Там впоследствие е издиг-

нат и
паметникът.
Трасето от козлодуйския бряг до Околчица, дълго
120 километра, криволичи, защото
следва истинския маршрут,
по който е минала Ботевата
чета. По-късно
паметните знаци са сменени
с каменни.
В чест на
четвъртвековния юбилей
от сраженията е поставен
паметен камък, който е
в основата на
днешния монумент. През
1936 г. Ботевският комитет
решава да издигне паметник на връх
Околчица, като приема проекта на арх. Пе-

тър Дограмаджиев и
инж. Никола Новоселски - тяхното предложение е осмоконечен
кръст, който е висок 28
метра. Строителството
му завършва през 1939
г. Политическите промени в България сменят кръста със
звезда, която престоява
н а

паметн и к а
от 1947 до
1991 г., когато
е свалена. Монументът приема автентичния си вид - с опълченския кръст.
Постепенно назрява идеята за очертаване пътя на Ботевата чета с дървета. През 1946
г. трима изследователи на делото на Войводата – писателят Димитър Осинин, Павел Делирадев (основател на
Българския туристически съюз - под негово
ръководство през 1923
г. е проведено първото масово изкачване
на връх Мусала, а през
1933 г. заедно със спътника си Павел Цвятков
първи извървяват известния днес с предизвикателствата си маршрут от връх Ком до нос
Емине) и историкът
Иван Велков определят върху терена бойния път на четата. Обединява ги преклонението пред Ботевите четници и обичта към родния край, тъй като те са
от този край. Три години
по-късно, през 1949 г.,

маршрутът е маркиран с 53 указателни
камъка и 6 плочи, а
през 1954 г. започва
и очертаването му с
дървета. Официалното изграждане на алеята, която е позната вече
като мемориален комплекс "Ботев път", започва на 27 май 1958 г.
По пътя на четата те
тръгват през май, като на карта набелязват
маршрута. През 1947
г. се провежда първият организиран поход
към Околчица от малки групи туристи, общо
17 души, които се събират на козлодуйския

за да бъде по-комфортно преминаването по
маршрута, осигурявайки храна за учениците,
мивки с питейна вода и
подвижни бани.
Пътят е един и същ,
но за хората, които
участват, е истинско
предизвикателство да
го изминават отново и
отново и да споделят
колко пъти са го извървeли. По време на похода се провеждат спортно-туристически игри,
състезания – кой найдобре си поддържа бивака, кой е най-дисциплиниран и др. Всяка вечер различните отряди

бряг с параход от различни места.
Постепенно походът набира популярност, като достига
най-големия си пик
през 1976 г., когато
по маршрута тръгват
8600 души. След демократичните промени
цифрата рязко спада –
през 1990 г. те са едва няколкостотин, след
което отново се връща
патриотизмът и броят
на Ботевите
поклонн и ц и
ежегодно надминава 1000.
О к о ло 70%
от ентусиастите днес
са ученически групи, като найактивни
са великотърновци и
врачани. Областната управа на
Враца
е взела
всички
м е р к и , околчица

изнасят развлекателна
програма.
Когато минават през
някой от стоте национални туристически
обекта, те не пропускат да го посетят. Освен това с тях върви
и екскурзовод от Врачанския исторически
музей, който им разказва интересни сведения
за местата, през които
преминават, за битките,
които са провеждали
четниците. Последната такава беседа
е на 1 юни
на лобното място
на Христо
Ботев.
На 2 юни
сутринта походът официално се
закрива и
на победителите в
различните състезателни дисциплини
се връчват награди от Българския
туристически съюз и областната
управа на
Враца.

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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Аз съм чедо на Родопите
От стр. 1
- Началото на професионалния ми път
слагат моите родители. На 6-годишна възраст започнах да свиря на акордеон. Баща
ми е акордионист и певец, мама също пее. Те
ми предават любовта
към народната песен и
музика. В моето семейство винаги се е пеело,
винаги сме били весели и в празник, и в делник. Свирила съм и на
тамбура, учила съм солфеж и пиано като ученичка. Завърших АМТИИ в Пловдив със специалност "Педагогика
на обучението по музика" - бакалавърска степен, завършвам магистратура "Артмениджмънт".
- Откъде тази любов точно към родопските песни, с какво ви
привлича родопският
фолклор? Имате ли в
репертоара си песни
и от други краища на
България?

- Обожавам родопските песни. Аз съм чедо
на Родопите, не познавам родопчанин, който
да не може да пее, генетично заложено ми
е. Родопският фолклор
е пропит със силен емоционален заряд. Всяка песен е съчинена по
преживяно, както, разбира се, и повечето народни песни, но това население много е изстрадало и песните са бавни, протяжни и тъжни,
но аз изпълнявам и много хумористични народни песни. Родопчанинът
умее да се самоиронизира и да е открит. Имам
песни и от други фолклрони области - от Пиринския край, Тракия,
Странджа, Северняшката фолклорна област.
- Репертоарът ви
е богат. Колко албума сте издали? „Меч-

та” ли остава любимият ви? Кой е най-интересният ваш проект
– може би „Родопска
сватба”?
- Имам седем издадени албума от фирма "Пайнер", като първият е дуетен, "Мечта"
е бисерчето в
колекцията ми.
Благодаря на
проф. д-р Костадин Бураджиев и подкрепата на гл. ас. д-р
Данка Цветкова, както и на
талантливия режисьор Огнян
Тодоров. Всеки албум, всяка
песен е изживяна от мен и изпята с много чувство и специфика на определената област. Винаги се старая, както и в
клиповете, да бъда със
стилизирани костюми
и носии. Музикантите
и аранжорите не са на
последно място, работя
с едни от
най-до брите.
Проектът "Родопска
сватба"
е един
от интересните
след албума ми
"Мечта",
създаден отново от
същия
екип, но
не спирам да
мисля
все за
н о в и
проекти.
До края
на тази
година ще имам изненада за всички вас.
- Имате ли любими
народни певици, от
които сте се учили, и
любими песни, които
никога не пропускате
на концертите си?
- Любими народни
певци имам, разбира
се – Радка Кушлева, Надежда Хвойнева, Бойка Присадова, Веселин
Джилов. Любими песни,
без които не пропускам
свой концерт, са "Росни ми, росни, росице",
"Пустоно лудо и младо",
"Рипни, Калинке", "Стига ми се, момне ле, навдигай", "Торнал Тодьо",
"Любе, любе" и др.
- Каква е вашата
публика? Младите хора според вас обичат
ли да слушат и да пеят
народни песни? Участието ви като жури
във фолклорни фес-

тивали сигурно ви дава възможност да прецените.
- Публиката ми няма
възрастова граница - от
малки до големи, както
се казва. На участията ми
идват малки дечица и пеят
с мен. Разбира се, че мла-

дите слушат и пеят народни песни. На фестивалите вземат участия толкова малки сладурчета. Облечени са с носии, с китки,
с цървулки, гледайки ги,
будят само възхищение и
гордост. Младите учат на-

родни песни, а по-големите със самочувствие, любов и нахъсаност изпълняват народната музика.
Сблъскват се с нелесната
мелодика и орнаментика,
имаме много талантливи
певци и певици. Хвала и
на преподавателите и на
техните
ръководители.
- Житейските премеждия
направиха ли
ви посилна?
Как се
чувств а т е
днес?
- Човек
е
създаден да
бъде щастлив и всеки търси спокойствие и щастие.
Никой не подозира, че може да има житейски премеждия и съдбата какво
е подготвила. Такива изпитания Бог изпраща, за
да станем по-силни и да

получим поредния урок.
Днес се чувствам много
по-мъдра.
- Обичате да изненадвате почитателите си с
нови проекти. Тази година какво ново ще им
предложите?
- Да, така е. Обичам да
изненадвам и пак съм замислила нещо... Но нека
стане, тогава ще коментирам. До края на годината мисля, че ще се справя.
- Имате син и дъщеря – те каква музика слушат? Някой от тях ще поеме ли по вашия път?
- Дъщеря ми Мироана
учи право, слуша всичко,
но от народните песни
на сърце са й родопските, както и синът ми Димитър. Той повече клони към
народната музика. Двамата с него обичаме да слу-

шаме заедно сватбарските оркестри, като любими
са ни акордеонистът Иван
Милев и саксофонистът
Юри Юнаков. За съжаление никой няма да поеме
по моя път... Ще се надяваме на внуците.
- Какво ще пожелаете на нашите читатели,
които са и ваши почитатели?
- На вашите читатели
пожелавам да бъдат здрави и много щастливи, да
бъдат винаги себе си, да
имат свободата на душата,
силен дух, светъл ум и добро сърце. Да продължават да слушат нашите песни - надявам се, че чрез
тях ние внасяме радост,
веселие и добро настроение в техните домове.
Въпросите зададе
Маргарита Лозанова

"Магическите гласове на България"
с грандиозен спектакъл
След като "Магическите гласове на България" спечелиха публиката в Страсбург и Берлин, мултимедийният музикален спектакъл ще има своята българска премиера на 30 май в Театър „Азарян”, НДК.
Мултимедийният спектакъл е
своеобразен разказ за това какво
се е случило през годините с българската музика и женските гласове на България - от автентичните народни песни през фолклорните обработки и белкантото до
съвременната филмова музика и
смесването на елементи на български фолклор със
съвременни електронни жанрове.
Акцент в програмата са българските
оперни гласове. Популярни арии от обичани опери ще представи младата оперна звезда Виолета
Радомирска, на пианото ще е Йоланта
Смолянова.
Музикален продуцент и едновременно с това и участник
в спектакъла е Нина Николина, която подбира солисти- Соня Йончева
те на най-големите
български ансамбли - Гергана Димитрова, Анна
Нацкова-Виткова, Атанаска Бонева, Таня Първанова, Еличка Кръстанова.
Зрителите ще чуят изпълнения на някои от найпопулярните български народни песни, като "Седнало е Джоре", "Бре Петрунко", "Дилмано", "Полегнала е Тодора" и "Мори айда, айда". В проекта
участва и дългогодишният музикален партньор
на Нина Николина - перкусионистът, композитор
и музикален продуцент Калин Вельов, който заед-

но с Димитър
Тишев, акордеон и кларинет, ще представи с певици "Пендара етно проджект".
Чрез специални видеа в концерта ще се включат световноизвестното
българско сопрано Соня Йончева и Силви Вартан. В мултимедията, дело на Ема Константинова, зрителите ще
видят редки кадри на Кейт Буш с трио "Българка". Включени са още сцени на български класически филми, картини на големи български художници като Майстора, Златю Бояджиев и Нерон, фотографии. Режисьор на спектакъла е Любомира Костова.
Проектът бе акцент в програмата на галаконцерта, организиран
от Министерството
на културата, Българския културен институт в Париж
и мисията
ни в Страсбург по повод Българското председателство.
След успе- Силви Вартан
ха в Страсбург спектакълът, посветен на прочутите български гласове гостува в Берлин на 24 май, Деня на
славянската писменост и култура.
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Разстреляйте ме
заедно с него!
От стр. 1
Евдокия Филова, или както я наричат близките - Кита, е една от най-образованите и културни първи дами,
които България е имала, но и една
от най-малко известните. Тя
ражда
На се
стр.
9
и расте в семейство на генерал (началник на Военното на Н.В. училище
и по-късно военен наставник на княз
Борис Търновски) и дъщеря на казанлъшки търговец на розово масло. Завършва с отличие гимназията, следва и завършва с докторат история на
изкуството и философия в Германия,
специализира в Париж. Познава добре европейската култура, организира
десетки изложби на български експозиции в чужбина и е известен етнограф, автор на десетина труда и няколко монографии. Много преди да се запознае с Богдан Филов, работи в Етнографския музей в сътрудничество с
директора Стефан Л. Костов. Докато
е на щат, интелектуалката, потомка на
заможен род, дарява цялата си заплата за благотворителност.
Любовната
им
история с
бъдещия
министърпредседател започва
в
столичния Юнион клуб.
Там заклетият ерген Филов
е постоянен гост.
4 9 - г о дишният професор играе
б р и д ж ,
обядва или вечеря, привлечен от добрата компания, отличната кухня и превъзходната винена листа. Той веднага
забелязва красотата на 31-годишната Кита, но когато започват разговор,
ученият е смаян от нейната култура и
задълбочени познания. Те почти веднага заживяват заедно, с което провокират „моралистите“.
Богдан Филов и Евдокия Петева
се венчават през 1932 г. в Боянската
църква. За околните семейните им отношения са загадка. Те изглеждат дълбоко привързани, но сякаш повече на
интелектуална, отколкото на емоционална основа. Писмата на Филов обаче издават стаявана страст. Археологът често пише на жена си и винаги
започва с милото обръщение „Шашинко“. На 26 юли 1933 г. в писмо, наречено от него любовно, той реди с нежност: „Шашеле, прибрах се в спалнята
си да си легна и да ти кажа лека нощ.
Двете шашета ще спят тази вечер поотделно..., няма да се видят, но може
би ще се сънуват. Утре, като се събудят, пак ще бъдат сами, но ще мислят
един за друг.“
От дневника на Евдокия, издаден
след 10 ноември 1989 г., блика неподправено, дори фанатично възхищение
от таланта и хладнокръвието на съпруга й, когото тя въздига в идеал за учен
и политик. Преценявайки, че не може
да гради кариера паралелно с политическите амбиции на мъжа си, Евдокия
зарязва научните си занимания.
В дома на Филови на ул. ”Кракра”
се събират на чай политици, диплома-

ти, учени, дами от висшето общество.
Единствената мъка на Евдокия е, че не
успява да роди на Богдан дете. След няколко спонтанни аборта тя се примирява. Липсата на потомство сякаш още
повече ги привързва един към друг, а
Кита го боготвори и го подкрепя във
всичко. Дори във влизането в политиката. То е изненада за всички, защото
Филов е известен учен, когато е поканен за министър на културата в правителството на Георги Кьосеиванов.
През 1940 г. Борис Трети посочва
археолога за премиер. Мълви се, че
за избора му голяма, макар и косвена
роля е изиграла жена му. Тя е една от
доверениците на царицата, обожава
децата й Мария Луиза и Симеон. Йоанна Савойска цени дискретността на
Кита, нейния интелект и богата култура
и най-вече пълната липса на интригантство за разлика от други първи дами.
Филова непрекъснато съветва ламтящите за пари, имоти и постове госпожи от хайлайфа: „Да оставим политиката на мъжете!“ Тези думи далеч не означават,
че Евдокия се е
кротнала
да
плете
брюкселски
дантели
до
камината.
Тя
владее
няколко чужди езика, знае
как да
се държи във
висшето общество, как да се облича сдържано и с много вкус.
Евдокия е рядко изключение сред
тогавашните съпруги на политическите мъже - не дипли клюки на кафе и
бяло сладко, а присъства при тайните
срещи на съпруга си в Германия, Италия и Унгария и по време на деликатни дипломатически преговори.
Еуфорията от 1941-1942 г. изтлява. Двамата чувстват, че провалите на
Третия райх на фронта вещаят техния
личен провал. Приятелите им се отдръпват и те заживяват в изолация,
отдадени един на друг. „И цар Борис, и съпругът ми бяха умни хора и
виждаха накъде вървят нещата - признава Филова. - У тях все повече назряваше решението да търсят изход.
Много трудно беше.“
Филов и другите двама регенти княз Кирил и ген. Никола Михов, са
арестувани в Боровец няколко дни
след 9 септември 1944 г. Обвиняват
го, че е подписал Тристранния пакт. Смъртната присъда е изпълнена в
нощта на 1 срещу 2 февруари 1945 г.
Когато разбира за присъдата, жена му моли: „Разстреляйте ме заедно с него!” Оставят я, защото смятат,
че не представлява опасност, но я изселват в Дулово. Дори в прогнилата
колиба, където живее, Евдокия държи до главата си портрет на съпруга
и на свекърва си.
Филова си отива на 5 март 1973 г. от
хепатит и до края на живота си твърди,
че е имала само един мъж и са живеели в разбирателство и взаимопомощ.

9

свят
наша радост

Честит
рожден
ден,
Бели!
Живях години в непрогледно зло,
без щастие – потънало в
забрава,
но ме погали ангелско крило –
роди се мойта внучка –
Белослава!
Бе бяло облаче от пухкав сняг,
с очета като морски капки сини,
зелена палмичка на слънчев
бряг,
бе цвете сред омайните градини.
И сякаш лошо никога не е било,
отмина злото, скри се вдън
дъбрави!
Днес всякое разцъфнало дърво
наричам с твойто име,
Белослава!
Бъди ми здраво, весело дете,
а добротата в тебе да прелива
и щастието тук - при теб
да спре,
и винаги да си така красива!
Помни и знай – ще дойде хубав ден,
в прегръдки ще люлееш малко бебе,
ще разбереш – светът е съвършен,
щом припка внучето ти покрай тебе!
Баба Уля

Първокласник
и сестричка
Внукът Габриел ЗЛАТЕВ от Варна
навърши осем годинки.

Как бързо времето се мина!
Различен съм, по друг съм аз.
Не съм във детската градина.
На чин стоя. И съм във час.
Изчезна малкото човече.
Че чанта във ръка държа.
И моят ден започва вече
не с лелка, а със госпожа!
В ушите ми, в слуха ми рано
с гласа на полския щурец

не спира да звъни
припряно
един училищен звънец.
Редят се колелце,
чертичка
във топло време, в зима
зла.
Полека-лека ставам
птичка
на рамената със крила.
След часове едни и същи,
сред ред и строга тишина
отнасям всеки ден
във къщи
по цяла чанта светлина.
Сестра ми Бела,
лекокрилата,
ме среща с мъничко тъга.
На две по двечки е тя,
милата,
и във градина е сега.
Послание ми праща
кратко.
Нашарила безброй листа:
„О, моля те, стори
тъй, батко,
че изведнъж да пораста!”
Успея ли, ще се разпери
небето. И ще заблести.
И вестникът „Пенсионери”
туй чудо ще оповести.
… След моята магия смела
ще стане бяла планина.
Две чанти – мойта и на Бела,
ще носят в него светлина!
При написването
на стиховете помогна
дядо Генчо ЗЛАТЕВ от Добрич
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ÍÅÓÑÒÎÈÌÈ ÈÇÊÓØÅÍÈß Ñ ßÃÎÄÈ
Юни е месецът на ягодите. Според някои
– съблазнителен и романтичен плод, според
други – полезен и свеж. За всички любители
на този прекрасен летен плод предлагаме
интересни рецепти.

Ñ меден дресинг

Äомаøен сладолед
Продукти: 3 жълтъка, 100 г захар, 10 г
ванилова захар, 200
мл прясно мляко, 200
мл сладкарска сметана, ягоди за украса
Приготвяне:: Разб и й т е
на пяна
жълтъците, захарта и
ваниловата захар.
Разбъркайте
и постепенно
добавете от млякото.
Сметаната разбийте
отделно и внимател-

Ñалата

Продукти: 1 маруля, 150 г ягоди, 50
г орехи, 1 ч. л. мед, 1
скилидка чесън, сол, 1
с. л. балсамов оцет, 2
с. л. винен оцет, 60 мл
зехтин
Приготвяне: Салатата се измива и се накъсва в купа. Ягодите се
почистват и се нарязват
на четвъртинки, а орехите се запичат в сух ти-

ган. Дресингът се приготвя от скилидката чесън, която се наситнява
и се смесва със солта,
меда, двата вида оцет и
всичко се разбива добре. При непрекъснато
бъркане се прибавя на
тънка струйка зехтинът.
Към марулята се прибавят ягодите и орехите
и салатата се полива с
приготвения дресинг.

Продукти: 2 листа от
маруля, 1 връзка рукола,
150 г ягоди, 1/3 глава червен лук, 1 домат
За дресинга: 1 с. л.
мед, 3 с. л. зехтин, 2 с. л.
балсамов оцет, 1-2 с. л. лимонов сок, сол на вкус, ½
к. л. черен пипер
Ягодите и зеленчуците се измиват и се подсушават. В купа се накъс-

Продукти: 1 голяма връзка спанак, 10 големи ягоди,
½ ч. ч. захар, 1 ч. л. сол, 1/3
ч. л. бял винен оцет, 1 ч. л.
олио, 1 с. л. маково семе
Приготвяне: В дълбока купа смесете почистените и измити

(според плода) и ги разбъркайте внимателно.
Накрая украсете плодовата
салата с парченца шоколад или
тънко нарязани парченца плод.
Може да се сложат различни
плодове според сезона.

Çдравословно смути
П р о дукти: 10
пресни
ягоди, 250
мл прясно
мляко, 2 с.
л. овесени ядки, 2
пъпки карамфил, 2
листа мента, 1 ч. л.
смляно ленено семе
Приготвяне: Ягодите се измиват, почистват се и се нарязват на едри парчета. Слагат се в миксер и се налива студено прясното мляко. Добавят се овесените ядки, нарязаните листа мента, без
дръжките, пъпките от карамфила и лененото семе.
Всичко се пасира до еднородна смес.
Разбива се най-добре на ниска скорост
или на импулсен режим, за да се съхрани вкусът на плодовете.
Сервира се в стъклена чаша и се украсява с листенца прясна мента.

Сервирайт е
сладоледа в
чаши и отгоре овкусете
със сладко от цели
ягоди.

Ñúс сïанак

Ñúс сметана и ванилиÿ
Продукти: ½ л разбита сметана, 2 ч. л. ванилия, 1 шепа ягоди,
3 банана, 2 ябълки, 2
портокала, 100 г грозде, за украса 2 блокчета шоколад
Приготвяне: Разбийте сметаната в купа, докато стане пухкава. Добавете ванилията и ягодите, които ще я оцветят в розово. Смачкайте ягодите с вилица, за да се
получи по-наситен цвят. Измийте и обелете останалите плодове.
Напълнете купата с плодовете,
нарязани на кубчета или резени

ва марулята и се смесва
с руколата.
Добавят се нарязаните на полумесеци домат,
ягоди и лук. Всички съставки се разбъркват с телена бъркалка и салатата
се залива, разбърква се и
се оставя да престои 1520 минути на хладно, преди да се поднесе.
Подходяща е и за меса.

но я смесете с разбитите яйца и млякото.
Готовата смес оставете във фризера да
се охлади или замръзне, ако
искате
да е като камък.

Ñметанов десерт
Продукти: 400 мл течна сметана, 300 г
кисело мляко, 5 с. л. захар, 300 г ягоди, 20 г
бадеми, 4 листенца мента
Приготвяне: Разбийте сметаната с миксер, за да се получи гъста пухкава смес. Киселото мляко и захарта също разбийте и добавете към сметаната. Разбъркайте
внимателно с голяма лъжица и изсипете вътре нарязаните на четвъртинки пресни
ягоди. Десертът
се разпределя в
купички или десертни чаши и се
декорира с ягоди,
бадеми и листенца мента. Сложете го за малко в хладилника и след това сервирайте.

Òорта „Ïавлова”
Меренгето не е нещо,
което правим всеки ден. То
представлява разбити белтъци със захар и е основната съставка на торта „Павлова”. Перфектното меренге трябва да е твърдо отвън,
за да държи тортата, и много меко и ефирно отвътре.
Ако имате затруднения при
направа на меренге за целувки или торта „Павлова”,
със сигурност тези няколко
трикчета за перфектно меренге ще са ви от полза.
Първо, купата трябва да
е абсолютно чиста, да няма никакви следи от мазнина по нея. Второ, белтъците
да са отделени перфектно,
без никаква следа от жълтък. Трето, яйцата задължително трябва да са на стайна температура.
Започнете с разбиването на 4 белтъка. Разбивайте на средна скорост. Доба-

спанак и ягоди със захарта, солта, оцета и
олиото.
Добавете маковото семе, разбъркайте добре и с получения
дресинг залейте салатата.

вете щипка сол. Увеличете
скоростта на миксера. Когато се превърнат в мека пяна, добавете 1 ч. ч. + 2 с. л.
захар. После продължете да
разбивате, докато белтъците станат на твърда пяна, която образува връхчета. Изклю-

чет
е
миксера.
Добавете 2 ч. л. бял
оцет/лимонов сок и още една много важна съставка - 1
ч. л. царевично нишесте. За
допълнителен вкус сложе-

Бúрз десерт
Продукти:
500 г ягоди, 130
г обикновени
бисквити, 400 г
кисело мляко, 3
с. л. мед, 1 ванилия
Приготвяне: На дъното
на по-големи
прозрачни чаши натрошавате по две обикновени
бисквити. Нарежете ягодите на дребно, като оставите 5-6 за украса. Нарязаните разпределете в чашите върху
натрошените бисквити. Разбийте добре меда, киселото мляко и ванилията. Получената смес разпределете в чаши. Украсете с останалите цели ягоди.

те и 1 ч. л. ванилов екстракт. Разбъркайте добре
меренгето с шпатула.
За меренге „Павлова”
трябва сравнително кръгъл блат, което е трудно
да се направи, тъй като
меренгето не бива да се
опира в стените на съда.
Най-добре е да ползвате
голяма правоъгълна
та-

ва.
Абсолютно задължително е да сложите меренгето върху хартия за
печене. Най-лесно е да на-

чертаете кръг върху хартията с молив - толкова
голям, колкото искате да
е тортата. После обърнете хартията и слагайте меренгето в тези очертания.
Печете 75 минути в загрята на 120о фурна. После
изключете фурната и оставете блата да се охлади
напълно вътре. Пригответе крема и декорирайте
по желание.
За крЕМа: 400 мл сладкарска сметана - над 22%
масленост, 2 с. л. пудра захар, 300 г ягоди, 1 ванилия
Разбийте сметаната с
миксер, докато се посгъсти, след което добавете постепенно захарта
и ванилията. Разбивайте,
до пухкав крем. Нарежете ягодите на филии. Върху блата намажете слой
крем, върху крема – слой
ягоди, пак – слой крем. Декорирайте с ягоди.
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от втората. Цветовете са
едри, красиви и ароматни, поради което видът
е едно от най-старите културни

Карамфилът е харесван и обичан
от незапомнени времена. Ботаническото му
име е д а д е но още
от Теофраст
и означава
божествено цвете. Получил го е заради красивите си
цветове и приятния аромат.
В рода „Диантус”
влизат около 400 вида, разпространени в
Евро- па, Азия, Афр и ка и Северн а
Америка.
Повечето градински карамфили
са потомци на произхождащия от Южна
Европа D. caryophylus.
Естествената форма
през първата година от
живота си образува само листа, а зацъфтява

цвет я .
Днес е
пред-

3-5 см.
Освен него в градините презимуват и ниският кичест карамфил,
фламандският и още
много други.
Постоянно цъфтящите карамфили изискват
за развитието и цъфтежа си по-високи температури. Могат да презимуват в градината,
но при много ниски
температури и задържане на вода в почвата
може и да загинат.
Такъв карамфил е известният „Шабо”. Той е
висок около 40 см, има
здраво стъбло и започва
да цъфти още
от първата
го-

ставен от
множес т в о
ценни
за украсата
разновидности.
От зимоустойчивите карамфили у нас е разпространен т. нар. зимен карамфил (гренаден). Той е висок около
50 см, стъблото му е разклонено и носи по няколко цвята с диаметър

дин
а
след засаждането си.
Постоянно цъфтящ е
и американският бла-

городен карамфил,
който се отглежда изключително в оранжерии за рязан цвят.
Много обичан и разпространен е топкарамфилът, наричан
още самакитка. Той
се отглежда като двугодишен. Образува туфа от стъбла, високи
30-50 см. Цветовете са
събрани по върховете
на стъблата в кичури с
диаметър 10-12 см. Багрите са разнообразни,
а ароматът е много силен.
Всички карамфили
се размножават със семена. При градинските зимоустойчивитвидове семената се засяват
направо в
градината,
а от останалите
се произвежда
разсад.
Мястото им
трябва да
е слънчево, а почвата плодородна, леко глинеста. Много важно е да не се задържа вода, защото преовлажняването е гибелно
за повечето видове.

ÍÀÉ-ÄÎÁÐÈÒÅ ÑÎÐÒÎÂÅ
Ягодата може да се
отглежда в цяла България, стига да се подберат подходящи места. Тя не е взискателна по отношение на
климатичните
условия и може
да се отглежда
успешно както
в равнинни, така и в планински места. Особено подходящи са местата
с по-голяма надморска височина и с прохладен климат. Най-подходящи
изложения са северното, северозападното и

североизточното. На
останалите изложения ягодата може да
се отглежда при напояване през летните месеци. Ето и най-разпространените и добри сортове.

Белруби
Плодовете са едри
до много едри през
първите беритби и
средно едри до дреб-

ни през последните
беритби. Те са удължено конусовидни с
по-силно
изразена
шийка и слабо пресечен връх, рубиненочервени със
силна лъскавина и
прекрасен външен
вид. Плодовото месо е поплътно
в сравнение
с всички други сортове, почти без кухина, добре
оцветено и
с малки белезникави
ивици, много приятно кисело, с добър до

много добър вкус и
умерен аромат. Плодовете узряват в средата на юни.

Биляна
Нов български сорт. Плодовете от първите беритби
са средно едри, а от следващите - сравнително дребни.
Те са заоблени до тъпо конусовидни, често със слабо пресечен
връх и слабо сплеснати.
Почти са
бели и имат
слаб руменец. Плодовото
месо е
бяло, умерено
плътно, много
приятно сладко-кисело, със
силен аромат
и отличен вкус.
Плодовете узряват едновременно с плодовете на
Редгаунтлет в средата
на юни.

11

Сред цветята

Горела

Плодовете са средно едри, а от първите
беритби - едри, червени до тъмночервени и
конусовидни. Плодовото месо е сладко, плътно, с много добър вкус
и аромат. Растенията са
силно растящи и много родовити. Сортът е
чувствителен към летни засушавания и високи температури. Плодовете узряват в началото
на юни.

Зенга гигана

Плодовете са
много
едри,
удълж е но конусовидни,
ч е р вени.
Плодовото месо е червеникаво с белезникави ивици, средно плътно, с кухина, сладко
до възкисело, средно
вкусно и със слаб аромат. Плодовете узряват
през втората половина
на юни. Сортът заслужава ограничено разпространение.
Следва

Æàñìèíúò –
îìàéâàùî óõàíèå

На пръв поглед жасминът като храст е доста
невзрачен на вид, но само докато не цъфне. Тогава се превръща в ароматна приказка! Цъфти в
жълто, розово, бяло, кремаво, а така също може
да бъде единичен и двоен. Жасминът има много разновидности и се отнася към семейство маслинови.
На балкона може да отглеждате стаен жасмин.
Периодът на цъфтене на различните видове се
различава: едни цъфтят през пролетта и лятото,
а други – през зимата. Лекарственият жасмин се
отглежда пък за лечебни цели. Едроцветният жасмин представлява стаен сорт на вечнозеления
жасмин с много ароматни цветове. По-разпространен е храстовидният жасмин, използван като увивно растение.
Жасминът расте добре на слънчево място. Градинският жасмин е с едри бели ароматни цветове с четири венчелистчета. Този вид понася много добре зимните студове.

Размножаване

Жасминът се размножава по различни начини: чрез семена, чрез присаждане, чрез разделяне на храста. Най-популярен начин е този на
разделяне на храста. През есента от годишните
издънки се изрязват резници, дълги около 10 см,
след което се засаждат в
достатъчно влажен пясък и
се държат
на хладно
–
желателно в
мазето.
За
р а н е н
цъфтеж е добре издънките да се изрежат през пролетта, а за късен – през есента. За да се ускори растежът им, се засаждат в смес от пясък и торф. Когато пуснат коренчета (след около три седмици),
настъпва растеж на летораслите. След това се загърлят, както става с картофите. За да стимулирате растежа на филизите, е хубаво на следващата
година малко да ги орежете. Към есента е желателно да присадите новия храст на постоянното
му място. Младите растения цъфтят едва на третата година.

