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важни неща се случиха веднага след изборите. Обявиха 
повишени цени за парно и ток, Цветан Цветанов бе от-
люспен като шеф на какво ли не в герБ, делян Пеевски се 
върна в пленарната зала.

За поскъпването на топлото и светлото е ясно – изчак-
ваше се хитричко да премине гласуването, та хората да 
не се разсърдят на управниците. и без това победата им 
бе за сметка на 120 хиляди цигански гласа, а електриката 
е изключително важна за оцеляването на мургавите бра-
товчеди в гетата…

За красивия Цецо, който е „като мое дете” според Бори-
сов, причината не е само в ненаситния му апетит за апар-
таменти. Просто се самозабрави човекът, а и сделката за 
американските F-16 зацикли. Зли езици твърдят, че задо-
кеанските приятели от ЦрУ вече не го харесват, което е 
от особено значение за прозападната отвсякъде партия.

на депесарите им писна да ги питат защо Пеевски не 
ходи на работа. доган явно го е помолил да се стегне. той 
се трогна и предизвика фурор. Още по-изненадващи бяха 
неговите изявления за бъдещи проектозакони. намаля-
ването на ддс от 20 на 5 на сто на хляба, лекарствата и 
книгите е глътка въздух за бедняците пенсионери. а без-
платните детски градини са мечта за настоящи и бъде-
щи родители. ако успеят да се договорят с мнозинството 
и ги реализират, не ни остава нищо друго, освен да благо-
дарим на майчин език на преобладаващата част от тех-
ния електорат с едно „машала, ашколсун!”.
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Всяко зло - за добро

ПОЗиЦия

на стр. 2

СъвършенСтвото 
е непоСтижимо

Щурите дами от Казанлък

на стр. 4

Никога не излизайте в пенсия!

Ìаøала! 

аБОнирайте се!

1 месец 2 месеца 3 месеца 6 месеца
3 лв. 5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв.

до 15 юни във всички 
пощенски станции 

на страната!

кАТАЛОжЕН №552

Дядо Митко учи 
английски, за да...

Преди година излязох в 
пенсия и животът ми спря. Не 
бях свикнала да бъда без ра-
бота и колеги – това беше сми-
сълът на живота ми, не знаех 
как иначе да живея. Изплаших 
се и се изгубих. Престанах да 
се грижа за себе си. Наскоро 
се качих на кантара и се упла-
ших – само преди година те-
жах с 15 килограма по-мал-
ко! Ад е, когато си мислиш, че 
пред теб вече няма нищо. Аз 
обаче се каня да започна да 
живея, да мечтая и да си пра-
вя планове! 

Те са пенсионерки, 
но не пеят стари град-
ски песни. Вместо то-
ва залагат на „Куин“, 
АББА, „Металика“.  Те 
са от Казанлък и са част 
от проекта на местното 
читалище "Искра". 

Интересното обаче 
при тях са не само въз-
растта и талантът, но и 
оригиналността, с ко-
ято работят жените от 
групата. 

 „Не мога да търпя да стоя без работа. Тия дни на-
върших 85 години и пак не ме свърта. Цял живот съм 
така. Всичко ми иде отръки, каквото и да подхвана, 
все ще го свърша. Сега съм се хванал да уча англий-
ски, но само по книга трудно става. Решил съм да си 
направя телефона така, че да можем да си пишем с 
унукинята (внучка - бел. ред.) в Белгия. Тя знае ан-
глийски и френски – ще ми помага да уча английския”.

Проф. 
атанас 

атанасОв:

 На 3 юни се навършиха 19 години, 
откакто ни напусна легендата на род-
ното ни кино и театър Невена Кокано-
ва.  Актрисата издъхна през 2000 г. след 
мъчително боледуване. 

на стр. 22

на стр. 5

Да си представим, че са разме-
нени местата на ГЕРБ и БСП в из-
борните резултати. Убедени сме, 
че Бойко, ако е втори, ще доказ-
ва колко добре са се представили. 
Бюлетините за тях са с 57 хил. по-
вече, вземат още едно място в Ев-
ропарламента, опонентите са с над 
105 хил. по-малко, отколкото в пре-

дходна надпревара и имат 120 хил. 
цигански гласа, вероятно купени... 
Изключваме да се случи станалото 
със столетницата. Премиерът, ос-
вен че се държи като чорбаджия 
– собственик на държавата, с „ей 
тия две ръце“ е сътворил своята 
партия. Няма как да не е неин шеф. 

аБОнамент 
За вестник

"ПенсиОнери"

„П“

6 юни
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В предишния брой 
на вестника разгледа-
хме какво представля-
ва договорът за заем ка-
то правно понятие. Се-
га ще се спра на заема 
за послужване. Този за-
ем е много разпростра-
нен между населението 
и според нас читатели-
те трябва да бъдат за-
познати с неговите осо-
бености. 

Член 243 от Закона за 
задълженията и догово-
рите определя догово-
ра за заем по следния 
начин: ”С договора за за-
ем за послужване заемо-
дателят предоставя 
безвъзмездно на заема-
теля една определена 
вещ за временно полз-
ване, а заемателят се 
задължава да я върне.”  
Както сочи определени-
ето, заемодателят пре-
доставя на заемателя 
една определена вещ за 
временно ползване. Ще 
дам пример. Предоста-
вям на съседа си лич-
ния ми автомобил, за 
да отиде да море, или 
предоставям на съседа 
си градинската косачка 
да си окоси двора, или 
давам на съседката юти-
ята да си изглади дре-
хите. Хиляди други не-
ща могат да си предос-
тавят гражданите един 
на друг. В тези случаи 
те винаги сключват до-
говори за заем за пос-
лужване. Този договор 
е безвъзмезден по сво-
ята същност. Предоста-
вям вещ, а заемателят е 
длъжен да я върне, след 
като си е свършил ра-

ботата. Следващият чл. 
244 от ЗЗД  определя за-
дълженията на заемате-
ля, след като вещта му 
е предадена за ползва-
не от заемодателя. Тек-
стът гласи : Чл. 244. „За-
емателят е длъжен да 
се грижи за вещта ка-
то добър стопанин, ка-
то предпочита нейно-
то запазване пред за-
пазването на своите 
вещи”.  По-нататък за-
конът разпорежда, че 
„Той може да използва 
заетата вещ само съо-
бразно договора, а кога-
то ползването не е уго-
ворено - съобразно ней-
ното предназначение, 
и не може да отстъп-
ва другиму ползването 
на вещта” . Това озна-
чава, че ако заемодате-
лят ти е предоставил за 
ползване примерно лек 
автомобил, ти не трябва 

