
В гилдията на фолкизпълнителите я зна-
ят като една от най-свободолюбивите 
и интелигентни певици. Рени не обича 
и не позволява някой да я поставя в 

рамка, нито да я пъхат в шаблона на фолкпе-
виците, за които не се  коментира могат ли 
да пеят. Хитът й «Като птица съм свободна» 
си остава емблематичен за емоцията, с която 
пее, но и с която живее. Свободната й душа 
от години е окрилена от една голяма, почти 
нереална любов. С Борис се срещат на сним-
ките на неин клип. Една приятелка го изпраща 
да краси нов клип. Снимките съвпадат с 33-ия 

рожден ден на певицата. Тогава в пресата се 
появява Рени до огромна торта. «Пожелавам 
си да срещна голямата любов», е текстът под 
снимката. И така желанието й се сбъдва. 
С Борис така и не узакониха връзката си. Живе-
ят без брак, но не и без любов. За първи път пред 
ОК! Рени и Борис отвориха вратите на дома си, 
за да споделят с читателите голямата си лю-
бов. Направиха го и за да представят за първи 
път малкия си син Аспарух. Бебето се появи на 
този свят на 21 юни. По-голямото им момче, Бо-
рис-младши, вече е на 5 години. Когато са заедно, 
семейството излъчва много, много любов.

Рени, сияеш повече от всякога...
Няма как да е иначе. Няма по-голямо щастие 
от това да си майка и да си срещнала своя-
та половинка. Защото Борис е моят човек в 
този живот. Колкото повече време минава, 
толкова повече връзката ни става по-дълбо-
ка, по-силна. Не знам как да обясня това чув-
ство на пълнота. То само се изживява. 

Вече си майка на двама синове – Борис и мал-
кия Аспарух. Свърши ли се с кариерата ти?
О, не, няма такова нещо. Сега излезе най-но-
вата ми песен «Магия». Парадоксалното е, че 

Ексклузивно за ок!  
сЕмЕйството позира с малкия аспарух

Свободна диСциплина

РЕНИ И БОРИС

Щастлива съм с 
тримата мъже  
в дома ми и  
пожелавам всяка 
жена да се чувства 
толкова обичана!
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тренира плуване и тенис на корт.

Рени, защо с Борис не се решавате на брак и 
не подписвате?
Ние сме вече повече от семейство. В края на 
краищата мисля, че връзката ни с годините 
става все по-здрава.Един подпис не решава 
нищо. 

Не ти ли се иска все пак да се видиш с дълга 
бяла рокля?
Аз постоянно се снимам с такива тоале-
ти, гримират ме и ме фризират професио-
нално... не страдам от липса на внимание. 
Дори имам и предложение от фирма My lady 
с чиито корсети осъществих фотосесията 
за ОК!, да снимам за новата им фотосесия с 
булчински рокли и тоалети. Така че скоро 
ми предстои да облека булчинска рокля... 

Какво е в основата на една подобна връзка? 
Може би си давате и достатъчно свобода? 
В предишното ни интервю за ОК! ти ми спо-
дели, че за нищо на света не би разрешила на 
един мъж да те ограничава... 
Имало е такива мъже, които са пробвали. 
Борис е разбрал, че част от мен е да пея, 
да приемам покани за концертни изяви, да 
правя музика, и е невъзможно да ме спре. И 
никога не е пробвал да го направи. Всъщ-

Борис и след необходимите изследвания 
всичко свърши нормално. С всеки изми-
нат месец от бременността губех жела-
нието да правя каквото и да е, защото 
виждах как се променям. Екипът, който 
ме наблюдаваше, взе решение да родя ден 
преди да вляза в деветия месец. Д-р Хри-
стова, при която родих и двамата ми 
синове, е страхотна професионалистка. 
Ако ме беше оставила още няколко дни, 
бебето щеше да получи дихателна недос-
татъчност! Отидох на преглед в една 
неделя и същата вечер в 21 часа родих. 