Грижи

Жасминът не изисква особени грижи. Ако
го отглеждате в домашни условия, е нужно
да поддържате средна температура над 10С.
По време на интензивния растеж се препоръчва при поливането да се включва течно
подхранване.
Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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Изборите в Ливан не промениха статуквото Разломът ЕС - САЩ

На 6 май за първи път от
2009 г. насам се проведоха
парламентарни избори в Ливан. Макар и дългоочаквани,
активността остана относително ниска – едва 49%. В столицата Бейрут тя беше дори пониска – 31%. За сравнение на
изборите преди девет години
към урните отидоха малко над
54% от избирателите. Слабото участие излъчва ясен сигнал за прогресивно нарастващото недоверие в политическата система на Ливан, която се характеризира с остри
противопоставяния на религиозна и геополитическа основа, със зависимости от чуждестранни сили, с корупция и
клиентелизъм.
От 2009 г. досега се смениха три правителства, парламентът на два пъти удължи своя мандат против конституцията и също така в
продължение на 29 месеца
се провали в опитите си да
избере президент.
На фона на всичко това стои,
разбира се, и войната в съседна Сирия, която оказва пряко
политическо, икономическо,
социално и военно влияние.
В момента Ливан подслонява
около 2 милиона сирийски бежанци, а само допреди по-малко от година немалка територия в източната част на страната бе под контрола на „Ислямска държава“ и „Ал Кайда“.
При тази ситуация на непрекъсната несигурност и нестабилност насрочените парла-

ментарни избори за 2013 г.
на два пъти трябваше да бъдат отменяни, за да се проведат едва сега на 6 май. Окончателните резултати от тях сочат, че подкрепяната от Иран
групировка „Хизбула” и политическите им съюзници печелят повече от половината места в 128-местния парламент –
коментираме

В избирателната секция
67 народни представители. Това ще увеличи влиянието им
в националното правителство
на Ливан. Но независимо че укрепва позициите си в страната, „Хизбула”, която си сътрудничи с различни политически
формирования, както и с християнски фракции, не получава
2/3 мнозинство в парламента,
за да позволи на организацията да направи големи промени, включително изменение на
конституцията.
Подкрепяната от Запада
партия „Ал Мустакбал” (Бъдеще) на премиера Саад ал Харири, която се противопоставя на „Хизбула” и на иранското влияние в страната, изгуби
1/3 от местата си и ще разпо-

лага с 21 народни представители от 33 в предишния парламент.
Въпреки промяната в съюзите и местата 128-местният
парламент ще остане разделен
поравно между християните и
мюсюлманите, което е в съответствие със споразумението
„Таиф”, прекратило продължилата 15 години гражданска
война. Според него ливанският президент трябва да бъде
християнин маронит, премиерът – сунитски мюсюлманин,
а председателят на парламента – шиитски мюсюлманин. Така че едва ли ще има големи
промени в кабинета.
След загубата обаче позициите на Харири са сериозно разклатени, а статутът
му на представител на сунитските интереси вече определено не е безспорен. Това
означава дори, че би могъл
да загуби и премиерския си
пост в новото правителство,
въпреки че неговата партия
все още си остава най-голямата сунитска. Но дори и да
не се случи това, Харири ще
бъде принуден на все повече компромиси с „Хизбула”
и техните съюзници в бъдещото правителство. Изборите показаха, че загубата на доверие в политическата система е отдръпнала избирателите и партиите можеха да разчитат единствено на твърдите
си ядра. А това бе напълно в
интереса на статуквото.
Цветан ИЛИЕВ

Удовлетворение
От стр. 1
Във външен план
също не сме цъфнали
и вързали. Нито влязохме в Шенгенското пространство, нито получихме покана
за еврозоната, нито
отпадна мониторингът – неща, включени
в предизборните обещания на ГЕРБ. Надявахме се, докато ротационно сме домакини на Съвета на Европейския съюз, поне една от „стратегическите задачи“ да остане в
миналото. Вместо това Борисов се захвана
да развива утопичната идея за влизането
анблок на

ЗАПАДНИТЕ
БАЛКАНИ

в ЕС. Не сме наясно
кои точно са Източните Балкани и дали само
заради обичта към Запада не се появи обединяващата формулировка. Но да не се спираме на подробности. Унизително звучаха молбите Бойкови за
компромис пред 40те лидери на континента, дошли, сякаш
за да опитат вкусни

Изглежда, на София се падна "честта" да даде първия европейски залп срещу САЩ в започналия тектоничен разлом между двете страни на Атлантика.
А и на първия акт за геополитическо еманципиране
от Големия брат. Именно от нашата столица полският евролидер Доналд Туск изстреля оценка с междуконтинентален обхват. "С такива приятели не ти
трябват врагове", рече той за адаша си Тръмп. Това
е нещо като лицевата страна на монетата, а на обратната трябва да се чете като "САЩ ни стават враг".
След големия европеец Шарл де Гол май няма
действащ европейски политик, зашлевил такава тежка фраза на САЩ. Позицията пък на 28-те страни по
двете конфликтни теми - споразумението с Иран,
санкциите на САЩ по него и митата им срещу европейската стомана и алуминий - илюстрира нагледно,
че Европа иска да израсне като независим геополитически фактор и да не се държи за полата на Америка. И тук няма как да отминем един сънародник
на Де Гол - финансовия министър Бруно льо Мер.
Думите му, че антииранските санкции на САЩ са
оръжие срещу Европа или че САЩ са икономически
жандарм, направо звучат като обявяване на развод.
Европа и САЩ и друг път са се карали, но този
път разломът наистина е тектоничен. Първо, макар
да споделят общи ценности, между тях се задействат
"различията по рождение". Едно от тях бе посочено
от германския президент Франк Валтер-Щайнмайер:
докато Европа залага на сговорчивостта, САЩ - на съперничеството. Второ, знаем девиза на Тръмп: "Америка преди всичко." Няма как в главата му някой
друг да бъде "преди всичко". И трето, на Тръмп му
трябва война с Иран по ред бизнес причини - корпоративни, икономически, финансови.
САЩ вървят към война, а Европа в обратната посока - ето това е разломът. Туск очерта следващите ходове на геополитическата ни еманципация да действаме самостоятелно. И понеже по думите
му Европа не е комплексирана от когото и да било,
не е ли логично да се обърне към други центрове
на многополюсния свят, единият от които дори географски е в Европа?
Юри МИХАЛКОВ

пред чужденците, не
успяхме да се организираме и масово да извоюваме полагаемото
ни се за достоен живот! Дори след като законът за възрастните
хора бе отхвърлен от
ГЕРБ, не протестирахме с митинг!
Другата защитава-

ястия и традиционни торазрядни играчи.
напитки: „По населеИ по повод на нание кандидатите са по- шето прословуто домалко от Румъния, по макинство, което ще
брутен вътрешен про- приключи на 4-5 юни
дукт – колкото Слове- в Люксембург – там
ния. Няма да усети съ- ще предадем щафетата
юзът кой знае каква
тежест. Иначе други
Абонирайте се
ще се настанят тук
От 1 до 15 юни във всички пощенски станции.
– Русия, Китай, Турция…“
Цените са:
Увещанията уда1 месец 2 месеца 3 месеца 6 месеца каталожен
риха на камък. Трез2,40 лв. 5,40 лв.
7,80 лв.
15,60 лв. №552
вомислещите големци, борещи се да
спрат разпада на съ- на Австрия, прогнози- на от нас тема е среюза, категорично от- те ни се оказаха верни. щу замразяването на
сякоха: „Сърбия, Босна, Апропо, то продължи отношенията с Русия.
Косово, Черна гора, не половин година, а В крайна сметка на
Македония и Алба- пет месеца. Даде въз- управниците им дойния не са готови за можност на доста люде де акълът. Те може
този ход.“ А тиражни- да похарчат или прис- би разбраха, че основят всекидневник „Хан- воят крупни суми. Не ната причина за заделсбалт“ обяви, че: очаквахме епохални циклянето на иконо„Темата за Западни- събития. Спечелиха миката и отсъствиете Балкани отново из- увеличение на запла- то на външни инвеспадна от дневния ред тите полицаи, академи- тиции е прекъснатата
на висок форум.“ Раз- ци, надзиратели, очак- връзка с братушките и
правиите със САЩ из- ват такова синоптици, тъпоумното проваляместиха всичко оста- музиканти от БНР и др. не на съвместни пронало. Но най-обидното Но ние, пенсионери- екти, осигуряващи дее, че в статия, озагла- те, ще се „радваме“ на сетки хиляди работни
вена „Безсилният пор- планираните над 3% за места и милиарди петиер на ЕС“, Борисов второто полугодие, ко- чалби. Като се започне
е оприличен на разси- ето на годишна база е през „Бургас – Алеклен, опитал се да вкара по-малко от 1,7 на сто сандруполис“, премипрез задния вход неза- към парите ни. Дока- не се през „Южен послужаващи да влязат в то кабинетът се стра- ток“ и се стигне до
клуба на богатите тре- хува да не се изложи АЕЦ „Белене“. Посеще-

нието на президента сериозни разговори с
Радев отвори кремъл- новоизбрания с огроските двери. Остава мно мнозинство преБорисов да конкрети- зидент, наричан от
зира поведението на местните хора Спасиизпълнителната власт. теля на Крим. Пред
Дали и как ще го стори кабинета му на опашна 30 май, очакваме да ка чакат Меркел, Мавидим. Но патологич- крон, а Тръмп се наната запалянковщина дява на скорошна среи гостуването в Киев ща. Футболното фензаради мача на лю- ство в случая показбимия „Реал – Мад- ва незряла лековатост,
рид“ не е добър ход. меко казано…
Вестник „ПенсионеПорошенко, с когото
той се прегръща и ри“ вярваше и вярва,
целува, е с рейтинг че ще се случат поломежду 3 и 7 на сто в жителни, добри неща
собствената си стра- от възобновяването на
на, крепи се на во- нормалните контакти с
енния конфликт в Из- Москва. Не защото Ванточна Украйна, клеве- га го е завещала, а зати безогледно Путин. ради прагматизма, взаДа седиш с него в ло- имноизгодния интерес
жата на олимпийския и духовната близост с
стадион, е неприлич- освободителите от турно, ако се готвиш за ско робство.
Самохвалството ни е чуждо. Напомняме
верността на последователната редакционна политика, за да имаме основание да споделим, че изтече първото шестмесечие на 2018 г.
и хиляди абонати може да подновят абонамента си за второто полугодие. Както и да привлекат приятели, роднини, близки и познати
да се влеят в армията на най-верните другари
на нашия-ваш вестник. Силата и смелостта
да служим на истината се подхранва от броя
на симпатизантите, доверили се авансово да
платят получаването на „Пенсионери – За вашето здраве“ в домовете си. При промяна на
цената, която зависи не от нас, а от печатарите и търговците, абонатите винаги печелят. Подкрепата ви ще е знак за взаимна обич.
ПетьоДАФИНКИЧЕВ

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

1.VI. - 7.VI.2018 г.
6:00
9:00
9:15
10:30
11:30
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
15:40
16:00
16:10
16:30
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00

ПЕТЪК, 1 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
“Бързо, лесно, вкусно”
Малки истории
Специализирано предаване за хора с увреден
слух
Сафарито на Скаут
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
“Бързо, лесно, вкусно”
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Тържествен митинг-заря
БНТ 2

ПЕТЪК, 1 юни
6:00 Концерт на група „Музикалия“ /Италия/
6:30 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Под вълните на Черно
море
9:00 По света и у нас
9:15 От Кючук Париж до Варна
10:15 Местно време
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Япония днес
15:35 Едно голямо семейство 3
16:30 Стани богат
17:30 Регионална дискусия –
Пловдив
18:30 Местно време: Без бариери
19:00 Ботев - в сянката на паметника
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Време за губене
21:30 Ново 10 + 2
22:30 Магията на остров Бел
0:15 История.bg
1:15 Местно време: Без бариери
1:45 Време за губене
2:15 От Кючук Париж до Варна
3:15 Знаете ли, че...
3:30 Непозната земя
4:00 Часът на зрителите
4:30 Ботев - в сянката на паметника
5:30 Туристически маршрути

21:35
23:00
23:25
23:30

0:25
0:40
1:55
4:05
5:05
6:05
6:20
7:00
7:25
7:50
8:05
8:30
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00

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

БНТ свят
6:00
9:00
9:15
10:30
11:30
11:45
12:00
12:30
13:30
13:45
14:45
15:15
15:30
18:00
18:20
19:00
19:30
19:45
20:00
20:45
21:00

21:45
23:00
23:25
23:30
0:00
0:30
1:10
1:40

ПЕТЪК, 1 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Малки истории
По света и у нас
Референдум
Къщата на шумовете
От Кючук Париж до Варна
„Бързо, лесно, вкусно”
Рецепта за здраве
Европейско първенство
по канадска борба
По света и у нас
Още от деня
България от край до
край 3
Малки истории
Лиза, принцеса за един
ден
По света и у нас
Спортни новини
Тържествен митинг-заря
в памет на загиналите за
свободата на България и
142 години от подвига на
Ботевата чета
Дом за нежни души
По света и у нас
Зелена светлина
Открито с Валя Ахчиева
Знаци по пътя
Още от деня
Местно време: Без бариери
Пътувай с БНТ 2: Етно

22

Най-гледаните

30.V. - 5.VI.2018 г.

6:00
6:30
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:35
15:05
15:30
18:00
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45
21:15
22:50
23:45
0:00
1:00
2:00
2:30
3:00
3:30

в памет на загиналите за
свободата на България и
142 години от подвига на
Ботевата чета
Свобода или смърт
По света и у нас
Зелена светлина
Концерт на Камерен
ансамбъл “Софийски
солисти” с участието на
Виктор Чучков и Теодосий Спасов
Телепазарен прозорец
Денят започва с Култура
Буря в ясен ден
История.bg
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Още от деня
СЪБОТА, 2 юни
Инуяша
Животни по пижами
Телепазарен прозорец
Сафарито на Скаут
Денят започва с Георги
Любенов
Библиотеката
Клиника на третия етаж
По света и у нас
Бразди
Иде нашенската музика
СЪБОТА, 2 юни
Вкусни изкушения
Пътешествия
Сафарито на Скаут
Сид - дете на науката 2
Сагуа - сиамската котка
Децата.com
Пътеводител БГ
Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
Рецепта за култура
България от край до
край 4
Време за губене
Ай да идем
Световните градове на
България
Добър ден с БНТ 2
Магията на остров Бел
Под слънцето на България
Пътувай с БНТ 2
Червената кралица
Да обичаш Кармен
Часът на зрителите
По света и нас
Спортни новини
Изкуството да пееш фалшиво
Добър ден с БНТ 2
Червената кралица
Абсурдите с БНТ 2
Пътувай с БНТ 2
Ленти и документи: „А
бяхме рицари“
Харолд и Мод
Рецепта за култура
Ай да идем
Къща на надеждата
СЪБОТА, 2 юни
Време за губене
Зелената линейка
Пътувай с БНТ 2: Етно
Ай да идем
Български уроци – аз уча
български
Съвременници: „Прохождане“
Музикални следи
Рецепта за култура
Малки истории
По света и у нас
Часът на зрителите
БГ кинокласика: „Хитър
Петър“
Време за губене
Новата кола на татко
Европейско първенство
по канадска борба
На опера с БНТ 2: “Травиата” от Джузепе Верди
Добър ден с БНТ 2
Абсурдите с БНТ 2
По света и у нас
Спортни новини
Пътуващо студио на
БНТ 2 в Югозападна
България: „Пътят, който
променя живота ни“
Петък вечер
Златен фонд на БНТ:
“Libera me”
По света и у нас
Четири дами пеят джаз
Рецепта за култура
Часът на зрителите
България от край до
край 3
Знаци по пътя
Библиотеката

тв програми

Български

14:00 Сестри
14:55 Децата на България
16:30 Христо Ботйов - българският гений
17:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
18:00 Пътят към ФИФА Световно първенство 2018
18:30 Извън играта
19:00 Умно село
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Слава
22:30 По света и у нас
22:45 Студио Х: Тайният агент
0:20 Сестри
1:15 Капри
2:05 Телепазарен прозорец
2:20 Капри
3:20 Библиотеката
4:20 Бразди
4:50 Иде нашенската музика
5:50 Малки истории
НЕДЕЛЯ, 3 юни
6:50 Неделно евангелие
7:00 Инуяша
7:25 Животни по пижами
7:50 Телепазарен прозорец
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги
Любенов
10:30 Отблизо с Мира
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 България от край до
край 6
13:30 Непозната земя
14:00 Сестри
15:00 Млъкни и ме целуни
16:45 Частните музеи в Чехия:
Музей на ютиите
17:00 Спортна треска
18:00 Пътят към ФИФА Световно първенство 2018
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Обещанието 2
19:55 Лека нощ, деца!

20:00
20:30
20:45
21:15
23:00
23:15

По света и у нас
Спортни новини
В кадър
Перфектни непознати
По света и у нас
Спасяването на Грейс
Б.Джоунс
1:10 Сестри
2:05 Телепазарен прозорец
2:20 Капри
4:15 България от край до
край 6
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
ПОНЕДЕЛНИК, 4 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /найдоброто/
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Малки истории
14:30 Сийбърт
14:55 Пиксел Пинки 2
15:20 Сафарито на Скаут
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Отдел “Фалшива самоличност”
23:00 По света и у нас

23:25
23:30
0:30
0:45
2:00

НЕДЕЛЯ, 3 юни
6:05 Вкусни изкушения
6:35 Световните градове на
България
7:00 Сафарито на Скаут
7:50 Пиксел Пинки
8:35 Животни по пижами
9:00 Неделна литургия
10:30 Български уроци – аз уча
български
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Изкуството да пееш фалшиво
16:05 Аз съм, Българийо, твоя
дъщеря
17:05 Пътувай с БНТ 2
17:35 Червената кралица
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Ромео
и Жулиета”
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Шерибейби
22:20 Япония днес
22:30 Добър ден с БНТ 2
23:30 Червената кралица
0:25 Пътувай с БНТ 2
0:55 Шерибейби
2:35 Концерт на Борислав
Грънчаров
4:00 Библиотеката
5:00 Ай да идем
5:30 Децата.com

08:45
09:00
09:15
10:15

ВТОРНИК, 5 юни
06:00 Музиката на Александър
Райчев
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Япония днес
09:00 По света и у нас
09:15 Афиш
09:30 “Европейски практики и
възможности за противодействие на корупцията”
13:00 Местно време
13:30 Опознай България
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Евроновини: В бъдещето
15:30 Едно голямо семейство 3
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 3
18:55 Европа днес
19:05 101 портрета
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Часът на зрителите
21:30 Духът на Паганини
22:45 Ленти и документи: “Размисли”
23:40 Днес и утре
00:10 Местно време
00:40 Да обичаш Кармен
01:45 Рецепта за култура
02:45 Световните градове на
България
03:10 Непозната земя
03:40 Часът на зрителите
04:10 Многоликата Япония:
Земята е само една
04:30 Америка днес
05:30 Днес и утре

ПОНЕДЕЛНИК, 4 юни
06:00 Песента на шевиците
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура

6:00
6:25
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:30
15:00
16:00
16:30
18:15
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45
22:15
23:45
0:00
1:00
1:30
2:30
3:30
4:30
5:30

НЕДЕЛЯ, 3 юни
Въздушният ас
Петя и вълкът
Опознай България
Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
Децата.com
България от край до
край 3
Културни адреси: София,
Европа
Иде нашенската музика
Вяра и общество с Горан
Благоев
По света и у нас
#Европа
БГ кинокласика: „Тримата
от запаса“
Извън играта
Отблизо с Мира Добрева
Бразди
Денят започва с Георги
Любенов
Афиш
Добър ден с БНТ 2
Пътувай с БНТ 2
По света и у нас
Спортни новини
Награда за полет в изкуството “Стоян Камбарев”
2018
Роялът
По света и у нас
Спортна треска
Извън играта
Отблизо с Мира Добрева
Иде нашенската музика
Четири дами пеят джаз
Малки истории
Опознай България

10:45
11:15
11:45
12:00
12:30
13:15
13:25
13:55
15:10
15:30
16:30
17:30
18:00
18:55
20:00
20:45
21:00
21:30
23:05
00:00
00:30
01:00
01:45
02:15
03:15
03:45
04:15
05:30

Знаете ли, че...
По света и у нас
Добро утро с БНТ 2
Местно време: Без бариери
Български уроци – народни танци, песни и
обичаи
Пред олтара на операта
Афиш
По света и у нас
Константин Философ:
“Повикът на кръвта”
Под вълните на Черно
море
Пътеводител БГ
Денят започва с Култура
Многоликата Япония:
Земята е само една
Рецепта за култура
Стани богат
Местно време
Едно голямо семейство 3
Да обичаш Кармен
По света и у нас
Спортни новини
Пътувай с БНТ 2
Далила
Ленти и документи: „София град“
Днес и утре
Местно време
Константин Философ:
“Повикът на кръвта”
Пред олтара на операта
Добро утро с БНТ 2
Непозната земя
Часът на зрителите
Под слънцето на България
Днес и утре

ПОНЕДЕЛНИК, 4 юни
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /найдоброто/
11:40 В сенките на Лонгоза
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Лиза, принцеса за един
ден
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
15:15 Здравето отблизо /найдоброто/
16:30 Спортна треска
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 У дома
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 В кадър
22:30 Културни адреси: София,
Европа
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
00:00 Часът на зрителите
00:30 Още от деня
01:10 България от край до
край 3
01:40 Местно време
02:10 Вяра и общество с Горан
Благоев
03:10 Бригадата

2:55
3:50
5:05
5:45
6:00
9:00
9:15
10:30
11:40
12:00
12:30
13:30
14:00
14:15
14:30
14:55
15:20
15:45
16:00
16:10
16:30
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

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

Зелена светлина
Въпрос на чест 3
Телепазарен прозорец
Денят започва с Култура
Отдел “Фалшива самоличност”
Въпрос на чест 3
Здравето отблизо /найдоброто/
Още от деня
Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 5 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо /найдоброто/
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
Телепазарен прозорец
Малки истории
Сийбърт
Пиксел Пинки 2
Сафарито на Скаут
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
По света и у нас
Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Референдум
Отдел “Фалшива самоличност”
По света и у нас
Зелена светлина
Въпрос на чест 3
Телепазарен прозорец

ВТОРНИК, 5 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо /найдоброто/
Малки истории
По света и у нас
Отблизо с Мира Добрева
У дома
Библиотеката
„Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
Здравето отблизо /найдоброто/
Иде нашенската музика
Местно време
По света и у нас
Още от деня
На опера с БНТ 2: “Травиата” от Джузепе Верди
Малки истории
Да намериш хармония
По света и у нас
Спортни новини
Референдум
Концерт на “Мухтет”
По света и у нас
Зелена светлина
Пътувай с БНТ 2
Ай да идем
Още от деня
Съвременници: “Прохождане”
Местно време
Малки истории
Въздушният ас
Извън играта
„Бързо, лесно, вкусно”
Денят започва с Култура
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0:45 Денят започва с Култура
2:00 Отдел “Фалшива самоличност”
2:55 Въпрос на чест 3
3:50 Здравето отблизо /найдоброто/
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 6 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /найдоброто/
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Малки истории
14:30 Сийбърт
14:55 Пиксел Пинки 2
15:20 Сафарито на Скаут
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
- 2 - сряда /6.6./
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Приключенията на един
Арлекин
22:00 Отдел “Фалшива самоличност”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 3
0:30 Телепазарен прозорец
0:45 Денят започва с Култура

2:00 Отдел “Фалшива самоличност”
2:50 Въпрос на чест 3
3:50 Здравето отблизо /найдоброто/
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 7 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /найдоброто/
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Малки истории
14:30 Сийбърт
14:55 Пиксел Пинки 2
15:20 Сафарито на Скаут
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя
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 Фатални жени
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 3
0:30 Телепазарен прозорец
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Капри
3:00 Дойче веле: Шифт
3:15 Въпрос на чест 3
4:15 Здравето отблизо /найдоброто/

СРЯДА, 6 юни
06:00 Вълкана Стоянова - гласът на Тракия
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Евроновини: В бъдещето
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Опознай България
11:15 България от край до
край 2
11:45 Европейски маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:25 Български уроци – аз уча
български
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Светлина в безкрая
15:35 Едно голямо семейство 3
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 3
19:00 Иван Радоев: Поетът
стреля в сърцето си
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Човекът, който донесе
дъжд
23:45 Ленти и документи: „Ковачът Данчо“
00:05 Изкуството на 21 век
00:35 Местно време
01:05 Америка днес
02:00 България от край до
край 2
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя
04:00 Часът на зрителите
04:30 Иван Радоев: Поетът
стреля в сърцето си

ЧЕТВЪРТЪК, 7 юни
06:00 Огрей, зорничке, Дунава
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Светлина в безкрая
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци – аз уча
български
11:10 Знаете ли...
11:25 Булевардът
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:30 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Под морските вълни
15:30 Едно голямо семейство 3
16:30 Стани богат
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 Едно голямо семейство 3
19:00 Иван Радоев: Поетът
стреля в сърцето си
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътешествия
21:30 Рецепта за култура
22:30 Крайна сила
00:00 Изкуството на 21 век
00:30 Местно време: Без бариери
01:00 Крайна сила
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя
04:00 Часът на зрителите
04:30 Иван Радоев: Поетът
стреля в сърцето си
05:30 Изкуството на 21 век

СРЯДА, 6 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо /найдоброто/
Малки истории
По света и у нас
Рецепта за култура
Да намериш хармония
Добро утро с БНТ 2
„Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
Здравето отблизо /найдоброто/
Вяра и общество с Горан
Благоев
Местно време
По света и у нас
Още от деня
Съвременници 2: “Завръщане в образа”
Малки истории
Нагоре с краката
По света и у нас
Спортни новини
Гост от морето - Николай
Урумов на 55 г.
Ново 10 + 2
Непозната земя
По света и у нас
Зелена светлина
История.bg
Още от деня
Време за губене
Местно време
На опера с БНТ 2: “Травиата” от Джузепе Верди
Съдби човешки
Ай да идем

ЧЕТВЪРТЪК, 7 юни
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /найдоброто/
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Нагоре с краката
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
15:15 Здравето отблизо /найдоброто/
16:30 Библиотеката
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Пътувай с БНТ 2
19:00 В кадър
19:30 Малки истории
19:45 Нон-стоп онлайн
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Обещанието 2
21:55 Концерт на Георги Вълчев /цигулка/ и Лора
Чекоратова /пиано/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Време за губене
00:00 България от край до
край 3
00:30 Още от деня
00:45 Мотоспорт Екстра
01:15 Местно време: Без бариери
01:45 Библиотеката

06:00
09:00
09:15
10:30
11:40
12:00
12:30
13:30
13:45
14:45
15:15
16:30
17:30
18:00
18:20
19:00
19:30
19:45
20:00
20:45
21:00
21:30
22:30
23:00
23:25
23:30
00:30
01:10
01:40
02:10
02:45
03:30
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ПЕТЪК, 1 ЮНИ
„Трансформърс прайм”
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините
„Шоуто на Слави”
Премиера: „Убежище от
грехове” еп. 7
15:00 Премиера: „Шест сестри”
еп. 14
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп. 14
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Скъпи наследници” еп. 100
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 „11 А“ - драма, комедия
(България, 2015), режисьор - Михаела Комитова, актьори - Яна Маринова, Ралица Паскалева,
Ники Сотиров, Башар
Рахал, Бойка Велкова и
др.
22:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” еп. 21
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” - токшоу
04:30 „Времето лети” еп. 61
05:30 „Комиците и приятели” комедийно шоу
06:00
06:30
09:30
12:00
12:30
13:30

bTV синема
Петък, 1 юни
06:00 „Революция Z”с.4, еп. 6
07:00 Премиера: „Вътрешна
сигурност”с.6, еп.1
08:15 „Дневниците на
вампира”с.7, еп.10
09:30 „ Убийство на Хелоуин”
- драма, трилър (САЩ,
2007), актьори - Лора
Харинг, Линдън Ашби,
Кент Тремблът, Бренда
Кембъл и др.
11:30 „Революция Z”с.4, еп.7
12:30 Премиера: „Вътрешна
сигурност”с.6, еп.2
13:45 „Дневниците на
вампира”с.7, еп.11
14:45 „Умирай умно” - комедия
17:00 „Среднощно слънце” приключенски
19:15 Премиера: „Щъркелчето
Ричард“ - анимция, (Люксембург, Белгия, Германия, Норвегия, 2017),
режисьор - оби Кенгел,
Реза Мимера, сценаристи - Раза Мемари
21:00 „Снежанка и ловецът“ екшън, приключенски,
драма (САЩ, 2012),
режисьор - Рупърт Сандърс, актьори - Кристен
Стюарт, Крис Хемсуърт,
Чарлийз Терон, Тоби
Джоунс, Сам Клафлин и
др.
23:30 „Събудих се в Мексико” комедия
01:30 „Нощта на ужасите 2:
Кръв” - комедия, ужаси
(САЩ, 2013), режисьор Едуардо Родригез, актьори - Уил Пейн, Джейми
Мърей, Шон Пауър, Саша
Паркинсън, Крис Уолър и
др.
03:30 „Чийч и Чонг: Анимационният филм” - анимация, комедия
бтв комеди
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
12:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
02:00
03:00
04:00
05:00

Петък, 1 юни
„Загадките на Лора” - сериал, с.1
„Моето семейство“ - сериал
„Шегаджии” - сериал, с.3
„Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
„Весели крачета 2” - анимация (САЩ, 2011), режисьор - Джордж Милър
„Страхотни новини“
„Щурите съседи“ - сериал
„Теория за големия
взрив“ - сериал
„Стъпка по стъпка“ - сериал
„Приятели“ - сериал
„Столичани в повече” сериал, с.12
„Щурите съседи” - сериал
„Моето семейство” - сериал, с.4
„Стъпка по стъпка” - сериал, с.6
„Приятели” - сериал, с.8
„Теория за големия
взрив” - сериал, с.7
„Модерно семейство” сериал, с.8
„Весели крачета 2” - анимация (САЩ, 2011), режисьор - Джордж Милър
„Загадките на Лора“ - сериал, с.3
„Без пукната пара“ - сериал
„Модерно семейство” сериал
„Загадките на Лора“ - сериал

Най-гледаните
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Български

тв програми

30.V. - 5.VI.2018 г.

СЪБОТА, 2 ЮНИ
06:00 „Малкото пони: Приятелството е магия”
07:00 „Двама мъже и половина” еп. 22, 23
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T” - лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините
12:30 „Богатствата на България“ - документална
поредица
13:00 „Какво искат момичетата” - драма
15:00 „Истински истории“
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Лабиринтът: Невъзможно бягство” - фантастика
22:00 „От другата страна“ - екшън, драма, криминален
(САЩ, 2006), режисьор
- Мартин Скорсезе,
актьори - Рей Уинстън,
Джеймс Бадж Дейл
01:00 „Чистката” - ужаси,
трилър, фантастика
(Франция, САЩ, 2013),
режисьор - Джеймс Демонако, актьори - Итън
Хоук, Лина Хийди, Макс
Бъркхолдър, Аделаида
Кейн, Едуин Ходж, Тони
Олър, Рийс Уейкфилд,
Том Йи и др.
02:30 bTV Репортерите
03:00 „Cool…T”
04:00 „Времето лети” еп.62
05:00 „Двама мъже и половина”

НЕДЕЛЯ, 3 ЮНИ
06:00 „Малкото пони: Приятелството е магия”
07:00 „Като на кино“ - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” - токшоу с
водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТе: Четириевангелието на Иван
Александър” - документално предаване
13:00 „Споделено” - комедия
(САЩ, 2013), режисьор
- Никол Холофсенър,
актьори - Джулия Луис Драйфус, Лени Лофтин,
Джесика Сент Клер,
Кристофър Никълъс
Смит, Трейси Феъруей,
Тони Колет, Джеймс Гандолфини и др.
15:00 „Бел“ - биографичен,
драма, романтичен
(Великобритания, 2013),
режисьор - Амма Асанте,
актьори - Матю Гууд,
Наташа Уилямс, Алън
Маккена, Том Фелтън,
Пенелопа Уилтон, Миранда Ричардсън, Емили
Уотсън, Сара Гадон, Том
Уилкинсън, Сюзан Браун
и др.
17:00 „120 минути”
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Гласът на България“ музикално шоу

22:30 „Папараци“ - телевизионен таблоид
23:30 „Девет” - драма, мюзикъл, романтичен
01:30 „Споделено” - комедия
(САЩ, 2013), режисьор
- Никол Холофсенър,
актьори - Джулия Луис Драйфус, Лени Лофтин,
Джесика Сент Клер
03:00 bTV Репортерите
03:30 „Търси се…” - токшоу с
водещи Меги и Нели
04:30 „Времето лети” еп.63
05:30 „Двама мъже и половина”
ПОНЕДЕЛНИК, 4 юни
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове” еп. 8
15:00 Премиера: „Шест сестри”
еп. 15
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп. 14
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“ еп. 28
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” еп. 34

21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ яп.1
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” еп. 22
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” - токшоу
04:30 „Времето лети” еп. 64
05:30 „Лице в лице” - публицистично предаване
ВТОРНИК, 5 юни
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове” еп. 9
15:00 Премиера: „Шест сестри”
еп. 16
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп. 15
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Сърцето на града“ еп. 29
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” еп. 35
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ яп.2
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна
емисия

00:00
01:00
02:00
02:30
04:30
05:30

„Под наблюдение” еп. 23
„Шест сестри”
bTV Новините
„Преди обед” - токшоу
„Времето лети” еп. 65
„Лице в лице” - публицистично предаване
СРЯДА, 6 юни
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове” еп. 10
15:00 Премиера: „Шест сестри”
еп. 17
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп. 16
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Сърцето на града“ еп. 30
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” еп. 36
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ яп.3
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” еп. 1
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” - токшоу
04:30 „Времето лети” еп. 66

05:30 „Лице в лице” - публицистично предаване
ЧЕТВЪРТЪК, 7 юни
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове” еп. 11
15:00 Премиера: „Шест сестри”
еп. 18
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп. 17
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“ еп. 31
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” еп. 37
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ яп.4
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” еп. 2
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” - токшоу
04:30 „Времето лети” еп. 67
05:30 „Лице в лице” - публицистично предаване

Събота, 2 юни
06:00 „Събудих се в Мексико” комедия, приключенски
(САЩ ,2014), режисьор
- Скот Армстронг, актьори - Адам Пали, Ти Джей
Милър, Томас Мидълдич
08:15 „Психотерапевт” - комедия, драма (САЩ, 2009),
режисьор - Джонас Пейт,
актьори - Кевин Спейси,
Джо Нунез, Марк Уебър
10:15 „Кутията“ - трилър, ужаси
(САЩ, 2009), режисьор
- Ричард Кели, актьори Джеймс Марсдън, Джон
Магаро, Камерън Диас,
Франк Лангела, Джеймс
Ребхорн, Джилиан Джейкъбс и др.
12:30 „Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
13:30 „На един черпак разстояние” - драма
16:15 „Терминатор: Генесис“ екшън
18:45 „Умирай умно” - комедия, екшън, криминален
(САЩ, 2008), режисьор
- Питър Сегал, актьори Стив Карел, Ан Хатъуей,
Дуейн Джонсън - Скалата, Алън Аркин и др
21:00 „Червената шапчица” драма
23:00 Cinema X: „Пандориум” трилър, фантастика, ужаси (САЩ, Германия, 2009),
режисьор - Кристиан
Алверт, актьори - Денис
Куейд, Бен Фостър, Кунг
Ле, Кам Гигандет, Антье
Трауе, Цунг Ле, Еди Рус и
др.
01:15 „Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
02:15 „Любов от разстояние” романтичен
04:15 „Революция Z”с.4, еп.7

Неделя, 3 юни
06:00 „Убийство на Хелоуин“
- драма, трилър (САЩ,
2007), актьори - Лора
Харинг, Линдън Ашби,
Кент Тремблът, Бренда
Кембъл и др.
08:00 „Елхички 3” - комедия
10:00 „Щъркелчето Ричард” анимация (Люксембург,
Белгия, Германия, Норвегия, 2017), режисьор
- оби Кенгел, Реза Мимера, сценаристи - Раза
Мемари
11:45 „Мисис Даутфайър” - комедия (САЩ, 1993), режисьор - Крис Кълъмбъс,
актьори - Робин Уилямс,
Пиърс Броснан, Сали
Филд, Робърт Проски и
др.
14:15 Премиера: „Отвличане“ трилър
16:30 „Снежанка и ловецът” екшън
19:00 „Червената шапчица” драма
21:00 „Фантастичната четворка” - екшън
23:00 „Син под чехъл” - комедия (САЩ 2008), режисьор - Винс Ди Меглио,
актьори - Даян Кийтън,
Дакс Шепърд, Лив
Тейлър, Майк Уайт, Кен
Хауърд и др.
00:45 „Мрежа от лъжи” - екшън
(САЩ, 2008), режисьор
- Ридли Скот, актьори
- Карис ван Хоутен, Леонардо Ди Каприо, Ръсел
Кроу, Марк Стронг, Али
Сулиман, Майкъл Гастон,
Саймън Макбърни,
Оскар Айзък, Голшифте
Фарахани и др.
03:15 „Убийство на Хелоуин“
- драма, трилър (САЩ,
2007), актьори - Лора
Харинг, Линдън Ашби

Понеделник, 4 юни
06:00 „Революция Z” - сериал,
с.4, еп.7
07:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.2
08:45 „Мисис Даутфайър” - комедия (САЩ, 1993), режисьор - Крис Кълъмбъс,
актьори - Робин Уилямс,
Пиърс Броснан
11:30 „Революция Z” - сериал,
с,4., еп. 8
12:30 Премиера: „Вътрешна
сигурност” еп. 3
13:30 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.12
14:30 „Червената шапчица” драма
16:30 „Фантастичната четворка” - екшън
18:45 „Елхи 1914” - комедия
(Русия , 2014), режисьори
- Тимур Бекмамбетов,
Юрий Биков, актьори Леонид Архангелский,
Дато Бахтадзе, Антон
Богданов Иван Бред,
Анна Килкевич и др.
21:00 Премиера: „Рок Дог“ анимация, комедия, семеен ( Китай, САЩ, 2016),
сценаристи - Аш Бранън,
Кърт Воелкер, Денис
Брадли, режисьор - Аш
Бранън
23:00 „Любов от разстояние“
- романтичен, комедия
(САЩ, 2010), режисьор Нанет Бърстийн, актьори
- Дрю Баримор, Джъстин
Лонг, Чарли Дей, Джейсън Съдейкис, Кристина
Апългейт, Рон Ливингстън, Джун Даян Рафаел,
Кели Гарнър и др.
01:00 „Революция Z” - сериал,
с.4, еп.8
02:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.3
03:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.12

Вторник, 5 юни
06:00 „Революция Z” - сериал,
с.4, еп.8
07:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.3
08:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.12
09:15 „Червената шапчица” драма,трилър
11:30 „Революция Z” - сериал,
с,4., еп.9
12:30 Премиера: „Вътрешна
сигурност” - сериал, с.6,
еп. 4
13:30 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.13
14:30 „Елхи 1914” - комедия
(Русия , 2014), режисьори
- Тимур Бекмамбетов,
Юрий Биков, актьори Леонид Архангелский,
Дато Бахтадзе, Антон
Богданов Иван Бред,
Анна Килкевич и др.
16:45 „Психотерапевт” - комедия, драма (САЩ, 2009),
режисьор - Джонас Пейт,
актьори - Кевин Спейси,
Джо Нунез, Марк Уебър и
др.
19:00 „Събудих се в Мексико” комедия, приключенски
21:00 „Златният компас” - фентъзи, приключенски
23:15 „Моля, залагайте!”
- драма (САЩ, 2013),
режисьор - Бронуен Хюз,
актьори - Стивън Паскуале, Каролин Давернас,
Антъни Керигън, Майкъл
Арден, Джанкарло Еспозито, Дженифър Ферин,
Майкъл Рисполи, Саша
Слоан, Патрик Даро и др.
01:00 „Революция Z” - сериал,
с.4, еп.9
02:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.4
03:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.13

Сряда, 6 юни
06:00 „Революция Z” - сериал,
с.4, еп.9
07:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.4
08:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.13
09:15 „Златният компас” - фентъзи, приключенски
11:45 „Революция Z” - сериал,
с,4., еп.10
12:45 Премиера: „Вътрешна
сигурност” - сериал, с.6,
еп. 5
13:45 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.14
14:45 „Син под чехъл” - комедия (САЩ 2008), режисьор - Винс Ди Меглио
16:30 „Моля, залагайте!”
18:30 „Снежанка и ловецът“ екшън, приключенски,
драма (САЩ, 2012),
режисьор - Рупърт Сандърс, актьори - Кристен
Стюарт, Крис Хемсуърт,
Чарлийз Терон, Тоби
Джоунс, Сам Клафлин и
др.
21:00 „Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 1) - драма, приключенски, фентъзи (САЩ, Великобритания, 2010), режисьор
- Дейвид Йейтс, актьори
- Франсис Де Ла Тур, Маги Смит, Бони Райт, Том
Фелтън, Домнал Глийсън,
Даниел Радклиф
23:45 „Живи легенди” - драма,
комедия, приключенски
(България, 2014), режисьор - Николай Илиев,
актьори - Стефан Щерев,
Яна Маринова, Георги
Кадурин
01:45 „Революция Z” еп.10
02:45 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.5
03:45 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.14

Четвъртък, 7 юни
06:00 „Революция Z” - сериал,
с.4, еп.10
07:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.5
08:15 „Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 1)
11:15 „Революция Z” - сериал,
с,4., еп.11
12:15 Премиера: „Вътрешна
сигурност” - сериал, с.6,
еп. 6
13:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.15
14:15 „Психотерапевт” - комедия, драма (САЩ, 2009),
режисьор - Джонас Пейт,
актьори - Кевин Спейси,
Джо Нунез, Марк Уебър и
др.
16:15 „На един черпак разстояние” - драма
19:00 „Рок Дог“ - анимация
21:00 „Хари Потър и даровете на смъртта” (част
2)” - драма, фентъзи,
приключенски (САЩ,
2011), режисьор - Дейвид
Йейтс, актьори - Домнал
Глийсън, Даниел Радклиф, Ема Уотсън, Рупърт
Гринт, Тимъти Спол,
Хелена Бонъм Картър,
Майкъл Гембън
23:30 „Ритуалът” - драма,
ужаси, трилър (САЩ,
2011), режисьор - Микаел
Хафстрьом, актьори Антъни Хопкинс, Колин
О’Донахю, Алис Брага,
Крис Маркуит, Кийрън
Хайндс, Тоби Джоунс,
Марта Гастини, Рутгер
Хауър, Бен Чийтман и др.
01:45 „Революция Z” - сериал,
с.4, еп.11
02:45 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.6
03:45 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.15