да превозваш с него жи-
вотни. Заемателят тряб-
ва да ползва вещта съ-
образно нейното пред-
назначение и да прави 
всичко възможно да не 
я повреди или унищо-
жи. Така трябва да я па-
зи, че да „предпочете 
нейното запазване пред 
запазването на своите 
вещи”. Законът в ал. 3 на 
чл. 244 от ЗЗД постано-

вява: „При неизпълнение 
на тези задължения за-
емателят дължи обез-
щетение и за вредите, 
настъпили поради при-
чини, за които той не 
отговаря, освен ако до-
каже, че те биха засег-
нали вещта и при него-
вата изправност.” Съ-
що така заемателят не 
може да предоставя ве-
щта за ползване на тре-
то лице. Последната ал. 
4 от чл. 244 урежда въ-
проса, когато една вещ 
е заета от няколко лица 
– в този случай „те от-
говарят солидарно”. То-
ва означава, че заемо-
дателят може да насочи 
иска към всеки един от 
заемателите да го обез-
щети за нанесените му 
щети при повреждане 
или унищожение на ве-
щта, независимо кой ги 
е причинил. В следва-

щите текстове на зако-
на е посочено, че раз-
носките за поддържа-
не, запазване и ползва-
не на вещта са за сметка 
на заемателя. Интерес-
но е разпореждането 
на чл. 246 от ЗЗД: „Кога-
то заетата вещ е дала 
плодове, заемателят 
трябва да ги върне, ос-
вен ако е уговорено дру-
го”.  За да стане ясно, ще 

2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Заем за послужване

Служебно изчисляват 
пенсиите на работещите От стр. 1

Ето съвета ми към вас – не из-
лизайте в пенсия!

Мислите, че пенсията е въ-
прос на възраст? Не. Това е със-
тояние на духа. Мислите, че „ста-
рите младежи“ са герои от науч-
ната фантастика? Уви, не. Спом-
нете си стъкления поглед и неу-
гледния вид на някои хора, които 
са млади само на години. Те вече 
нищо не искат, примирили са се 
с рутината.

Една жена предлага на прия-
телката си: „Да идем да танцува-
ме, да идем на фитнес, да идем да 
пътуваме!“ А на втората наистина 
й се искат промени, да усети пул-
са на живота, но нещо й пречи да 
се помръдне от мъртвата си точка 
и затова за всички предложения 
има само един отговор: „Не, бла-
годаря“. Именно на такива „мла-
ди хора“ често им казват: „Ама че 
си пенсия!“ Това клеймо им е жи-
госано на челото.

А какво да кажем за хората над 
60-годишна възраст? Щом се пен-
сионират, сякаш върху тях вне-
запно пада плоча с тежест един 
тон и те веднага се превъплъща-
ват в нова роля. Като добри актьо-
ри от драматични театри вземат в 

ръка бастунчето, превиват се и за-
почват да мърморят срещу живо-
та. Направо плачат за „Оскар“ за 
най-добра драматична роля.
5 начина да не се превърнете 

в пенсионери
1. грижи се за себе си. Заслу-

жаваш го, нали помниш? Развле-
ченият пуловер, протритите ко-
лене, закърпените чорапи не са 
за теб. Едно момиче, което често 
срещам на път за работа, на вид е 
на около 30. Млада е, но се вижда, 
че не може да се понася. Все едни 
и същи дънки, в косата – ластик от 
времето на баба й, а най-яркият й 
аксесоар е черната дупка между 
зъбите. Тя не се обича и показва 
на всички, че се е предала. А как-
во отношение биха могли да имат 
околните към човека, който плюе 
сам на себе си?

2. събери се със слънчеви лъ-
чи. На света има хора, които оби-
чат да живеят! Бягай от онези, ко-
ито само мърморят, оплакват се 
и обвиняват държавата, полити-
ците и богаташите за житейските 
си провали. Наредете се до „слън-
чевите лъчи“. До онези, които би-
ха се усмихнали и на най-лудата 

идея и биха казали: „Ти можеш да 
направиш това! Дерзай!“

3. Търси нови завои. Не га-
си мотора преждевременно. Не 
скачай на спирачките. Остани 
отворен към срещите, идеите, 
хората... По-често казвай въл-
шебното „да“. То е твоят ключ 
към живота.

4. разхождай се и мечтай. Ка-
то седиш вкъщи, се превръщаш в 
мебел. В странна птица с недруже-
любен характер. Искаш ли да бъ-
деш бърз и красив като орел? Раз-
твори криле! И лети – в парка, в 
гората, в центъра на града, в дру-
га държава. Завърти глава – около 
теб е СВЕТЪТ. Ето какво казва пи-
сателят Михаил Пришвин: „Тряб-
ва да мечтаем колкото се може 
повече, колкото се може по-сил-
но да мечтаем, за да превърнем 
бъдещето в настояще!“

5. Зареди се с емоции. Можеш 
да ги почерпиш например от ис-
ториите на велики и успешни хо-
ра. Кои? Изборът е безкраен! Уин-
стън Чърчил, Хенри Форд, Стив 
Джобс, Мариса Майер... Изгледай 
някой вдъхновяващ филм. Не спи-
рай да се зареждаш!

Никога не излизайте...
Националният осигурителен институт преиз-

числява служебно личните пенсии за трудова дей-
ност на хората, които са придобили осигурителен 
стаж след пенсиониранет о си.

За целта работещите пенсионери трябва да по-
дадат еднократно заявление за ежегодно преиз-
числяване, а не всяка година да заявяват това, как-
то е в момента. Това предвиждат одобрени от пра-
вителството промени в Наредбата за пенсиите и 
осигурителния стаж, с които се облекчава админи-
стративната тежест за гражданите. С тях се пред-
вижда възможност за електронно връчване на 
разпорежданията, свързани с пенсиите на лицата.

С приетите промени подзаконовата норматив-
на уредба се синхронизира и с измененията в 
разпоредбите на Кодекса за социално осигуря-
ване, както и с новия Закон за платежните услу-
ги и платежните системи. В резултат от промени-
те хората ще могат да посочват сметки за изпла-
щане на отпуснатите им пенсии не само в банки, 
но и в други лицензирани от БНБ доставчици на 
платежни услуги, както и в клонове на доставчи-
ци на платежни услуги, осъществяващи дейност 
на територията на страната. Припомняме, че на 
19 април депутатите приеха окончателно проме-
ните за изчисляване на пенсиите. 

НОИ пусна калкулатор за изчисляване на пен-
сиите, като той дава възможност на хората да из-
бират по коя методика да се пенсионират- по ста-
рата или по новата. 

На 2 май северноирландката Нели Греъм от-
празнува вековния си юбилей в добра компания 
- на 100-годишния си съпруг Джо и семейства-
та на трите им деца, 11-те внуци и 11 правнуци.