Сега малкият Аспарух не изглежда тол-
кова голям...
Сложихме го на диета. Още от самото 
му появяване педиатърката ни посъве-
тва да не го храним нощем. 

А как реагира Борис на появата на брат-
чето си?
Много е щастлив. Истината е, че аз 
така го бях надъхала, че ще си има сес-
тричка, че когато му казах, че все пак ще 
е батко на момче, той се зарадва, защо-
то така ще има с кого да си играе на чис-

то момчешките игри. А иначе, когато 
се прибрахме с малкия от родилното, 
той го погледна и каза: «А, мамо, доволен 
съм! Хубаво е нашето бебе!» И оттога-
ва неотлъчно е до него, даже го ревнува, 
когато някой му се радва, пази го. Иначе 
двете момченца много си приличат – бе-
бето е умалено копие на батко си. Кога-
то гримьорът Бони дойде да ме грими-
ра за фотосесията за вашето списание, 
направо се стъписа от приликата им 
и взе да се шегува с мъжа ми: «E, това е 
майсторлък! Да направиш близнаци през 
пет години! Наведнъж всеки може...»
 
Амбициозна майка ли си и смяташ ли, че 
децата ти трябва да се занимават след 
години с музика като теб?
Не, не съм от тези свръхамбициозни 
майки, въпреки че Борис младши е много 
музикален, не бих го насърчавала да се за-
нимава с музика, но ако той реши, ще му 
помогна. Въпреки това държа децата ми 
да се занимават със спорт и след години 
да тренират активно, защото спор-
тът е възпитание не само за тялото, 
но и за духа. В момента Борис-малдши 

въпреки липсата на видеоклип сингълът успя 
да влезе на второ място в музикалните класи-
ции. Тази песен е завръщане към моя шлагерен 
стил отпреди години. «Магия» прави рекорд 
в класациите и вече получих покана песента 
да бъде включена в компилация на "Диапазон 
рекърдс". Паралелно с това продължавам ра-
ботата в студиото на Горан Йекнич по но-
вите песни. И за да докажа, че съм активна – 
преди дни се срещнах с моя фен клуб в София. 
Беше страхотна емоция... всички ахнаха от 
добрата спортна форма, която поддържам. 
Ангажиментите през декември са ми изця-
ло подбрани за корпоративни партита и... 
така не спирам да работя, дори подготвям 
специална програма за Новогодишната нощ, 
където ще пея в град Сандански. 

Децата слагат ли някаква рамка, някакво 
ограничение?
Е, да. Борчи ходи в детска градина и бусчето 
го докарва вечер вкъщи в определен час. Аз 
задължително, независимо от това какви ан-
гажименти имам, гледам в този час да съм си 
у дома. Защото не му е много приятно да го 
посреща някой друг. Жената, която ми пома-
га в домакинството, ми казва, че първото, 
което пита, слизайки от бусчето, е «Мама 
вкъщи ли е?» И ако му се отговори «Не», дос-
та е разочарован и ми се сърди. Той е и дос-
та ревнив, зодия Рак. Много трудно приема, 
когато аз отсъствам за 4-5 дни. Например 
когато ходя до Сърбия, за Борис-младши е 

направо ужасно. Много е ревнив, 
милият, и мисля, че когато пора-
сне, много ще страда заради това. 
Като майка много искам да се опи-
там да го науча да не приема така 
болезнено всичко в отношенията 
между хората. Сега и Аспарух се по-
яви, но той е толкова малък и тол-
кова кротък, че буквално с татко 
му понякога, когато сме си вкъщи, 
забравяме, че имаме бебе. Почти не 
реве и не се буди нощем. 

Аспарух планувано бебе ли беше?
Абсолютно. Хубавото при мен е, 
че когато реша да забременея, ста-
ва веднага. Трябва да ти кажа, че 
сега, когато и аз съм майка, откро-
венията на жени, които не могат 
да си родят деца, страшно ме раз-
стройват. Съжалявам понякога, че 
по-рано не съм 
решила да си 
родя деца. След 
като за мен не е 
проблем, можех 
да имам повече 
деца. Сега вече 
разбирам, че това е най-голямото 
щастие и най-истинското нещо. 
Всичко останало е преходно.