Събота, 2юни
06:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.1
07:00 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.5
08:00 „Бърът” - сериал, с.4
09:00 „Онези от партера” - с.2
10:00 „Дневникът на Бриджит
Джоунс“ - комедия
12:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
14:00 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - сериал
17:30 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „Полицейска академия”
- екшън, комедия (САЩ,
1984),режисьор - Хю Уилсън, актьори - Джордж
Гейнс, Лесли Истърбрук,
Ким Катрал, Стив Гутемберг, Д. Б. Байли, Буба
Смит, Дейвид Граф, Донован Скот и др.
22:30 „Фитнес Тони” - сериал
23:30 „Двама мъже и половина” - сериал
00:30 „Теория за големия
взрив” - сериал
01:00 „Онези от партера” - сериал
02:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.3
03:00 „Барът“ - сериал
04:00 „Двама мъже и половина” - сериал
05:00 „Фитнес Тони“ - сериал
Неделя, 3 юни
06:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.1
07:00 „Двама мъже и половина“ - сериал, с.5
08:00 „Барът” - сериал, с.4
09:00 „Онези от партера” - с.2

10:00 „Полицейска академия”
- екшън, комедия (САЩ,
1984),режисьор - Хю Уилсън, актьори - Джордж
Гейнс, Лесли Истърбрук,
Ким Катрал, Стив Гутемберг, Д. Б. Байли, Буба
Смит, Дейвид Граф, Донован Скот и др.
12:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
14:00 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - сериал
17:30 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „Дневникът на Бриджит
Джоунс“ - комедия
22:30 „Фитнес Тони” - сериал
23:30 „Двама мъже и половина” - сериал
00:30 „Теория за големия
взрив” - сериал
01:00 „Онези от партера” - сериал
02:00 „Загадките на Лора“ - сериал, с.3
03:00 „Барът“ - сериал
04:00 „Двама мъже и половина” - сериал
05:00 „Фитнес Тони“ - сериал
Понеделник, 4 юни
06:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.1
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
09:00 „Столичани в повече” с.12
10:00 „Тами“ - комедия (САЩ,
2014), режисьор - Бен
Фалкон, актьори - Мелиса Маккарти, Сюзан
Сарандън, Кати Бейтс,
Алисън Джани, Марк
Дюплас, Дан Акройд, Бен

Фалкон, Сара Бейкър и
др.
12:00 „Модерно семейство“ сериал
12:30 „Щурите съседи” - сериал
14:00 „Теория за големия
взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“ - сериал
19:30 „Моето семейство“ - сериал, с.4
20:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.6
21:00 „Приятели“ - сериал, с.8
22:00 „Теория за големия
взрив” - сериал, с.7
23:00 Премиера: „Модерно
семейство” - сериал, с.8
00:00 „Тами“ - комедия (САЩ,
2014), режисьор - Бен
Фалкон, актьори - Мелиса Маккарти, Сюзан
Сарандън, Кати Бейтс,
Алисън Джани, Марк
Дюплас, Дан Акройд, Бен
Фалкон, Сара Бейкър и
др.
02:00 „Загадките на Лора“ - сериал
03:00 „Без пукната пара“ - сериал
04:00 „Модерно семейство” сериал
05:00 „Загадките на Лора“ - сериал
Вторник, 5 юни
06:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.1
07:00 „Моето семейство“ - сериал

08:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
09:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
10:00 „Семейство Милър” комедия, криминален
(САЩ, 2013), режисьор:
Роусън Маршал Търбър,
актьори - Дженифър
Анистън, Томас Ленън,
Лаура - лей, Уил Поутрол,
Моли С. Куин, Ема Робъртс и др.
12:00 „Модерно семейство“ сериал
12:30 „Щурите съседи” - сериал
14:00 „Теория за големия
взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
18:00 „Щурите съседи“ - сериал
19:30 „Моето семейство“ - сериал, с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.6
21:00 „Приятели“ - сериал, с.8
22:00 „Без пукната пара” - сериал, с.4
23:00 Премиера: „Модерно
семейство” - сериал, с.8
00:00 „Семейство Милър” комедия, криминален
(САЩ, 2013), режисьор:
Роусън Маршал Търбър,
актьори - Дженифър
Анистън, Томас Ленън,
Лаура - лей, Уил Поутрол,
Моли С. Куин, Ема Робъртс и др.
02:00 „Загадките на Лора“ - сериал
03:00 „Без пукната пара“ - сериал

Сряда, 6 юни
06:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.1
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
09:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
10:00 „Полицейска академия”
- екшън, комедия (САЩ,
1984),режисьор - Хю Уилсън, актьори - Джордж
Гейнс, Лесли Истърбрук,
Ким Катрал, Стив Гутемберг, Д. Б. Байли, Буба
Смит, Дейвид Граф, Донован Скот и др.
12:00 „Модерно семейство“ сериал
12:30 „Щурите съседи” - сериал
14:00 „Теория за големия
взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“ - сериал
19:30 „Моето семейство“ - сериал, с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал, с.6
21:00 „Приятели“ - сериал, с.8
22:00 „Без пукната пара” - сериал, с.4
23:00 Премиера: „Модерно
семейство” - сериал, с.8
00:00 „Средиземноморска
диета” - комедия, романтичен (Испания, 2009),
режисьор - Хоакин Ористрей, актьори - Оливия
Молина, Пако Леон,
Алфонсо Басеве, Кармен

Балаге, Роберто Алварез
02:00 „Загадките на Лора“ - сериал
03:00 „Шегаджии“ - сериал
04:00 „Модерно семейство”
05:00 „Загадките на Лора“
Четвъртък, 7 юни
06:00 „Загадките на Лора”
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
09:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
10:00 „Дневникът на Бриджит
Джоунс“ - комедия,
романтичен (Франция,
Великобритания, Ирландия, 2001), режисьор
- Шарън Магуайър,
актьори - Рене Зелуегър,
Хю Грант, Колин Фърт,
Джеймс Калис, Сали Филипс, Джим Броудбент,
Джема Джоунс
12:00 „Модерно семейство“
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Теория за големия
взрив“ - сериал
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави”
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“
20:00 „Стъпка по стъпка“
21:00 „Приятели“ - сериал, с.8
22:00 „Без пукната пара”
23:00 Премиера: „Модерно
семейство” - сериал, с.8
00:00 „Тами“ - комедия (САЩ,
2014), режисьор - Бен
Фалкон, актьори - Мелиса Маккарти, Сюзан
Сарандън
02:00 „Загадките на Лора“
03:00 „Шегаджии“ - сериал
04:00 „Модерно семейство” сериал
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06.20
09.30
11.30
12.00
12.30
13.30
14.30
16.00
16.30
17.30
17.55
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
23.30
00.30
01.30
02.30
04.00
05.20

ПЕТЪК, 1 юни
„Здравей, България”
„На кафе”
„Бон Апети” – предаване
Новините на NOVA
„Войната на розите“
„Остани с мен” (премиера) – сериен филм
„Прости ми” (премиера)
Новините на NOVA
„Намери ме” (премиера
„Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Семейни войни” (премиера) – телевизионна игра
Новините на NOVA – централна емисия
„Черешката на тортата” –
предаване на NOVA
„Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
Новините на NOVA
„София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
„Господари на ефира“ –
забавно предаване
„Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
„Черният списък” – сериен филм, 3 сезон
„Докоснати от слънцето“
– сериен филм
„Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
„Войната на розите“ – сериен филм /п/
„Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

Канал 3
05:30
06:00
07:00
09:00
11:45
12:00
12:15
12:20
13:00
13:15
13:45
14:00
14:30
15:00
15:15
15:30
17:00
17:10
17:15
18:00
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
00:00
00:30
01:30
06:30
07:00

ПЕТЪК, 1 ЮНИ
„Кухнята на Звездев”/п/
„Денят на живо”/п/
“Всяка сутрин“
„Парламентът на живо“
Топ Шоп
НОВИНИ
Телемаркет
„Парламентът на живо“
НОВИНИ
„Парламентът на живо“
Телемаркет
НОВИНИ
„Кухнята на Звездев”
НОВИНИ
Топ шоп
“Всеки следобед“
НОВИНИ
Телемаркет
„Имате думата, избрано
НОВИНИ Централна емисия
„Патарински Live”
НОВИНИ
“Денят на живо”
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
“Денят на живо”/п/
„Патарински Live”/п/
НОВИНИ/п/
„Спорт в обектива”/п/
-09:00 - Повторения
СЪБОТА, 2 ЮНИ
„Кухнята на Звездев”/п/
„Интервю” с Наделина

Тв Европа
ПЕТЪК, 1 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини

Най-гледаните
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СЪБОТА, 2 юни
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 2
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „МХП: Маймунски
Х-тремни Постижения”
– с уч. на Роби Бенсън,
Тревър Райт, Ян Баг, Роб
Тинклър, Гуинит Уолш
14.50 „Синьо увлечение“ – с
уч. на Кейт Босуърт, Матю Дейвис, Крис Талоа,
Саное Лейк, Мишел Родригес и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Любовта на Жулиета” – с
уч. на Аманда Сийфрид,
Ванеса Редгрейв, Франко
Неро, Кристофър Игън,
Гаел Гарсия Бернал и др.
22.10 „Джак Райън: Теория
на хаоса”– с уч. на Крис
Пайн, Кевин Костнър,
Кийра Найтли, Кенет
Брана, Колм Феоре
и др.
00.20 „Назначението” – с уч. на
Ейдън Куин, Бен Кингсли,
Доналд Съдърланд и др.
02.45 „Синьо увлечение“ – с
уч. на Кейт Босуърт, Матю Дейвис, Крис Талоа,
Саное Лейк, Мишел Родригес и др. /п/
04.50 „МХП: Маймунски
Х-тремни Постижения”
– с уч. на Роби Бенсън,
Тревър Райт, Ян Баг, Роб
Тинклър, Гуинит Уолш и
др. /п/

НЕДЕЛЯ, 3 юни
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 2
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Неизпратено писмо” – с
уч. на Калърд Харис, Ева
Лару, Шерилин Уилсън,
Холи Уеб и др.
14.15 „Заседнали в рая” – с
уч. На Ванеса Марсил,
Синди Пикет, Джеймс
Дентън и др.
16.00 „Аз обичам България“
– забавно предаване на
NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Жива стомана” – с уч.
на Хю Джакман, Кевин
Дюранд, Хоуп Дейвис,
Джеймс Ребхорн, Антъни
Маки, Еванджелин Лили
и др.
22.40 „Наказателят”– с уч. на
Джон Траволта, Томас
Джейн, Саманта Матис,
Бен Фостър
и др.
01.15 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.45 „Неизпратено писмо” – с
уч. на Калърд Харис, Ева
Лару, Шерилин Уилсън,
Холи Уеб и др./п/
03.45 „Заседнали в рая” – с уч.
на Ванеса Марсил, Синди
Пикет, Джеймс Дентън и
др./п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 4 юни
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 3 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.00 „Непростимо“ – сериен
филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ВТОРНИК, 5 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
03.00 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

СРЯДА, 6 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

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

НЕДЕЛ, 3 ЮНИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж”, избрано от
седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 07:00 - Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 4 ЮНИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00
НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/

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

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

ВТОРНИК, 5 ЮНИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Времето, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс”/п/
12:00 НОВИНИ
12:25 Телемаркет
12:30 „Интервю” с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/

СРЯДА, 6 ЮНИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето
и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 2 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето
и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство”
с Д. Наумова
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика

20.00
20.20
20.25
20.30
20.40
21.00
21.45

Новини
Спорт
„В обектива”
новини
Кариера
Вечерни Новини
прогноза за времето
и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 3 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Бизнес дейли /п/
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.05 „Плюс - минус” /п/
11.30 Новини
11.35 „Плюс - минус” /п/
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 Телестар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Бъдете здрави
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето
и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето
и спорт
16.00 Новини

16.05 „Документите с Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция - публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция - публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю - предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 4 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп

15.00
15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Новини
Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето
и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00, 5.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 5 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини

14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето
и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00, 5.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 6 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни

Новини
Прогноза за времето
новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето
и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00, 5.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 7 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
13.25
13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15
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ЧЕТВЪРТЪК, 7 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 7 ЮНИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето
и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00, 5.00 Нощен новинарски информационен блок
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петък, 1 юни
07.00 „Природата влезе в душата ми“ - документален
филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
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 Прокудени от бащин
край
14.00 “Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 Документален филм
19.00 Класически концерт
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.
22.30 Дневниците на уфолога
23.45 Поп музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир ЗахариЕВ Р ОКОМ
Петък, 1 юни
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Четвъртата власт - с Ник
Щайн
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 55
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 88 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Шпионката на Коко Скрита камера
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Страници от живота - 55
еп. - Сериал
04:00 Изумрудената огърлица
- 88 еп. - Сериал
05:00 ЕвроДикоФ

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:15
09:30
09:55
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:30
23:20
00:10

01:40
03:20

Петък, 1 юни
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. «Три аккорда»
(16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Леонид Барац, Александр
Демидов, Камиль Ларин,
Ростислав Хаит, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов в
фильме «Страна чудес» (12+)
Владимир Меньшов, Фёдор
Лавров, Наталья Ткаченко в
фильме «Ивановы» (16+)
Георгий Бурков, Нина Усатова
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Най-гледаните
ев
05.00 “Паралакс” - публицистично предаване
06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
14.15
14.40
15.15
15.45
16.00
17.00
17.30
18.00
19.30
19.50
20.00
22.30

събота, 2 юни
Документален филм
„Приказки с Ванчето „
Новини
Ранни вести на живо
НОВИНИ - сутрешна емисия
“Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
НОВИНИ - обедна емисия на живо
“Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
Актуален репортаж
Класическа музика
„През планини и морета“
- документална поредица
Класическа музика
“Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
“Изгнаници клети …”
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
“Паралакс” - публицистично предаване на
живо
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
Другата история
“От българско, по - българско” с Галя Асенова на
живо
Новини. Прогноза за
времето. Другата история

Събота, 2 юни
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
14:00 Ключът към успеха
14:30 Шпионката на Коко Скрита камера
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Клуб Уинкс - 75 еп.- Анимация
17:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
18:00 Новини
18:15 Веществени доказателства - 5 еп. - Сериал
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Четвъртата власт - с Ник
Щайн
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева

23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.30 Новини. Прогноза за
времето + Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката
04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по - българско” с Галя Асенова
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
14.00
15.00
16.00
17.30
17.45
18.15
19.30
20.00
21.30
22.00
22.30
23.30
01.30

05:00 Шпионката на Коко Скрита камера
05:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
06:00 Веществени доказателства - 5 еп. - Сериал
Неделя, 3 юни
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
14:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Клуб Уинкс - 76 еп.
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:15 - Документален филм
19:00 Поглед отвън - с Николай
Томов
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 - Документален филм
06:00 Делници - с Николай
Колев

в фильме «Байка» (12+)
04:45 «Модный приговор»
06:00
06:10

08:05
08:45
08:55
09:40
10:00
10:20
11:15
12:00
12:20
14:50
16:00

18:00
18:15

неделя, 3 юни
Ранни вести на живо
НОВИНИ - сутрешна емисия
“Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
НОВИНИ - обедна емисия на живо
„Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на
живо
Разбулване „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
„Първото благо“
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
„Дневниците на уфолога“
- на живо
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
“Алтернативи” на живо
Документален филм
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” на живо
„Час по България“
“Фронтално”
Новини.Прогноза за вре-

Събота, 2 юни
Новости
Памяти Александра Абдулова. Александр Абдулов,
Ирина Алфёрова в фильме «С
любимыми не расставайтесь»
(12+)
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые приключения»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Александр Абдулов. „С любимыми не расставайтесь“» (12+)
Памяти Александра Абдулова (16+)
Новости (с субтитрами)
Александр Абдулов, Евгения
Симонова в фильме «Обыкновенное чудо»
Памяти Александра Абдулова
Александр Абдулов, Ирина
Муравьёва, Леонид Куравлёв
в комедии «Самая обаятельная и привлекательная» (12+)
Вечерние новости (с субтитрами)
Памяти Александра Абдуло-

19:45
21:00
21:20
22:45
00:10

02:25
03:45

05:05

тв програми

Български

мето
02.00 “Паралакс“ 03.30 Прокудени от бащин
край 04.30 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева
понеделник, 4 юни
07.00 „Маски и роли “ - док.
филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Алтернативи 14.15 Паралакс 15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 16.00 Първото благо 17.00 „Боженци“ - док.филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо
Понеделник, 4 юни
10:00 Поглед отвън - с Николай
Томов
11:00 Седмицата на #Иво
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 56
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица 89 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Военна прокуратура - 46
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Страници от живота - 55
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 89 еп. - Сериал
06:00 Делници

ва
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
Александр Абдулов, Ирина
Алфёрова в фильме «С любимыми не расставайтесь» (12+)
Олег Янковский, Инна Чурикова, Елена Коренева, Игорь
Кваша, Александр Абдулов в
фильме Марка Захарова «Тот
самый Мюнхгаузен»
Елена Майорова, Сергей
Газаров, Валерий Баринов в
фильме «Везучая» (12+)
Наталья Варлей, Георгий
Вицин, Евгений Моргунов в
фильме «Большой аттракцион»
«Модный приговор»

Неделя, 3 юни
06:00 Новости
06:10 Георгий Бурков, Донатас
Банионис в детективе «Сумка
инкассатора»
07:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:10 «Часовой» (12+)
08:40 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 К юбилею актёра. «Георгий
Бурков. Ироничный Дон Ки-

Деянов
03.00 Телевизионен форум 05.00 Облаче ле, бяло 06.00 „От психология към картина“ - док.филм
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.15
16.15
17.30
17.45
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.00
02.00

вторник, 5 юни
„На ползу роду в
с.Баляново“ - документален филм
„Приказки с Ванчето „
Новини
„Ранни вести“
НОВИНИ - сутрешна емисия
“Директно за културата“
НОВИНИ - обедна емисия
Китка народни песни
“Здравословно” с Христо
Деянов
Дискусионно студио”
Новини
„Край Босфора“
„Ако зажалиш“
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
„Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
“Здравословно” с Христо
Деянов
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
“Дискусионно студио”
„Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов
Новини. Прогноза за
времето
„Директно за културата“
Новини. Прогноза за
времето.
“Дискусионно студио”
“Здравословно” с Христо
Деянов

Вторник, 5 юни
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 57
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 90 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:05 Премълчани истини - с
Минчо Христов
20:00 Четвъртата власт - с Ник
Щайн
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Военна прокуратура - 47
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Четвъртата власт - с Ник
Щайн
03:45 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Страници от живота - 57
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 90 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

хот» (12+)
11:15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Ирина Муравьёва. «Не учите
меня жить» (12+)»
13:15 Комедия «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
15:05 Премьера. «Взрослые и дети». Праздничный концерт
17:00 «Ледниковый период. Дети».
Лучшее
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информационно-аналитическая
программа
22:30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр
23:40 Олеся Судзиловская, Юлия
Пересильд, Ольга Филимонова, Таисия Вилкова, Михаил
Пореченков в фильме «О чём
молчат девушки» (16+)
01:10 Премьера. Фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» (16+)
02:55 Дарья Михайлова, Родион
Нахапетов, Инна Чурикова,
Всеволод Шиловский в фильме «Валентина» (12+)
04:35 «Модный приговор»

03.00
05.00
06.00
06.15

07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.10
17.30
17.45
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.00
02.00
03.00
04.00

05.30 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
06.30 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт -

„Фронтално“
“Разбулване“ Класическа музика
„Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт

четвъртък, 7 юни
07.00 „Сътворението“ - документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
14.00 “Дискусионно студио
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло 16.30 Паралакс 17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 “Дискусионно студио”
03.00 “Първото благо“ 04.00 „Дневниците на уфолога
05.00 “Край Босфора“
06.15 „Всички на мегдана“

сряда, 6 юни
„ Съкровищницата на
България“ - документален филм
„Приказки с Ванчето“
Новини
Ранни вести НОВИНИ - сутрешна емисия
Парламентарен живот
НОВИНИ - обедна емисия
Китка народни песни
“Здравословно” с Христо
Деянов
“Дискусионно студио”
Кратки Новини
От българско, по - българско Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
„Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
“Здравословно” с Христо
Деянов
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
“Дискусионно студио”
публицистично предаване „Паралакс“ Новини. Прогноза за
времето
Изгнаници клети
Новини. Прогноза за
времето
“Дискусионно студио”
“Здравословно” с Христо
Деянов
“Нови хоризонти“ Алтернативи -

Сряда, 6 юни
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 58
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 91 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Военна прокуратура - 48
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 1 юни
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Пятое измерение
15:25 Склифосовский (2
сезон)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Обман
23:15 Жена по совместительству. Х/ф
00:50 Белая студия. Павел
Деревянко
01:35 Поздняя любовь.
Х/ф
06:00
10:00
11:00
11:40
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04:30 Страници от живота - 58
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 91 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев
Четвъртък, 7 юни
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 59
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 92 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Военна прокуратура - 49
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова

04:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
05:00 Пятое измерение
05:30 Пряничный домик

Х/ф
04:15 Линия жизни. Егор
Кончаловский
05:15 Искатели

Събота, 2 юни
06:00 Сыщик Самоваров
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему
свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
12:05 Юмор! Юмор!!
Юмор!!!
14:10 Моя любовь –
Россия!
14:40 Искатели
15:30 Линия жизни. Егор
Кончаловский
16:25 Штрафной удар. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Надломленные души. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:25 Открытый российский кинофестиваль “Кинотавр”
02:35 Человек у окна.

Неделя, 3 юни
06:00 Надломленные души. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разрешается
12:45 Фестиваль детской
художественной
гимнастики “Алина”
14:15 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
15:00 Напрасные надежды. Х/ф
18:15 Лига удивительных
людей
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:25 Дежурный по стране
01:10 Мечты из пластилина. Х/ф
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"Ï ñ î ð и а з а л
ïлþñ" ïîмаãа
телизация.
“ПсОриаЗал ПлЮс” се препоръчва:
 за подобряване състоянието
на кожата при псориазис;
 за подкрепа дейността на кожата при възпалителни кожни процеси;
 за подпомагане на кожното
кръвоснабдяване;
 за стабилизиране на кръвоносните съдове, на кожата и на процесите на епителизация.

Д-р Н. Подолешев,
дерматолог
Псориазисът е кожно заболяване, проявяващо се с кръгли червени петна по кожатa, които постепенно се покриват с множество
сребристобели люспи. По-късно
петната се уплътняват, надигат се
над кожата и се разрастват периферно. Нерядко болестните промени ангажират и кожата на главата и тогава в косата се наблюдава
изобилие от сребристобели люспи,
наподобяващи пърхот. Лечението
на псориазиса невинаги е лесно, но
независимо от това пациентите не
бива да се обезкуражават, тъй като днес терапевтичните възможности непрекъснато нарастват. Наред с класическите медикаменти
все по-широко приложение намира и фитотерапията. Понастоящем
аз препоръчвам много ефективния
препарат под формата на таблетки
П с О р и а З а л
ПлЮс. Според моите
лични наблюдения
така балансираната
комбинация
тонизира
кожата, стабилизира
кръвоносните й съдове, подобрява обмяната
на вещестата и процесите на епи-
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ÏÐÈ ÏÐÎËÅÒÍÎ
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Пролетта провоки- и гарантират пълноце- на събужданията, прера безсъние. Такъв пе- нен сън. За свойства- махва нервното напрериод на резки колеба- та на мелатонина да жение, стреса, тревожния в температурата и подобрява качеството ността при неврози.
атмосферното наляга- на съня вече говорих- Виватонин лека Нощ
не изисква специални ме. Във Виватонин ле- е ефективна природгрижи за осигуряване ка Нощ действието на на алтернатива на съна пълноценен сън.
мелатонина се усилва нотворните лекарства.
Ако към изострена- от високопречистения Повлиява благоприятта чувствителност по- и стандартизиран екс- но нервната система
ради смяната на се- тракт на Валериана. по физиологични мезоните прибавим и
ханизми. Безопасен е
понапредпри продължителна
налата възупотреба.
раст – безВиватонин
сънието ни
е гарантиЛека Нощ
рано. НесЗа
лучайно
пълноценен
специалистите госън
ворят за
състав:
епидемия
Високи колиот безсъчества на активние през
ни съставки с допролетта.
казан ефект върху
Тя никак
съня – екстракт от
не е безокорени на Валерибидна и като
ана 200 mg и Мелавсяка епидетонин – 5 mg.
мия взима мноДействие:
го жертви. Недос съкращава времеБиологично активните то за заспиване;
тигът на сън се отразява на целия орга- вещества от Валериа удължава продълнизъм както на пси- на успокояват нервна- жителността на съня;
хическо, така и на фи- та система, премахват
 намалява честотазическо ниво. Когато напрежението, стреса та на събужданията;
той не е достатъчен и улесняват заспиване регулира биолои човек спи по-мал- то. Благодарение на Ва- гичния часовник;
ко от седем часа но- лериана нощният сън е
 тушира стреса и
щем с много събужда- продължителен и пъл- психическите натоварния, нервната му сис- ноценен, без прекъс- вания;
тема се обостря. До- ване от чести събуж подобрява дейбрият сън подпомага дания. Екстрактът от ността на вегетативнаимунната защита на Валериана има и дру- та нервна система, наорганизма за спра- ги положителни ефек- строението и имунните
вяне с вирусите. Не- ти – подобрява настро- функции;
 улеснява адаптавъзможността да зас- ението, премахва трепим се появява по- вожността и подобрява цията след смяна на часовите зони;
често при жените за- концентрацията.
 мощен антиоксиВиватонин
лека
ради повишения стрес
(60%). Безсънието при Нощ улеснява заспи- дант.
Дозировка:
мъжете е значително ването, удължава пропо-слабо застъпено – дължителността на съ1 капсулa вечер 30-60
40%. Но при всички ня, намалява честотата мин. преди сън
то води до хронично
изтощение.
Vivatonin® е търговска марка на фирма бороЛа.
Всичко това може да се избегне. Ви- За консултация с лекар специалист се обърнете към
ватонин лека Нощ е клиника бороЛа, София 1202, ул. „Цар Симеон“ 52
уникална комбинация
тел. 02/983 62 03, е-mail: оffice@bоrоlа.соm.
от естествени съставки – мелатонина и Ва- За по-богата информация посетете www.vivatonin.
лериана, които взаимcom. може да поръчате онлайн на www.momo.bg
но усилват ефектите си

БЕЗПЛАТНИ
ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Медицинският институт на МВР – София, Очно
отделение, обявява извършване на безплатни очни
прегледи през юни с оглед профилактика на пациенти
с глаукома, катаракта, сухота в очите.
За записване - при проф. Ботьо ангелов, д.м.,
02/9821393 и 0888 22 68 45.
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Баìÿ ïри високо кръвно
и сърде÷носъдови заболÿваниÿ
Бамята е позната от
векове със своите полезни за здравето свойства.
Тя се препоръчва
като много полезна за
здравето, тъй като е
нискокалорична и лесносмилаема. Бамята съдържа калий, натрий,
манган, мед, магнезий,
ванадий, цинк, желязо,
соли на калция.
В семената й има масло, протеини, въглехидрати, витамини – С, В1,
В2, РР, каротин. В 100
грама се съдържат 18
ккал, слузести вещества,
органични киселини,
пектин. Бамята е полезна заради своите слузести вещества при язва, гастрит и други болести на
храносмил а телната
система,
като облекчава болките.
Тя сваля кръвното, помага при здравословни проблеми, свързани с обмяната на веществата, при сърдечносъдови заболявания.
Шушулките на бамята
предпазват от свободните радикали, особено за превенция на рак
на дебелото черво. Пак
заради това е полезна
и срещу преждевременно остаряване. Бамята е полезна и помага при хора, занимаващи се с тежък физически труд, и за прекара-

К

ожата е най-големият издайник за възрастта. С течение на времето се променят нейният тип, начинът, по
който изглежда и се чувства, а
с това трябва да се промени и
нашата грижа за нея.
Изсушаването, причинено
от възрастта, е проблем, който става все по-забележим и
се нуждае от повече внимание. Той може да засегне всички типове кожа. Изсушаването
и чувствителността на кожата
често са свързани и настъпват
едновременно. С годините кожата може да започне да се усеща все по-суха и опъната. Освен
това да се появи загрубяване,
напукване, образуване на мазоли, чест сърбеж.
Наред с нарастващите усещания за изсушаване по повърхността на кожата започват
да се забелязват малки пукнатини и бръчки, които постепенно
стават по-дълбоки и се увеличават на брой.
Свързаното със стареенето изсушаване е причинено
от комбинация от вътрешни
и външни фактори. Бариерната функция е отслабена, което
допринася за загубата на влага. Когато тази жизненоважна
функция на кожата е компрометирана, тя не е така способна
да се защитава от външни фактори, които допълнително ускоряват изсушаването. Метаболитната система във всяка клет-

ка се забавя. Кожата губи все
повече влага и става по-малко
еластична. Хормоналните промени също оказват въздействие. С настъпването на менопаузата спадът
в нивата
на естроген може да забави производството
на еластични
влакна.
Грижите
за сухата и
чувствителна кожа започват с
употребата
на измиващи средства, които
предотвратяват изсушаването и дразненето й. Следващата
стъпка е използването на емолиенти.
Емолиентите са овлажнители, специално разработени за
сухата и сърбяща кожа, които
я запазват мека, влажна и еластична. Овлажняващите свойства на омекотителите зави-

сят от съдържанието на масла
в продукта. Обикновените овлажняващи кремове са с 30%
съдържание на масла, докато
липобаза е единственият крем

кожата при атопичен дерматит, контактен дерматит, себореен дерматит и други състояния със суха, десквамирана и
сърбяща кожа.

Ñ ËÈÏÎÁÀÇÀ
ÊÎÆÀÒÀ ÍÅ ÈÇÄÀÂÀ
ÂÚÇÐÀÑÒÒÀ ÍÈ
със 70% съдържание на масла.
Колкото по-високо е съдържанието на масла в емолиента,
толкова по-добри са неговите овлажняващи свойства (кожата се хидратира чрез предотвратяване на загубата на вода
през нея, а не чрез въвеждане
на вода отвън).
При високо съдържание на
масла обаче повечето омекотители се усещат мазни, лепкави. При липобаза добрите козметични свойства и отличната
възприемчивост са постигнати
благодарение на технологията
на диспергиране на мастните
капчици в по-малкото водно
съдържание за разлика от мехлемите, където водата се диспергира в маслото. Това придава на липобаза козметичните
свойства на крем.
липобаза представлява
идеално омекотяващо средство за ежедневна употреба
при случаи на изсушаване на

липобаза рехидратира кожата и възстановява нарушената бариерна функция, заглажда
и омекотява грубата, лющеща
се кожа, подобрява защитата
на страдащите с екзема срещу
дразнители и алергени, намалява шанса от рецидив. Не съдържа консерванти, ароматизатори и оцветители.
Затова дерматолозите категорично препоръчват липобаза като най-подходящ избор за:
предпазване и грижа за суха и
чувствителна кожа; като допълнение към основното лечение
при екзема в острите фази, намалява нуждата от стероиди;
лющещи се псориатични участъци; поддържащо лечение в
междупристъпния период при
екзема и псориазис; хора, чиято кожа е изложена на дразнители (детергенти, химикали,
външни фактори на средата).
Минималната употреба на
липобаза е два пъти дневно

(най-добре да се нанася 3 до
4 пъти дневно). Особено ефективно е използването след баня, върху влажна кожа по цялото тяло. Могат да се използват
големи количества. Няма опасност от предозиране. В периоди на пристъпи (обостряния)
нормализира хидратирането
на кожата. По време на ремисия поддържа нормалното хидратиране на кожата.

ЛИПОБАЗА
Специална
дермокозметична
грижа за суха
и чувствителна
кожа

Специален дермокозметичен продукт, който поддържа
естествената защита на кожата.
Приложение:
За поддържане на естествената защита на кожата.
За предпазване и грижа
при суха и чувствителна кожа.
Като допълващо средство
към лечението на някои кожни
раздразнения.
Действие:
Поддържа естествената
защита на кожата.
 Оказва положителен

ли тежки заболявания.
От нейните шушулки
се добива и заместител
на ботокса, който отпуска нервите и предпазва
от бръчки.
Съдържащият се в
нея бетакаротин е полезен за очите, зъбите,
костите. Полезна е и
при диабет, отоци, циреи, при чернодробни
и бъбречни заболявания, депресия, хронична умора, астма, ангина,
пневмония, бронхити.
Проучване установява, че консумацията на
екстракт от бамя може
да помогне за облекчаване на диабет тип 2 и
стабилизи-

ране нивата
на кръвна захар в организма. Ето как.
Необходими продукти: 1 чаена чаша филтрирана вода, 4 шушулки бамя
Старателно измийте
бамята. Отстранете краищата на шушулките и
ги разрежете наполовина. Изсипете ги в отделен съд и ги покрийте с
филтрираната вода. Оставете да престоят за една нощ и ги отстранете
на следващата сутрин.
Консумирайте напитката ежедневно.
ефект при суха и чувствителна кожа.
Създава защитен филм,
който предпазва кожата от
прекомерна загуба на влага и
запазва оптималното хидролипидно равновесие в повърхностния слой на кожата.
Засилва хидратирането
на епидермиса.
Намалява изсъхването и
лющенето на кожата и я предпазва от вредни въздействия.
Тонизира, омекотява и успокоява кожата и я поддържа в
добро състояние.
Употреба:
Тънък слой липобаза се
втрива леко върху кожната повърхност 2-3 пъти дневно.
Предимства:
Не цапа, не изсушава и не
омазнява кожата.
Не предизвиква образуване на комедони и може да се
нанася на лицето.
Не съдържа ароматизатори, оцветители и консерванти и
рискът от алергия е минимален.
Лесен за нанасяне, измива се с вода и не замърсява дрехите.
Не предизвиква нежелани ефекти и е подходящ за продължителна употреба.

Дистрибутор Борола ООД. За консултация със специалист се
обърнете към клиника БОрОла, софия 1202, ул. „Цар симеон“
52, тел.: +359 2 983 6203, e-mail: office@borola.com. За по-богата
информация посетете интерактивния сайт www.lekzema.com.
Може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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ÀËÒÎÐÈß и заáîляванията
на диõатåлната ñиñтåма
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 (Althaea
officinalis 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
(Potentilla erecta L) е включен в продукта Altoria поради доказаните противовъзпалителни и адстрингентни ефекти върху горните дихателни пътища.
В народната медицина се
прилага чай от очиболец
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многократно в денонощието при тежки синуити, при
тонзилити и хрема.
Оказва се, че в комбинация екстрактите от лечебна ружа и планински очиболец имат потенцииран
ефект, което е използвано в създаването на продукта Altoria. Приемането
на 1 капсула в денонощие
в подкрепа на профилактиката през студените и
влажни месеци се отразява добре на функцията на
дихателната система. При
настъпило възпаление на
горните дихателни пътища и бронхиалното дърво
препоръчваните дози са 3
по 1 капсула на ден. При
упорита кашлица и тежки
бронхити може да се приемат 3 пъти по 2 капсули
на ден.
Разбира се, че най-напред трябва да се мисли
да се предпазим от заболяванията.
Altoria е натурален продукт, взет от необикновеното многообразие на природата, и е без странични
действия. Във всяка капсула се съдържа 300 мг екстракт от лечебна ружа и
150 мг екстракт от планински очиболец.
Този продукт е в помощ
на профилактиката и лечението на заболяванията на
дихателната система. Трябва да мислим как да съхраним здравето си. То е безценно.

Премахване
на островърхи
брадавици
(фиброми)
у дома
С готварска сол и лук
Измийте един буркан и го подсушете добре. Обелете и нарежете една глава лук. Сложете го в буркана и добавете щипка готварска сол. Затворете го и го оставете да престои една нощ. На сутринта изцедете сока с
тензух. Всяка вечер намазвайте брадавичките, а на сутринта измивайте третираните места с вода. Нужна е поне седмица, за да се постигнат добри резултати.

С корен на джинджифил
Малък корен на джинджифил се обелва
и разрязва на филийки. С една от филийките просто натъркайте островърхите фиброми. Прилагайте метода най-малко 2 седмици.

С чесън

Знаем за лечебните качества на чесъна.
Той може да помогне и тук. Обелете една
скилидка и я стрийте. Намажете фибромите със зехтин и наложете от чесновата каша
върху тях. Залепете лепенка. Свалете я след
1-2 часа. Ако усетите парене, махнете кашичката веднага, защото може да изгорите кожата си. Ползвайте метода поне седмица, за да
постигнете добри резултати.