Двойката, която е най-възрастната в Северна 
Ирландия, все още живее самостоятелно в бунга-
лото си в Рандалстаун. Нели и Джон са семейство 
от 23 септември 1942 г. и тази есен ще отбеле-
жат своята 77-а годишнина. Запитана за тайната 
на дълголетието, рожденичката отговори: "Няма 
никаква тайна, само много работа". Тъй като е за-
пален кулинар, Нели Греъм все още готви и чис-
ти сама, но всеки петък си взима почивка, за да 
отиде на фризьор. Най-големият им син Дейвид 
пък разкрива тайната на успешния брак: "Татко 
е мълчалив. Мама говори и за двама им". 

По повод рождения си ден Нели Греъм полу-
чи и специална картичка от кралица Елизабет II. 

"С радост разбрах, че днес - 2 май 2019 г., праз-
нувате своята стотна годишнина. Изпращам Ви 
своите благопожелания по този така специален 
повод", се казва в поздравлението на Елизабет II.

Най-възрастната 
двойка

дам следния пример. Аз 
съм земеделски произ-
водител и съм дал в заем 
за послужване кобилата 
си на мой приятел от съ-
седното село да си вър-
ши работа през лятото, 
докато съм на почивка. 
През това време кобила-
та ражда конче. Съглас-
но закона моят приятел 
трябва да ми върне ко-
билата заедно с конче-
то. Накрая трябва да ка-
жа, че заемателят след-
ва да върне вещта в сро-
ка, който е уговорен. За-
конът обаче допуска, че 
„заемодателят може да 
иска връщането на ве-
щта и преди това, ако 
сам неотложно се нуж-
дае от нея, поради не-
предвиден случай или 
ако заемателят умре 
или не изпълнява задъл-
женията си по чл. 244”. 
И последната алинея 
посочва, че „Ако време-
то или целта на полз-
ването не са определени 
с договора, заемодате-
лят може всякога да по-
иска връщането на ве-
щта”. В заключение ще 
кажа, че в повечето слу-
чаи гражданите сключ-
ват договорите за заем 
за послужване устно. 
Също така много често 
възникват големи про-
блеми при повреждане 
на дадените за послуж-
ване вещи и често пъти 
се стига до съда. Зато-
ва препоръчвам на хо-
рата добре да обмислят, 
преди да сключат такива 
договори.  В следващи-
те броеве ще се спрем 
на договорите за пари-
чен заем.
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Връх на 
инфлацията

На годишна база по-
требителската инфла-
ция през март се уско-
ри до 3,7% от 3,6% през 
предходния месец, 
достигайки отново пет-
годишния връх от ок-
томври 2018 г. (най-ви-
сока инфлация от фев-
руари 2013 г. насам).
Тол системата 

 се отлага

Въвеждането на тол 
системата няма да е от 
16 август, ще се отло-
жи с 3 месеца. За това 
се договориха на сре-
ща при премиера Бой-
ко Борисов превозва-
чи, спедитори и транс-
портни фирми. Отлага-
нето ще се уреди зако-
ново.

Лихвите по
жилищните кредити

Лихвите по жилищ-
ните кредити продъл-
жават плавно да спадат 
от началото на 2019 г., 
сочат данни на Асоциа-
цията на банките в Бъл-
гария. Лихвите по кре-
дитите за домакинства 
запазват достигнатите 
през последните три-
месечия сравнително 
ниски стойности, до-
като по фирмените за-
еми бележат увеличе-
ние спрямо предход-
ното тримесечие.

Безработица
Безработицата през 

първото тримесечие е 
5% или 165 300 души. 
Равнището й е с 0,7% 
по-ниско в сравнение 
със същия период на 
миналата година, отче-
те Националният ста-
тистически институт. 
87 500 от безработни-
те са такива повече от 
1 година. 

Ще чистя всичко до 
корен там, където гЕрБ 
губи.

Бойко Борисов

1,5 млн. живеят в материални лишения
Близо 21% от съна-

родниците ни, или при-
близително 1,5 млн. 
българи, са живели през 
2018 г. в материални ли-
шения, показват данни 
от анализ на Евростат 
за стандарта на живот 
в ЕС и за възможност-
ите на европейците да 
плащат безпроблемно 
сметките си.

Средният показател 
за гражданите на ЕС, ко-
ито са били в материал-
ни лишения през мина-
лата година, е бил 6,2%, 
отчита европейската 
статистика, или прибли-
зително три пъти по-ни-
сък показател в сравне-
ние с данните у нас. 

Най-висок дял на хо-
ра с материални лише-
ния   е регистриран сред 
възрастното население 

над 65 години - близо 
50%, както и сред деца-
та до 16-годишна въз-
раст - 38%, отчита още 
Евростат. 

 Според данни на На-
ционалния статистиче-
ски институт (НСИ) за 
миналата година най-
голямо перо в разходи-
те на българина са би-
ли плащанията за хра-
на - близо 30%. Втори 
по големина разход са 
били плащанията за жи-
лищни нужди - 18%, тре-
ти - за социални осигу-
ровки и данъци - 13%, 
и т.н. Най-малко разхо-
ди българинът е отде-
лял за свободно време 
и отдих, както и за об-
лекла и обувки - сред-
но по 4%, сочат данни-
те на НСИ. 

От друга гледна точ-

ка най-висок дял от до-
ходите на българите се 
формират от заплати 
- близо 55%. На второ 
място българинът раз-
чита на доходи от пен-
сия - близо 28%, и на 
трето - от самостоятел-
на заетост - около 7%.

През 2018 г. 6,2% от 
населението, или око-
ло 31 милиона души в 

ЕС са били в ситуация 
на тежки материални 
лишения, т.е. да не мо-
гат да си позволят да 
плащат безпроблемно 
сметките си за необхо-
дими или желани неща 
от живота си. България 
е страната с най-висок 
дял на жители с тежки 
материални лишения - 
21%, следвана от Румъ-

ния и Гърция - по 17%.
Според европей-

ската статистика по-
казателят "тежки ма-
териални лишения" 
се отнася за жители 
на ЕС, които не могат 
да си позволят поне 
4 от следните 9 еле-
мента, които повече-
то хора смятат за же-
лани или необходи-
ми, за да водят адек-
ватен живот: да пла-

щат сметките си навре-
ме; да поддържат дома 
си нормално топъл; да 
посрещат без пробле-
ми неочаквани разхо-
ди; да ядат месо (или 
риба) редовно; да взе-
мат една седмица по-
чивка далеч от дома; 
да притежават и полз-
ват телевизор, пералня, 
кола, телефон.