Още преди да родиш Аспарух, си 
споделяла, че и двамат а с Борис 
страшно много искате момичен-
це...
О, така е. И двамата си мечтаехме 
за момиче. Даже в самото начало на 
бременността ми аз бях убедена,че 

ще имам момиче. Вече бях измисли-
ла и име за момиче. Много исках да 
го кръстя Адела. Когато лекарите 
ми казаха, че пак ще съм мъжка май-
ка, аз не се въодушевих, признавам 
си. Веднъж вече ми се наложи да из-
мислям име за момче, аз тогава пак 
не се справих толкова добре. Прос-
то казах на Борис сам да решава. За 
втория ми син просто нямах вече 
никаква идея за име. Майка ми ни 
подсети за Аспарух. Така се казва 
братът на Борис. Той е по-малък 
от него, много интелигентен, об-
разован и начетен човек. Та майка 
ми решила, че щом той е толкова 
умен, с името му това ще се прене-
се и на нашия син. 

Трудна ли беше бременността 
ти?

Не бих казала 
че беше от най-
леките. Точно 
защото моят 
Борис страш-
но искаше да си 
имаме момиче, 

аз реших да се жертвам, образно ка-
зано. Който казва, че бременност-
та е най-хубавото време в живота 
на една жена, просто лъже. Няма 
такова нещо! Наистина си е голяма 
мъка. В началото на бременност-
та лежах в болница, а по-късно, на 
връх Нова година, получих кръвоиз-
лив. Така изкарах началото на 2009 
година – в линейката на път за 
болницата. Разбира се, до мен беше 

Единственото нещо в 
живота ми, с което се 
съобразявам, са точно 

момченцата ми
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ност и двамата сме много свободолюбиви 
зодии – аз съм Близнак, той Водолей. И на 
двамата духът ни е свободен и когато някой 
се опитва да го смачка, не се получава. 

Това, че си по-голяма от Борис, има ли някак-
во значение във връзката ви?
Не, никакво. Наистина Борис е с шест го-
дини по-млад от мен, но е толкова зрял, че 
аз често се питам кой е по-големият. Той е 
толкова отговорен, толкова отдаден на 
семейството и на децата си! Знаеш, че той 
има син и от предишния си брак. Борис не 
позволява и прашинка да падне върху главите 
и на трите деца. И за предишното си семей-
ство се грижи, както за нашето – не трябва 
нищо да им липсва! 

Малко певици от попфолк бранша могат да 
се похвалят с подобно семейство... 
Сещам се само за Есил Дюран и съпруга й 
Бобо. Ние сме близки семейства, даже с Бобо 
сме работили навремето в една група из скан-
динавските страни. Той е автор на музика-
та на новата ми песен "Магия". И другите, 
за които се сещам, са Таня Боева и съпругът 
й Мишо... Това са истинските семейства в 
нашия бранш.  

До каква степен възпитанието на мъжа до 
теб влияе върху връзката и живота ви?
Аз имах шанса да срещна Борис, който е възпи-
тан да цени жената до себе си и всичко, с кое-
то тя се занимава. Много се гордея със семей-
ството на Борис, те са едни изключително 

ерудирани и образовани хора. Баща му е хирург 
по детска кардиология, доц. Владимир Пило-
соф. По-интересното е, че баба му Адела (по 
известна като Тамара – бел.ред.) пък е първата 
жена професор по вътрешни болести и осно-
вател на първата клиниката по ревматология 
на улица "Урвич" през 1976 г. Така всъщност 
исках да кръстя бебето си, ако беше момиче – 
Адела, но съдбата реши да си имам момчета. 
Надявам се някога децата ми да имат момиче-
та и да им хареса това име, та да го има пак 
във фамилията.  

Текст: Руми Йорданова  
Фотография: Студио МЕМ 
Стайлинг: Августина Маркова-Тути
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