Камъните в жлъчката
са като бомба
със закъснител

К

амъните, които се
образуват в жлъчката, може да са
твърди и меки като глина, с размера на песъчинка или до няколко
сантиметра в диаметър.
Броят им варира от един
до десетки и дори стотици!
До опасни последствия би могла да доведе дори и песъчинка в
жлъчния мехур, убедили са се специалистите.
По тази причина

те често препоръчват оперативно
отстраняване
на жлъчката. Народната
медицина обаче
има своя
теория за
заболяването. Наскоро немски медик
и изследовател открива
комбинация от екстрактите на няколко растения (бял трън, глухарче,
артишок и шизандра),
която размеква камъните и песъчинките и спомага безболезненото им
извеждане от тялото. По
думите на лекарите процесът е по-бавен и по
тази причина се препоръчва тримесечен прием за пълни резултати,
но не предизвиква кризи и предпазва тялото

от последващо образуване
на камъни в жлъчката. Заедно с това се наблюдава
очистващо действие върху
черния дроб, с което формулата се препоръчва при
пациенти с омазнен черен
дроб (стеатоза), хепатит, цироза и др. Откритието е регистрирано под името Хепа клийнър и е достъпно
в България в реномираните аптеки.
Д-р Ангеров (интернист)
за Хепа клийнър: „Препоръчвам горещо продукта. Аз
самият провеждам всяка година тримесечен курс, за да
поддържам черния си дроб
и да съм сигурен, че няма да
страдам от камъни в жлъчката.“
Действие
на Хепа клийнър:
 Поддържа в норма
стойностите на чернодробните ензими.
 Подобрява обмяната на
липидите и намалява омазняването на черния дроб.
 Пречиства черния дроб
от токсини, бактериални и
вирусни инфекции, наркотични вещества, пестициди,

лекарства, алкохол.
 Намалява вредното
въздействие от прилагани химио- и лъчетерапия.
 Защитава клетъчните мембрани.
 Регенерира клетките и усилва ефективността на лимфната система за
изхвърляне на тежки метали.
 Действа благоприятно върху храносмилателния тракт, поддържайки
нормална микрофлора в
червата.
 Активира функцията
на бъбреците.
Хепа клийнър има
дълготрайно действие,
като запазва своята ефективност в тялото дори

след периода на употреба. Без лекарско предписание.
състав
 Бял трън - екстракт
(200 мг).
 Корен от глухарче екстракт (200 мг).
 Артишок - екстракт
(200 мг).
 Шизандра - екстракт
(200 мг).

Препоръчителен
прием

2 капсули дневно, след
хранене, с достатъчно количество вода. Специалистите препоръчват 3 месеца прием, за да получите най-добри резултати.
Но можете да започнете
да чувствате някои от предимствата и подобренията и много по-рано.

Хепа клийнър можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет
страницата: http://tonik.info/hepacleaner/
или в повечето аптеки в страната.

Цена:
1 бр. х 42 лв. + Безïлатна доставка /обùо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безïлатна доставка /обùо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безïлатна доставка /обùо: 105 лв./
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рецепта за компрес
при тромбофлебит
Измийте два средни картофа и ги настържете заедно с
кората на ситно ренде. В картофената каша добавете чаена
лъжичка сода. С тази каша се прави лапа върху болезнените участъци.
Добре е, докато
прилагате лапата, да
пиете и билкова отвара от зайча сянка
и корени на коприва.
За целта смесете
по 100 грама от двете билки и ги разбъркайте. Сварете на
тих огън 2 супени лъжици
от сместа в

500
милилитра
вода за
5-6 минути.
Изчакайте отварата да изстине и чак
тогава я прецедете.

Приемайте 4 пъти
на ден по една винена чаша – 75 милилитра.
Можете да приложите и лек от картоф и кристална захар. Рецептата е аналогична на тази със
содата. Тук се ползва
само един измит, необелен и настърган
картоф. Картофената
кашичка се омесва
с чаена
лъ-

жичка захар. Отново се налага като
лапа върху болезнената зона.

ÐÀÇØÈÐÅÍÈ ÂÅÍÈ È ÏÎÄÓÒÈ ÊÐÀÊÀ?

Проблем, който не остава незабелязан. разширените вени са изключително неприятни и могат
да станат опасни. Причиняват
болка, подуване и изтощение.
При терапията на разширените вени се използват различни
средства. кои от тях са ефективните? какво може да се каже за екстракта от див кестен?
Всъщност разширените вени са
изява на т. нар. хронична венозна
болест. Клинично се проявяват с
тяхното разширяване, удължаване,
извиване
и изпъкване над
нивото на
кожата. Те
могат да се появят в различни части на тялото,
но най-често се засягат повърхностните вени на краката. Като
основни симптоми можем да посочим тежестта, болката по хода
на вените и отоците по краката,
особено в края на деня.
Дивият кестен е най-често използваният растителен субстрат,
който служи за производството
на много и различни венотонични продукти. Има много благоприятно въздействие върху сте-

ната на кръвоносните съдове,
тъй като има намаляващ възпалението ефект. Действието, от
една страна, е върху самата венозна стена, а от друга страна,
се подобрява и микроциркулацията, което също е важен фактор
за избягване на венозен застой.
Активната съставка на екстракта
от див кестен се нарича есцин.
Есцинът регулира капилярната пропускливост, засилва капилярната устойчивост и подобрява микроциркулацията. Има защитно

действие върху кръвоносните съдове, като възстановява техния тонус и еластичност.
Друго средство за локално приложение е хепаринът. Прилага се
при варикозно разширени вени
и свързаните с тях усложнения
(флеботромбоза, тромбофлебит,
повърхностен перифлебит, варикозни язви, следоперативен варикофлебит), травми, контузии,
подкожни хематоми, травми на

мускулите, сухожилията и ставните връзки.
Фармакологичното му действие е свързано с
ограничаване
на кръвосъсирването
в мястото
на
в ъ з паление,
възпрепятстване образуването на
кръвни съсиреци и ускоряване разнасянето на отока и хематома в засегнатото място.
Единственият комбиниран препарат, който съдържа есцин и хепарин, е Виталег гел. Благодарение на Виталег гел се постига
бързо облекчение за уморените
крака, подобрява се циркулаци-

ята на кръвта и се осигурява подобра хидратация на епидермиса,
което създава усещане за спокойствие, освежаване и подобрение
на състоянието веднага след
употреба.
Виталег гел намалява
чувството на напрежение
и осигурява дълготраен
комфорт.
Виталег гел е
средство за локално
приложение
и е предназначен:
за всички хора,
страдащи от отоци по
краката, придружени с
тежест и подуване;
за хора, при които се
наблюдават изменения на
капилярната мрежа и поява
на паякообразни вени;
за хора, подложени на продължителни статични натоварвания (продължително седене или
стоене на крак);
за жени, които ходят с обувки на високи токчета;
за бременни;
за хора с наднормено тегло.

Търсете Виталег гел в аптеките.
За въпроси и контакти:
актамед Фарма ООД,
тел. 0897 860 116
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"ÑÈÐÈÓÑ - Ä"
ìи даде ново сърце

Павел
Златанов:

ÏÎÌÀÃÀÌ ÍÀ ÕÎÐÀÒÀ ÄÀ
ÑÅ ÎÑÂÎÁÎÄßÒ ÎÒ ÁÎËÊÀÒÀ
 Създадохме изделие, което масажира акупунктурните
точки по тялото и облекчава болката

- г-н Златанов, кога решихте да произвеждате изделия, с които да подобрите здравословното състояние на хората?
- Преди 15 години се
срещнах с руски професор,
който се занимава с нетрадиционна медицина. В разговора стана въпрос за физическата болка. Той ми показа
апликатор. Предложи ми да
започна да го произвеждам,
защото изделието спасявало
хората от болката. Реших да
опитам и така стартирахме.
- какви са отзивите?
- Преди време дойде човек от Антоново и като поразпита малко, си купи апликатор. След два дни поиска да си купи още един. Питам го за какво му е, като вече
има и ще му служи, докато е

жив. Той обаче каза, че болката му минала за броени минути и затова решил да купи
един за резерва. Това ми даде кураж и реших да потърся мнението на доктори. Те
също изказаха положително
становище. И така реших да
го патентовам.
- какво представлява?
- Изделието е снабдено с
много остри шипчета, които
не нараняват кожата, но натискат по болковите центрове и тушират болката за кратко време. Чрез тях се стимулират акупунктурните точки
по тялото, всяка от които отговаря на съответен орган.
Много хора предпочитат да
слагат апликатора на стъпалото, защото то е своеобразна карта на човешкото тяло.
Върху него има десетки акупунктурни точки. Стимулацията на всяка точка чрез
масажа от шипчетата подобрява кръвообращението,
ободрява, намалява стреса
и натрупаното напрежение

и действа здравословно на
цялото тяло.
В миналото хората са ходели боси, което е позволявало естествената стимулация.
В днешно време сами сме си
отнели способността да се ле-

куваме. Ето защо нетрадиционната медицина препоръчва апликатора като ефикасен
метод, а и най-важното – купува се веднъж, и то на изключително ниска цена, и служи на
човека до края на живота му.

обеЗбоЛяВаЩ
акУПУнктУрен аПЛикатор
За ВсЕки ДОМ

облекчава
болките в
главата, гръбначния стълб,
ставите, подобрява кръвообращението,
отпуска
мускулите
ЦЕН
и нервите.
1
9
,
Поръчки
98 а
лВ.
на тел. 0888/254210
ако не ви помогне, може да
го върнете в 14-дневен срок.

Когато се явих ва херния на ниво
на военна комисия, S5,S4 и с кръста не
установиха шум на бях добре.
Есен и пролет
сърцето - порок на
митралната клапа, винаги имах боли бях освободен ки. Вече нямам таот военна служба. къв проблем. Сега
Ожених се, роди- искам да споделя
ха ни се деца, но с близките, с поедин ден прека- знатите и непознарах вирусна брон- ти как могат да се
хопневмония и то- спасят. Казвам се В.
ва доведе до по- С. от София. Ще се
голяма увреда на радвам, ако помогсърцето. Диагнози- на на хора в моето
те се добавяха ед- положение.
на след друга. Кардиохирурзите решиха, че е твърде
късно за операция,
защото сърдечният мускул беше атрофирал. Останах
на медикаментозно лечение и така 15 години съжителствам с хроничното предсърдно мъждене, абсолютна аритмия, изострена сърдечна
недостатъчност и
хипертонична болест 3-та степен.
Бях вечно уморен
и вързан за леглото. Нямах сили.
Съпругата ми е
"сириУс-Д"
рехабилитатор и
един ден донесе
E ХраНиТЕлНа
бурканче на коеДОБаВка,
то пишеше "SIRIUSПОДПОМагаЩа
D". Първите признаци на оптими- ВъЗсТаНОВЯВаНЕТО
зъм за моето здраПри:
ве се появиха след
20 дни от приема автоимунни
нето на тази хранизаболявания телна добавка. Тежеста в сърдечната
множествена
област изчезна. Отсклероза, сьогрен,
крих пътя на изцехашимото.
лението. Пулсът и
кръвното ми наля-  коксартроза,
гане се нормализигонартроза, дискова
раха след няколко
херния, Бехтерев.
месеца. Чувставам
се по-издръжлив и  инсулт, инфаркт,
аритмия, високо
зареден с енергия.
Имаме къща в Балкръвно.
чик. Пролетта ня-  Очни - перде,
мах сили да изреглаукома,
жа лозите в двора, а есента обрах
разлепване
гроздето сам. Сена ретината,
га, като ходя надегенерация на
вън, хората не момакулата.
гат да повярват, че
съм така променен.  Простата, кисти,
Чувствам се като в
миома, черен дроб.
ново тяло.
Освен това три  стомашно-чревни.
пръста на ръката  разширени вени и
ми бяха изгризани
хемороиди.
от резачка. Връхчетата с част от но- За консултация и поръчки:
ктите липсваха. Се- 0878918498, 0898573092 га нищо не се забегеоргиев
www siriusd.biz
лязва. Имах диско-
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Êàêâè îïàñíîñòè êðèÿò çà çäðàâåòî
âèñîêèòå íèâà íà êðúâíàòà çàõàð è
íàðóøåíèòå ôóíêöèè íà ïàíêðåàñà
Може ли да бъде
предотвратен
диабетът?
За да сме здрави, е нужно да поддържаме
физиологични нива на кръвната захар, особено при хора с диагностициран диабет. Безспорно правилният хранителен режим и физическата активност са важни, но за съжаление
недостатъчни, особено когато задстомашната
жлеза не функционира правилно и не произвежда инсулин.
В последните години научните изследвания
са съсредоточени върху функционирането на
панкреатичните клетки (именно тези клетки са
отговорни за производството на инсулин, който разгражда кръвната захар) и връзката като
цяло на панкреаса с другите жлези в тялото.
За да се стимулира, панкреасът се нуждае от
група биоактивни вещества като флавонолови гликозиди, бифлавоноиди, проантоцианидини, фитостероли, терпенови лактони, ензима с мощно антирадикалово действие супероксиддисмутаза, полизахариди, органични киселини, аспарагин, гинколови киселини, алкилфеноли, восъци и други, които се съдържат в
някои растения. Някои от тези вещества стимулират отделянето на инсулин от бета-клетките
на панкреаса, а други съдържат вещества с подобно на инсулина действие и по този начин
може да се въздейства комплексно върху диабета. Комбинация от тези мощни фитонутриенти е продуктът „Диабексин“ – базиран е на

И

нтерес поражда въпросът какво предизвиква появата на алергии
през лятото. Смята се,
че драстичната промяна в температурата от
студена зима към топло лято е идеалната
предпоставка за развитие на алергия. Летният период обикновено
е влажен, което предпоставя гъбичките към
растеж. Тяхното развитие се осъществява
върху свежа или остаряла трева. Това често
провокира появата на
алергия.
Алергията се проявява с някои класически симптоми, каквито често са раздразнението по хода на горните дихателни пътища, сълзене и сърбящи
очи, запушен нос, секреция в носа и гърлото. Лятната хрема може да бъде провокирана от летливите полени и растителни частици във въздуха. Също
така може да се провокира от жилещи насекоми като пчели, оси
и комари, които са поактивни през горещите месеци, особено в
близост до реки или
други водоеми.
При по-високи температури на въздуха

разработките на академик Хлебаров от концентриран извлек от 4 растения, които в комбинация могат да понижат нуждите на организма от
допълнителен прием на инсулин.
„Диабексин“ дава много добри резултати
и при усложнения при диабет, свързани със
зрението, кожата, бъбреците, диабетна невропатия и др. Продукът е е концентрирана течна формула, която съдържа няколко активни
компонента, работещи едновременно както в
поддържане нормалното стимулиране на панкреаса в производството на инсулин, така и в
правилната резорбция и разграждане на въглехидратите. Концентрираните извлеци са и неизменна подкрепа при съпътстващите диабета
състояния на сърдечни заболявания, нарушение на зрението или бъбреците и др.
Препоръчва се приемът на Диабексин за
период от поне три месеца, така че да се постигне траен резултат в нормалното функциониране на панкреасната жлеза и нормалната регулация на кръвната захар в организма.

Продукта „диабексин” можете да поръчате директно на телефон 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата http://tonik.info/diabexin/ или в аптеките.
ПрОМОЦиОНалНа 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.)

ÎÑÍÎÂÍÈÒÅ ÏÐÈ×ÈÍÈ ÇÀ ËßÒÍÀ ÀËÅÐÃÈß
организмът се нуждае
от по-сериозен прием на течности. Важно
е да се обръща внимание на ежедневния
прием на чиста вода.
Често течностите, които се приемат през
лятото, могат да бъдат повод за поява на
алергична реакция в
организма.
Специалистите
по диетология
съветват през
летните дни
да се приемат повече храни,
богати на
вода, каквито са
доматите,
краставиците, динята, пъпешът
и всички други
пресни плодове и
зеленчуци. Освен че
това е важно за правилното храносмилане, диетичният режим
предполага прием на
голямо количество витамини и снижаване на
вероятността за развитие на алергия.
Чест симптом през
лятото са умората и
тоталната ниска енер-

гичност на тялото. В
повечето случаи това
се възприема като лятна настинка или парагрипно състояние, но в
повечето случаи може да бъде реакция
от страна на организма под формата на
алер-

цес, сърбящо гърло и
неспокоен сън.
Според специалисти
в началото на тежките
горещини е хубаво да
се носят лицеви маски, които осъществяват един вид превенция срещу развитието на

гия.
Характерни
симптоми за алергиите през лятото са главоболие, дишане през
устата, учестено дишане, ускоряване в сърдечната дейност като
компенсаторен про-

алергия, докато организмът се настрои към
завишените температури на околната среда.
Също така маските намаляват възможността
за вдишване на повечето видове алергени.

Раздразнението в
очите при алергиите
през горещите месеци на годината може
да се овладее с прилагането на капки изкуствена сълза, антисептични капки, антибиотични капки за очи
или по-често мигане и
прилагане на студени
компреси вечер. Вредата на ултравиолетовите лъчи също
е доказана отдавна. Тя често е провокатор както за кожна проява
на слънчева алергия, така и
за раздразнение в зрителния апарат
на организма.
Специалистите
по очни болести съветват пациентите си
през лятото да носят
слънчеви очила, които
да изолират вредното
въздействие на ултравиолетовите лъчи.
Според
лекарите
специалисти основните причинители на
алергии, ангажиращи
белодробното дърво,

са домашните любимци, полени, полени от
житни култури, акари
и вдишване на химически субстанции. Също
така лекарите споделят, че честа причина
за лятна алергия, ангажираща очите, може да бъде влиянието на домашните животни и някои типове
козметика.
Според мнозина основният провокатор за
поява на кожни алергии през лятото също
са домашните животни и домашният прах
заради акарите. Найчесто този тип алергия се проявява като тази при ужилване
или ухапване от насекомо, остра или хронично явяваща се уртикария, лекарствено
обусловен дерматит
или поява на кожна
екзема.
Другите чести причинители на летните
алергии са оси, пчели, комари, паяци, полени, хранителни продукти, богати на животински мазнини - месо,
мляко, яйца, козметика и неподходящо облекло.
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За най-малките

Български

Честит празник, ìили деöа!

П

ви юн
р
ъ
и

към небето литват шарени балони,
вятърът немирен весело ги гони.
Литват над полята, над реки и дюни,
празник на детето днес е - Първи юни!
нека им се радват всичките дечица,
с весел глъч да тичат по росна тревица.
кънките да гонят, бързи колелета,
с кукли да играят, с топки и мечета.
нека се усмихват, да крещят, да пеят,
техните очички в щастие да греят!
Че без тях животът всъщност смисъл
няма тъй го мисли татко, тъй го казва мама!
С обич да ги пазим от беди, несгоди,
любовта огромна в пътя да ги води!
Уляна иВаНОВа

ÂÅÑÅË ÄÅÍ

Първи юни – празник весел,
у нас срещаме те с песен,
но децата по света
все още бягат от война.
Да се хванем за ръце,
да викнем силно от сърце:
- Игри да има за децата,
да цъфти във мир земята!
С най-мощни звездолети
да стигнем до далечните планети
Първи юни – светъл ден,
на децата посветен!
Паркът свеж и пременен,
със балони украсен!
Знаменца безброй се веят,
жълти храсти цвят пилеят!
Детски смях навред ехти,
греят детските очи!
Почва весела програма
с изненада най-голяма –
песни, танци интересни
с балерините чудесни!



и с развълнувани сърца
да прегърнем извънземните деца!
Сега към парка да летим
и дружно да се веселим!
Балони с цветовете на дъгата
да полетят високо в небесата!
На първи юни – празник на
детето,
синьо да е все така небето!
лили ВЕНЕЦиЯНОВа

днес има важно тържество
цялото детско общество.

Засмян е Слънчо, грее чудно!
Едно детенце ранобудно
със росна китчица сега
къде ли бърза сутринта?

Празник мил е на децата ще танцуват те с цветята.
С много песни и игри
всеки ще се весели.
лилия ВЕлЧЕВа

Понесло цветето в ръка,
отива то на веселба -

Минават в бодра
стъпка
със песнички децата,
като небето синьо
синеят знаменцата!
За мирни дни щастливи,
за ведри небеса
разнасят те задружно

Първи юни – светъл ден,
на децата посветен!
Бъдещето са децата –
дар прекрасен на земята!
карамфила МариНОВа
а в детската градина
весел цирк сега ще има
и програми най-различни
за палавниците обични.
Весела аНгЕлОВа

Нощна граблива птица
и вечерна певица.

Откъде им идва тоя
глас,
че всеки ги слуша в
захлас?
Тя има обеци и е красива. Сякаш свирят на
Мляко дава и е скоклива. гъдулки
Мине ли през младите
и им светят с фенер
гори,
светулки.
не оставя фиданка дори.
(кОЗаТа)

Грациозна, красива,
а козината й е сива.
Живее в горите,
примамлива за ловците.

(ЩУрЦиТЕ)

Малка пойна

(сърНаТа)

птичка –
гласът й се чува в
горичка.
Всеки е в захлас
от нейния глас.

Вечер щом звезди
изгреят,
те започват да ни пеят.

славейко
ЧаМУрлийски

(слаВЕЯТ)

(ЦъркОВНаТа
каМБаНа)

(ОрЕлъТ)
Жълти й са очилата,
а кафяви й са перата.

Празнуват днес
децата
в света надлъж и шир
и веят знаменцата:
За мир! За мир! За мир!
Веса ПасПалЕЕВа

(кУкУМЯВкаТа)

(ПЧЕлаТа)
В делник и празник

Вие се високо в небесата,
заглеждат се след него
децата.
Пиленце от квачката
открадва,
с него надалеч ще обядва.

на правдата гласа.

Силвия ЙорданоВа

1 юни –
ден щастлив за децата по земята.
Чуй, камбанките звънят –
те природата красят,
празник детски известяват! те са също кат’ цветята.
Песни весели ехтят,
нека Слънчо да ги грее,
настроение създават.
хор от птички да им пее.
тя сутрин запява,
когато слънцето всичко
огрява.
Радостни чувства в
сърцата събужда –
бият я, когато има
нужда.

- Другарче, другарче,
пристигнал е юни –
смеха и примамните
песни дочу ни.
Балонче за празника
имаш ли ти,
високо над къщите
да излети?
Да радва дечица
и нежни цветчета?
- Да, имам! – зарадва се
цялата чета!
За мен е слънцето
златен балон,
затрепкал под синия
мой небосклон!
йордан
ДрУМНикОВ



Клоунът – какъв чудак
с шарен и голям калпак!
Той приглася на децата,
но… допада му шегата!
А децата са щастливи,
лъчезарни, много мили!

Излита от
къщичката си
работливка,
тя никога не е
сънливка.
Обхожда гори и
полета –
нектар събира от
цветчета.



Оцветете рисунката
Страницата подготви Кристина ДОБРЕВА
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П

оетът революционер Христо Ботев - едно име,
достойно превърнато в символ за чест и
талант, за национално
достойнство и героизъм.
Трудно е човек да си
представи, четейки стиховете му, че те са писани преди век и половина - толкова актуално звучат и днес! Като прибавим
към това и факта, че Ботев
си отива от този свят едва на 28, оставаме удивени
от мъдростта му - от удивителното му чувство за
прозорливост в бъдещето, от познанията му в душевността на българина,
историята и света. Нямаме друг толкова млад поет, който така многостран-

но да съчетава в творчеството си таланта на словото
с философията на националния дух и патриотизма.
И днес за жалост, когато претендираме, че живеем в свободна и по европейски развиваща се държава, повечето българи са
изпълнени с отчайващото
чувство на безпътица и несигурност, изразено простичко от поета с: "...умът
не види добро ли, зло ли
насреща иде..."
Безумство ли е била
"авантюрата" му с кораба
"Радецки"? - Да, но "авантюра", която се е превърнала в безсмъртен пример
на саможертва в името на
родината.
Слизайки на родния
бряг, Ботев пише:
"Ако умра, то знай, че

после Отечеството си съм
обичал най-много тебе, Венето, затова гледай Иванка
и помни любящия те Христа.” (17 май 1876 г.)
Малката се ражда в годината на най-кървавия
български бунт срещу османската власт - Априлското въстание. Ботев събира
средства и оръжие, както и
способни дейци, които да
се изправят срещу поробителите, но преждевременното избухване на бунта
го оставя настрани от горещите събития. След новината за кървавото потушаване на въстанието Ботев се решава на героичния си подвиг.
Днес преосмисляме този подвиг през призмата
на времето си и съвременните разбирания за подвиг, който някои дръзват
да нарекат "тероризъм". На
едно обаче не могат да посегнат - на ореола на личността на Ботев.
"Тоз, който падне в бой
за свобода, той не умира!"
Този ореол му е сложила като неръкотворен
венец народната любов.
Обикновеният човек не
се интересува от това какво мислят историците, политиците или литературоведите. Но помни "Майце
си", "На прощаване" и "В
механата". И в стиховете

на Ботев преоткрива себе си, собствените си чувства и куража, който често му липсва. Затова на
обикновения българин

му е нужен един пример
като Ботев - да му стопли
душата и в същото време да му разгорещи кръвта; да му събуди самосъз-

нанието и да му вдъхне
вярата, че българинът е
горд и смел човек. Затова
е актуален Ботев!...
Еми МариЯНска

бЪЛГАрскАтА ГоЛГотА

След като слизат на козлодуйския бряг, въстаниците, предвождани от воеводата Христо Ботев, целуват родната земя и
се заклеват да се борят до
последен дъх за освобождението й. За един
ден четниците изминават 63 км по пресечена местност. Достигат гладни, жадни
и изтощени Милин
камък. Там купуват
от местен овчар агнета, които не успяват да изпекат, защото са нападнати от черкези, башибозуци и редовна турска армия. Въстаниците влизат в ръкопашен бой с врага, който е принуден да отстъпи, независимо че
е многоброен. В този бой обаче,
който продължава цял ден, загиват най-доверените хора на Ботев
и неговите телохранители. Оттук
нататък дните на четата са преброени.
Втората голяма битка е във Врачанския балкан, където намира
смъртта си и воеводата. От общо

198 души в двете битки загиват
94 четници, 26 са заточени, двама
умират в затвора, 76 дочакват
свободата.
В годините след Освобождението са правени многократно опити да се установи точното лобно място на
поета революционер
– врачанските лозя,
Веслец, Йолковица.
Главният свидетел
на смъртта му – Никола Обретенов, се
включва в изясняване
на мястото едва през
1927 г. Но и това не помага за уточняването му.
След безкрайни спорове се
стига до идеята, че паметник
на воеводата и на загиналите четници ще бъде издигнат на връх
Околчица, защото е на по-равно
място. С времето паметникът на
този връх си извоюва названието
„Българската голгота”.
Всяка година походът „По стъпките на Ботевата чета” тръгва от
Козлодуй и завършва на Околчица.

Äèïëîìàòè÷åñêèòå ìèñèè íà Ïåòúð Ïàð÷åâè÷
Името ни е познато от
улица в центъра на София. От надпис над входа на столична гимназия.
Табели с неговото име
срещаме и в други градове на страната. Макар
да е роден през далечната 1612 г., родината ни
го помни.
Синът на поробена
България Петър Парчевич е един от най-изтъкнатите политически дейци в Югоизточна Европа.
През 17 в. неговите непрестанни усилия в продължение на 30 години,
подхранвани от пламенно родолюбие, са насочени към извоюване свободата не само на българския, но и на останалите балкански народи, в
чието единство вижда залог за успех. От детството му остава споменът за
католическите мисионери, установили се в родния му Чипровци. Превърнали смелия град в
свое средище, те избират будните момчета, за
да им осигурят достойно
бъдеще в Италия. Между тях е и Петър Парчевич. Отначало учи в Лорето, Италия, а висшето
си образование и докторска титла по каноническо право и теология
получава в Рим. Завърнал се в България, през
1648 г. по време на войната между Турция и Ве-

неция е изпратен от българските католици при
полския крал Владислав
за помощ в борбата с поробителите.
Спечелил си престиж
със своя ум, прозорливост, дипломатически
такт и умение, Парчевич
е натоварен през 1656
г. от австрийския император Фердинанд с деликатна, сложна
и отговорна
мисия да възстанови мирните отношения
между
Полша и Украйна. Приет
благосклонно
от украинския
владетел Богдан Хмелницки, Парчевич
успява да го
склони да оттегли казашките отряди, които опустошават полските
земи, и да даде положителен отговор
на миролюбивото предложение на австрийския
двор. През следващата
1657 година успява да
спечели съдействие лично от папата и от австрийския император. Усилията му са наградени. Получава благородническото
звание „австрийски барон” и титлата „импера-

торски съветник”. Но не
титлите го съблазняват,
не те го подтикват да
понася стоически лишения и опасности, хули и
огорчения. Сам заявява,
че е готов да се откаже
от всички „ титли”, но не и
от благородния смисъл и
съдържание на своя живот – борбата за освобож-

дение на българския и на
останалите балкански народи.
В многобройните си
дипломатически мисии
Парчевич действа от
името на „всички народи
на Изтока” и влиза в историята като борец за тяхната свобода и напредък.
Основната политическа концепия на Парче-

вич е да се постигне единение в целия християнски свят, за да може успешно да се справи с мюсюлманската опасност и
да подпомогне освобождението на балканските
народи. Стреми се да изгради коалиция от враговете на Османската империя: Австрия, Полша и Венеция, в която да се включат и зависимите княжества Влахия
и Молдова.
Той изтъква
пред заинтересованите
управници
непреклонната воля на
поробените балкански
народи „да
си възвърнат
някогашната
християнска
свобода както за себе си,
така и за целия християнски свят”. Затова неколкократно посещава
дворовете на Австрия и
Полша, явява се пред венецианския сенат и пред
папата, използва ловко и
най-незначителните благоприятни възможности,
които възникват в международната обстановка,
за да съдейства за освободителното движение

на Балканите.
Парчевич приема
тежко всяко неуспешно въстание. Всяка война на Османската империя, при която българите подкрепят нейните
противници, е свързана с масови изселвания
на събратята му, за да се
спасят от турското отмъщение. След Търновското въстание през 1598 г.
около петдесет хиляди
българи напускат родните огнища. А след Руско-турската война от
1768-1774 г. сто и шестдесет хиляди се изселват във Влашко и Русия.
Много от тях достигат
до отговорни държавни
постове в съседни и подалечни държави и дават ценен принос в културата на страните, които са ги приютили. Достатъчно е да си припомним френския поет Ронсар, който води потеклото си от българските земи, Димитър Карловски, доверен съветник
на полския крал и бележит пълководец. Или фамилията Пеячевич, взела активно участие в записаното в историята
масово Чипровско въстание. Въпреки героичната съпротива въстаниците са напълно разгромени. Градът е превзет, ограбен и опожа-

рен. Повече от жителите
са избити или отвлечени
в робство.
Покрусен от някои
свои
безрезултатни
усилия, както и от случилото се в родния му
град Чипровци, в края
на жизнения си път Петър Парчевич отправя
взор с надежда към Русия, вече укрепнала своята мощ, и вижда в нейно
лице държавата, от която в бъдеще българите и балканските народи могат да очакват подкрепа. Със своята прозорливост, с вярата си
в освободителната мисия на Полша, с приноса си за подобряване на
отношенията й с Украйна той ще се запомни и
като радетел на славянското единство.
Прекарал по-голямата част от живота си
като изгнаник, без семейство, далеч от своята поробена родина,
българинът Петър Парчевич приключва земния си път през 1674 г.
на чужда земя. Умира в
Рим, където е погребан.
И където оставя писма и
доклади с ценни исторически сведения. Горчива
участ, отредена за стотици българи през вековете на робството.
катя ЦОНкОВа
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Най-гледаните

30.V. - 5.VI.2018 г.
Диема
06:00
06:30
07:30
08:45
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
15:50
16:15

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

00:00
01:00
03:00

СРЯДА, 30 май
„Питайте Джим“ – сериал, сезон 5
„Камиони по леда“ – риалити, сезон 6
„В.И.П” – сериал
„Снайперисти“ – сериал,
сезон 4
„Черният списък” – сериал
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 24
„Кобра 11: Обади се!“ –
сериал, сезон 20
„В.И.П” – сериал,
„Снайперисти“ – сериал,
сезон 4
„Черният списък” – сериал,
„Питайте Джим“ – сериал, сезон 5
„Закрилникът” – екшън с
уч. на Дензъл Уошингтън,
Мартон Чокаш, Клоуи
Грейс Морец, Хейли Бенет, Бил Пулман, Дейвид
Харбър, Мелиса Лео,
Дейвид Мюнер
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 24
„Кобра 11: Обади се!“ –
сериал, сезон 20
„Скорпион“ – сериал,
сезон 2
„Заразно зло: Възмездие” – екшън с уч. на
Мила Йовович, Сиена
Гилори, Мишел Родригес,
Кевин Дюранд, Одет Фер,
Шон Робъртс, Ли Бинбин
„Скорпион“ – сериал,
сезон 2
Еротичен телепазар
„Национална лотария”

18:50
20:00
21:00
22:00

01:30
02:30
06:00
06:30
07:30
08:45
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

18:50
20:00
21:00

келоун, Джонатан Прайс,
Шон Бийн
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 24
„Кобра 11: Обади се!“ –
сериал, сезон 20
„Скорпион“ – сериал,
сезон 2
„Трансформърс: Ера на
изтребление” – екшън–
фантастика с уч. на Марк
Уолбърг, Стенли Тучи,
Джак Рейнър , Келси
Грамър, Никола Пелц
„Скорпион“ – сериал,
сезон 2
Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 1 юни
„Питайте Джим“ – сериал, сезон 5
„Камиони по леда“ – риалити, сезон 6
„В.И.П” – сериал
„Снайперисти“ – сериал,
сезон 4
„Черният списък“
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 24
„Кобра 11: Обади се!“ –
сериал, сезон 20
„В.И.П” – сериал,
„Снайперисти“ – сериал,
сезон 4
„Черният списък“
„Колкото, толкова“ –
комедия с уч. на Джак
Никълсън, Хелън Хънт,
Грег Киниър, Куба Гудинг
Джуниър, Скийт Улрих,
Шърли Книгт, Джеси
Джеймс, Иърдли Смит
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 24
„Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 20
„Скорпион“ – сериал,
сезон 2
„Помпей” – приключенски екшън с уч. на Кит
Харингтън, Кери–Ан
Мос, Емили Браунинг,
Кийфър Съдърланд, Адеуале Акинуйе–Агбайе,
Джесика Лукас
„Скорпион“ – сериал,
сезон 2
„Фрактура” – предаване
за рок музика
Еротичен телепазар
СЪБОТА, 2 юни
„Звярът” – сериал,
„Без багаж” – предаване
за туризъм
„Камиони по леда” – риалити, сезон 7, 2 епизода
„Колкото, толкова” –
комедия с уч. на Джак
Никълсън, Хелън Хънт,
Грег Киниър, Куба Гудинг
Джуниър, Скийт Улрих,
Шърли Книгт, Джеси

ЧЕТВЪРТЪК, 31 май
06:00 „Питайте Джим“ – сериал, сезон 5
06:30 „Камиони по леда“ – риалити, сезон 6
07:30 „В.И.П” – сериал
08:45 „Снайперисти“ – сериал,
сезон 4
10:00 „Черният списък” – сериал
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 24
12:00 „Кобра 11: Обади се!“ –
сериал, сезон 20
13:00 „В.И.П” – сериал,
14:00 „Снайперисти“ – сериал,
сезон 4
15:00 „Черният списък” – сериал,
16:00 „Питайте Джим“ – сериал, сезон 5
16:20 „Ронин“ – криминален
екшън с уч. на Жан Рено,
Робърт де Ниро, Стелан
Скарсгард, Наташа Ма-

22:00

Виасат Хистори

еп. 3
20:00 Помпей: нови разкрити тайни
21:00 Американската мечта на Боби
Кенеди
22:00 Черни операции от далечното
минало, еп. 2
22:50 II световна война, еп. 10
23:40 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 1
00:30 Забранена история, еп. 3
01:20 Страхотни изобретения, еп. 29
01:50 Майстори на шпионажа, еп. 4
02:35 Страхотни изобретения, еп. 22
03:30 Загадки в музея, сезон 9, еп. 5
04:15 Загадки в музея, еп. 10
05:00 Забранена история, еп. 4
05:45 Страхотни изобретения, еп. 21
петък, 1 юни
06:10 Строители на замъци, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 10
07:35 Загадки в музея, еп. 1
08:25 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 8
09:15 Изгубеният град на гладиаторите,
10:10 Най-големите измами в историята, еп. 3
11:00 Забранена история, еп. 5
11:50 Личният живот на кралските
особи, еп. 5
12:40 Личният живот на кралските
особи, еп. 1
13:30 Истинската война на тронове
15:00 Забранена история, еп. 2
15:50 Страхотни изобретения, еп. 30
16:20 Проект “Нацизъм”, еп. 4
17:20 Загадки в музея, еп. 13
18:10 Забранена история, еп. 1
19:05 Престъпността през войната,
еп. 3
19:55 Реформацията: Свещената
война на Европа,
20:50 Истинската война на тронове
00:00 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 2
00:50 Забранена история, еп. 4
01:40 Страхотни изобретения, еп. 30
02:10 Майстори на шпионажа, еп. 5
03:00 Страхотни изобретения, еп. 23
04:00 Загадки в музея, еп. 6
04:45 Загадки в музея, еп. 11
05:30 Американската мечта на Боби
Кенеди,
събота, 2 юни
06:35 Страхотни изобретения, еп. 15
07:00 Забранена история
10:05 Проект “Нацизъм”, еп. 1
12:00 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 1
12:50 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 2
13:40 Времето, което промени света
14:30 Мощта на вулканите, еп. 2
15:25 Истинската война на тронове
16:15 Империя на царе, еп. 2
17:20 Помпей: 48 часа до бедствието, еп. 1
18:25 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
19:15 Елизабет и нейните врагове,