1/3 от софиянци не си плащат редовно сметките

Повече хора с 
помощи за отопление Увеличава се издръжката на жи-

вот. По данни на КНСБ за първото 
тримесечие на годината за четири-
членно семейство са били необходи-
ми 2442 лв., или по 610 лева на чо-
век, което е с 32 лева повече от ми-
налата година.

Работната заплата продължава да 
бъде основният източник на доход 
в домакинските бюджети, сочи до-
кладът на КНСБ. Средната работна 
заплата по предварителни данни за 
миналата година е достигнала 1135 
лв., което е номинален ръст от 9,4% 
и реално покачване от 6,4%.

Най-висока продължава да бъде 
заплатата за сектора на информаци-
онните технологии.

За 2018 г. България продължава 
да е с най-ниската работна заплата 
в ЕС, като брутната е била 580 евро. 
За сравнение в Германия брутната 
заплата е била 3880 евро.

КНСБ предлага чрез последова-
телни стъпки и ежегодно увеличе-
ние на заплатите с 12 до 15% годиш-
но средната работна заплата да дос-
тигне през 2022 г. 1800-1900 лв. при 

равнище на минимална заплата от 
900 лв. В сферата на услугите трай-
но се задържат като ниско платени 
дейностите "ресторантьорство", "со-
циална работа", "обслужване на сгра-
ди" и "озеленяване", а в промишле-
ността - "производство на дървен ма-
териал", на мебели и облекло, както 
и обработката на кожи. 

Икономистът от Института за со-
циални и синдикални изследвания 
към КНСБ Любослав Костов комен-
тира: "5,2 пъти е била през 2017 г. 
разликата между най-високата и най-
ниска средна работна заплата по от-
расли. През изминалата година раз-
ликата вече е 5,9 пъти. Заплатите на-
растват. Да, пари се отделят както 
в частния, така и в държавния сек-
тор, но разликата между най-долни-
те и най-горните работни заплати, 
ако най-долните са ресторантьор-
ство и хотелиерство, а най-горните 
са информационни технологии, фи-
нансови услуги и т.н., тази разлика 
нараства. И се наблюдава изключи-
телна поляризация на обществото и 
изчезване на средната класа".

Средната класа изчезва
Държавата планира от есента повече хора 

да получават помощи за отопление. В дните 
преди изборите според публикувани за об-
ществено обсъждане промени парите за по-
мощта също ще бъдат увеличени. 

Средствата обаче ще бъдат спирани на се-
мействата, чиито деца не посещават редов-
но училище. От 210 хиляди подпомагани ли-
ца и семейства през изминалия отоплителен 
сезон се планира през следващия те да стиг-
нат 255 хиляди. 

За да се разшири обхватът, ще се повиши 
средно с 15% доходната граница за достъп до 
системата. Най-голямото увеличение е пред-
видено за най-рисковите групи - възрастните 
хора, особено за тези от тях, които живеят са-
ми, хората с увреждания, родители, които от-
глеждат 
сами де-
цата си.

П р е з 
тази го-
д и н а 
с о ц и -
а л н о т о 
м и н и с -
терство 
р а з п о -
лага с 
40 ми-
л и о н а 
лева по-
вече за помощите за отопление. Затова и раз-
мерът ще се повиши. Сега той се изчислява 
върху цената на 385 киловатчаса електрое-
нергия, от които 105 нощна.

До следващия отоплителен сезон ще се пла-
щат 500 киловатчаса - 300 дневна и 200 нощ-
на. В резултат на това при действащите в мо-
мента цени помощта ще се увеличи месечно 
от близо 75 на 91 лева, или с 22%.

„Топлофикация - София“ по-
иска от КЕВР минимално уве-
личение на цената на топлин-
ната енергия, но почти двойно 
на електрическата, която про-
извежда по топлинен способ. 
Изпълнителният директор на  
дружеството Кремен Георгиев 
обясни: „Идеята беше не да се 
променя цената на топлинна-
та енергия, тъй като тя е дос-

татъчно висока, но разходите 
за производство би трябвало 
да се отразят в цените. Цени-
те са две, тъй като продуктите 
са два. Ако не в единия, тряб-
ва да е в другия“. Причината 
е, че цените на квотите пар-
никови емисии са се повиши-
ли многократно, обясни той. 
Около една трета от столича-
ни не си плащат редовно смет-

ките за парно и топла вода, ка-
за изпълнителният директор 
на „Топлофикация - София“. До 
юни задълженията трябва бъ-
дат сведени до около 30 мили-
она лева, каза Георгиев.

Той обясни, че Европейски-
ят съд е оставил таксата „сград-
на инсталация“, защото тя е 
част от производствения про-
цес. По отношение на плани-

група пенсионери 
от кв. „гео Милев”, со-
фия, са обезпокоени от 
новия начин на изпла-
щане на интеграцион-
ните добавки, тъй като 
считат, че той ще дове-
де до ощетяването им с 
една добавка – през тази 
година те ще получат 11 
вместо 12 добавки към 
пенсията (според тях). 

Пенсионерите с ин-
валидна добавка  взеха 

по-ниска пенсия за яну-
ари, тъй като от тази го-
дина на мястото на ин-
валидните добавки те  
получават нов вид фи-
нансово подпомагане, 
което  се дава от Служ-
бата за социално под-
помагане. 

От 1 януари тази до-
бавка  се изплаща под 
формата на нова соци-
ална помощ. Смисълът 
на промяната е хората 

Месечно финансово подпомагане
да получават суми, кои-
то се актуализират. 

Промяната обхваща 
близо 340 000 пенсио-
нери, които досега са 
вземали инвалидна до-
бавка, получават я пре-
димно възрастни хора, 
които са с ТЕЛК. 

Досега добавките се 
изплащаха от НОИ, но 
от януари вече  ги из-
плаща Агенцията за со-
циално подпомагане.

раните ремонти има „доста не-
ща, които на практика са доста-
вени още миналата година и не 
са вложени в ремонти, които ще 
се използват сега“. През зимата 
е имало аварии, които друже-
ството не е отстранило, тъй ка-
то са знаели, че не могат да се 
справят за 48 часа.

„Факт е, че ако не се правят 
ремонти през лятото и част от 
софиянци не остават без топла 
вода, много по-вероятно е да 
останат без отопление зимата“.
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Защо капитулира 
Тереза Мей

кОментираме

4 Политика Общество

Цветан илиЕв

Всяко зло -
за добро

От стр. 1
Разформирова и на-

казва зле представили-
те се – като онези в Пле-
вен и Добрич, които „до 
корен ще изтръгне!“ Го-
ни корумпираните, дори 
окончателно се разделя 
с най-близкия си човек, 
когото има за син – Цв. 
Цветанов…

Да се върнем към ре-
алността. 

ПОБЕДАТА
на управляващите с по-
лучено доверие по-мал-
ко от 10 на сто при 6 
млн. пълнолетни бъл-
гари е срамен резултат. 
Приказките, че населе-
нието не е мотивирано, 
защото Брюксел е дале-
че от проблемите им, са 
оправдание за полити-
ческата класа. Причина-
та за апатията на електо-
рата е, че не вярва „окто-
подът“ Борисов да бъде 
сменен. Внушава го все-
кидневно. Особено на-
трапчив бе при поема-
нето функцията на водач 
на предизборния щаб. То 
не бяха хвалби и репор-
тажи от строителни пло-
щадки, не бяха закани и 
обвинения към левицата, 
че е злобна, и какво ли 
още не. Сам зад кормило-
то на служебната тойота с 
вицепремиер, министър 
на финансите и зам.-ми-
нистър на регионално-
то ведомство на задната 
седалка, той като Батман 
обикаляше родината. По-
неже журналистите не ус-
пяваха да го следват, при-
ложи нов подход – някой 
от обслужващите засне-
ма проявите с модерен 
мобилен телефон и тутак-
си ги праща на подвласт-
ните медии. Те са длъжни 
да покажат успехите, а не 
някакви компромати, те-
раси с барбекюта, апарта-
менти с асансьори, къщи 
на тъщи за гости и т. н. С 
един куршум – няколко 
заека! Да види народът, 
че премиерът денонощ-
но се труди, да е благо-
дарен, че прокарва пъти-
ща където преди са били 
голи поляни. Второ – ра-
ботодателите, получили 
евросредства и държав-
ни поръчки, да са наясно: 
не бе допусната провер-
ка за качеството на ма-
гистралите им, за да за-
ведат под строй подчи-
нените до урните, да им 
разяснят и ги подплашат, 
че дойдат ли социалисти-
те, ще вкарат началници-
те им в затвора, а те ще ос-
танат без поминък. Тре-
то, кметовете също да не 
си правят оглушки. Огро-
мната им администрация 
от съпартийци, близки, 
роднини да не хванат към 
Гръцко по празниците, а 
да се наредят дисципли-
нирано пред секциите и 
да пускат правилните бю-
летини. Да доведат и се-
мействата си. Там, където 
възрастните разчитат на 
дърва, енергийни и соци-
ални помощи като милос-
тиня, да са наясно кой им 
ги дава и да се отблаго-

даряват както се полага.
Личната кампания на 

премиера излезе
БЕЗПЛАТНА

или по-точно платихме я 
всички ние, в това число 
и опонентите му. Те бро-
ят стотинките, а той съче-
тава полезното с прият-
ното. Никой не може да 
го обвини, че не е изля-
зъл в отпуск - няма на ко-
го да остави бащинията 
си, пардон, страната! Не 
са достатъчно кадърни и 
равни с него дори най-
близките му. Не знаят как 
да влизат в душите на ле-
коверните нашенци. Ами 
ако ги запита нахална ре-
портерка защо раздава 
парите, сякаш са от спес-
тяванията му, а не са об-
щи, и в парламентарната 

република за разходва-
нето им отговарят депу-
татите, няма да й скръц-
не със зъби и да я поста-
ви на мястото. Делата му 
са за векове, за деца и 
внуци. С какви глупости 
го занимават!

СОЦИАЛИСТИТЕ
им мътят главите с вре-
ли-некипели. Разпре-
делението на средства-
та било неправилно. На 
водещо място трябвало 
да е индивидът. Наивни-

ци! Отмина времето, ко-
гато всичко беше в име-
то на човека, за благото 
на човека. Онази идеоло-
гия не успя. Капиталът я 
смачка. Пазарното обще-
ство издигна в култ пари-
те. А от строителството, 
особено на пътища и ту-
нели, най-много се пече-
ли. То и от здравеопазва-
не може да се забогатее, 
от образование също, но 
не чак толкова. Далаве-
рата е в километрите шо-
сета и тоновете асфалт. 
Мръднеш със сантиме-
три в ширина и дебели-
на, и левчетата текат ка-
то буен поток в джоба ти. 

Победителят ГЕРБ оп-

ределено е по-зле, откол-
кото преди четири годи-
ни. Шумотевицата, която 
вдигат, е прах в очите на 
слепите. Просто послед-
ната битка е в тяхна пол-
за. Но решителното сра-
жение предстои. И краят 
на войната е близо…

Защо левицата посипа 
главата си с пепел? Мно-
го просто – създаде оч-
акване, че ще види смет-
ката на гербаджиите след 
купищата скандали, а не 
успя. Не използва злат-
ната възможност да вди-
гне и поведе недоволни-
те, а те са кажи-речи 65%. 
Допусна и доста грешки. 
Не биваше толкова дъл-
го да оставя мнозинство-
то да деребейства в пле-
нарната зала. Три месеца 

означават 30 закона без 
реакция от парламен-
тарната трибуна на опо-
зицията. Мина вредната 
за страната концесия на 
Летище София. Прокара-
ха се с яростния натиск на 
Цв. Цветанов преговори-
те за прескъпите и стари 
изтребители F-16. Корне-
лия Нинова направи ня-
колко неправилни хода 
като отвори фронт срещу 
старите опитни кадри на 
БСП. Превърна ги в свои 

врагове. Ограничаването 
с мандатност на депута-
тите е отнемане на граж-
данско право. Ако те са 
получили одобрение от 
изпращащите ги в пар-
ламента, защо трябва да 
остават извън него? Ми-
ков, Мерджанов, да не ги 

изреждаме – всички са с 
безспорен опит. Соци-
алисти са до мозъка на 
костите си. Добре е да се 
дава път на младите, но 
нека се съревновават и 
честно спечелят довери-
ето на партийните члено-
ве и съгражданите си. Не 
по възраст, а по качест-
ва трябва да се оценяват 
кадрите. Янаки Стоилов 
е доста далече от пенси-
ониране и е брилянтен 
юрист. От неговото от-
съствие в Народното съ-
брание БСП по-скоро гу-
би, отколкото печели. До-
пускаме, че даващите съ-
вети на председателката 
го правят повече от кари-
еристични подбуди, за-
щото не могат да се ме-
рят по знания и авторитет 
с вътрешната опозиция. 