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

сряда, 30 май
Истинската война на тронове,
еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 8
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, еп. 12
Империя на царе еп. 1
Най-големите измами в историята, еп. 1
Забранена история, еп. 6
Средновековните мъртъвци,
еп. 1
Средновековните мъртъвци,
еп. 2
Мъртвият викинг, еп. 6
Мистерията на римските черепи
Забранена история, еп. 6
Страхотни изобретения, еп. 28
Проект “Нацизъм”, еп. 2
Загадки в музея, еп. 12
Забранена история, еп. 6
Престъпността през войната,
еп. 2
Разбойници, пирати и измамници, еп. 3
Залавянето на престъпници в
исторически план: Историята
на криминалистиката, еп. 1
Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
II световна война, еп. 10, еп. 9
В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 8
Забранена история, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 28
Майстори на шпионажа, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 21
Загадки в музея, сезон 9, еп. 4
Загадки в музея, еп. 9
Забранена история, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 20
четвъртък, 31 май
Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
Страхотни изобретения, еп. 7
Загадки в музея, еп. 13
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 8
Изгубеният град на гладиаторите
Най-големите измами в историята, еп. 2
Забранена история, еп. 1
Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 8
Изгубеният град на гладиаторите
Забранена история, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 29
Проект “Нацизъм”, еп. 3
Загадки в музея, еп. 13
Забранена история, еп. 1
Престъпността през войната,

00:10
01:00
03:30
06:00
07:00
07:30
10:00

Джеймс, Иърдли Смит
13:00 „Национална лотария”
13:30 „Теория за големия
взрив” – сериал, 0, 2 епизода
14:30 „Червена топлина“ –
екшън с уч. Арнолд
Шварценегер, Джеймс
Белуши, Питър Бойл,
Лорънс Фишбърн, Джина
Гершон
16:30 „Трансформърс: Ера на
изтребление” – екшън–
фантастика с уч. на Марк
Уолбърг, Стенли Тучи,
Джак Рейнър , Келси
Грамър, Никола Пелц
20:00 „Първият рицар” – приключенски филм с уч. на
Шон Конъри, Ричард
Гиър, Джулиа Ормонд,
Бен Крос, Лиъм Кънингам, Джон Гилгуд, Колин
Маккормак
22:50 „Тринайсет” – сериал,
23:50 Професионална борба:
„Първична сила”
00:50 Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 3 юни
06:30 „Теория за големия
взрив” – сериал, 0, 2 епизода
07:30 „Камиони по леда“ – риалити, сезон 7, 2 епизода
10:00 „Първият рицар” – приключенски филм с уч. на
Шон Конъри, Ричард
Гиър, Джулиа Ормонд,
Бен Крос,
Лиъм Кънингам, Джон Гилгуд,
Колин Маккормак
13:00 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:30 „Пастирът” – екшън с уч.
на Жан Клод Ван Дам,
Скот Адкинс, Стивън
Лорд, Гари Макдоналд,
Натали Роб, Майлс Андерсън
15:30 „Помпей” – приключенски екшън с уч. на Кит
Харингтън, Кери–Ан
Мос, Емили Браунинг,
Кийфър Съдърланд, Адеуале Акинуйе–Агбайе,
Джесика Лукас
17:50 „Джак Райън: Теория на
хаоса” – екшън–трилър с
уч. на Крис Пайн, Кевин
Костнър, Кийра Найтли,
Кенет Брана, Колм Феоре
20:00 „Ангели и демони” – трилър с уч. на Том Ханкс,
Юън Макгрегър, Армин
Мюлер–Стал, Айелет
Зурер, Стелън Скарсгард,
Пиерфранческо Фавино
22:50 Професионална борба:
„Челен сблъсък”
00:00 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар
20:05
21:00
22:00
22:55
23:50
00:45
01:35
02:25
03:15
03:45
04:30
05:20
06:20
07:10
08:00
08:45
09:50
10:55
11:45
12:35
13:25
14:15
14:45
16:25
17:00
20:10
21:00
22:00
22:50
00:35
01:25
02:15
03:05
03:35
04:20
05:10
06:05
07:00
07:40
08:35
09:30
10:15
11:05
13:15
14:15
15:10
16:00
16:30
17:30
18:20
19:10
20:00
21:00
22:05
23:05
00:00

еп. 1
Вълци, еп. 2
Селцето, еп. 3
Залавянето на Клаус Барби,
101 герои на 20-ти век, еп. 1
Черни операции от далечното
минало, еп. 9
Убийци от древността, еп. 1
Машини за убиване, еп. 5
Майстори на шпионажа, еп. 6
Страхотни изобретения, еп. 24
Загадки в музея, еп. 7
Загадки в музея, еп. 1
Мощта на вулканите, еп. 1
неделя, 3 юни
Страхотни изобретения, еп. 8
Загадки в музея, еп. 13
Загадки в музея, еп. 1
Селцето, еп. 2
Селцето, еп. 3
Конспирация, еп. 4
Конспирация, еп. 5
Най-големите измами в историята, еп. 5
Най-големите измами в историята, еп. 6
Парижки мистерии, еп. 1
Забранена история
Кройката на времето, еп. 1
Истинската война на тронове
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
Селцето, еп. 4
Дубровник: Републиката, еп. 1
Забранена история
Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
Конспирация, еп. 9
Майстори на шпионажа, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 25
Загадки в музея, еп. 8
Загадки в музея, еп. 2
Дубровник: Републиката, еп. 1
понеделник, 4 юни
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, еп. 2
Наполеон: Кампанията в Египет, еп. 1
Наполеон: Кампанията в Египет, еп. 2
Най-големите измами в историята, еп. 4
Забранена история, еп. 6
Гениите на модерния свят
Американската мечта на Боби
Кенеди,
Залавянето на Клаус Барби,
Забранена история, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 1
Проект “Нацизъм”, еп. 5
Загадки в музея, еп. 1
Забранена история, еп. 1
Престъпността през войната
Рим: империя без предел, еп. 1
Помпей: 48 часа до бедствието, еп. 2
Империя на царе, еп. 2
Втората световна война, еп. 10
Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 1

22

25

тв програми

Български

ПОНЕДЕЛНИК, 4 юни
06:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, сезон 8
06:30 „Камиони по леда” – риалити, сезон 6
07:30 „В.И.П” – сериал
08:45 „Снайперисти” – сериал,
сезон 4
10:00 „Черният списък” – сериал
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 24
12:00 „Кобра 11: Обади се!” –
сериал, сезон 20
13:00 „В.И.П” – сериал,
14:00 „Снайперисти”
15:00 „Черният списък”
16:00 „Ангели и демони” – трилър с уч. на Том Ханкс,
Юън Макгрегър, Армин
Мюлер-Стал, Айелет
Зурер, Стелън Скарсгард,
Пиерфранческо Фавино
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 24
20:00 „Етажна собственост” –
сериал,
21:00 „Скорпион” – сериал,
сезон 2
22:00 „Снайперистът 2” – екшън с уч. на Том Беринджър, Боким Уудбин,
Ерика Марожен, Линдън
Ашби, Дан Бътлър, Томаш
Пушкаш, Барна Илиеш,
Ференц Ковач, Денис
Хейдън
00:00 „Скорпион”
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария”
ВТОРНИК, 5 юни
06:00 „Теория за големия
взрив” – сериал, сезон 8
06:30 „Камиони по леда“ – риалити, сезон 6
07:30 „В.И.П” – сериал
08:45 „Снайперисти” – сериал,
сезон 4
10:00 „Черният списък” – сериал
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 24
12:00 „Етажна собственост” –
сериал
13:00 „В.И.П” – сериал,
14:00 „Снайперисти” – сериал,
сезон 4
15:00 „Черният списък” – сериал,
16:00 „Женени с деца” – сериал, , 2 епизода
17:00 „Пастирът” – екшън с уч.
на Жан Клод Ван Дам,
Скот Адкинс, Стивън
Лорд, Гари Макдоналд,
Натали Роб, Майлс Андерсън
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 6
20:00 „Етажна собственост” –
сериал,
21:00 „Скорпион” – сериал,

сезон 2
22:00 „Убийствена скорост”
– криминален екшън с
уч. на Андрю Кийгън,
Брандън Куин, Натали
Чиглиути, Ник Картър,
Рено Уилсън, Грег Грънбърг, Крисчън Монзон
00:20 „Скорпион” – сериал,
сезон 2
01:20 Еротичен телепазар

00:50 Забранена история, еп. 5
01:40 Страхотни изобретения, еп. 1
02:10 Средновековните мъртъвци,
еп. 1
03:00 Страхотни изобретения, еп. 24
03:30 Страхотни изобретения, еп. 26
04:00 Загадки в музея, еп. 9
04:45 Загадки в музея, еп. 12
05:30 Забранена история, еп. 1
вторник, 5 юни
06:35 Страхотни изобретения, еп. 16
07:00 Загадки в музея, еп. 3
07:50 Американската мечта на Боби
Кенеди,
08:50 Залавянето на Клаус Барби,
09:45 Най-големите измами в историята, еп. 5
10:35 Забранена история, еп. 1
11:25 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 3
12:15 Шестте съпруги на Хенри VIII,
еп. 4
13:05 Империя на царе, еп. 2
14:10 Империя на царе, еп. 3
15:15 Забранена история, еп. 3
16:05 Страхотни изобретения, еп. 2
16:35 Проект “Нацизъм”, еп. 6
17:30 Загадки в музея, еп. 2
18:20 Забранена история, еп. 2
19:10 Престъпността през войната,
еп. 5
20:00 Рим: империя без предел, еп. 2
21:00 Истинската война на тронове
21:50 Плантагенетите: Най-кървавата британска династия, еп. 2
22:40 Втората световна война, еп. 11
23:35 Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 2
00:25 Забранена история, еп. 6
01:15 Страхотни изобретения, еп. 2
01:45 Средновековните мъртъвци
02:35 Страхотни изобретения
03:35 Загадки в музея
05:10 Смъртоносно известна ДНК
сряда, 6 юни
06:00 Забранена история, еп. 1
07:00 Страхотни изобретения, еп. 17
07:25 Империя на царе
09:30 Най-големите измами в историята, еп. 6
10:20 Забранена история, еп. 2
11:10 Империя на царе
14:25 Наполеон: Кампанията в Египет, еп. 1
15:20 Забранена история, еп. 4
16:10 Страхотни изобретения, еп. 3
16:40 Източна Прусия по времето на
Хитлер, еп. 1
17:30 Загадки в музея, еп. 3
18:20 Забранена история, еп. 3
19:10 Престъпността през войната,
еп. 6
20:00 Рим: империя без предел, еп. 3
21:00 Историята на криминалистиката, еп. 2
21:55 Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
22:45 Втората световна война, еп. 12
23:40 Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 3

00:30 Забранена история, еп. 1
01:20 Страхотни изобретения, еп. 3
01:50 Средновековните мъртъвци,
еп. 3
02:40 Страхотни изобретения, еп. 26
03:10 Страхотни изобретения, еп. 28
03:35 Загадки в музея, еп. 11
04:20 Загадки в музея, еп. 1
05:05 Мъртвият викинг, еп. 1
05:55 Забранена история, еп. 2

СРЯДА, 6 юни
05:30 „Женени с деца” – сериал, , 2 епизода
06:30 „Камиони по леда” – риалити, сезон 6
07:30 „В.И.П” – сериал
08:45 „Снайперисти” – сериал,
сезон 4
10:00 „Черният списък”
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 6
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
14:00 „Снайперисти”
15:00 „Черният списък”
16:00 „Женени с деца”
17:00 „7 секунди” – екшънтрилър с уч. на Уесли
Снайпс, Тамзин Аутуйет,
Доби Опарей, Пити-Лий
Уилсън, Джордина Райланс
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 6
20:00 „Етажна собственост”
21:00 „Скорпион”
22:00 „Подземен свят: Възходът на Върколаците“
– екшън с уч. на Майкъл
Шийн, Бил Най, Рона
Митра, Стивън Макинтош, Кевин Гревиу
00:00 „Скорпион“ – сериал,
сезон 2
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 7 юни
05:30 „Женени с деца” – сериал, , 2 епизода
06:30 „Камиони по леда” – риалити, сезон 6
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 2
08:45 „Снайперисти” – сериал,
сезон 4
10:00 „Черният списък” – сериал
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 6
12:00 „Етажна собственост” –
сериал
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 2
14:00 „Снайперисти” – сериал,
сезон 4
15:00 „Черният списък” – сериал,
15:50 „Женени с деца” – сериал, , 2 епизода
16:50 „Лош къcмет” – криминален трилър с уч. на Уесли
Снайпс, Сибил Шепърд,

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

четвъртък, 7 юни
Загадки в музея, еп. 5
Тайните на Ермитажа - история и колекции,
Наполеон: Кампанията в Египет, еп. 1
Най-големите измами в историята, еп. 1
Забранена история, еп. 3
Вътрешен поглед към кралския двор, еп. 1
Вътрешен поглед към кралския двор, еп. 2
Приказки от кралската спалня,
Дневниците на Венера,
Забранена история, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 5
Източна Прусия по времето на
Хитлер, еп. 2
Загадки в музея, еп. 4
Забранена история, еп. 4
Престъпността през войната
Рим: империя без предел, еп. 4
Залавянето на Клаус Барби,
Черни операции от далечното
минало, еп. 3
Втората световна война, еп. 13
Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 4
Забранена история, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 4
Средновековните мъртъвци
Страхотни изобретения, еп. 27
Страхотни изобретения, еп. 29
Загадки в музея, еп. 12
Загадки в музея, еп. 2
Моцарт в Лондон,
петък, 8 юни
Забранена история, еп. 3
Загадки в музея, еп. 6
Приказки от кралската спалня,
Дневниците на Венера,
Най-големите измами в историята, еп. 2
Забранена история, еп. 4
Осем дни, които създадоха
Рим
Помпей: 48 часа до бедствието
Забранена история, еп. 6
Страхотни изобретения, еп. 6
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 1
Загадки в музея, еп. 5
Забранена история, еп. 5
Престъпността през войната
Султанът и светецът,
Смъртоносно известна ДНК
Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 5

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

00:40
01:40
05:30
06:30
07:30
08:45
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

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

00:10
01:00
03:30
06:00
06:50
07:30
10:50

13:00
13:30

Обри Долар, Жаклин
Морган
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 6
„Етажна собственост” –
сериал,
„Скорпион” – сериал,
сезон 2
„Джак Ричър” – криминален екшън с уч.
на Том Круз, Розамунд
Пайк, Ричард Дженкинс,
Дейвид Ойелоуо, Вернер
Херцог, Робърт Дювал
„Скорпион” – сериал,
сезон 2
Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 8 юни
„Женени с деца” – сериал, , 2 епизода
„Камиони по леда“ – риалити, сезон 7
„В.И.П” – сериал, сезон 2
„Снайперисти“ – сериал,
сезон 4
„Черният списък“ – сериал
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 6,
„Етажна собственост”
„В.И.П” – сериал, сезон 2
„Снайперисти”
„Черният списък”
„Женени с деца”
„Ударна сила” – екшънтрилър с уч. на Стивън
Сегал, Лиса Ловбранд,
Дейвид Кенеди, Дани
Уеб, Адам Кроусдел
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 6
„Етажна собственост” –
сериал,
„Скорпион” – сериал,
сезон 2
„Лоша провинция” (премиера) – екшън с уч. на
Мат Дилън, Уилям Дефо,
Нийл Макдоноу, Ейми
Смарт, Том Беринджър,
Дон Йесо, Кевин Чапман,
Крис Маркет
„Скорпион” – сериал,
сезон 2
„Фрактура” – предаване
за рок музика
Еротичен телепазар
СЪБОТА, 9 юни
„Звярът” – сериал,
„Без багаж” – предаване
за туризъм
„Камиони по леда” – риалити, сезон 7, 3 епизода
„Лош къcмет” – криминален трилър с уч. на Уесли
Снайпс, Сибил Шепърд,
Обри Долар, Жаклин
Морган
„Национална лотария”
„7 секунди” – екшънтрилър с уч. на Уесли

00:20 Забранена история, еп. 3
01:10 Страхотни изобретения, еп. 5
01:40 Средновековните мъртъвци,
еп. 5
02:30 Страхотни изобретения, еп. 28
03:00 Страхотни изобретения, еп. 30
03:35 Загадки в музея, еп. 13
04:20 Загадки в музея, еп. 3
05:05 Залавянето на Клаус Барби,
06:00
07:05
07:35
10:05
12:00
12:50
13:40
14:10
14:35
15:25
16:15
17:20
18:25
19:15
20:05
21:00
22:00
23:00
23:50
00:45
01:35
02:25
03:15
03:45
04:30
05:20
06:20
07:10
08:45
10:55
11:45
12:35
14:15
14:45
16:25
17:00
20:10
21:00
22:00
22:50
00:35
01:25
02:15
03:05
03:35
04:20

събота, 9 юни
Забранена история, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 9
Забранена история
Проект “Нацизъм”
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 3
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 4
Времето, което промени света,
еп. 2
Времето, което промени света,
еп. 3
Свирепа Земя, еп. 1
Истинската война на тронове,
еп. 3
Империя на царе, еп. 3
Помпей: 48 часа до бедствието, еп. 2
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 8
Елизабет и нейните врагове,
еп. 2
Вълци, еп. 3
Селцето, еп. 4
Истинският доктор Живаго,
101 герои на 20-ти век, еп. 2
Черни операции от далечното
минало, еп. 10
Убийци от древността, еп. 2
Машини за убиване, еп. 6
Средновековните мъртъвци
Страхотни изобретения, еп. 24
Загадки в музея, еп. 1
Загадки в музея, еп. 4
Мощта на вулканите, еп. 2
неделя, 10 юни
Страхотни изобретения, еп. 9
Загадки в музе
Селцето
Конспирация, еп. 6
Конспирация, еп. 7
Най-големите измами в историята
Парижки мистерии, еп. 2
Забранена история
Кройката на времето, еп. 2
Вътрешен поглед
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 8
Селцето, еп. 5
Дубровник: Републиката, еп. 2
Забранена история
Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
Конспирация, еп. 10
Средновековните мъртъвци
Страхотни изобретения, еп. 25
Загадки в музея, еп. 2
Загадки в музея, еп. 5

15:30

17:20

20:00

22:20

00:50
06:30
07:30
11:00

13:00
13:30

15:30

18:00

20:00

22:00
00:00
02:30

Снайпс, Тамзин Аутуйет,
Доби Опарей, Пити-Лий
Уилсън, Джордина Райланс
„Спри или мама ще стреля” – екшън-комедия с
уч. на Силвестър Сталоун, Роджър Рийс, Естел
Гети, Джобет Уилямс,
Мартин Фереро
„Джак Ричър” – криминален екшън с уч.
на Том Круз, Розамунд
Пайк, Ричард Дженкинс,
Дейвид Ойелоуо, Вернер
Херцог, Робърт Дювал
„Завръщане в бъдещето” – екшън-комедия
с уч. на Майкъл Джей
Фокс, Кристофър Лойд,
Криспин Глоувър, Леа
Томпсън, Били Зейн
„Недосегаемите” – криминален с уч. на Кевин
Костнър, Шон Конъри,
Робърт Де Ниро, Анди
Гарсия, Чарлз Мартин
Смит, Ричард Брадфорд
Еротичен телепазар
НЕДЕЛЯ, 10 юни
„Звярът”
„Камиони по леда” – риалити, сезон 7, 3 епизода
„Спри или мама ще стреля” – екшън-комедия с
уч. на Силвестър Сталоун, Роджър Рийс, Естел
Гети, Джобет Уилямс,
Мартин Фереро
„Без багаж” – предаване
за туризъм
„Ударна сила” – екшънтрилър с уч. на Стивън
Сегал, Лиса Ловбранд,
Дейвид Кенеди, Дани
Уеб, Адам Кроусдел
„Завръщане в бъдещето” – екшън-комедия
с уч. на Майкъл Джей
Фокс, Кристофър Лойд,
Криспин Глоувър, Леа
Томпсън, Били Зейн
„Черната маска 2: Градът
на маските” – екшънфантастика с уч. на Тобин
Бел, Джон Полито, Тереса Херера, Скот Адкинс,
Тайлър Мейн, Андрю
Бринярски, Роб Ван Дам
„Червена зора” – екшън
с уч. на Крис Хемсуърт,
Джош Пек, Джош Хътчерсън, Ейдриан Палики,
Исабел Лукас, Джефри
Дийн Морган
„Токарев” – криминален
екшън с уч. Никълъс Кейдж, Рейчъл Никълс, Макс
Райън, Питър Стормеър
„Фрактура” – предаване
за рок музика
Еротичен телепазар

05:10 Дубровник: Републиката, еп. 2
понеделник, 11 юни
06:05 Забранена история, еп. 2
07:00 Страхотни изобретения, еп. 26
07:30 Помпей: 48 часа до бедствието, еп. 1
08:30 Помпей: 48 часа до бедствието, еп. 2
09:30 Най-големите измами в историята, еп. 3
10:20 Забранена история, еп. 5
11:10 Гениите на модерния свят, еп.
2
12:15 Гениите на модерния свят, еп.
3
13:20 Залавянето на Клаус Барби,
14:15 Истинският доктор Живаго,
15:15 Забранена история, еп. 1
16:05 Дните, които написаха историята, еп. 1
16:35 Руската революция,
17:25 Тайните на Ермитажа - история и колекции,
18:20 Екатерина Велика, еп. 4
19:10 Кралица Луиза,
20:05 Дълбоко в историята на времето, еп. 1
21:00 Помпей: 48 часа до бедствието
22:05 Империя на царе, еп. 3
23:05 Кралски братовчеди на война
00:10 Въоръжени мъже
01:00 Забранена история, еп. 4
01:50 Страхотни изобретения, еп. 6
02:20 Митове и чудовища, еп. 1
03:05 Страхотни изобретения
04:05 Загадки в музея
05:35 Забранена история, еп. 2
06:35
07:25
08:20
09:20
10:05
10:55
11:55
12:55
14:00
14:50
15:40
16:10
16:55
17:55
20:05
21:00
21:50
22:40
23:45
00:35
01:25
01:55
02:40
03:40

вторник, 12 юни
Страхотни изобретения
Залавянето на Клаус Барби,
Истинският доктор Живаго,
Най-големите измами в историята, еп. 4
Забранена история, еп. 6
Приказки от кралския гардероб
Приказки от кралската спалня,
Кройката на времето
Американски принцеси за
милиони долари, еп. 1
Забранена история, еп. 2
Дните, които написаха историята, еп. 2
Майстори на шпионажа, еп. 1
Истинският доктор Живаго,
Кралски братовчеди на война
Дълбоко в историята на времето, еп. 2
Истинската война на тронове
Плантагенетите: Най-кървавата британска династия, еп. 3
Кралски братовчеди на война
Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 7
Забранена история, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 7
Митове и чудовища, еп. 2
Страхотни изобретения
Загадки в музея, еп. 2

2

26
Он еър
30 май, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Дарвин – бъдещето на
видовете
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 Игри на ума – филм
15:00 Семена от древността
15:30 Новините ON AIR
15:50 Дивото зове
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът
00:00 Новините ON AIR
00:30 Операция: „История“
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
31 май, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Рене Магрит
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 Игри на ума – филм
15:00 Семена от древността
15:30 Новините ON AIR
15:50 Дивото зове
16:40 Едно френско село
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът
00:00 Новините ON AIR
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора
1 юни, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Чърчил – кръв, пот и
маслени бои
10:30 ОколоСВЕТСКО
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: „История“
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик

Фокс
СРЯДА, 30 май
06:00 Кости еп. 21
06:45 Кости еп. 22
07:35 Всичко е под контрол
08:25 Малкълм еп. 6
08:55 Високо напрежение
09:50 От местопрестъплението
12:35 911, еп. 1
13:30 Светкавицата еп. 8
14:25 Кости еп. 21
15:20 Кости еп. 22
16:15 Всичко е под контрол
17:10 Психаротерапия еп. 7
17:35 Психаротерапия еп. 8
18:05 Високо напрежение
19:00 От местопрестъплението: Маями
22:00 Легион еп. 9
22:55 Светкавицата еп. 9
23:50 Кости еп. 23
00:50 Кости еп. 24
01:45 Семейство Симпсън
02:30 Американците еп. 8
03:15 Малкълм еп. 6
03:40 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
05:10 Американците еп. 8
ЧЕТВЪРТЪК, 31 май
06:00 Кости еп. 23
06:45 Кости еп. 24
07:35 Всичко е под контрол
08:25 Малкълм еп. 7
08:55 Високо напрежение
09:50 От местопрестъплението: Маями, еп. 2
10:45 От местопрестъплението: Маями, еп. 3
11:40 От местопрестъплението: Маями, еп. 4
12:35 24: Наследството еп. 6
13:30 Светкавицата еп. 9
14:25 Кости еп. 23
15:20 Кости еп. 24
16:15 Всичко е под контрол
17:10 Психаротерапия еп. 9
17:35 Психаротерапия еп. 10
18:05 Високо напрежение
19:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 5
20:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 6
21:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 7
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 19
22:55 Светкавицата еп. 10
23:50 Кости еп. 1
00:50 Кости еп. 2
01:45 Семейство Симпсън еп. 1
02:10 Семейство Симпсън еп.
2
02:30 Американците еп. 9
03:15 Малкълм еп. 7
03:40 Психаротерапия еп. 9
04:05 Психаротерапия еп. 10
04:25 Семейство Симпсън еп.
1
04:50 Семейство Симпсън еп.
2
05:10 Американците еп. 9

22

Най-гледаните
14:30
15:00
15:30
15:50
16:40
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
00:00
00:30
01:30
02:00
03:00
03:30
05:00
05:30
06:30
07:30
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
12:30
13:00
14:30
14:45
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00
20:00
21:30
22:00
23:00

01:30
02:00

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

тв програми

Български

Игри на ума – филм
Семена от древността
Новините ON AIR
Дивото зове
Едно френско село
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Едно френско село
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени
Довереникът
Новините ON AIR
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Новините ON AIR
България сутрин
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
2 юни, СЪБОТА
Операция: „История“
Другото лице на Лайза
Минели – филм
Авиошоу с Александър
Богоявленски
VIB /Very Important
Bulgarians/
Състезанието на живота
им – филм
Страната на изобретателите – филм
Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
Новините ON AIR
Сага за Форсайтови – сериал, драма
Телепазарен прозорец
Клик
Характери
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър
Богоявленски
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката
Брюксел 1
Новините ON AIR
Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
Брулени хълмове – сериал, драма
Новините ON AIR
Мъже в сянка – сериал,
политическа драма
Изпепелени от слънцето
– драма, военен, Русия,
Франция, 1994 г.; режисьор: Никита Михалков;
в ролите: Никита Михалков, Олег Меншиков,
Вячеслав Тихонов, Ингеборга Дапкунайте
Новините ON AIR
Опорни хора

03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: „История“
- предаване с Росен
Петров
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката
3 юни, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Другото лице на Джоан
Колинс – филм
08:30 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
09:00 Характери
09:30 Състезанието на живота
им – филм
10:00 Страната на изобретателите – филм
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Сага за Форсайтови – сериал, драма
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Клик
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: „История“
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Жертвата – политически
сериал
20:00 Брулени хълмове – сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал,
политическа драма
23:00 Натрапчиви ритми –
романтичен, Франция,
2014 г.; режисьор: Фани
Ардан; в ролите: Азия
Ардженто, Франко Неро,
Нуно Лопес, Жерар Депардийо
00:40 Новините ON AIR
01:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
01:30 Новините ON AIR
02:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката
03:00 Новините ON AIR
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция: „История“
- предаване с Росен
Петров

4 юни, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Светът отвътре
10:30 Видимо и невидимо
11:30 Червената кралица , биографичен
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 Игри на ума – филм
15:00 Семена от древността
15:30 Новините ON AIR
16:00 VIB /Very Important
Bulgarians/
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 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и Томислав Русев
23:00 Довереникът
00:00 Новините ON AIR
00:30 Опорни хора
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
5 юни, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Светът отвътре
10:30 Необичайните заподозрени
11:30 Червената кралица , биографичен
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 Игри на ума – филм
15:00 Семена от древността
15:30 Новините ON AIR
16:00 Характери
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 Едно френско село
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът
00:00 Новините ON AIR
00:30 Брюксел 1
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката

ПЕТЪК, 1 юни
Кости еп. 1
Кости еп. 2
Всичко е под контрол
Малкълм еп. 8
Високо напрежение
От местопрестъплението
Агентите на ЩИТ еп. 19
Светкавицата еп. 10
Кости еп. 1
Кости еп. 2
Всичко е под контрол
Психаротерапия
Високо напрежение
От местопрестъплението: Маями, еп. 8
От местопрестъплението: Маями, еп. 9
От местопрестъплението: Маями, еп. 10
Лий Даниелс: Стар еп. 10
Светкавицата еп. 11
Кости еп. 3
Кости еп. 4
Семейство Симпсън
Американците еп. 10
Малкълм еп. 8
Психаротерапия
Семейство Симпсън еп.
3
Семейство Симпсън еп.
4
Американците еп. 10
СЪБОТА, 2 юни
От местопрестъплението: Маями еп. 20
От местопрестъплението: Маями еп. 21
От местопрестъплението: Маями еп. 22
Малкълм еп. 14
Малкълм еп. 15
Малкълм еп. 16
Малкълм еп. 17
Бавачка под прикритие
От местопрестъплението: Маями еп. 23
От местопрестъплението: Маями еп. 24
Семейство Симпсън
Моят нов най-добър
приятел
Семейство Симпсън
Малкълм еп. 18
Малкълм еп. 19
Малкълм еп. 20
Малкълм еп. 21
Светкавицата еп. 12
Ловците
Семейство Симпсън
Лий Даниелс: Стар еп. 10
911, еп. 1
Екзорсистът еп. 6
Светкавицата еп. 12
Агентите на ЩИТ еп. 9
Агентите на ЩИТ еп. 10
Бавачка под прикритие
Светкавицата еп. 12
Семейство Симпсън
еп. 20

НЕДЕЛЯ, 3 юни
06:00 От местопрестъплението: Маями
08:25 Малкълм
10:10 Моят нов най-добър
приятел
12:05 От местопрестъплението: Маями, еп. 4
13:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 5
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Ловците
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Малкълм еп. 22
17:10 Малкълм еп. 1
17:40 Малкълм еп. 2
18:10 Малкълм еп. 3
18:35 Светкавицата еп. 13
19:30 Дюс Бигалоу: Мъжко
жиголо
21:25 Семейство Симпсън
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 19
22:55 Легион еп. 9
23:55 „Атланта“
00:25 Семейство Симпсън
00:50 Светкавицата еп. 13
01:45 Агентите на ЩИТ еп. 11
02:30 Агентите на ЩИТ еп. 12
03:15 Малкълм еп. 22
03:40 Малкълм еп. 1
04:00 Малкълм еп. 2
04:25 Малкълм еп. 3
04:45 Светкавицата еп. 13
05:35 Семейство Симпсън
ПОНЕДЕЛНИК, 4 юни
06:00 Кости еп. 3
06:45 Кости еп. 4
07:35 Всичко е под контрол еп.
14
08:00 Всичко е под контрол еп.
15
08:25 Малкълм еп. 9
08:55 Високо напрежение еп.
6
09:50 От местопрестъплението: Маями, еп. 8
10:45 От местопрестъплението: Маями, еп. 9
11:40 От местопрестъплението: Маями, еп. 10
12:35 Лий Даниелс: Стар еп. 10
13:30 Светкавицата еп. 11
14:25 Кости еп. 3
15:20 Кости еп. 4
16:15 Всичко е под контрол еп.
16
16:40 Всичко е под контрол еп.
17
17:10 Психаротерапия еп. 13
17:35 Психаротерапия еп. 14
18:05 Високо напрежение еп.
7
19:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 11
20:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 12
21:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 13
22:00 Екзорсистът еп. 7
22:55 Светкавицата еп. 12
23:50 Кости еп. 5

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

Кости еп. 6
Семейство Симпсън
Американците еп. 11
Малкълм еп. 9
Психаротерапия еп. 13
Психаротерапия еп. 14
Семейство Симпсън
Американците еп. 11
ВТОРНИК, 5 юни
Кости еп. 5
Кости еп. 6
Всичко е под контрол
Малкълм еп. 10
Високо напрежение
От местопрестъплението: Маями, еп. 11
От местопрестъплението: Маями, еп. 12
От местопрестъплението: Маями, еп. 13
Ръш еп. 7
Светкавицата еп. 12
Кости еп. 5
Кости еп. 6
Всичко е под контрол
Психаротерапия еп. 15
Психаротерапия еп. 16
Високо напрежение
От местопрестъплението: Маями, еп. 14
От местопрестъплението: Маями, еп. 15
От местопрестъплението: Маями, еп. 16
911, еп. 2
Светкавицата еп. 13
Кости еп. 7
Кости еп. 8
Семейство Симпсън
Семейство Симпсън еп.
8
Американците еп. 12
Малкълм еп. 10
Психаротерапия еп. 15
Психаротерапия еп. 16
Семейство Симпсън еп.
7
Семейство Симпсън еп.
8
Американците еп. 12
СРЯДА, 6 юни
Кости еп. 7
Кости еп. 8
Всичко е под контрол еп.
18
Всичко е под контрол еп.
19
Малкълм еп. 11
Високо напрежение еп.
8
От местопрестъплението: Маями, еп. 14
От местопрестъплението: Маями, еп. 15
От местопрестъплението: Маями, еп. 16
911, еп. 2
Светкавицата еп. 13
Кости еп. 7
Кости еп. 8

30.V. - 5.VI.2018 г.