Големият грях е неже-
ланието да се създаде 
на базата на компромис 
обединение на левите 
формирования. Без общ 
фронт ГЕРБ е невъзмож-
но да бъде изметен. На 
нас също не ни се нра-
ви коварството на АБВ, 
бъбривостта на Татяна 
Дончева и разните дре-
босъци, „воини на лява-
та идея“. Процентът, от-
клонен от партията май-
ка, е плюс за десницата. 
Трудно е дори да избро-
им колко са онези, дето 
се канят да смачкат Бой-
ко. Задължително е про-
веждането на преговори 
с всички тях. Румен Пе-
тков, доскорошният вто-
ри в БСП, й нанесе пове-
че щети с телевизионни-
те си изяви от когото и да 
било. Свидетели сме на 
еснафския подход – като 
не мога да изям ябълката, 
поне ще я нахапя, та друг 
да не я пипа…

Предстоящият кон-
грес на столетницата е 
изключително важен. 
Дали Нинова ще успее 
да се защити или друг 
ще я смени, не е от осо-
бено значение. За поли-
тическа сила, в която ко-
лективното начало е во-
дещо, това няма особе-
но значение. Главното е 
да се излекуват болеж-
ките, партията да бъде 
възприета за алтерна-
тива и сила, способна да 
извърши наложителни-
те положителни проме-
ни. Да продължи да гра-
ди икономика, но не за 
сметка на ниски пенсии, 
мизерни доходи, закри-
ти училища и болници, 
кражби, корупция и 
разделение на нация-
та на 5-6% богопомаза-
ни и 90 на сто, пълне-
щи бюджета с данъци-
те си пчелички, хране-
щи тлъсти търтеи. 

Петьо ДаФиНкиЧЕв

Д е н 
след ка-
то Вели-
к о б р и -
т а н и я 
и з б р а 
7 3 - м а 
евроде-
п у т а т и 
и най-
м н о г о 
от тях от 
п а р т и -
ята „Брекзит” на Най-
джъл Фараж, Мей със 
сълзи на очи обяви 
оставката си и заяви, 
че напуска лидерско-
то си място в Консер-
вативната партия на 7 
юни, което ще постави 
началото и на процеса 
за избор на нов лидер, 
който ще се опита да 
постигне по-решител-
на сделка за Брекзит. 

Някога ревностен 
поддръжник на член-
ството в Европейския 
съюз, получавайки 
най-високата длъж-
ност в страната  след 
сътресенията, послед-
вали гласуването за 
Брекзит, тя се оттегля 
след неуспех в изпъл-
нението на основните 
си обещания – да зали-
чи разделенията и да 
изведе Великобрита-
ния извън съюза.  

Независимо че Мей 
претърпя множество 
кризи и унижения в 
опита си да намери 
компромисна сдел-
ка за Брекзит, споде-
ли че не си тръгва със 
зли помисли.

Тя напуска в усло-
вията на силно разде-
лена страна и полити-
чески елит, който е в 
задънена улица за то-
ва как, кога и дали да 
напусне Европейския 
съюз. За наследника 
на Мей остава доста 
трудната задача да на-
мери консенсус в пар-
ламента за Брекзит.

Без съмнение отте-
глянето й ще задълбо-
чи и кризата, свързана 
с Брекзит, тъй като но-
вият лидер вероятно 
ще иска по-решителен 
развод, което може да 
увеличи шансовете за 
конфронтация с Евро-
пейския съюз и да до-
веде до предсрочни 
избори.

Редица английски 
медии коментираха, 
че оставката на Мей е 
тъжен и горчив край 
на управлението на 
втората жена - пре-
миер на Великобри-
тания, след Маргарет 
Тачър. Мандатът на 
Тереза Мей бе един 
от най-късите в исто-
рията на страната. Тя 
управлява 2 години и 
315 дни.

Уважаеми чита-
тели, ако си купу-
вате нашия-ваш 
вестник от серги-
ите и имате въз-
можност, абони-
райте се! второ-
то шестмесечие 
е особено важно. 
Цената от 15,60 
лв. едва ли е непо-
силна сума, когато 
парите се влагат 
в добро дело. нека 
продължим заедно 
напред!

на всички на-
стоящи и бъдещи 
абонати изказ-
вам своята искре-
на благодарност. 
абонирайте се до 
15 юни във всич-
ки пощенски стан-
ции на страната. 
каталожният но-
мер е 552.

Каталожен 

№552

Поговорката „всяко зло – за добро“ важи с пъл-
на сила за левицата и най-вече за ръководството 
й. да загърбят лични амбиции, да бъдат истин-
ски другари, да стегнат редиците. с общи усилия 
да поведат борба срещу демографската криза и 
трайно заетото последно място в европейския 
съюз по доходи. десницата защитава интереси-
те на капиталистите, предприемачите, едрите 
земеделци, държавните служители, на които уве-
личава заплатите. Останалите за нея са „лош чо-
вешки материал“…

Тереза Мей се опи-
та три пъти да прокара 
споразумението с Евро-
пейския съюз за Брек-
зит, но и трите пъти бе-
ше отхвърлено от бри-
танския парламент, ко-
ето отслаби позиции-
те на Консервативната 
партия и увеличи при-
зивите за оставка на 
премиера.

Дали Великобрита-
ния ще излезе от Евро-
пейския съюз без сдел-
ка и ще попадне в без-
прецедентна за мир-
но време криза или ця-
лата политическа кла-
са на страната ще ста-
не за смях пред света с 
организирането на нов 
референдум по същия 
въпрос – решенията 
ще се вземат от новия 
британски лидер, чие-
то търсене започва от 
10 юни.

Според конституция-
та лидерът на най-голя-
мата политическа фор-
мация в парламента ав-
томатично става пре-
миер на страната. До-
като бъде избран нов 
министър-председа-
тел, Мей ще продъл-
жи да изпълнява длъж-
ността.

Досега има вече де-
сетина кандидати за 
този висок държавен 
пост. Според много ана-
лизатори фаворит за 
наследник на поста на 
Мей е бившият външен 
министър и основно 
лице на кампанията за 
напускане на Европей-
ския съюз Борис Джон-
сън, за когото залозите 
дават 40 процента ве-
роятност за бъдещ пре-
миер. Не са без шансо-
ве външният министър 
Джеръми Хънт, както 
и Андреа Ледсъм, ко-
ято неотдавна подаде 
оставка като лидер на 
Камарата на общините 
и бе обявила, че Обеди-
неното кралство ще на-
пусне Европейския съ-
юз на 31 октомври, без 
значение дали е постиг-
ната сделка.

Сега обаче Мей заве-
щава дълбоко разделе-
на страна и мъртъв по-
литически елит, без яс-
на идея как Великобри-
тания ще напусне Евро-
пейския съюз.  
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Почетоха паметта на Асен Илиев

Уважаеми господине, 
Пиша до вас, защо-

то вашият вестник е 
едно от малкото изда-
ния, които засягат те-
мата за Русия без зло-
ба, обективно и без из-
опачаване на истина-
та, както това пра-
вят почти всички ме-
дии в България. За съ-
жаление вече 30 годи-
ни сме свиде-
тели на от-
в р а т и т е л -
но промива-
не на мозъци 
и в това от-
ношение! То-
зи процес не 
може да не ос-
тави следа и 
в съзнание-
то на мла-
дото поко-
ление. Вели-
ката стра-
на получава 
един негати-
вен и изкри-
вен образ, който няма 
нищо общо с действи-
телността. 