6 юни, СРЯДА
България сутрин
Светът отвътре
Брюксел 1
Червената кралица , биографичен
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 Игри на ума – филм
15:00 Семена от древността
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
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 Сила
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът
00:00 Новините ON AIR
00:30 Операция: „История“
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
7 юни, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Светът отвътре
10:30 Операция: „История“
11:30 Червената кралица , биографичен
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 Игри на ума – филм
15:00 Семена от древността
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
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 Сила
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът
00:00 Новините ON AIR
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора

8 юни, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Светът отвътре
10:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката
11:30 Червената кралица , биографичен
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: „История“
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Клик
14:30 Игри на ума – филм
15:00 Семена от древността
15:30 Новините ON AIR
16:00 VIB /Very Important
Bulgarians/
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 Сила
21:30 Новините ON AIR
22:00 Необичайните заподозрени
23:00 Довереникът
00:00 Новините ON AIR
00:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
9 юни, СЪБОТА
06:30 Операция: „История“
07:30 Другото лице на Джордж
Майкъл – филм
08:30 Авиошоу с Александър
Богоявленски
09:00 VIB /Very Important
Bulgarians/
09:30 Състезанието на живота
им – филм
10:00 Страната на изобретателите – филм
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брулени хълмове – сериал, драма
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Клик
15:00 Характери
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър
Богоявленски
16:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката
17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
20:00 Роден със сребърна лъжичка

20:30 Черни коне - сериал,
драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал,
политическа драма
23:00 Господин Никой – драма,
романтичен, фантастика, Белгия/Германия/
Канада/Франция, 2009
г.; режисьор: Жако Ван
Дормал; в ролите: Джаред Лето, Сара Поли,
Даян Крюгер, Лин Дам
Фам и др.
01:30 Новините ON AIR
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: „История“
- предаване с Росен
Петров
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката
10 юни, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Другото лице на Мдона –
филм
08:30 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
09:00 Характери
09:30 Състезанието на живота
им – филм
10:00 Страната на изобретателите – филм
10:30 Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брулени хълмове – сериал, драма
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Клик
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
16:30 Операция: „История“
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Жертвата
20:00 Роден със сребърна лъжичка
20:30 Черни коне
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка
23:00 Зулу – трилър, криминален, драма, Франция,
2013 г.; режисьор: Жером
Сал; в ролите: Орландо
Блум, Форест Уитакър,
Конрад Кемп и др.
01:00 Колела
01:30 Новините ON AIR
02:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката
03:00 Новините ON AIR

16:15 Всичко е под контрол еп.
20
16:40 Всичко е под контрол еп.
21
17:10 Психаротерапия еп. 17
17:35 Психаротерапия еп. 18
18:05 Високо напрежение еп.
9
19:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 17
20:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 18
21:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 19
22:00 Легион еп. 10
22:55 Светкавицата еп. 14
23:50 Кости еп. 9
00:50 Кости еп. 10
01:45 Семейство Симпсън еп.
9
02:10 Семейство Симпсън еп.
10
02:30 Американците еп. 13
03:15 Малкълм еп. 11
03:40 Психаротерапия еп. 17
04:05 Психаротерапия еп. 18
04:25 Семейство Симпсън еп.
9
04:50 Семейство Симпсън еп.
10
05:10 Американците еп. 13
ЧЕТВЪРТЪК, 7 юни
06:00 Кости еп. 9
06:45 Кости еп. 10
07:35 Всичко е под контрол еп.
20
08:00 Всичко е под контрол еп.
21
08:25 Малкълм еп. 12
08:55 Високо напрежение еп.
9
09:50 От местопрестъплението: Маями, еп. 17
10:45 От местопрестъплението: Маями, еп. 18
11:40 От местопрестъплението: Маями, еп. 19
12:35 24: Наследството еп. 7
13:30 Светкавицата еп. 14
14:25 Кости еп. 9
15:20 Кости еп. 10
16:15 Всичко е под контрол еп.
22
16:40 Всичко е под контрол
еп. 1
17:10 Психаротерапия еп. 19
17:35 Психаротерапия еп. 20
18:05 Високо напрежение еп.
10
19:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 20
20:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 21
21:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 22
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 20
22:55 Светкавицата еп. 15
23:50 Кости еп. 11
00:50 Кости еп. 12
01:45 Семейство Симпсън
еп. 11

02:10 Семейство Симпсън еп.
12
02:30 Американците еп. 1
03:15 Малкълм еп. 12
03:40 Психаротерапия еп. 19
04:05 Психаротерапия еп. 20
04:25 Семейство Симпсън еп.
11
04:50 Семейство Симпсън еп.
12
05:10 Американците еп. 1
ПЕТЪК, 8 юни
06:00 Кости еп. 11
06:45 Кости еп. 12
07:35 Всичко е под контрол еп.
22
08:00 Всичко е под контрол
еп. 1
08:25 Малкълм еп. 13
08:55 Високо напрежение еп.
10
09:50 От местопрестъплението: Маями, еп. 20
10:45 От местопрестъплението: Маями, еп. 21
11:40 От местопрестъплението: Маями, еп. 22
12:35 Агентите на ЩИТ еп. 20
13:30 Светкавицата еп. 15
14:25 Кости еп. 11
15:20 Кости еп. 12
16:15 Всичко е под контрол
еп. 2
16:40 Всичко е под контрол
еп. 3
17:10 Психаротерапия еп. 21
17:35 Психаротерапия еп. 22
18:05 Високо напрежение еп.
11
19:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 23
20:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 24
21:00 От местопрестъплението: Маями
22:00 Лий Даниелс: Стар еп. 11
22:55 Светкавицата еп. 16
23:50 Кости еп. 13
00:50 Кости еп. 14
01:45 Семейство Симпсън еп.
13
02:10 Семейство Симпсън еп.
14
02:30 Американците еп. 2
03:15 Малкълм еп. 13
03:40 Психаротерапия еп. 21
04:05 Психаротерапия еп. 22
04:25 Семейство Симпсън еп.
13
04:50 Семейство Симпсън еп.
14
05:10 Американците еп. 2
СЪБОТА, 9 юни
06:00 От местопрестъплението: Маями, еп. 11
06:45 От местопрестъплението: Маями, еп. 12
07:35 От местопрестъплението: Маями, еп. 13
08:25 Малкълм еп. 22

08:55
09:20
09:50
10:20
12:05

06:30
09:30
10:30
11:30

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

Малкълм еп. 1
Малкълм еп. 2
Малкълм еп. 3
Том и Хък
От местопрестъплението: Маями, еп. 14
От местопрестъплението: Маями, еп. 15
Семейство Симпсън еп.
5
Дюс Бигалоу: Мъжко
жиголо
Семейство Симпсън
Малкълм еп. 4
Малкълм еп. 5
Малкълм еп. 6
Малкълм еп. 7
Светкавицата еп. 14
Като рокерите
Семейство Симпсън
Лий Даниелс: Стар еп. 11
911, еп. 2
Екзорсистът еп. 7
Светкавицата еп. 14
Агентите на ЩИТ еп. 13
Агентите на ЩИТ еп. 14
Том и Хък
Светкавицата еп. 14
Семейство Симпсън
НЕДЕЛЯ, 10 юни
От местопрестъплението: Маями, еп. 16
От местопрестъплението: Маями, еп. 17
От местопрестъплението: Маями, еп. 18
Малкълм еп. 4
Малкълм еп. 5
Малкълм еп. 6
Малкълм еп. 7
Дюс Бигалоу: Мъжко
жиголо
От местопрестъплението: Маями, еп. 19
От местопрестъплението: Маями, еп. 20
Семейство Симпсън еп.
10
Като рокерите
Малкълм еп. 8
Малкълм еп. 9
Малкълм еп. 10
Малкълм еп. 11
Светкавицата еп. 15
Непобедимият
Семейство Симпсън еп.
12
Агентите на ЩИТ еп. 20
Легион еп. 10
Обратно към Мисисипи
Светкавицата еп. 15
Агентите на ЩИТ еп. 15
Агентите на ЩИТ еп. 16
Малкълм еп. 8
Малкълм еп. 9
Малкълм еп. 10
Малкълм еп. 11
Светкавицата еп. 15
Семейство Симпсън
еп. 14
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Реал Мадрид е отново на европейския връх Левски надви Черно море

Отборът на Реал Мадрид спечели безпрецедентен трофей №13
в Шампионската лига
след победа с 3:1 над
Ливърпул във финала

в Киев. Главен герой в
сблъсъка беше вратарят
на мърсисайдци Лорис
Кариус, който на практика отбеляза две попадения за "лос бланкос". В

51-ата той търкулна топката в крака на Карим
Бензема за 1:0, а в 83ата позволи на кълбото
да мине през ръцете му
след удар на Гарет Бейл
от почти 30 метра. Уелският стрелец реализира и фамозен гол със
задна ножица в 64-ата
минута. За "червените"
точен беше Садио Мане в 51-ата. Англичаните понесоха жесток удар
още в 30-ата минута, когато Мохамед Салах напусна с контузия.

Отборът на "сините" разби с 4:1
Черно море в баража за Лига Европа
пред около 4000
зрители на стадион "Георги Аспарухов". Така столичани станаха последният роден евроучастник за сезон
2018/2019 година,
след като Лудогорец, ЦСКА-София
и Славия спечелиха първите три
квоти.
Габриел Обертан (23), Сержиу Буш
(39), Васил Панайотов (74) и Иван Го-

На турнира в Китай

Волейболистите ни
постигнаха две победи

Националният отбор
на България
записа втора
победа във
Волейболната лига на нациите (VNL),
след като се
наложи над
Аржентина
с 3:1(19:25,
25:19, 25:21,
25:22) на турнира в Нинбо
(Китай).
Така България приключи
турнира в Нинбо с 2 победи

„Сините“
отбелязаха
104-ата
годишнина
на отбора

Както всяка година
те се събраха на местността Могилката, където на 24 май 1914 г. се е
състояло учредителното събрание. Сред събралите се имаше огромен брой деца, а капитанът на Левски Божидар
Митрев, Роман Прохазка, както и финансовият директор Красимир
Иванов и треньорът
Делио Роси поднесоха
венци и цветя. Там бе и
една от големите легенди на клуба Даниел Боримиров.

и една загуба, след като в първия мач „трикольорите“ надиграха домакина Китай с 3:2, а
във втората среща отстъпиха
на САЩ с 1:3.

Българските „лъвици”
надиграха Украйна и Азербайджан
Волейболистките от националния отбор на България след победата си над Португалия записаха
втора победа в Златната европейска лига над Украйна с 3:1 (32:34, 25:10, 25:22, 25:21) в група А на тур-

нира, игран пред около 500 зрители в зала "Христо Ботев" в София. Момичетата на селекционера
Иван Петков се наложиха и над Азербайджан с 3:1
(17:25, 25:17, 25:14, 25:21) в третия си домакински
мач от група А на турнира.

На „Ролан Гарос“

Вихрено начало за Григор

Световният номер 5
Григор Димитров започна вихрено кампанията си
в тенис турнира от “Големия шлем” на клей - “Ролан Гарос”, макар и срещу
изненадващ и непознат съперник. Българинът срази
за 125 минути 182-ия в световната ранглиста Мохамед Сафуат с 6:1, 6:4, 7:6(1).
Това бе победа номер
49 в “Големия шлем” за хасковлията, за когото пър-

От 1 до 3 юни предстоят нови мачове от турнира
Лигата на нациите в България. Националите ни, водени от Пламен Константинов,
ще разчитат на подкрепата
на родната публика в София.
„Лъвовете“ ще играят срещу
Сърбия, Австралия и Русия в
столичната зала „Арена Армеец“.
От 15 до 17 юни националният отбор на България очаква гореща подкрепа и от
емблематичните фенове във
Варна. Тогава в зала „Конгресна“ в Двореца на културата и спорта в морската
столица волейболистите ни
ще се изправят срещу олимпийския шампион Бразилия,
Франция и Канада.

вият сет бе същинска тренировка в състезателни условия, но във втория при
4:0 с два пробива аванс той
видимо се отпусна и позволи на египтянина да намери игрови ритъм. Все пак
частта бе затворена въпреки допуснат брейк от страна на Григор, а в третата
част така и не се стигна до
загубен гейм от сервиращия. Димитров имаше общо четири точки за про-

бив в сета, но не можа да
се възползва от нито една от тях, като
все пак в тайбрека демонстрира по-голямата си класа и го спечели категорично със 7:1. Това бе и 10-ият
тайбрек тази
година, отиващ на сметката на Григор, който е
загубил само три “дълги”
гейма от началото на 2018-

ранов (82 - дузпа) бяха точни за тима на Делио Роси, а Мехди Фенуш
(55) отбеляза почетното попадение
за "моряците", които дори имаха възможност да изравнят преди третото
попадение.
26-кратните
шампиони на България обаче напълно заслужено надвиха своя противник, въпреки че
трябваше да треперят около 20 минути след гола на гостите.

В няколко
Дунав остава в елита изречения

Русе ще има отбор в елита и през
следващия сезон! Това стана ясно
след изиграния бараж на 24 май за
оставане/влизане в Първа лига между Дунав и Царско село, който "драконите" спечелиха с 2:1. Символичните домакини поведоха с две попадения на Бирсент Карагерен (60)
и Мамаду Ндиайе (76), а "розовите"
намалиха чрез Георги Минчев (82).
Като цяло Дунав бе по-добрият
отбор и можеше да отбележи поне
още два-три гола. През първата част
русенци изпуснаха и дузпа, което в
крайна сметка не се оказа фатално,
въпреки че към края на двубоя гостите от София натиснаха своя съперник и създадоха няколко разбърквания в наказателното поле на "драконите". Срещата се игра на базата на
Ботев Пд в "Коматево", а входът за
зрители бе свободен.

Витоша запази
мястото си в „А“ група
Уникална футболна
драма реши последния
бараж за Първа лига.
Аутсайдерът през този
сезон в елита Витоша
(Бистрица) запази мястото си сред най-добрите в България, след като
надделя над Локомотив
(София) при рулетката
на дузпите. Първите 90
минути завършиха 1:1,
а в последната секунда
на второто продължение "тигрите" стигнаха
до изравняване, въпреки че играха 40 минути
с човек по-малко. Преди това Илия Димитров
(4) и Здравко Димитров
(109) бяха точни за "червено-черните", а Даниел
Кутев (63) и Стефан Христов (123) отбелязаха гоа, като по този показател
продължава възходящата
линия от миналия сезон. Сафуат заслужи аплодисменти с представянето си найвече в третия сет,
като Египет може да бъде доволен от първия си
представител на
“Големия шлем”
от 1996 г. насам,
а специално за
Сафуат това бе и
изобщо първи двубой на
такава сцена.

ловете за "зелените". В
75-ата минута осветлението на стадиона в "Лаута" спря, като срещата
беше прекратена за пет
минути. Халфът на Витоша Ивайло Лазаров беше изгонен в 81-ата минута.
При дузпите 19-годишният вратар на Витоша Николай Георгиев
парира ударите на Мартин Станкев и Владимир
Семерджиев, а Стефан
Христов отбеляза решаващата дузпа за 6:4.
Така тимът на Костадин
Ангелов, който завърши
сезона от 37 мача с едва две победи, се спаси и ще играе втора поредна година в елита на
българския футбол.

Швеция защити световната си титла по хокей на лед. На финала в Копенхаген скандинавците
победиха трудно с 3:2 след
дузпи състава на Швейцария. Двата отбора завършиха наравно 2:2 в редовното време и продълженията, а шведският вратар
Андерс Нилсон спаси три
дузпи на швейцарците.
Звездата на Реал Мадрид и на португалския национален отбор по футбол Кристиано Роналдо
е най-популярният спортист в света според
ESPN, следван от баскетболиста Ле Брон Джеймс,
футболистите Лионел
Меси и Неймар, тенисиста Роджър Федерер, голфъра Тайгър Уудс, баскетболиста Кевин Дюрант,
тенисиста Рафаел Надал,
баскетболиста Стеф Къри, като десетката се затваря от голфъра Фил Микелсън.
Кейт Френч от Великобритания спечели Световната купа за жени по
модерен петобой, след като триумфира с титлата на терена в Националната спортна академия
"Васил Левски". Френч събра 1379 точки от плуване, фехтовка, конна езда,
бягане и стрелба и заслужено грабна златния медал. Втора се класира Натали Коул от Ирландия с
1366 точки, а трета Юлия
Баташова (Беларус) с 1362.
Олимпийската шампионка от Рио Клое Еспозито
(Австралия) остана четвърта с 1353 точки.
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Обичаят ладуване оживя
По инициатива на пенсионерския клуб „Млади
сърца“ в Ценово още един
народен обичай възкръсна за нов живот. Този път в
инициативата се включиха
възпитаници на ОУ „Христо Ботев“ и самодейци от
местното читалище. В навечерието на Гергьовден
хората с посребрели коси пресъздадоха обичая
ладуване. По стародавна
традиция жените извършват поредното тайнство
и свещенодействие при
настъпването на пролет
та и възраждането на земята за нов живот, което
е свързано с колективно
надпяване на пръстени. В
котел с изворна вода момите слагат пръстени или
гривни, като всяко бижу

е привързано към цветна
китка. Съдът се покрива с
червена кърпа и се оставя
да пренощува под цъфнал
божур. На следващата сутрин момите в празнични
премени се събират, за да
разберат каква ще е изгората им, какъв семеен живот ги очаква.
Обичаят може да се извърши четири пъти в годината – на Коледа, Лазаровден, Гергьовден и
Еньовден. В зависимост
от празника водата в котела носи своето име – василевска, цветна, неносна
и мълчана. „Избрахме да
възстановим обичая преди Гергьовден, защото
през това време на годината природните сили са
с най-голям положителен

Самороден
талант

Навършиха се 35
години от смъртта на
кларнетиста Георги
Коев от с. Мало Конаре, община Пазарджик.
В пенсионерския клуб
в Мало Конаре се проведе благотворителен
концерт на пенсионерски клубове от общината.
Безспорни са качествата на кларнетиста - изключителен
музикант, носещ първичността и арахаичните звукови интонации както в бавните,
трапезни и жетварски
мелодии, ръчениците,
така и при изграждането на правите и кривите малоконарски хора. Ненадминат кларнетист, Георги Коев е
сред стожерите на инструменталната пазарджишко-тракийска
кларнетна школа. Едва
ли има любител на българската народна музика, който да не се е влюбил в музиката на самородния талант. Много
са кларнетистите в Тракия, но един е стилът
на Георги Коев, който
винаги можем да разпознаем от останалите.
Той е роден на 23
януари 1910 г. в Мало
Конаре, Пазарджишко. Бързо се научава
да свири на свирка,
кавал, след това и на
гайда, но завинаги остава впечатлен от звука на кларнета. Неговият репертоар е изграден върху основата на
малоконарския (пазар-

джишкия) стил.
Първите четири записа в БНР Георги Коев осъществява през
1957 г. по обработка на
Коста Колев („Конарска
трапеза”, „Криво хоро”).
В началото на 70-те години записва в студиото на Радио Пловдив
„Криво
пазарджишко хоро”, „Малоконарска трапеза”, „Строевско хоро”, „Пищиговско хоро”, „Бавни мелодии на трапеза”, обработени от Игнат Куков и Тодор Пращаков.
Последните записи в Радио Пловдив реализира
на 70-годишна възраст
въпреки претърпян инсулт. „Балкантон” издава малка плоча с неговата музика.
Благодарим на участниците в тържеството маестро Радослав Иванов, ръководител на ансамбъл "Дикани", и неговата група, на клуб 2 в
Пазарджик с председател Пенка Чаева, на клуба в с. Говедаре с председател Петранка Николова, на клуба в с. Сарая с председател Цонка Гиздова, на талантите
от Мало Конаре Марио
Дъбов - музикант, Петър Спасов, Илия Чалъков, Роза Кофова, Виктория Трънкова, Лазарина Пенова, на певческите групи на пенсионерския клуб в Мало
Конаре , на Стоянка Коева, индивидуален изпълнител. Благодарим
на всички гости и участници, на журналиста
Николай Чапански, на
близките и родствениците на певеца, на наследниците на Георги
Коев - народния певец
Ангел Коев, Тинка Кривошиева и Петко Пепелов.

Мария Топалова,
председател на
пенсионерски клуб
"Червена роза”,
с. Мало Конаре

заряд. Момите се обръщат
към Лада – богинята на любовта и съпружеския живот, в очакване какъв жених ще почука на прага и
ще поиска ръката и какъв
ще е предстоящият семеен живот“, разказва председателят на ПК „Млади
сърца“ Румяна Иванова.
По инициатива на членовете на клуба празникът
беше свързан и с Европейския ден за солидарност
на поколенията.
Пресъздаването на
обичая се проведе в обичаната от жителите на Ценово местност Бог баир.
Тук са изградени 18-метров кръст и параклис, които са своеобразни закрилници на жителите на населеното място. Народната

П

ет пенсионерски клуба се
събраха в гр.
Дулово, все приятели на клуб „Зора”
с председател Добринка Никова - от
селата Проф. Иширково и Алеково, гр.
Тутракан и гр. Исперих.
Срещата откри Добринка Никова. Поздравления поднесоха Доротея Тотева зам.-кмет на община

традиция оживя, като млади и стари се пренесоха
години назад във времето.
Характерно за тази етнографска област е, че участниците се закичват с крушови клонки, които символизират плодородието.
За да наблюдават ритуала
по наричането на пръстените, дойдоха много жители и гости на населеното място. Сред тях бяха кметът на община Ценово д-р Петър Петров и
председателят на общинската пенсионерска организация Любен Атанасов.
Под напева „Ой, Ладо, Ладо – момиче младо“ започна ваденото на пръстените и гадаенето. За всяко от
момичетата беше подготвена изненада – очакваше

ги умна, добра, работлива,
заможна и сговорчива изгора. Хор от осемнадесет
жени допълваше предсказанията. В края на ритуала
главната гадателка поръси за здраве, добруване в
семействата и плодородна година всички участници във възстановката. Тя
отправи пожелание догодина отново да си спомнят
за един от позабравените
ритуали. Местната поете-

са Пенка Попова прочете
едно от най-новите си стихотворения, посветени на
обичая ладуване.
Кметът на общината
д-р Петър Петров награди всички участници в ритуала с екскурзия до Велики Преслав. По стара българска традиция празникът завърши с кръшно хоро, на което се хванаха повечето от присъстващите.
Марий ПEЙЧЕВ

Пролетен празник

Дулово, и Теменужка Тодорова.
Домакини и гости

поднесоха музикални
поздрави. Тутраканската група привлече

погледите със своите национални костюми, а мъжете от
групата, ръководена от Пламен Костадинов и носител на
много награди, обра
овациите. Празникът
продължи с хора, танци и весели закачки.
Йорданка Жекова,
Силистра

Клуб „Надежда” навърши 15 години
ски песни, възпроизвеждане
на вече позабравени местни
обичаи, празнуване на рождени и именни дни на членовете, отбелязване на бележити годишнини и др. Провеждането на двустранни срещи
с членове на други клубове от
областта и извън нея винаги е
било съпровождано с радост
и веселие и за двете страни.
Изградената още в първите месеци
от създаването на клуба певческа
група в състав от 13
души винаги участва
в местните
тържества с
богата музикална програма. Тя се
гордее, че
в състава й
е 85-годишЧаст от състава на клуб "Надежда",
ната изпълс. Гълъбинци, Пернишко
нителка на
Петнадесет години членове- народни песни Станка Динете му водят разнообразен, ве- ва, която е и носител на зласел и изпълнен с радост живот, тен медал и диплом.
Празнуването заедно на рожкойто в много случаи се пренася и сред населението на мое- дени дни и срещите със сродни
клубове носят много радост на
то село Гълъбинци, Ямболско.
Всеки четвъртък през всич- пенсионерите от моето село. В
ки сезони на годината вратите разнообразната си дейност клуна клуба са отворени за чле- бът „Надежда” е срещал и неновете му за осъществява- малко трудности, свързани с
не на различни инициативи финансирането на екскурзиите
– разучаване на песни от на- на своите членове. Но и тук ръродния фолклор и стари град- ководството му е намирало изКлубът е основан през 2002 г.
от 30 човека пенсионери и приема името „Надежда”. Зад себе
си има цели 15 години – юношеска възраст, която членовете с достойнство и с неописуема радост посрещнаха. Все
още изминатият път е кратък,
но по съдържание са постигнати успехи. И дирята, която е оставил след себе си, се равнява
на няколко десетилетия.

ход. Благодарение на подкрепата от страна на местни спонсори и с лични средства клубът е
посетил през тези 15 години повече от 20 национални и други
важни обекти: манастирите „Св.
Троица”, Бачковския и Дряновския, „Св. Атанасий”, Панорамата в Плевен, Мадарския конник,
както и Кръстова гора, Петрова нива, градовете Хисаря, Асеновград, Панагюрище, Шумен,
Трявна, Велико Търново, Сопот,
Карлово, Калофер, Чирпан и др.,
а наред с това – и градове извън страната като Александруполис в Гърция и Одрин в Турция. Всички тези места са създавали незабравими спомени
сред клубните членове. Певческата група възпроизвежда жътвения ритуал. Облечени в национална носия, натоварени на
каруца, пеейки жетварски песни, с погача и айран, те откриват жътвената кампания на земеделските производители. Не
са забравени и коледните и сурвакарските народни обичаи.
Пенсионерите, хората с побелели коси, винаги ще тачат
паметта на своите предци. Те
разбират добре, че светът върви към глобализация, но в сърцата си неотменно носят думите на Вазов:
Всичко българско и родно
любя, т ача и милея!
Това ги прави силни, неуморни и винаги млади по дух.
Господин ИВАНОВ – Цеко,
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Актьорът се учи до края на живота
Юлиан Вергов е сред най-обичаните български актьори.
Често го гледаме в представления, в сериали, дори и като
рекламно лице. С него разговаряме за смелостта и дръзновението да правиш изкуство за все по-взискателната публика. Лаконичен е. Със сигурност обаче е от хората, които правят това, което обичат с всичките си сетива. Театърът и киното му отиват еднакво добре, вярва безрезервно в публиката, а и тя вярва в него.

От стр. 1
- Добър ден на всички
ваши читатели и благодаря за поканата да гостувам в хубавото ви издание! Трябва да кажа,
че въобще нямам афинитет към този вид дейност. Има приказка, която гласи: „Никога не казвай никога”, но мисля,
че шансът е твърде малък, почти нищожен, за
да участвам в риалитита. Правя неща, които ми
доставят удоволствие
и, слава на Бога, имам
възможността сам да
ги избирам. Забелязал
съм, че в шоупрограми
участват много мои колеги, и се питам как съчетават нещата. Явно успяват, но това не е моето място.
- Завършвате актьорско майсторство
в театралния колеж
„Любен Гройс” при
Цветана Манева. Кои
думи на именитата ни
актриса често си повтаряте преди поредното превъплъщение
в роля?
- Всъщност това са основополагащите думи
за актьора: „Знай какво
правиш и защо го правиш, а как го правиш ще дойде от само себе
си”...
- Вие осъзнавате ли
ясно какво точно правите?
- Ами мисля, че да,
или поне се старая след
всяко представление да
знам какво правя и защо, разбира се. Защо
го прави моят герой в
поредната пиеса и оттам насетне да стане по
възможно най-добрия
начин.
- Дебютът ви на сцената на Народния театър е в „Ромео и Жулиета”. Колко силно
всъщност можете да
обичате и на какво
сте готов за близките
на сърцето ви хора?
- О, не съществува
скала, по която може да
се измерва любовта, но
смея да твърдя, че обичам чисто, силно и безрезервно и като родител съм готов на всичко
за детето си и за оста-

налите хора около мен.
Но и знам колко много жертви съм правил
в името на театъра, защото безкрайно обичам
това изкуство. Имало е
случаи да съм със здравословен проблем - например играл съм със
счупена ръка или крак.
Но продължавах смело
напред, за да се справя
с ролята и в това състояние.
- Играете рамо до
рамо с холивудски
знаменитости, снимали продукции у нас.
Сред тях е Мила Йовович. Лесно ли ви беше
да сте в едно легло с
красива жена като нея
във филма „Четвъртият вид”?
- Много я харесвам и
ми беше чудно, казвам
го с усмивка, как се е съгласила да си партнира
с някакв тъмен балкански субект, с когото дори не се познава! Всъщност на живо Мила Йовович е още по-красива от това, което виждаме на екрана или на
снимки в модни списания. Направи ми силно
впечатление, че е изключително лъчезарна
жена, усмихната, мила и
ведра. Беше дошла с мъжа и детето си. Ролята й
беше главна във филма,
но най-силно ме порази
фактът, че и тя бе притеснена, чисто човешки,
като мен. Това обаче бяха само първите петнайсетина минути. След това всичко си дойде по
местата и професионално подходихме към ролите си. В края на снимачния ден си поговорихме и се посмяхме.
Предстоеше ми кратка
почивка в Турция, за да
покарам сърф, при което ми хрумна да й подаря пакет за подобно
приключение, но и бутилка ром, а тя остана
много очарована от жеста.
- Зодия Рак сте, успяхте ли да овладеете
с времето ината и нрава на знака си?
- Не съм от хората, които разбират от зодиакални знаци, но със си-

гурност мога да кажа,
че ако се занимавам с
тази професия, трябва
да имам страшен, магарешки инат. Защото си
мислех, че е лесно и фасулско. Като гледах актьорите, си казвах, че
им е много забавно, но
се оказа, че въобще не
е така. Професията изисква психическа нагласа, която освен интересна и динамична е извън

во обаче винаги ще им
бъдете благодарен?
- Нещата са буквално стотици, но поклон
пред тях за загрижеността и това, което
са ми дали като морал,
чест и възпитание. За
някого може да прозвучи изненадващо, но
и двамата бяха дълбоко против да се занимавам с актьорство. Въпреки всичко ми дадоха

готвя и когато ми остане време, го правя с удоволствие. Не правя кой взимам в кутия и хапвам
знае какви завъртени и по-късно в театъра пресложни неща, но тези, ди представление.
- А любим десерт?
които готвя, ми се по- Ами не просто халучават и са доста добре приети от близки и ресвам, аз обичам слаприятели. Любимо яс- долед. Видовете у нас са
тие не мога да опреде- доста, но рядко се намиля по простата причи- ра хубав и на поносима
на, че съм чревоугод- цена като в доброто станик. Например наско- ро време, който се приро приготвих котлети готвяше от чисто краве
на фурна с няколко ви- мляко, сметана... Млечда зеленчуци, направих ните продукти днес не
и салата „Снежанка”, на- са тези, които бяха препълно домашна. Изце- ди години, чисти, натудих киселото мляко, рални, истински, вкуснарязах на малки куб- ни. Добре че намерих
ченца прясна и свежа мандра, от която си кукраставичка... Телешко- пувам първокачествено
то и сьомгата обаче са сирене.
- Лятото почти дойде.
ми по-трудни, задушените зеленчуци също, С какво би ви се усладино все пак се справям. ла шопската салата?
- С хубава блага раИмах доста рецепти и
постоянно все записвах кия, разбира се, но найи нови, имах и от баба вече обичам доброто
ми дори, но впослед- уиски. Вино рядко пийС холивудската знаменитост Мила Йовович
след общите им снимки във филма "Четвъртият вид" ствие ги изгубих и ме вам, защото няма как да
е яд. Котлетите най ми го вмъкна в дневния си
представата, че е про- възможност и подкре- се удават, защото не са ред, но това, което не
стичка. Не се гради от па, за да реализирам сложни. Слагам в тях зе- обичам, е конякът и доднес за утре, не можеш мечтата си.
ленчуците, виното, во- някъде ликьорът. В тях
да я овладееш наизуст,
- Добър кулинар ли дичка, масло и пека на има сладост, което не е
учиш я до края на жи- сте и какво обичате да бавен огън. После мо- моят вкус.
вота си. Ала колкото по- готвите?
жем да си кажем „Добър
Въпросите зададе
вече време минава, кол- Много обичам да апетит!”. А останат ли, си
Иво АНГЕЛОВ
кото повече роли играеш, става все по-трудно.
Мисълта и въображението непрекъснато трябва да работят, особено
За 28-и път театралната гилдия води". За поддържаща женска роля
ако влизаш в образ, койвръчи своите награди "Аскеер" на приз взе Ана Пападопулу за ролята
то не си правил преди.
официална церемония, които по на Бърди в "Лисичета" от Лилиан
- Вашата дъщеря
традиция се провеждат на 24 май. Хелмън. За поддържаща мъжка роАлена вече дебютира
Галаспектакълът беше с участието ля беше отличен актьорът Малин
като Алиша в хитована студенти от НАТФИЗ "Кръстьо Кръстев за ролята на Дани Тейлър
та поредица „Открадв "Зимата на нанат живот”. Да не би и
шето недоволтя да приеме храма на
ство". За теаМелпомена като свой
трална музика
втори дом?
бе отличен Пе- Върти й се нещо
тър Дундаков за
подобно в главата, но
"Франкенщайн"
каквото и да избере за
от Ник Диър.
призвание в живота,
За костюмограбих я подкрепил съвсем
фия наградата
безрезервно. Като всеотиде при Ники баща предполагам.
на Пашова. МаЩе ви призная обаче,
рина Райчинова
че се опитвам да я разполучи наградаубедя. Обяснявам й колта за сценограко тежка и трудоемка е
фия за "Франкепрофесията на актьора.
Сарафов" от класа на проф. д-р Ата- нщайн" от Ник Диър. Като най-донас Атанасов. „Аскеер" за изгрява- бро представление на тазгодишниКогато се снимах в „Отща звезда получи Веселин Петров те Аскеери беше отличен спектакъкраднат живот”, почти
за ролите на Труфалгино и Панта- лът "NeoДачници" по "Дачници" от
бях превъртял. В пролоне в "Кралят елен". За водеща Максим Горки. Иван Пантелеев бедължение на четири меженска роля наградата взе актри- ше отличен и с наградата за режисеца ставах сутрин в 5,30
сата Мария Стефанова за ролята й сура за постановката "NeoДачнии се прибирах късно вев "Три високи жени" от Едуард Ол- ци" по "Дачници" от Максим Горчер, след като съм играл
би. За водеща мъжка роля бе отли- ки, Народен театър "Иван Вазов".
и в представление. Хич
чен Захари Бахаров за ролята на Наградата за цялостен принос бене беше лесно...
Бае Славе в "Чамкория" от Милен ше присъдена на големия българ- Родителите ви няРусков. За съвременна българска ски актьор Васил Михайлов.
мат нищо общо с издраматургия наградата получи Оля
куството - и двамата
Стоянова за "Цветът на дълбоките Страницата подготви Невена НИКОЛОВА
са инженери. За как-

„Аскеер” за най-добрите
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Аня Пенчева в лют cкандал
c Георги Mамалев

Аня Пенчева вече не може да
понаcя навиците на колегата cи
Mамалев! Hеоcтаряващата xyбавица на родния театър cе оказа голяма маxнаджийка. Hейни
колеги разкриxа, че от извеcт-

но време наcам тя е започнала
война c любимеца на зрителите
Георги Mамалев.
Оказа cе, че Аня Пенчева не
може да понаcя ежедневните
чревоyгодничеcки навици на
ниcичкия Mамалев. Двамата cи
партнират в пиеcата „Аз плащам“ и редовно пътyват заедно по тyрнета из cтраната.
Именно тогава Пенчева cе побърквала и не cпирала да го xока, тъй като поcтоянно й миришел на лyк и пържено. Човекът
проcто бил cвикнал да cи поxапва cтабилно любимите cи дро-

бчета, кюфтета и пръжки c лyк.
Ароматът, който cе ноcел от него cлед конcyмацията на тези евтини реcторантьорcки „деликатеcи“, карал xyбавата Аня да изпада в почти иcтерични cъcтояния. Tя търпяла, търпяла, но вече
редовно навиквала Жоро.
„Ами не може така. Hа какво
прилича това?! Облякла cъм рокля за 1000 лева, за да изляза на
cцената, а цялата cе умириcвам на
долнопробна кръчма. Да cи ги яде
вкъщи тези неща, cлед работа. Hе
може той да cи гледа кефа, а cлед
него вcички наоколо да cмърдим“,
беcнеела Аня Пенчева.
За нейно още по-голямо възмyщение обаче зевзекът Mамалев
xич не й обръщал внимание. И за
капак й повтарял, че лyкът е извор
на здраве и дълголетие.

Xилда Kазаcян: Щаcтлива cъм
Xилда Kазаcян не
може да cе нарадва, че
cъдбата я е cрещнала c
Пламен!
Чаровната певица е
чаcт от жyрито на „Kато две капки вода“ вече поредна година. Тя
не преcтава да yдивлява както колегите cи, така и зрителите c неподражаемия cи позитивен xарактер и щаcтливо изражение.
За това обаче cи има
обективна причина и тя
cе казва Пламен Иванов. Това е половинката до нея, c която cа заедно вече години на-

ред. Xилда и Пламен
yправляват общия cи
бизнеc c реcторанти, а
времето не намалява,
а дори yтроява любовта им.
„Mного приятно върви връзката ни – cпокойно, щаcтливо и xармонично. Hай-ценното е, че вcеки yважава
и cтимyлира работата на дрyгия. Безyмно
щаcтлива cъм, че cрещнаx такъв мъж, защото
тези xора наиcтина cа
рядкоcт“, казва тя.
Xилда потвърди, че
Пламен Иванов й е подарил годежен пръcтен

о щ е
преди
години, но
това
е поcкоро
жеcт
и cимвол на
любов.
Двамата не
cе решиxа да вдигнат
cватба, защото не cмятат, че тя ще промени
нещо помеждy им.
„Единcтвената причина, поради която
биxме вдигнали cват-
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ба, е да направим кyпон
за приятелите ни. Иначе
не виждам потребноcт.
И аз, и той cме cе женили и имаме приказни
деца“, коментира Xилда
Kазаcян.

Bенета Райкова и
Tишо продължават
връзката cи

Bенета Райкова и Tиxомир Георгиев не cпират
да cе виждат, въпреки че cе разведоxа! Mалко
разведени двойки могат да cе поxвалят c това.
Tе празнyват заедно вcеки личен празник, което явно е в името на cина им Патрик.
Bръзката на Tишо и Bени вече е приятелcка,
но вcе пак я има. Двамата cа готови на вcичко,
за да cе чyвcтва детето им добре cлед развода.
Поредното доказателcтво cе показа по време на
рождения ден на жyрналиcтката. Tя го отбеляза
в компанията именно на бившия cи cъпрyг и на
cина cи. Tримата cа поcетили реcторант „Панорама“ на xотел „Kемпинcки“. Tам cа xапнали едни
от най-cкъпите яcтия, гарнирани c бyтилка вино.
Bенета Райкова и Tишо прекараxа заедно и
неговия рожден ден. Tогава пак cъc cина cи cе
почерпиxа в лyкcозен реcторант.
Явно разводът не може да cпре двамата да
cе виждат. Дали е cамо заради cина им, или cи
липcват един на дрyг, не е яcно.
Очевидно cа взели решение да cе разведат
заради yгаcналата тръпка в cекcyален план. Tова обаче явно не ги cпира да бъдат приятели и
да поддържат връзка.

Цветанка Ризова Hики Kънчев ухажва млада изкycителка
cтана отново бyлка
53-годишната
Цветанка Ризова cе
омъжи за доcта помладия от нея лекар Bеcелин Йовов.
Bодещата на пyблициcтичното предаване „Лице в лице”
по Би Tи Bи и нейният любим cе венчаха на изиcкана церемония в cтоличен
xотел.
Cвалката им започнала миналата
пролет на концерт
на Mарги Xранова.
Цветанка Ризова и 12 години по-младият от нея
д-р Йовов били cамо приятели. Tя го помолила да
я придрyжи на концерта на приятелката й Mарги
Xранова и той c оxота приел.
Веселин е от Бяла Cлатина и е завършил медицина в cтолицата. B момента е на виcока позиция
в Mедицинcкия инcтитyт към MBР. Д-р Bеcелин Йовов бил голям кавалер и cе отнаcял към колежки
и пациентки като към кралици.
Bcички в болницата знаели за връзката мy c тв
водещата и cе чyдели дали тя няма да ревнyва от
галантното мy отношение към дамите.
Mалцина знаят, че Цветанка Ризова е една от
най-богатите водещи в родния телевизионен
ефир. Бившият й cъпрyг Анатоли Георгиев притежава няколко фирми и е cъдрyжник в различни
търговcки дрyжеcтва. Богатcтвото мy cе оценява
на над 10 милиона лева. Mалко cлед cватбата им
Анатоли cтанал финанcов cъветник и cемейcтвото
потънало в лyкc. Tой й предложил брак 4 години
cлед като cе запознали. Bенчали cе на cкромна церемония, на която приcъcтвали cамо кyмовете им.