Какво имам предвид 
в случая – наскоро, на 

дО главния редактОр вило впечатление гран-
диозността и мащаби-
те на военната част 
на парада. Мощта на 
руското оръжие. Но за 
мен не техниката беше 
най-важната – оръжие 
може да правят всички 
велики технически на-
ции. А онази любов към 
родината, просмукала 
всяко руско сърце! Ува-
жението и преклонени-
ето към загиналите и 

ветераните, не пожа-
лили себе си не само за 
да прогонят враговете 
извън границите си, но 
и да освободят европей-

ските народи от фаши-
зма! Които постепенно, 
но упорито започват 
да не признават съвет-
ската победа в името 
на своите нови (стари) 
интереси! Убедена съм, 
че именно това велико 
чувство сплотява ру-
ската нация, а не оръжи-
ето! Затова със съжале-
ние и болка констати-
рам какъв дълбок разпад 
на родолюбието и па-

триотизма цари 
у нас. Това е причи-
ната да не можем 
едно нещо да на-
правим свястно – 
вечно сме разделе-
ни на наши и ва-
ши, на сини и чер-
вени, на демокра-
ти и пò демокра-
ти…

А има от кого 
да се поучим – от 
великата руска 
нация, която ви-
наги намира сили 
да обедини хора-
та, независимо че 

и там  има партии, те-
чения и движения, дори 
повече, отколкото тук!

Таня ПЕТкова, 
софия

9 май, гледахме Пара-
да на победата на Чер-
вения площад в Москва 
(все пак засега не ни е 
отнета тази възмож-
ност!). Разбира се, бъл-
гарските медии тръбя-
ха и обявяваха празника 

по подобие на новите си 
приятели само за Ден на 
Европа! Не може на хора-
та, проследили това съ-
битие, да не им е напра-

  От стр. 1
Това разказва с ви-

дим ентусиазъм и с ус-
михнат поглед Дими-
тър Филипов. От три 
години той е в дома за 
стари хора в плевенско-
то село Бохот. Още като 
пристигнал, веднага си 
намерил занимания. За-
познал се с бившия кмет 
на Бохот, който е акор-
деонист. Предложил му 
да направят оркестър и 
да свирят в пенсионер-
ския клуб на празници-
те. Сам си изработил тъ-
пан и двамата започна-
ли да забавляват мест-
ните пенсио-
нери веднъж 
месечно. За-
садил цве-
тя в двора на 
дома и поел 
грижата за 
градинката. 
За Баба Мар-
та изработил 
100 мартени-
ци. Освен това шие и 
бродира. Лятото по че-
тири пъти на ден ходел 
до селото, за да купува 
на бабите от дома как-
вото му заръчат. 

Дядо Митко е от чер-
венобрежкото село Ра-
домирци. Има две дъще-
ри, шестима внуци – две 
момчета и четири моми-
чета, и три правнучки. 
„Цялото ми семейство 
е от скромни и работ-
ливи хора. Като изкарах 
седми клас, баща ми ис-
каше да ме прати в Лу-
ковит да уча още. Рекох 
му: „Ей, аз учен няма да 
стана, ами по-добре да 

си хвана някой зана-
ят, та да мога да се из-
хранвам”. Той предло-
жи да ме учи за строи-
тел, ама това не ми до-
падаше. Бях мераклия за 
елтехник. С електроин-
сталации на къщи се за-
нимавам още 14-15-го-
дишен.” Казармата из-
карал в Чупрене – слу-
жил в гранични войски. 
Уволнил се през 1956 г. 
и отворил в Радомирци 
работилничка за елек-
тро- и радиопоправ-
ки.  По някое време на-
учил, че се набират мон-
тажници за строежи на 

захарни заводи в тога-
вашния Съветски съюз. 
Записал се и заминал. 
Изкарал три години, 
после останал още две. 
Там се запознал с бъде-
щата си съпруга – рус-
киня. Живеела в град-
че близо до Краснодар. 
Оженили се и още до-
като бил в Съюза, им се 
родило дете. Прибрал 
се от гурбета в чужби-
на с жена, дете и мотор 
с кош. Не изтраял дълго 
в Радомирци. Научил, че 
пак се набират работни-
ци за Съветския съюз, и 
тръгнал. Този път го на-

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

Белокаменният па-
метник в центъра на 
село Караманово съ-
бра стотици жите-
ли и гости на село-

то, за да почетат па-
метта на героя гра-
ничар Асен Илиев по 
повод 90 години от 
неговото рождение. 
Монументът беше от-
рупан с венци и цве-
тя от признателните 
потомци. Тържеството 
премина под патрона-
жа на кмета на общи-
на Ценово д-р Петър 
Петров. За да почетат 
паметта на Асен Или-
ев, се събраха и мно-
го бивши защитници 
на Родината, обеди-
нени от интернетплат-
формата „Граничарите 
на България“, бяха и 
представители на об-
ластното и общинско-
то ръководство на Съ-
юза на офицерите и 
сержантите от запа-
са и резерва. Местна-
та структура на запас-
ното войнство е при-
ела името на храбрия 
жител на Караманово 
за патрон на органи-

зацията.  
„Името на Асен 

Илиев е не само сим-
вол на родолюбие, но 
и ярък пример за мла-

дото поколение как 
се защитава Отечест-
вото, как опазването 
на държавната грани-
ца и сигурността на 
Родината се поставят 
пред собствения жи-
вот“, подчерта в сло-
вото си д-р Петров. 

През есента на 1949 
г. Асен Илиев е призо-
ван да отбие редов-
ната си военна служ-
ба. По собствено же-
лание той постъпва в 
Школата за обучение 
на сержантски състав, 
след което е разпре-
делен да служи в за-
става „Орел“ в Севе-
роизточните Родопи. 
На 31 март 1952 г. три-
ма истински българи 
влизат в ожесточена 
престрелка с наруши-
тели на държавната 
ни граница. Гранич-
ният наряд под ръко-
водството на младши 
сержант Асен Илиев 
се натъква на шпион-

ска група, проникнала 
за диверсионна дей-
ност в България. Сред 
дъжд от куршуми за-
гиват ефрейтор Геор-

ги Стоиме-
нов и ред-
ник Стоил 
Косовски. 
Асен Или-
ев се опит-
ва да пре-
сече пътя 
на банди-
тите към 
гранична-
та бразда. 
В неравна-
та схватка 
е пробит 
автоматът 

на Асен. Независи-
мо от това той успя-
ва да застреля един 
от нарушителите и па-
да смъртно ранен на 
200 метра от гранич-
ната бразда в мест-
ността Кралимарков-
ски камък. 