Hики Kънчев cе оказа c доcта cлаби ангели.
Бившият водещ на
„Cтани богат“ беше изловен в опаcна близоcт
c млада изкycителка.
Cлyчката cе разиграла
по време на cветcко cъбитие в cтоличен клyб.
Оказа cе, че вмеcто да
cи бъбри c колеги и познати лица от елита, той
ухажва млада изкycителка, чийто телефонен
номер ycърдно запиcал
в телефона cи, като й дал
и cвоя.
Мацката е брюнетка,
а по дyмите на очевидци

е била и доcта краcива. Hики Kънчев е cемеен мъж, и то отдавна, но явно това не го
ограничава оcобено.
„Докато жена мy
cи cеди y дома c детето, той не пропycка cветcко cъбитие. Двамата c Денди cа извеcтни c това, че редовно обикалят мероприятията из cтолицата c оcновната цел да cи xапнат и пийнат на аванта.
Докато Денди cе ограничава cамо c това, то
очичките на Hики ша-

рят“, коментират близки до него източници.
Cега, когато е cравнително cвободен и cе занимава предимно c работата cи в радиото, Hи-

ки Kънчев има доcтатъчно време за „личен живот“. Kакви cа отношенията мy c въпроcната
дама, може би тепърва
ще разберем. Cлyxовете
обаче ноcят, че Kънчев
отдавна cи е мераклия,
но гледа да cе прикрива.
„Tой е интелигентен
мъж. Hе показва явно
забежките cи като Xриcто Cираков например.
Обикновено cтои в cянка и cи върши работите тиxо и завоалирано
– така, че никой да не
разбере“, шyшyкат източниците.

Годеникът на Дарина Павлова cе оказа омъжен

Дарина Павлова няма да cе
омъжва отново!
Гаджето й, за което yж беше
cгодена, вcъщноcт е гей. При това не проcто гей, а омъжен гей.

Артyро Гарза има връзка c
пиара на мафиотcката вдовица.
Любимият мy е Cандро Рyбини,
а двамата cа заедно от години.
Дарина Павлова многократно бе cнимана c Артyро и затова мнозина го обявиxа за новия
й възлюбен. Иcтината обаче е,
че той е бил до нея покрай cвоя
cъпрyг.
Оcвен това не е вярно твърдението, че Артyро е милионер.
Hапротив, той бил от cредната
клаcа и забогатял покрай брака cи c Рyбини, който полyчава
тлъcта заплата от вдовицата на
Илия Павлов.
Дарина Павлова беше омъжена цели 14 години. Cмъртта на

cъпрyга й я раздели c него, но
cлед това продължи да върти любов c различни гоcпода.
Повечето мъже в живота й cа
значително по-млади от нея, какъвто е и Артyро Гарза. Tой обаче cе оказа гей, което можеше да
cе предположи и по cамото мy излъчване на cнимките.
Cъc Cандро Рyбини cа много щаcтливи, макар вcе още да
не cа cи оcиновили дете. Очаква cе обаче в cкоро време да
го cторят.
За Дарина оcтава да чака
cледващия мъж в живота cи. А
той по вcяка вероятноcт ще дойде cкоро.
Страницата подготви Соня Вълкова

2

32

22

Любопитно

Български

по света

Êèðñòåí Äúíñò ñòàíà ìàéêà
Актрисата Кирстен Дънст роди първото си дете.
Холивудската звезда и годеникът й Джеси Племънс
вече са родители на момче. Майката и бебето се
чувстват добре. Все още не
се знае какво е името на
момченцето. Няма и официално потвърждение от
представител на звездите,
но и не очакваме такова,
имайки предвид, че дълго време криеха бремен-

Наградите в Кан
Японският режисьор Хирокадзу Коре-Еда спечели основната
награда на 71-вия кинофестивал
в Кан "Златната палма". Той бе отличен за филма "Семеен въпрос".
Полският режисьор Павел Павликовски получи приза за най-добра
режисура за мелодрамата "Студена война". Павликовски е награден
в Кан за първи път, но е носител
на "Оскар" за най-добър чуждестранен филм през 2005 г. за черно-бялата драма "Ида". Ливанската
кинематографистка Надин Лабаки
получи на Наградата на журито за
социалната драма "Капернаум" за
съдбата на децата, жертва на насилие в раздирания от социални проблеми съвременен Бейрут. Наградата за най-добър сценарий беше
присъдена на два филма - на италианката Аличе Рорвахер за фил-

ма "Щастливият Лазар" и на
филма "Три лица" на иранския режисьор Джафар
Панахи. Американецът
Спайк Лий, който не е
участвал в Кан от 27
години, бе удостоен
с Голямата награда
за "BlacKkKlansman"
- политически филм,
в който се заклеймяват едновременно
расизмът, крайната
десница и президентът Доналд Тръмп. Филмът на белгийския режисьор Лукас Донт "Момиче"
бе награден със "Златна камера". Италианският актьор Марчело Фонте бе отличен с наградата за
най-добра мъжка роля за бруталната криминална драма "Кучкарят"

ността и годежа. 36-годишната Кирстен и 30-годишният Джеси се влюбват на
снимачната площадка на
сериала „Фарго“. „Страхотно е да намериш някого, когото да обичаш толкова много. Той е най-добрият ми приятел. Бях малко болна, когато ми предложи, но беше забавно –
нали разбирате – в болест
и здраве,“ разказва актрисата за годежа.

на режисьора Матео Гароне. Казахстанската актриса Самал Еслямова бе удостоена с приза за найдобра женска роля
в руския филм
"Айка" на режисьора
Сергей
Дворцевой социална драма, разказваща историята
на млада
нелегална
имигрантка
от Киргизстан Айка, която е принудена да се откаже от
новороденото си дете и се опитва
да оцелее в жестоката реалност на
съвременна Москва.

30.V. - 5.VI.2018 г.

Пещерен лабиринт
Водолази откриха 348-километров
лабиринт
от пещери
край
източното крайбрежие на
Мексико
на полуостров Юкатан. Досега спелеолозите мислеха, че
там има две отделни големи пещери. Водолази
и учени обаче установиха, че двете пещери са
свързани. Близо до курорта Тулум пещерата Сак Актун с известна
дължина 263 км е свързана с 85-километровата пещерна система Дос

Охос. Откритието е "невероятно" и ще помогне да бъде опозната богатата култура в района,
който е доминиран от
цивилизацията на маите преди испанското нашествие. Цялата пещерна система вече ще бъде наричана Сак Актун.

Êó÷åøêа óñмивêа
Собственикът на палаво куче не спрял да се
смее минути, когато видял, че то има по-особен
израз. "Не можах да видя какво точно държи, но
се приближих. Тогава не спрях да се смея", казва
Лукас Алвес от Бразилия, собственик на Пандора.
Той вижда, че Пандора е захапала протези, които
вероятно била отмъкнала бързо от съседската къ-

тþлен се телеïортира на 100 кì от океана

какво било изумлението на жителита на графство йоркшир, когато открили на пасището... тюлен. Първоначално го помислили за овца, тъй като в района този отрасъл
е силно развит. Мъжкият
тюлен лежал кротко на поляната и никак не било известно как се е озовал на
100 километра от най-близкото крайбрежие.
Някои помислили, че млекопитаещото просто
се е телепортирало. После позвънили на спа-

Êðàäëèâ êîòàðàê
ðàçäåëÿ âëþáåíè
Поредна „котешка”
кражба едва не станала повод двойка влюбени от австралийския
град Оукланд да сло-

жи край на връзката
си. Черно-белият палавник на име Мо имал
навика да краде дрехи

от съседи. На седмица можел да „донесе”
до 40 трофея. Един ден
обаче стопанката на
крадеца била дълбоко
възмутена, когато той довлякъл
дамски бикини,
а в задната част
на къщата тя открила и... сутиен.
Оказало се, че
нейният възлюбен си позволил
волности с... друга девойка. Това
разстроило отношенията между двамата. Но за
да поправи грешката си, наглият
рошав крадец на
следващия ден „подарил” на двойката футболна фланелка. И така спасил любовта им.

сителите, но пристигайки,
те само вдигнали рамене
и оставили животното на
мира. решили, че щом тюленът сам се е озовал на
мястото, значи не страда
и следователно не трябва
да бъде безпокоен. Никой
не се наел да транспортира
странния гост, защото това
изисква много внимание и
специална техника. Жителите на графството в
крайна сметка решили, че тюленът сам ще намери пътя си към дома.

ща, където живеело възрастно семейство. Оказва
се, че Пандора се е промъкнала в задния двор на
семейството и намерила зъбните протези. "Сигурно семейството ги е изхвърлило, може да са си ги
сменили", шегува се Лукас.

Ìàãàðåøêî äúðâî
В
американския
град Спрингфийлд,
щата Кентъки, до безименен ручей расте
странно дърво, което местните наричат
магарешко. Легендата за него се шири
отдавна, но е много
спорна според разказите на различни хора. Приписват му загадъчни свойства, но
самата история датира от средата на XIX
век, когато един фермер, който имал магаре, толкова често го
биел, че веднъж животното не оцеляло
след поредната жестокост. На мястото на
захвърления труп на
злощастното животно бързо започнало
да расте дърво. Един
от клоните така се из-

кривил, че придобил
образа на магарешка муцуна с разтворена уста. Минали години, стопанинът
на магарето се
пропил. Веднъж
в нетрезво състояние признал
пред свой приятел, че нощно време на
необичайната
глава на дървото се появяват светлини,
сякаш очите на
убитото магаре,
а от отворената
му уста се стичала кръв. Приятелите му естествено не
повярвали на брътвежите. Фермерът искал да продаде земята
си, но напразно, купувачи не се намерили.

От
този момент нататък
съдбата за човека,

убил невинното животно, се обърнала
– многократно той
се опитвал да отсече дървото, алкохолът го завладял изцяло и
един ден го намерили умрял
до леглото с
оръжие в ръка. А за дървото, което
стои на мястото си и до
ден днешен,
продължават
да се носят легенди – смятат,
че който го докосне, ще се разболее,
а неведнъж хората
забелязвали от корубата да капе гъста слузеста течност, подобна на кръв.

страницата подготви Невена НикОлОВа
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ØÅÑÒÎÊËÀÑÍÈÊ - ÑÂÅÒÎÂÅÍ ØÀÌÏÈÎÍ Музей на мотиката

Шестокласникът от основно
училище „Христо Ботев“ в Добрич Момчил Петков стана световен шампион по класически шахмат сред 13-годишните момчета
на Световните ученически първенства в Албания. Момчил е трикратен шампион на България до
12 години. Сребърен медалист е
от европейския шампионат в Румъния през 2017 г.
Участие в надпреварата взеха
общо 387 млади състезатели от 40
държави, разпределени в 6 възрастови групи. В конкуренцията
на 37 участници Момчил постигна 5 победи и 4 равенства и финишира със 7 точки. Същия актив събра и представителят на Турция
Кан Долгун, но Момчил го победи в личната среща и бе обявен

за световен шампион. Дни преди надпреварата малкият талант
беше опериран от апандисит, но
това не попречи на изявата му.
Момчил споделя, че най-трудните му партии са били срещу съперниците от Русия и Азербайджан, които приключват с реми.
Малкият шампион се учи от всяка

партия, защото има голяма мечта.
„Научих, че понякога трябва
да се реагира по-бързо на някои
ходове, защото ако човек играе
прекалено бавно, може да изпадне в цайтнот. Най-силният, срещу когото искам да се изправя
след време, е настоящият световен шампион Магнус Карлсен“,
каза младият шампион.
Успехите му идват с много труд
под ръководството на неговия
треньор Тодор Тодоров, който е
и президент на шахматния клуб
„Енергия 21“ в Добрич. Двамата са
заедно от 7 години и за този период Момчил има повече от 50 медала. С последната си титла момчето получава и званието „Майстор на ФИДЕ” (Международната
федерация по шахмат).

Навигатор за посетители

От няколко месеца
всеки посетител в Археологическия музей във
Варна може да използва
най-иновативното приложение за вътрешна
навигация и музеен тур
LIGHTHOUSE. То е базирано на бийкън технология. В сградата са разположени 11 устройства (бийкъни).
Те разбират кога посетителят е наблизо и
му пращат персонали-

зирано съобщение, а
след това му показват
съответстващо на залата съдържание.
Посетителят на музея
трябва само да изтегли
приложението на собственото си устройство
(смартфон или таблет),
за да го използва. Чрез
него той ще научи много нови и неизвестни
неща за артефактите,
съхранявани в музея.
Може да гледа допъл-

нителни видеа, 3D модели или допълнителни текст и изображения.

Всичко това е напълно безплатно за всеки
посетител на музея.

В село Гранит, община Братя Даскалови, на 147
км от София, се намира първият в България, а и
в света Музей на мотиката. След дълги години в
столицата художникът Тоню Цанев е предпочел
спокойствието в родното си село, където продължава да твори и да се занимава с обществена
дейност. В двора на семейния си дом, в който са
снимани над 15 документални филма, той е подредил различни по форма и размери земеделски
сечива и предмети от бита на българите, традиционни за 19-и век и първата половина на 20-и век.
„Той е в памет на моята майка, която беше
обикновена полевъдка, както тук ги наричат, кооператорка. До последния си дъх държеше мотиката и тя е един от моите експонати. Имам над
100 мотики събрани и не само мотики, но и други земеделски сечива. В целия свят няма музей
на мотиката… Във всеки голям музей има мотики, по една, по две, но колкото мен нито Бритиш
музеум, нито Пергамон музеум в Берлин нямат,
това е истината“, казва Тоню.
Той събира мотики от 10 години. Освен тези,
с които е работила майка му, купува сечива от
антиквариати, пунктове за вторични суровини и
пазари, независимо че той самият не е почитател
на този инструмент.

Öâåòåí çîîêúò êðàñè áëîê â Ðóñå

У

никален танц, който
включва 65 автентични български хора, подготвиха участниците в плевенския клуб
„Северняците“ и техният художествен ръководител Джейлян Демирев. Невижданото досега фолклорно изпълнение беше представено
на централния
площад
в
Плевен на 24
май. С него клубът
и Джейлян Демирев направиха опит да влязат
в Книгата на рекордите
"Гинес".
„Готвихме се за това
събитие от много месеци и дори години. То бе
във връзка с 10-годишни-

Тревната площ пред
блок "Чавдар войвода"
в Русе си поделят костенурка, охлюв, гущер
и още - шарен папагал
и два лебеда - бял и черен. В центъра на тяхното общество е разположен кладенец, а
усмихнато слънце им
се радва целогодишно.
Целогодишно, защото и животните, и
кладенецът, и самото
слънце са направени
от стари автомобилни
гуми, разрязани, офор-

мени и боядисани така, че да се спират минувачите и колите, които преминават по тихата уличка зад блока.
Пъстрият папагал
все едно е готов да ви
закачи от клетката си;
костенурка, в чиято коруба растат цветя; лебеди в оградено с камъни езеро, а изрязаните външни гуми около тях са като цъфнали в него лилии; охлюв,
тръгнал на спокойна
разходка по тревата.

И още - слънце, направено от оцветена
в яркожълто гума с набодени по нея кенчета (лъчите му), с бляскави очи от компактдискове; в центъра на
композицията - кладенец с боядисани в червено гуми за покрив;
градинка от срязани
наполовина гуми, оформена като гигантско цвете, в чиято вътрешност растат червени иглики и зелени
сукуленти.

Миниатюрната зоологическа градина
е сътворена от младото семейство Георги и Теодора Йорданови, обитатели на
бл."Чавдар", разказаха съседи. Миналата
година, веднага щом
времето станало потопло, те се заловили
да осъществят идеята
си и всяка вечер след
работа оформяли от
събраните стари гуми
обитателите на бъдещия зоокът.

УнÈкален танЦ Ïðазниê на ÷åвåðмåтî
ната на клуб „Северняците“ и моя юбилей – 55 г.
От тези годишнини се роди и идеята да изпълним
65 автентични хора, които да бъдат изиграни,
без да се спира, на пло-

щада. Този проект е финансиран със съдействието на община Плевен, а
основен партньор е „Билла България“, казва Демирев. Според него такова
нещо досега не е праве-

но нито в България, нито
в съседните държави. Има
поставени рекорди, но с
голям брой на участниците в изиграни народни
танци. На самото събитие
нямаше представител на
"Гинес", защото
трябва да му се
заплатят 10 000
долара. Процедурата е такава,
че може да мине и без такъв
представител,
ако се изпълнят
определени изисквания – видеозаснемане,
жури, протоколи, нотариус и т.н.
„Ще изпратим материалите и ще чакаме решението – дали изпълнението ни ще бъде признато за
рекорд“, каза още Джейлян Демирев.

в

Çлатîãðад

Хиляди хора от родопите и вътрешността на страната бяха на
чевермеджийския
празник
в Златоград.
Местната управа
го организира за пета поредна
година. В специално оградено
място бяха окачени над
150 чевермета. а отстрани местни самодейни състави и деца с техните
учители представяха стародавни обичаи и местни ястия. Организатор на събитието бе кметът на Златоград Мирослав Янчев. „Хубавото е, че освен

автентичното приготвяне на чеверметата и
народните носии
може да се види красивата родопа
планина
- едно от
най-важните неща. Защото родопа
планина винаги има какво да покаже“.
Този празник стана
традиция в Златоград,
допълни Дичо кабаков, който е
направил най-много чевермета през
живота си. само през последните
5 години в Златоград на празника е
правил по 150.
страницата подготви соня ВълкОВа
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Ветровете кръстосват на ботев
над Вола
В пределите на малкия ни свят,
далеч от множество очи човешки
намира се познат и непознат
народ, обагрен от простими грешки.

Тук е паднал певецът, орелът,
тук е рухнал дъбът исполин.
И хайдушката нощ се навела
да целуне великия син.
Самодивите в бяла премяна
и орлицата … звездният свод
са останали живо предание
във душата на моя народ.
Промълвим ли „България” само,
ние виждаме Ботева жив.
Той стои върху нашето знаме
легендарен, безсмъртен, красив.
А земята ни тъмнокафява
страшна ботевска сила таи.
Враговете кого ще смущават?
Теб, Българийо, кой ще смути?
…Ветровете кръстосват над Вола
и обвяват със вечност върхът.
И ведно със мъглите отдолу
много стари легенди пълзят.
Те ни спомнят за Искъра мътен,
за вековни тегла и сълзи.

К

огато бях малък, на
8-9 години, дядо ми по
майчина линия Димитър Петров Найчев обичаше да разказва разни истории от детството му, но една от тях така ме развълнува и просълзи, та я помня
и до днес, сякаш дядо още
е пред мен и го слушам да
нарежда. Ето какво ми разказа той:
„Бях на 8 години. След като избягах от „Кавгъта” в Батак (Баташкото клане), се укрих у леля ми, сестра на баща
ми, в с. Дорково, където вече
българите бяха приели турската вяра. Леля и калеко нямаха деца и пожелаха да ме
осиновят. Аз много се зарадвах на това и го приех с благодарност, но като разбрах,
че ще ми правят обрязване,
помолих ги да не го правят,
защото не исках да се потурчвам. Тогава леля ми каза: „Бягай на север към Пазарджик!” Така и направих.
Стигнах до Пазарджик. Скитах цял ден и късно вечерта
най-сетне намерих гостилницата, в която леля ми заръча да ида. Собственикът,
неин много близък, като разбра кой ме праща, ме подслони при него. Той се грижеше много добре за мен, а
аз му помагах в кухнята и се
грижех за конете му. Персоналът ме наричаше „момчето скитник”.
Един ден в гостилницата влязоха непознати мъже.
Те бяха облечени с фракове, главите им бяха покрити с бомбета, а в ръцете си
носеха бастунчета. Поръчаха си кафе и след като ги обслужих, един от тях ме попита: „Как се казваш, от къде
си?”, а пък собственикът се
провикна: „Момчето е скитник!” Тогава аз му отговорих:
„От Батак съм, чичо” и запо-

Зад крепостна, невидима стена,
зад всички болки, плетове горящи,
далеч дори от страх и суета
една земя с едно сърце туптящо…
Земя, където тегне твойта мощ,
земя, където твоят глас звучеше.
Един народ, за който в тъмна нощ
звезда пътеводител ти блестеше!
Ти всеки ден говориш с моя глас,
на всеки във сърцето той звучи…
Закриляй все така ти всички нас
и гледай смело с нашите очи!
Владислава гЕНОВа, 18 г.
гПЧЕ „Христо Ботев", кърджали

Îáè÷àì è ìðàçÿ

Не шумете! Вървете си в пътя!
Не разбуждайте Ботев, врази!
иван раДОЕВ
рис. Димитър ДОНЕВ

чнах да нареждам какво съм
преживял, че си нямам никого, затова съм скитник. Този
господин ми купи нови дрехи и ме взе да живея при него в Пловдив. Държеше се с
мен като баща, научи ме на
много неща - да чета, да пиша, да обичам родината си.
Аз му помагах в домакинската работа. Наричах го просто „чичо”. Живях при него
няколко години. Казват, че е
помагал и на други момчета

не съм като ботев велик и известен,
но като него обичам и мразя!
и още не се е родил тоз душманин,
който над мене ще властва!
нося си кръста и сабята тънка перото съм топнал в кръвта си.
и съм готов да умра като него

Аз останах да живея в семейството на леля си, сестра на майка ми. Нейните деца бяха изклани. Тя и калеко
ми смениха името – Димитър Петров Найчев. Уредиха
ме на работа в кметството да
се грижа за отоплението. Работех също и като глашатай.
Когато пораснах и станах
юноша, се влюбих в едно момиче на име Неделя и след
това се ожених за нея. Нейната майка Дафина е била

за свободата и за честта си!
и не харчете пари в моя памет напишете ми името върху скалата,
която ви пази от лудия вятър
и първа целува зората!...
Павлин БЕлиШЕВ

рода, тя познала в него своя
брат, изправила се и извикала: „И мен ли, братко, ще
убиеш?”, а той й отвърнал: ”А
как ще ми докажеш, че съм
твой брат?” Тя му отговорила: ”Виж, на гърдите и рамото си имаш белег от изгорено, когато си играехме край
огнището и пекохме картофи, ти падна и се изгори!” Тогава Ахмед си спомнил детството и й казал да запее песента, с която го е приспи-

ÌÎÌ×ÅÒÎ СÊÈÒÍÈÊ
като мен.
Един ден той
ми каза, че се
налага да замине за друг град,
като добави, че
трябва да ме отведе в Батак. Аз
отначало много
се изплаших, но
той ме увери, че
турците са прогонени вече оттам. Беше ми домъчняло за село
и мечтаех да се
завърна.
На другата сутрин тръгнахме
с файтони с неговите приятели. След няколко часа пристигнахме в Батак.
Гледката беше
потресаваща.
Почти цялото
село беше опожарено. Доста
хора бяха останали без добитък, покъщни- рис. Панчо ПанеВ
на и покрив над
главите си. Грижеха се за жи- много храбра и умна жена.
вотните, останали без стопа- За нея хората казваха, че кони, и живееха в оцелелите гато главатарят Ахмед Баруосиротели къщи.
тенлията избивал масово на-

вала. Дафина запяла и
той се уверил, че това
е родната
му сестра.
Захвърлил
кинжала, с
който колел, дал на
сестра си
една пълна с жълтици кесия
и наредил
на хората
си да спрат
клането и
паленето
на къщи.
Така храбрата Дафина спасила своите
съселяни
от смърт,
а Ахмед се
оттеглил с
бандата си
в Баротин."
Дядо се
оженил за
баба ми Неделя, дъщеря на „храбрата
Дафина”. Създал семейство,
работел, като отглеждал нивите и ливадите, обработвал

дървен строителен материал, както и дърва за огрев, с
които търгувал. Често откарвал дърва в Пазарджик – в
гостилницата, където е бил
приет и отгледан под името
Момчето скитник. Това продължило до национализацията през 1945 г.
Когато дядо бил малко дете и майка му го къпела, казвала на сестра си, че е бял като гъба. Така хората го кръстили „гъбата”, а оттам и фамилията Гъбеви.
Имената Ангел и Дафина са често срещани в градовете Батак, София, Велинград, Пазарджик, Пловдив, Пещера и другаде, а
също и в държави като Италия и Канада. Родът на дядо
Димитър и баба Неделя се
разпространил в тези градове и държави.
Дядо пушеше много тютюн. Свиваше си го в хартия и често идваше при мен
да ми иска листове от стари тетрадки и учебници.
Веднъж, като отворих една „Христоматия”, за да му
откъсна лист, дядо видя една снимка - портрет на мъж,
и с изненада извика: „Това
е човекът, който се появи в
гостилницата и ме отведе в
Пловдив, човекът, който се
грижеше за мен като роден
баща и ме научи на всичко! На него бях разказал:
„От Батак съм, чичо.” Тогава разбрах, че дядо е живял
при великия поет Иван Вазов, който по-късно написва и стихотворението „Възпоменание за Батак”.
Баба и дядо ме научиха на много неща - да
бъда честен, работлив и
да мразя поробителите.
Много съм им благодарен! Ще ги помня, докато
съм жив.
Никола ВЕлкОВ
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Конкурс

НЧ „Светлина – 1861”, гр. Шипка, и Съюзът
на българските писатели обявяват четвърто
издание на националния конкурс за книга с епическа поезия 2018 г.
Желаещите да участват в конкурса – автори,
читалища, писателски дружества и издателства,
трябва да представят по два екземпляра от книгите на адрес: 6150 гр. Шипка, област Стара
Загора, ул. „Боян Чомаков” № 4, НЧ „Светлина – 1861”.
Книгите трябва да са издадени от 1 септември
2017 г. до 1 август 2018 г. Наградата – плакет „Севт III” се определя от жури в състав: Боян Ангелов - председател на СБП, Матей Шопкин и Георги Георгиев. Връчването на наградата ще бъде през месец септември 2018 г. на официално
тържество в читалището на град Шипка.

малки обяви
0888/553166 - тръсим стопани на три малки сладки котета
0882/886983 – продава: ярмомелка – 3 ф., телевизор „Фунай”, детски велосипед – от 3 до
6 г., 2 фотьойла, пералня „Иснис”
0888/972950 – продава две
бакърени тави за варене на лютеница и сладка – 140 лв.
02/8727526 – продава пояс-коремна/гръдна стена р-р L
ortho the и единично легло тип
Русенско с пружина и дюшек
02/9878503, 0896/631143 –
търси жена да го гледа като личен асистент. Плащане – от общината
0896/722938 – „Панчатантра”, древноиндийска литература. Учебник с мъдрости
и наставления за управници –

200 лв.; „Кама сутра” – част 7-ма,
омайването на жените, обладаването
0889/378252 – лечебна кализия, лекува диабет, катаракта, онкологични заболявания –
разсад в саксия, извлек; ъглово
канапе 195/120/60 см – 140 лв.;
детски компютър; мини казан за
ракия – 170 лв., уред за жива и
мъртва вода – 45 лв., масичка
куфар – 35 лв.
07126/2426, 0884/680784 продава дърводелски машини,
циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава кожух мъжки и дамски с качулка,
къси, нови; пералня AEG, запазена, гоблен Вилеров „Ифигения”,
два килима и неизползван вертикален фризер на изгодна цена

Скръбна вест
На 84-годишна възраст
почина
големият български
художник и общественик
академик Светлин Русев
България загуби един голям автор и човек. И като
човек, и като художник беше велик, сърдечен, любезен, прекрасен. Русев подготвяше изложба за 14 юни,
когато щеше да навърши 85 години. Роден е на
14 юни 1933 г. в плевенското село Върбица. Завършва живопис във ВИИИ "Н. Павлович" през
1959 г. при проф. Дечко Узунов. Член на БКП от
1971 г. Русев е лауреат на Димитровска награда (1969). Носител е на още много награди за изкуство, между които голямата награда на Съюза
на българските художници (1986), награда "Владимир Димитров - Майстора" (1987), на името
на Кирил Петров (1988), награда за портрет Радом - Полша, награда "Габриел Оливие" - Монако.
Удостоен е с държавно звание „Народен художник”. Носител е и на на държавната награда "Паисий Хилендарски". Автор е на десетки пана и стенописи, включително в НДК и църквата в Рупите. Светлин Русев участва активно в обществения
и политическия живот. Бил е председател на Съюза на българските художници, директор на Националната художествена галерия и два пъти депутат от БСП.
Поклон пред паметта му!

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 1 юни 2018 г. се навършват
10 години
от смъртта на

Виктория Близнакова

Много ми липсваш, мила Вики!
Не мога да те забравя. Почивай в мир!
Генчето и колеги и приятели
от бившия завод за облекла
„Витоша - София
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Съобщение

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 8-ия Национален фестивал "Сребро в косите - песен в душите край морето на Бургас" на 27 и 28 септември 2018
г., от 10 ч. в Дома на НХК, площад "Тройката", под егидата на кмета г-н Димитър Николов. Регламент - 3 песни в рамките на 10 минути. Индивидуални изпълнители - 2 песни - 8 минути.
Няма състезателен характер. Участниците получават:
за певчески състави - грамота и статуетка; за индивидуални изпълнители - грамота, а за всички - сувенир
за спомен. Разноските за пътуване и пребиваване са за
сметка на участниците и организациите, от чието име се
явяват. Заявки се приемат до 20.9.2018 г. включително. За контакт: Вяра Андонова – председател – тел.:
056/82 11 94; от понеделник до четвъртък, включително, от 14.30 до 17.30. часа, 8000 Бургас, бул. "Демокрация" № 46, Пенсионерски клуб "Морски звуци"

имоти

0898/630370 - продава 74,8 кв. м застроена площ и 13 кв. м сервизни помещения близо до Бизнес парк "София".
0885/254314, 0888/121793
– продава 10 дка иглолистна гора в района на Велинград
0878/534711 – продава хубава двуетажна стабилна къща
в с. Боровци, обл. Монтана – 5
стаи, плоча, вътрешна тоалетна
и баня, геран, барбекю, чешми,
двор 275 кв. м – 12 500 лв.
0886/196621 – спешно търси малък апартамент в малък
град за възрастни хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава под наем
мазе за склад или друго
0878/534711 – продава масивна, стабилна, хубава двуетажна къща в с. Боровци, обл.
Монтана, с 5 стаи, плоча, вътрешна баня и тоалетна, гараж,
барбекю, двор 275 кв. м – 12
500 лв.
0988/783323 – спешно продавам ремонтирана и преобразена гарсониера или заменям
за боксониера. Блокът също е
преобразен от покрива до мазето, всичко е подновено. Отвън е саниран с 10 см стиропор,
отвътре – с ламперия, и е реконструирана в двустаен. Към
жилището има и гараж
0878/438599 – продава обзаведена вила, на 40 км от София, с ток, вода, двор 800 кв. м,
30 дървета, басейн, панорама.
Въздухът е кристален.
0887/337684 - наемам дългосрочно срещу приемлив наем и добро стопанисване селска къща с баня и тоалетна, лятна кухня или солидна стопанска постройка - в цялата страна,

0898/630370 - продава два съседни магазина, обединени в общо
търговско пространство - 99 кв. м, в идеалния център на София
без областите Кърджали и Смолян. С предимство са Габровска,
Търновска, Старозагорска, Пловдивска и Сливенска област
0898/824436 - къща двуетажна с двор 2500 кв. м в Средня,
Шуменско, с ябълкова градина
058/603603, 0886/010504 продава в с. Ведрина, Добричко, обзаведена къща с 2 гаража, затворена, луксозна беседка, огради, 3 дка двор с овощна градина
0894/637021 – продаваме
къща, кухня, селскостопански
сгради с двор, 5 дка овощна
градина. Изгодно!
0896/722938 – продава/
заменя за малък апартамент
в София имот 880 кв. м близо
до водите на язовир „Искър”.
Двустайна дървена къща 18 кв.
м, много строителен материал. Облагороден, електрификация, инфраструктура много
добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км от
София – за лов на водоплаващ
дивеч, зайци, сърни, диви прасета, за риболов, подводен риболов, ветроходство.
0894794406 – продава къща със стопански постройки с
двор 740 кв. м, гъбарник, трифазен ток, водоснабдено, с. Тополи, Варненско
0988/873323, след 18 ч. спешно отдава самостоятелна
стая под наем в жк "Люлин", съвременно обзаведена, изложение: изток - юг. Към стаята има
сервизни помещения и баня,
всичко необходимо за сам човек. Близо е до градския транспорт - тролеи №6, 7, автобуси
111, 42, 108, 82, 81, трамвай №8,
на разстояние 2-5 минути от метрото - спирка "Люлин"

времето
В сряда се очаква време с разкъсана облачност и приятни
пролетни температури в диапазона 12-27 градуса. В четвъртък, последния ден на май, ще е слънчево и също много приятно. Юни ще посрещнем с облачно време и краткотрайни
превалявания, но температурите ще се запазят в същите
граници. В събота обаче се предвиждат по-сериозни валежи.
Вятърът също ще се усили, но температурите няма да претърпят съществена промяна и ще са между 13 и 28 градуса.
Неделята също ще е дъждовна, но в по-малки количества, за
сметка на това температурите ще спаднат с 3-4 градуса и
ще бъде ветровито. В понеделник небето ще се изчисти от
облаците и слънцето ще ни огрява целия ден, като леко ще се
покачат температурите – до 24 градуса. Във вторник отново се очаква заоблачаване, но без валежи.
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Времето през юни
Юни вече ни води
към лятото. Синоптиците очакват като цяло чудесно слънчево време със слаби
ветрове. Средномесечните температури
през месеца ще бъдат
обичайни за този период от годината. В
равнините те ще варират от 12 до 30 градуса. По високите полета месечната температура ще достигне
25 градуса, а най-ниските й стойности ще
са между 9-10 градуса. По Черноморието температурите ще
напомнят за лятото
и слънчевите дни
ще привлекат много турист и
п о
плаж о вете.
Прогнозата за температурата на морската вода е в началото на месеца да бъде около 17-18 градуса, като за всеки 3-5
дена ще се покачва с
още един градус. Така
в края на месеца температурата ще надвишава 23-25 градуса.
Прогноза в големите
морски курорти: Варна – 28 градуса, Бургас – 30 градуса.
Любителите на планинския туризъм също ще бъдат доволни
от прогнозата. По високите части на планините юни ще предложи средни температури от около 2021 градуса, като найниските ще са в рамките на 5-10 градуса,
а най-високите около
20-26. Но през юни
температурата през
нощта в планината
пада доста рязко и с
над 10 градуса. Затова се погрижете времето да не развали
вашата почивка. На
Витоша ще се радваме на температури
около 20 градуса в

началото на месеца,
които ще се повишават с около градус на
6-8 дни, като в края на
месеца ще достигнат
23-25 градуса. В Пампорово температурите ще бъдат идентични с тези на Витоша,
а в Банско ще се радват на градус-два потопло време.
През първите 10
дена на юни се очакват по-интензивни
валежи от нормалните за месеца, като
ще има и опасност от
градушки. Температурата ще се задържи
около 23-24 градуса.
През второто
десетдневие
времето ще
утихн е ,
о б лачността
ще намалее и се
очаква значително покачване на
средните дневни температури с 4 градуса, достигайки стойности от 26-27 градуса.
Последните дни от
месеца очаквано ще
бъдат най-топли - 3032 градуса през светлата част на деня.
Валежите ще са
близки до нормалните стойности и ще
са в рамките на от
60 до 90 литра на
квадратен метър. В
планинските райони ще има около
50% повече валежи
и месечната норма
ще варира в рамките на 80 - 150 литра на кв. м. По Черноморието валежите ще са между 100
и 120 литра на квадратен метър.
Ветровете ще са
слаби, предимно южни и югоизточни. В
Югозападна България както обикновено ще духа влажен,
топъл вятър, който
ще засилва усещането за жега.

биопрогноза
В дните с повишена слънчева активност е възможно
да има известно влошаване на здравето при страдащи
от исхемична болест на сърцето. От полза за сърдечно болните ще бъде приемането в добавка към предписаните от лекаря медикаменти на чайове от цветове
от глог, от листа от маточина, мента и зелен чай, от
стръкове от полски хвощ, бял имел и дяволска уста и др.
Като цяло периодът ще бъде относително неблагоприятен за здравето на хора с дискинезия на жлъчните пътища. Съществено място в профилактиката и лечението на жлъчно-чернодробните проблеми заема спазването на диета, бедна на животински мазнини, на пържени, пушени и пикантни ястия, а също и на кафе, алкохол
и газирани напитки.

Магнитни бури - 31.V., 1.VI.

Д-р Иван СТОЯНОВ

2
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Обяви

ЛУНЕН

КАЛЕНДАР

30 Май, 16 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯВаЩа
лУНа, лУНа В
кОЗирОг
Ще трябва да прекратите размишленията и да преминете към
активни действия, моментът вече е настъпил. По възможност
обърнете внимание на
здравето си.
31 Май, 17 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯВаЩа
лУНа, лУНа В
кОЗирОг
Склонни сте към
драматизъм, но това
не харесва особено на
близките и приятелите
ви, защото ги натоварва. Не се престаравайте със своя ентусиазъм
и не споделяйте лична
информация.
1 ЮНи, 18 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯВаЩа
лУНа, лУНа В
кОЗирОг
Времето на колебание вече е изтекло, затова незабавно вземете нещата в свои ръце.
Пред вас ще се открие
великолепна възможност, от която трябва
непременно да се възползвате.
2 ЮНи, 19 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯВаЩа
лУНа, лУНа В
кОЗирОг
Проблемите свързани с дома ви, няма да са
чак така сложни, както
ви се струват. Те символизират промените,
които трябва да ви се
случат и в другите сфери на живота.
3 ЮНи, 19 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯВаЩа
лУНа, лУНа ВъВ
ВОДОлЕй
Ако сте уверени в
своите сили, рискът не
е толкова голям. Затова намерете смелост да
възразите на хората,
които ви притесняват,
а приятели и близки ще
ви окажат поддръжка.
4 ЮНи, 20 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯВаЩа
лУНа, лУНа ВъВ
ВОДОлЕй
Предпазвайте се от
стресови ситуации в тази връзка и си осигурете домашен уют, който
да уравновеси напрежението - гледайте повече телевизия или си
почетете книга – нещо,
което отдавна не сте
правили!
5 ЮНи, 21 лУНЕН
ДЕН, НаМалЯВаЩа
лУНа, лУНа В риБи
Не занижавайте своите очаквания поради
страх от разочарование. Ще учудите дори
своите приятели от високите критерии, но те
ще проявят разбиране.
Ще постигнете повече, отколкото сте очаквали.

конЦерт
посветен на

ДЕНя НА рУсИя

на
12 юни 2018 г. (вторник), 18 ч.
в Големия салон на Руския културноинформационен център – София, ул. „Шипка” 34,
с участието на

рАИсА ПоЛяКоВА
И ТЕМЕНУЖКА ТЮФЕКЧИЕВА

Тел. 0898/417945
С медийното съдействие на в. „ПЕНСИОНЕРИ”

ЗаПоЗнаЙте Се

8633 с. Завой, обл.
Ямбол, ул. „Хаджи Димитър” 37 – 72 г./170
см/70 кг, разведен, пенсионер, здрав, търси жена,
възрастта е без значение,
живеене по споразумение
0879/578077 – 63 г./163
см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с дама от Североизточна България за сериозно приятелство
0894/768863 - 85 г/165
см/75 кг, приема жена без
ангажименти, здрава, от
65 до 75 г. - за доглеждане и унаследяване
0988/815140 - 61 г./178
см/78 кг, интелигентен, сериозен и отговорен, чувствителен и всеотдаен, умеещ да обича истински, не
пуши и не пие, непоправим романтик, желае сериозна връзка със сериозна, възпитана и отговорна слаба дама, излъчваща
нежност, чар и интелект
1000 софия, пощенска
кутия 822 - вдовица на 75
г./166 см/68 кг, непушачка,
запазена, без ангажименти, осигурена, търси другар за съжителство
0879/265162 - вдовица
от Варна, на 65 г., 158 см, 70
кг, интелигентна, мила, с
благ характер, без пороци,
отлична домакиня, търси
подобен - честен, морален
и трудолюбив
0882/550389, Николов
- 81 г./169 см/70 кг, непушач, трезвеник, добряк,
лозар, иска да живее при
интелигентна, любяща, топла вдовица от 71 до 83 г.
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Български

0885/538581 - търси
съпруга около 40 г., да не
пие и да не пуши, да не
е осъждана, психически и
физически здрава, за да
създадат дете и семейство.
Живеене при него
0894/202602 - 70 г./177
см/70 кг - не пуши, не пие,
осигурен, без наследници, търси жена за съжителство или брак
1750 софия - от грижи
към своите забравихме
себе си. Търся от Западна
България 77-81-годишен.
Чрез доверие, подкрепа за спокойно съжителство
0876/779479 - вдовец
на 60 г/160 см/85 кг желае
запознанство с вдовица от
60 до 64 г. От цялата страна!
0894/945385 - 72 г./168
см/72 кг, жена образована желае хубави моменти
с хубав, образован и възпитан мъж, над 172 см, от
73 до 77 г. - за щастлив живот. Само сериозни обаждания!
0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава,
търси своята половинка
на подходяща възраст, но
и финансово стабилен
0895/757587 – мъж на
62 г., свободен, самостоятелен
0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 ,
0885/442778 – 73/180/98,
инженер, симпатичен, сам,
осигурен, поет, търси добра, осигурена, непушачка,
нематериалистка, без ангажименти жена от Варна или
София – за щастлив съвместен живот на двете места
02/9452327 – вдовец
от София, сам, независим,
с кола, не пуши, не пие, 75
г./166 см/70 кг, желае съжителство с дама около 70
г, да не пуши и пие, добра
домакиня, да може да пее.
Аз свиря на народни инструменти, а на мандоли-

Съобщения
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ
ХрИсТо сТоЙКоВ ГЕорГИЕВ

роден в с. Малко Градище, обл. Хасковска,
навърши
90 гОДиНи
Чества и
65 гОДиНи
щастлив семеен живот с

ВАсИЛКА
ГЕорГИЕВА (оМАЙсКА)

родена в с. Друган, Радомирско –
88-гОДиШНа
Пожелават им крепко здраве,
семейно щастие и дълголетие – синът, дъщерята, внуците, правнуците, близки и приятели.
Честито!
на – руски, сръбски, италиански, румънски, гръцки, стари градски песни и
шлагери
0879/265162 – скромна, земна, уважителна, изключително добра, без пороци, търси силно рамо в
лицето на стойностен и морален мъж. Думите й са истински.
0988/742930 – 62
г./174 см/65 кг. Добър и с
приятна визия мъж търси добра жена. Не пие, не
пуши, работи. От Плевен,
областта и съседните области
0894/358377 - Работещ желае запознанство с
работеща или пенсионерка дама за сериозна връзка или брак. Моля само сериозни обаждания и СМС!
0882/550389, Стоянов
– 79 г./168 см/71 кг, непушач, с полувисше, осигурен, добряк, иска да живее при нежна домакиня
от 67 до 82 г. като влюбено семейство
0877/597790, от 16 до
22 ч. – вдовец, 166 см/65
кг/79 г., с много добро
здраве, жилищно устроен,
независим, без ангажименти, търси порядъчна дама
с нормално тегло и добър
характер за съвместно съжителство
057402315 – самотен
вдовец, осигурен, търси
жена на подходяща възраст от Добричка област
0876/600382,

0898/776349, след 19 ч. 71 г./173 см/83 кг, разведен
пенсионер, от Пловдив,
живее на село в собствено
жилище. Безгранично честен, точен, чистоплътен,
сърдечен, душевно богат.
Изглежда перфектно запазен, търси дама за другарче за цял живот. До 70 г. да
е, без значение от град или
село. Живеене – по предложение на дамата. За предпочитане – при нея.
988/955015 – на 41 г.
търси връзка с цел брак
0886/792979 – търси
жена без ангажименти, от
Великотърновска, Ловешка и Плевенска област. Може и при мен, и при нея!
0877430258 след 19 ч.
- 40-годишен работещ варненец 182/96, не пуша, не
пия, търся жена до 37 години от Североизточна България за създаване на семейство и деца.
0898/483353 – 75 г./166
см/68 кг, жизнен, с бодър
дух, не пие и не пуши, с
кола, търси разумна, възпитана и почтена жена. Аз
знам, че някъде те има и
ти също отчаяно търсиш
сродната душа. Обади се!
0878/463251 – жена образована желае хубави моменти с хубав, образован
и възпитан мъж, над 177
см, от 65 до 73 г. – за щастлив живот
0877/619012 – мъж на 72
г. от Великотърновския регион търси жена до 67 г. от

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

През периода няма благоприятен ден за лунна диета.

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (30.V.- 5.VI.2018 г.)
ОВЕН – През новата седмица се предпазвайте от
попадането в среда, която трябва да избягвате. Пазете се
от допускането на каквито и да било крайности, особено в духовен
или емоционален план.
ТЕлЕЦ - Действайте с повишено внимание по отношение на наличните
си финансови средства. До средата
на периода избягвайте крайностите в материално отношение. Обърнете внимание на здравето си.
БлиЗНаЦи - Придържайте се към златната
среда. Освободете се от
предразсъдъците, които спъват
развитието ви. Отделете достатъчно време за себе си и за хората, на които истински държите.

рак - С правилно предприетите от вас ходове
ще си спестите множество главоболия в професионалната сфера.
Добре е да овладеете тенденцията да изпадате в крайности.
лъВ - Постарайте се да
подобрите цялостно ситуацията си, като действате с повишено внимание при
осъществяването на инициативи. Около средата на седмицата
избягвайте прекомерните вълнения.
ДЕВа - Повече от всякога
ще се нуждаете от обективност, която ще ви предпазва от необмислени решения, които да тласнат съдбата ви в нежелана от вас посока. Здравето
ви е добро.

ВЕЗНи - Изкоренете навреме егоистичните си потребности в отношенията си с
интимната половинка. В края на
разглеждания период направете
необходимите стъпки, за да постигнете целите си.
скОрПиОН - Постарайте се
да предвидите някои ходове, които вашите близки
или недоброжелатели възнамеряват да предприемат. Внимавайте да не увредите непоправимо здравето си.
сТрЕлЕЦ - През почивните дни посветете времето си на занимания, които
имат отпускащ ефект. Добре е да
следвате своя вътрешен ритъм, за
да можете да се насладите на пълноценна почивка.

кОЗирОг - Ако изминалите дни са били доста емоционални, трябва вече да се успокоите. При много от вас ще се наблюдава цялостно отпушване. Ще
имате възможност да почувствате осезателно навлизането на позитивното.
ВОДОлЕй – Близките дни
ще ви донесат многобройни положителни емоции.
Още в началото на периода ще имате шанс да дадете израз на вътрешния си творчески потенциал.
риБи - Твърде възможно
е част от вас да поемат ангажименти в посока на решаване
на здравословни проблеми. Добре
е да намерите време за представителите от вашето семейство. Отделете място за романтика.

30.V. - 5.VI.2018 г.
цялата страна – да не пуши,
да живее при мен на село
0896/255929 – 60 г., осигурен, самостоятелен търси сериозна жена, копнееща за нежност, разбирателство за цял живот. Чакам те!
0893/558487 – вдовец,
68/169/72, търси жена от
Разград, Русе, Шумен, 6870 г. Моли само сериозни
обаждания!
02/4445711 – г-н на 78
г., 180/80 кг, интелигентен,
осигурен, още здрав, с добър външен вид, с кола, желае запознанство с подобна г-жа
0988/990836 – софиянка, около 60 г., симпатична, търси своята половинка – почтен вдовец на подходяща възраст
0988/742930 – 59 г./173
см/65 кг, работи, обича разходките сред природата,
търси добра жена с приятна визия, да не пие и да не
пуши, с добър външен вид
и здрава.
0877/787202 – търси си
другарче самотно от Брестовица, Пловдивско, на 70 г.
090/363906 – самотна
вдовица от софийско село,
финансово независима,
търси мъжко рамо до себе
си, топлина, уют, близост
0894/526888 – 67 г./168
см, мъж от София търси
жена от 50 до 65 г., домошар, самотна, симпатична,
от София и областта – за сериозна връзка. Без есемеси
и кликване!
0895/695595 – почти
69-годишна желае приятелство със свободен мъж
от Ст. Загора или близките
села и квартали
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отново атакуват възрастни

Нов вид телефонна измама притеснява възрастните хора в
Дупница. Този път измамниците се представят за служители
на общината. Те се
обаждат на домашния телефон на възрастни хора, казват
им, че е възникнал
документален проблем с техен имот,
и им предлагат помощ да го отстранят, като ги посетят
на място. За схемата
алармираха от общината, след като им се оплака възрастна жена от
града.
По тази схема е измамена 76-годишната Надежда Велкова. Мнимият служител успява да
убеди жената, че трябва
да се срещнат, като той

дори би могъл да й помогне с документацията, като я посети на адреса. Надежда се подвела, тъй като се под-

готвяла за продажба на
имот.
След срещата Надежда събрала необходимите документи,
но вместо да чака втора среща с измамника,
решила да отиде в общината, за да свърши
по-бързо работа. Там

Конфликти

Български

разбрала, че за малко
е щяла да стане жертва
на имотна измама.
От общината с почуда разбират, че измамникът е
използвал името на реален техен служител.
По данни
на
полицията пенсионерите от Дупнишко са
едни от най-атакуваните, но за техен късмет
и най-трудно податливите.
От полицията призовават за бдителност
при телефонни обаждания с цел искане на
пари или документи.

Жена даде 45 000 лв. ÊÐÈÌÈ
за „висока пенсия”

На стационарния телефон на възрастна жена в
Шумен позвънил непознат мъж, който се представил за полицай и я заблудил по познат сценарий.
Мнимият полицай обещал, че при успешна акция в
знак на благодарност тя щяла де получи доживотно
увеличение на пенсията и дори оставил телефон за
връзка с номер 08112.
След като приключил разговорът, 80-годишната жена опитала да се обади на този номер, но не
успяла. Малко след това я потърсил непознат мъж,
който й казал, че по най-бързия начин трябва да намери 20 000 лева и да ги предаде, за да не се случи
най-лошото с нея и близките й.
В резултат на многократни обаждания и разговори жената била убедена да остави пред входната
си врата всички свои и на близките й спестявания,
общо 44 800 лева, и златни накити за близо 45 000
лева. Малко след това разбрала, че е била измамена, като по-късно е разпитана в полицията в Шумен.
МВР съобщи, че само за един ден - 14 май, деветима жители на кърджали са били убеждавани по
телефона по познатите сценарии за лечение на болни близки и за помощ на полицията при провеждана операция. Най-голямата искана сума е 20 000
евро. Нито един от опитите за измама не е успял.

Крадла задигна Арестуваха началник на КАТ
пари от храм

Жена задигна парите
от храма в приюта в Нови хан. Случката се разиграла по време, когато в храма не е имало
никой. Кражбата обаче
е уловена от охранителните камери.
„Това се случи по
обяд. Аз бях в гробищния парк. Връщайки се
да си оставя някои неща, минах покрай свещите и видях, че чекмеджетата са отворени, а вътре бяха останали само дребни сто-

тинки. На камерата видяхме въпросната жена”, обяснява отец Григорий.
При стъпването си
в храма жената обяснила, че дъщеря й починала и сега трябвало да гледа внучето
си. След това най-нагло отваря кутиите за
дарения и обира всичко. По думите на отец
Иван и друг път се е
случвало касата в храма да бъде разбита от
външни лица.

В Благоевград бе
проведена поредната
акция с арести на пътни полицаи. С белезници се оказа и началникът на „Пътна полиция”
в града. За какви престъпления ще бъде разследвани?
„Сигналът, по който
започна да работи Окръжната прокуратура в
Благоевград, дойде от
дирекция „Вътрешна
сигурност” на МВР. Човекът, който публично
съобщи, че е подавал
подобни сигнали, ще
бъде поканен да бъде
разпитан като свидетел. Използвани са СРС.
Касае се за корупционна схема“, заявиха от
прокуратурата.
„Имаме доказателства, че са били искани и получавани пари
от началника на КАТ, за
да наруши служебните
си задължения. Подкупите са получавани
за бърза регистрация
на моторни превозни
средства, както и за

кó÷ета налитат на деца
Малко дете е било нахапано жестоко от домашно куче
в пловдивското село
Крумово. По първоначални
данни, 2-годишно момиченце
било нападнато
и нахапано жестоко от
отглеждано от семейството му куче
от едра порода. Детето е настанено в болница
със сериозни наранявания.
Пострадала е и майка му,

която се е опитала да го спаси. На адреса е извършен оглед. Същия ден 11-годишно момиче от
Кубрат е било
нахапано от
бездомно куче
на детска
площадка в града. Детето е с наранявания
по бедрото
и задните части. Момичето е откарано в спешна помощ, след
което е освободено за домашно лечение.
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предоставяне на специални регистрационни номера”, добави говорителката на проку-

ратурата Арнаудова.
По думите й корупционната дейност е продължила 4-5 месеца.

Непознат примамил
момиченца в тоалетна
Мъжът, обвинен в блудство
с първокласнички в столично
училище, остава за постоянно в
ареста. Това реши Софийският
градски съд. 33-годишният Валентин Асенов беше арестуван,
когато две деца съобщиха, че ги
примамил в мъжката тоалетна на
17-о училище в столицата. Обвиняемият твърди, че не той е нападнал 7-годишните момичета, а
те го провокирали. Сестрата на
обвиняемия бе категорична, че
обвиненията срещу брат й не са
верни. „Той просто е отишъл до
тоалетната, а не при децата. Валентин е бит в полицията и е бил
принуден да каже всичко. Той
организира спортни събития и
всички в Перник го познават“,

коментира тя. В съдебната зала
стана ясно, че обвиняемият е роден през 1984 г. в София, но от
години живее в Перник. Има висше образование в НСА и незавършено образование по педагогика. Заради допуснати грешки в писмените обяснения, където е написал ключ с у - „клуч“,
висше с у на края - „висшу“, и автомобил с ф - „афтомобил“, съдията се усъмни в образоваността
на подсъдимия.
Обвиняемият е неженен и живее сам. От седем месеца работи
като шофьор. Първоначално обаче е признал, защото е бил подложен на електрошок и побой в
полицията. Асенов обаче не си
извадил медицинско.

ÕÐÎÍÈÊÀ
ВОЕНЕН НаМУШка
ПОлиЦай
45-годишен мъж почина, след като беше намушкан от млад военен
след скандал в Пловдив.
Между двамата мъже избухва скандал, след което военният вади нож и
пробожда опонента си.
Намушканият бил закаран в тежко състояние в
болница, където починал. Причина за скандала между двамата е жена. Задържани са нападателят и съпругата му,
която имала отношения
с убития.
Тир и аВТОБУс
сЕ БлъсНаХа
Четирима пострадали при катастрофата на
автомагистрала „Тракия“ са транспортирани
в спешното отделение
на „Пирогов“. сред тях
са 4-годишно дете и неговата майка. Други седем от пострадалите са
откарани в столичната
болница "св. анна".
инцидентът е станал
минути след 7 ч. на входа
на софия.
иЗБЯгал ЗаТВОрНик
ПиШЕ ПисМО
Писмо от името на избягалия преди повече от
месец от софийския затвор рецидивист Владимир Пелов е получено
в една от националните
телевизии. Четири листа, подписани с неговото
име, са адресирани до телевизията, президента и
омбудсмана. случаят се
разследва.
ЗаДърЖаХа Българи
В МаДриД
испанската полиция
арестува 41 българи. Те
били членове на престъпна група, която хващала
или купувала непълнолетни момичета и ги използвала за кражби и за
проституция. сънародниците ни са обвинени в трафик на хора. При ареста
им полицаите са освободили 14 от жертвите. 12
от тях били непълнолетни
българки. Останалите четири момичета са от други европейски страни.
Влак УДари рЕйс
Неспазването на знак
Б-2 - "спри! Пропусни
движещите се по пътя с
предимство" е причината за катастрофа между влак и автобус, която
стана на неохраняем жп
в симеоновград. В автобуса е имало над 30 работници от мини "Марица изток", пътуващи за
Харманли. като по чудо
само трима са пострадали леко. Шофьорът обяснил, че се заблудил и не
може да каже какво точно се е случило. Той има
дългогодишен стаж без
нарушения.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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ВОДОраВНО: „Влюбената балерина”. Апарат. „Сатирикон”. Амика. Окото. Агора. Илитон. Ане. Гинес. Посока.
Рама. Адамо. Амур. Ок. Марути. Инок. Пи. Амер. „Далас”.
Миро. Арабика. Илина. Оле. Асинара. Ироним. Аба. Анали.
Илов. Анис. Анин. Ет. Да. Етем. Лер. Арита. Иново. Омари.
„Никита”. Авери. Ирида. Ерат. АП. Норина. Опал. Ве. Оливин. Ланер. „Нел”. Юнак. Данак. Ламела. Атамани. Аманитин. Атари. Амаро. Ирини.
ОТВЕсНО: Аламан. Карабинер. Сапонат. Юпитер. Масалитинов. Лата. Абака. Амеби. Онети. Еникар. Ерак. Маринов. Ми. Ана. Агар. КА. Инирида. Атоми. Удар. Ита. Инана. Ат. Каната. „Надин”. „Ним”. Асо. Едили. Ирала. Абатиса.
Али. Вари. Акар. Атол. Мисир. ОН. Дон. Мо. Юли. Ипон. Но.
А капела. Ерато. „Омана”. Еноти. Арани. Ариго Саки. Инат.
Мотел. Мир. Иконом. Роман. Ламар. Нети. Кнор. Купол. Лидер. Равелин. Анамари. Емисари. Ателани.

скаНДи с ПрЕДВариТЕлНО
ПОсТаВЕНи БУкВи
ВОДОраВНО: Савана, Алигатор, Сатана, Оловина, Бас, Рани, Ела, Ил, Ас, Нана, Флу, Калас
(Мария), Лоно, Ало, Лос, Кана, Ило, Бик, Кос, Минас, Нок,
Мас, Лин, Ли, Макак, Кас, Конев
(Иван), Капак, Пасадена.
ОТВЕСНО: Маса, Акинак, Васал, Кока, Нат, Сал, Кап, Нар, Сок,
КА, Банан, Сом, Анал, Сак, Ла,
Инок, Сап, Ло, Анам, Са, Шиле, О’Нил (Юджийн), Голф, Аника, Кавала, Анод, Ти, Улис, Не,
Пони,Ол, Лен, Рало, Олива.

сУДОкУ

стр. 31

30.V. - 5.VI.2018 г.

ЦиФрОслОВиЦи - БлиЗНаЦи
ВОДОраВНО: I кръсТОслОВиЦа: Лакей,
Роб, Атол, Сабо, Пир, Кабел, Асен, Бари, Нематод, Рид, Каломел, Анал, Лира, Тенис, Нар, Елен,
Кома, Тар, Манас.
II кръсТОслОВиЦа: Надор, Сен, Емар, Бата,
Пак, Палат, Анал, Кома, Равелин, ЗИЛ, Канарис,
Инар, Тира, Телец, Дим, Елит, Рота, Ним, Банан.
ОТВЕсНО: I кръсТОслОВиЦа: Лапад, Катет, Атис, Канела, Корен, Ланер, Ел, Неролин,
Мим, Сабадел, КА, Рабат, Линон, Оберон, Рама, Болид, Карас.
II кръсТОслОВиЦа: Непал, Китен, Аман,
Панели, Дакар, Налим, Ор, Лазарет, Вир, Бакелит, Ра, Салол, Сидон, Етамин, Рита, Натан,
Шаман.
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Попитали Радио
Ереван:
- Ще има ли трета
световна война?
Радиото веднага дало своя отговор:
- Не, но ще настъпи
такава борба за мир,
че камък върху камък
няма да остане.

В градския транспорт:
- Извинете, вие
омъжена ли
сте?
Не,
просто не
сварих да се
гримирам!

- Скъпи, чудя се какво такова да взема на
почивката на морето,
че като изляза на плажа, всички да ахнат?
- Вземи си ски!

Баща и син на разходка в парка. Детето
непрекъснато мрънка:
- Тате, купи ми сладолед, тате купи ми
сладолед!
- Знаеш ли, моето
момче, и аз искам сладолед, но имаме пари
само за ракия!

Полковник се прибира вкъщи и хваща
жена си с майора.
Вади пистолета и му
казва:
- Ела с мен отвън!
Излизат на улицата.
Полковникът:
- Слушай, познаваме се отдавна, колко
години служим заедно, големи мъже сме.
Ще направим така - аз
ще стрелям два пъти
във въздуха и двамата
ще паднем. При когото първо дойде жена
ми, за него ще остане.
Жената чува двата изстрела, поглежда
през прозореца и после се провиква:
- Иванеее, излизай,
тия двамата кретени
се изпозастреляха.

Мъж седи на пейка
в парка с детска количка, в която дете реве,
та се къса.
Той само повтаря,
вече в истерия:
- Гоше, спокойно,

Вицове

спокойно, Гоше, още
малко. Само спокойно,
Гошеее! Всичко ще е
наред, спокойно, Гошкооо, спокоооооо!
Една жена го погледала, пък се приближила:
- Ама, господине, така няма да успокоите Гошко, само ще го

стресирате повече...
Той:
- Ама я си гледайте
работата! Аз съм Гошко, аз!!!

Късно вечерта. Пиян човек се приближава към седящ на трамвайната спирка. Олюлявайки се, го пита:
- Извиняваай, мога
ли да те попитам нещо?
- Може?
- Трамвай номер 1
мина ли?
- Мина.
- А трамвай номер
2 мина ли?
- Мина.
- А трамвай номер
10 мина ли?
- Мина, мина и той.
- А 15 мина ли?
- Мина!
- А 17?
- Мина бе, мина. Мина и 19 и 20 и 21 и 22.
Всички минаха!
- Всички минаха, така ли?
- Да!
Пияният поглежда
към тъмния отсрещен
тротоар и се провиква:
- Киреее, пресичай!

- Нещо даваш на
късо.
- Ами като непрекъснато свързвам двата края...

- Здравей, Гошо!
Как си?
- Жена ми ме напусна!
- Боже, вземи си някакъв алкохол, да удавиш мъката...
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- Няма да стане!
- Нямаш пари?!
- Пари има, мъка няма!

Брокер показва вила на потенциален купувач и разказва за
предимствата:
- За да стане рай, на
тази вила й липсват само добри хора и вода.
- Същото липсва и
на ада! - отбелязва купувачът.

Канибал, върти се,
не може да заспи и мисли на глас: „Кой съм
аз? Защо ме има на този свят?”
Жена му:
- Казвах ти да не ядеш интелектуалци!

Две комшийки на
село си говорят през
оградата и едната се
провиква:
- Стефке ма, да нема някой
болен у
вас? Гледам, докторът ден
през ден
все притичва за по
час-два?
- А, що
да има болен… Лани, кога у
вас всеки
ден идваше един военен, да нямаше война?

Попитали
Радио
Ереван:
- По какво си приличат ЦСКА-София и Македония?
- И двете си приписват чужда история.

Между 2 и 4 следобед - периодът, известен като "Да зема да
свърша нещо днес, а?".

Съдията пита обвиняемия:
- Защо избягахте от
затвора?
- Исках да се оженя.
- Хм, странна представа имате за свободата, момко.

Жената замина в

командировка. За две
седмици
изхвърлих
боклука веднъж.
Значи вкъщи цапа
жената.

Смях от сърце
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Срещат се двама съседи - единият е измъчен, притеснен.
- Как е?
- Не е добре, моите
хлебарки обявиха война на съседските.
- Радвай се, ще се избият помежду си.
- И аз така мислех,
ама вчера докараха в
плен 1500!

Осъждат 80-годишен човек на 25 години затвор. След като си
чул присъдата, като последни думи казал:
- Уважаеми съдии,
благодаря за доверието. Ще се постарая да
го оправдая.

Митре от Македония отива на война.
Командирът дава заповед:
Качиха ми се на главатна от моята добрина.
- Рота, атака, напред
срещу врага! Урааа!
водки. Отново ги из- метра вода, тътенът
Всички стремглаво пива. Иска още три. му се чува на 20 мисе втурват напред, са- И тях гаврътва. Зами- ли и ако млъкнете за
мо Митрето се връща слен се обръща към малко, ще го чуете!
обратно. Пита го ко- бармана:

мандирът:
- Ето това е параМайка блондинка
- Що бе, Митре, се докс. Колкото по-мал- отива в магазин за
връщаш?
ко пия, толкова пове- дамско бельо:
- Мразим го врагот – че се напивам...
- Дайте ми бикини
отговаря той, - не мо
за момиче!
ем да го гледам!
Катаджия спира
Продавачът:

ТИР.
- За какво момиче?
- От какво умря?
- Слизай! Проба за
- За осми клас.
- Ами никой не знае алкохол.
- По-конкретно мо- имаше час при лека- Ба! Ш'слиаммм! ля!
ря за 30 януари 2020 г. Найш с к'ъв зор съ
- За осми "б"...

качих...

Мутра излиза в от
Богат възрастен
пуск. Отива в туристиМъж при гадателка: мъж отива при леческа агенция и пита
- Утре ще умре тъ- каря:
къде може да си пре- щата ви.
- Докторе, имам
кара привсичко ятно побизнес,
чивните
пари, къдни. Слуща, яхта,
жителката
но жему отгована ми не
ря, че има
може да
специална
забреотстъпка
менее.
за сафариНа
тата.
колко
- Какво
години е
Как да направим хората щастливи?
е сафари?
жена ви?
- пита му- - Трябва да им даваме любов, радост и малко сладко.
На
Карлсон 25.
трата.
- Ами... караш джип
- Това го знам. Ин- А вие?
и стреляш - отговаря тересува ме дали ще
- На 75.
му тя.
ме хванат?
- И жена ви не може
- А стига бе, докато

да забременее?
съм отпуска, нема да
Лекарят:
- Да!
- Събличайте се!
- Тогава качете се на
- Ама защо?
яхтата с жена си, вземе- Аз съм лекар, аз те един млад сътруднай-добре знам!
ник с вас, за да не се
Мъжът се съблича. откъсвате от бизнеса,
Лекарят:
и направете дълго пъ- И от какво се оп- тешествие. Морският
лаквате?
въздух прави чудеса.
Минават два месеГолият:
- От нищо... Едни но- ца и пациентът отнови шкафове трябва да во пристига. Поставя
ви доставя в кабинета... бутилка на масата и
казва:

- Благодаря за съГрупа италианци
стоят пред Ниагар- вета, жена ми е бременна.
ския водопад.
- А как е младиЕкскурзоводът им
ят сътрудник? - пита
обяснява:
- Намирате се пред докторът.
работим!
- Знаете ли, докнай-големия водопад

в Северна Америка. торе, тя също е бреВлиза мъж в бар и Всяка секунда от ви- менна. Морският възиска 5 водки. Изпива сочина 55 м се изли- дух наистина прави
ги. Иска още четири ват 3000 кубически чудеса!
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Хумор
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Един вълк се престори на овца –
и до стадото овче се лесно добра.
Всичко си той промени и козината с овча вълна смени.
Овчарят не го забеляза,
щото вълкът досущ на овца замяза.
Той със стадото уж пасе си тревичка
и на реката редом с него пие водичка.
С кучетата овчарски приятел стана,
даже поигра с тях на зелена поляна.
И те не разбраха за тая измама голяма –
как така изведнъж вълкът овца стана.
Овчарят кротко стадото поведе,
в къшлата за нощувка го затвори,
а там овцата вълк се съвсем ококори.
Той бързо съвзе се от тая лъжа –
овца защо ли реши да става
и вълчия си нрав за да не забравя,
захапа за врата овца със зъбите си здрави.
Уплашени, овцете зареваха –
в голямо чудо се те видяха.
Как ли така вълкът овца стана
със хитрост и нагла измама!
Мнозина от нас знаят за таз драма –
че вълкът козината си ще смени,
но нрава си никога не ще промени.
Теньо ТЕНЕВ – ДЖОНБУла,
с. Тополяне, обл. ст. Загора

Хумор

Български

еля Стефана вади от чантата си
огледалце, придърпва долната си
джука и се вайка: "Леле, как съм нацъфтяла!
По-добре да не бях им
гостувала! От нищо не
минава – ни от мехлеми, ни от компреси.
Ама как да не отида
– беше ми домъчняло за сватята... И тая
пуста глава – поправя тя превръзката си,
подобна на тюрбан – с
пресни картофи я налагах, с кърпи с оцет,
с квас я мазах, а тя
ме цепи, та чак ще
се пръсне. Не, не можех да не отида, два
маслинени сезона вече, откак се запиляха
в Гърция. Пък и какво посрещане беше –
ни с думи да го изкажеш, нито в книга да
опишеш. Още от портата сватята се хвърли отгоре да ме прегръща, то не бяха целувки и сълзи... Гледам, по едно време и
сватът Трифон започна да подсмърча. Едва прекрачила прага,
и тя заподрежда масата – бобец, петмез,
туршийка. Трупа отпреде ми и нарежда:
- Олеле, сватя, как
ни свари през пости!
Аз й викам:

ÍÀ ÃÎÑÒÈ
ÏРÅÇ
È
Ò
Ñ
Î
Ï

- Не се притеснявай, аз и без това съм
с идея за отслабване.
- Ааа, не – обажда
се сватът Трифон. –
Докато не кръцнем на
патката главата, дето я
угояваме за специални гости, не те пускам!
И няколко пъти слиза в мазето с каната
и се връща с различни мискети и кабернета... По едно време,
като тръсна на масата чиния с препечен
суджук, лигите ми потекоха. Па като се натъпкахме със сватята...
забравихме за постите.
Стайко коЛеВ,
Хасково

Â ïаðламåнта
В парламента шум се вдига,
не лъскат саби, нито щитове.
Тука нещо не достига –
пие се поредното кафе.
Ето шефът им пристига,
депутати в залата зове.
Кворумът му там не стига –
нов закон ще се кове.
Тодор лаЗарОВ, русе

- дядо, сега като ти увеличат пенсията с 4 лв. от
1 юли, ще станем ли социално силни?
- Ще станем, чедо, ако следващите 100 години ми я
увеличават с по 4 лв.

Жейно ЖеЙноВ

ОЦЕНКА

Боже, Боже, мисля
си, какви прокопсани мъже има. На моя
Драгни му дай само
да подсмърча вечер
край тотопункта и да
се дръгли я с цесекарите, я с левскарите.
Мигар той ще оправи
футбола в България.
На свечеряване се
наканих да си тръгвам.
Ама не мога да се отлепя от стола.
- Що ти трябва, сватя, да тръгваш! Я виж
как хубаво си приказваме! Сега ще взема и
една баница да извъртя! – тросна се сватята.

Реших и аз да помогна нещо в шетнята. Една баница, ама
и тя шетане иска.
- То каква шетня
имаме – само кравата
не е доена, ама Трифон, като се върне,
ще я издои.
- Е, сватя, то тъкмо работа за мене!
Хем главата ми малко
ще се разведри, щото
нещо взе да ме прищраква – рекох и грабнах менчето. Кандилкандил през двора,
намъкнах се в обора,
пипам, пипам в тъмното. Хванах два крака, клекнах и започнах да доя. И тъкмо
струйката мляко да
потече в менчето, нещо ме фрасна в брадата. Преметнах се
в кьошето заедно с
менчето. На момента
видях звезди посред
бял ден. Не знам как
се прибрах вкъщи.
- Сватя – казвам й,
- много ви е ритлива
кравата! Виж – два
зъба ми изби!
- Оле-ле, сватя,
какво си направила!
Амчи ти вместо кравата си хванала магарето да доиш!"
иван гЕНОВ,
Варна

Ïðåäãîâîð

Измерваме живота си с пропуснатите
разстояния.
Измерваме живота си с пропуснатите
покаяния.
Измерваме живота си с пропуснатите
заклинания.
Измерваме живота си с криминалните
деяния.
Измерваме живота си с туршии и
компоти.
Измерваме живота си с кушии и комплоти.
Презираме живота си и това де факто
ни личи.
Не измерваме живота си с броя на
пролетите сълзи.
калин калиНОВ

Äявîлñêа
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- Чакат столетие да достигнат, как пари за пенсии ще стигнат?...

Кракът на футболист
е по-заплатен,
отколкото гласът на
артист.

30.V. - 5.VI.2018 г.

НРАВИ

Днес в Божия храм
нямат капка срам.
По двама наблягат
в легло да лягат.

ПОЗНАНИЯ

Не е трудно да
разбереш
кога къпини да береш.
русан ТОДОрОВ, Варна

Било през 60-те години. Баба Стоянка и дядо Стоян работели в текезесето. Един неделен ден, като се върнал от пазара, той шашнал бабата:
- Знаеш ли, Стоянке, какво
нещо са измислили сега?
- Какво бе, Стояне?
- Едни апарати като радиото, ама хората, дето говорят
там, се виждат...
Баба Стоянка отначалото се зарадвала, но после запресмятала нещо наум.
- Какво ма, Стоянке, не е ли добре?
- Добре, ама, да речем, сега ний
слушаме какво говорят и мълчим.
А като спрат да говорят, и ний ще
си кажем нещо. И те ще ни чуят...
- Могат ли да направят това?

- Могат, Стояне, могат.
- Щом е така – отсякъл дядо Стоян, - да си ги гледат и слушат те тия
апарати.
И се зарекъл да се не спира
пред тая дяволска чудесия, докато е жив.
атанас слаВЧЕВ,
с. радишево, Плевенско
страницата подготви Невена НикОлОВа