Президиумът на 
Народното събрание 
на Република Бълга-
рия награждава по-
смъртно Асен Илиев 
с Орден за храброст 
– трета степен и го 
удостоява със звание-
то младши лейтенант. 

От 15 май 1952 г. 
граничната застава 
„Орел“ носи негово-
то име. В навечерие-
то на 2 юни 1973 г. в 
родното село на ге-
роя граничар е открит 
паметник. Любопитен 
факт е, че застава с 
името на Асен Илиев 
има и на грузинско-
турската граница.

Марий ПЕТров

Дядо Митко учи 
английски, за да...

Вашето слово 
е чисто и честно

Скъпи приятели -  редактори на в. ”Пен-
сионери”,

С вашия труд, истинност, откровението и 
честността заслужавате почит и уважение! 
Вашата мисия е благородна и човеколюби-
ва. Много се радвам на посещенията ви из 
страната в пенсионерските клубове. Про-
дължавайте, за да сеете словото на истината 
и справедливостта. Вашето слово е божест-
вено чисто и честно, то пленява сърцата, об-
лагородява душите, то е спасение и вяра в 
доброто! С всички тези качества и всеотда-
ен труд за другите вие заслужено можете да 
носите името „всенароден” вестник. Пожела-
вам ви от сърце да сте здрави и щастливи!

Цвета Маркова, с.  рогозен

значили за електричар 
в едно предприятие за 
поддръжка на автобуси 
– пак в района на Крас-
нодар.  Като изтекъл 
срокът и на втория гур-
бет, той се прибрал в Ра-
домирци и се захванал 
с поддръжка на телеви-
зори в селото.  „Хора-
та ме знаеха и ме вика-
ха да им оправям и кот-
лоните, печките и дру-
ги домашни електроу-
реди. Пенсионирах се, 
кога дойде това... демо-
крацията”. За разлика от 
повечето хора той въ-
обще не преживял дра-
матично преминаване-
то в безсрочен „заслу-
жен отдих”. Купил си 
магаре. После и каруч-
ка. Започнал да си кара 
с магарешкото возило 
вършини за печката в 

къщи. След то-
ва си направил 
желязна каруч-
ка, с нея почнал 
да събира ли-
пов чай и да го 
предава на гор-
ския в съседно-
то село Рупци. 
Две години пък 
събирал орехи.  

Гледал и три крави – ед-
на подир друга. И кон-
че гледал. Опитвал как-
во ли не, затова не може 
да се оплаче, че пенси-
онерските години са му 
скучни. „От година на го-
дина хората ставаме все 
по-нечовечни. Алчност-
та, егоизмът и завистта 
ни съсипват.  Някога хо-
рата бяха съвсем други - 
по-добри и по-човечни. 
Тия времена няма да се 
върнат”, завършва раз-
казът си дядо Митко, а 
усмихнатият му поглед 
става тъжен.



5.VI. - 11.VI.2019 г.
23

2

Български6
Мили дядо

наШа радОст

внучката ни Бела от варна 
стана на 6 годинки

Женски свят

ßÃоÄи - за здраâå

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

П р о -
дукти за 
3-4 чаши: 
300 г яго-
ди,  1 из-
цеден ли-
мон,  100 г 
пудра за-
хар, 300 
мл студе-
но прясно 
мляко. 

П р и -
г о т в я н е : 
Я г о д и т е , 
сокът от 
лимон и 
захарта се 

п а с и р а т 
с паса-
тор или 
в кухнен-
ски ро-
бот. 

Г о т о -
вата смес 
се сипва 
в 3 чаши 
и във вся-
ка се сип-
ва по 100 
мл мляко. 
Ш е й к ъ т 
се под-
нася със 
сламка. 

ØåéкËåк дåсåрò

Äоìаøåí сладолåд
Продукти за 4 пор-

ции:  2 белтъка, 1 чаена 
чаша пудра захар, 1 ва-
нилия, 200 г почистени, 
измити и пасирани яго-
ди, така, че да останат на 
парченца, а не на пюре. 
Няколко ягоди, нарязани 
на резенчета, и по жела-
ние две-три лъжици бита 
сметана (на прах или теч-
на) за украса

Приготвяне:  Белтъци-
те се разбиват на сняг с 
пудрата захар, след което 
се добавят с разбъркване 
ягодите. Така получената 
смес се слага да замръзне 
във фризер. 

Сервира се в чаши за 
сладолед, като се гарнира 
със сметаната и ягодите.

Продукти:  400 г ягоди,  8 с. л. бяло вино (вер-
мут),  1 кофичка сметана, 3-4 с. л. захар.

Приготвяне: Нарязваме ягодите на поло-
винки и разпределяме в 4 чаши, в които пред-
варително сме сипали по 2 с. л. вино. Покрива-
ме с разбитата със захарта сметана и оставяме 
в хладилник до поднасянето.

Ðеêвèеì çа Íевена

Продължение от бр. 22

Не може никой да се мери
с мен по известност. Хващам бас.
За шести път в „Пенсионери”
присъствам поетично аз.

Принцеса съм, с коса от злато.
Не съм девойче, а звънче.
Река под Шуменското плато, 
която през Осмар тече.

Превръщам се в реликва стара
от изворче, от бистър вир.
И пазя българската вяра
във стръмен скален манастир.

И литва вятър музикален,
един такъв – вълшебен, тих.
Че имам дядо уникален,
засява думи, жъне стих.

Щастлива съм и ми е драго,
че съм на шест, а не на пет!
Гордея се със тебе, дядо,
че си до мен! Какъв късмет!

Щом тортата разрежем с ножа,
и се обади в мен щурче,
ти давам дума, че ще сложа
пред теб най-едрото парче!
При написването на стиховете помогна

дядо генчо ЗлаТЕв от Добрич

в "крадецът на праскови" с раде маркович

зивна химиотерапия. 
В началото даваха до-
бри шансове за пъл-
но излекуване, но на 
третия месец нещата 
се влошиха още по-
вече. В същото вре-
ме категорично отказ-
ваха да правят опе-
рация", припомня си 
близък колега на ак-
трисата от Сатирич-
ния театър.

 На четвъртия месец 
Августин Пейчинов 
пристигнал на свиж-
дане в Париж. Хванал 
се за главата 
- Вен-

чето гаснела от ден 
на ден, а лекарите, уж 
светила от европей-
ски мащаб, непрекъс-
нато спорели помеж-
ду си какво лечение да 
назначат. Без да губи 
време, Пейчинов наре-
дил на Коканова да си 
стяга багажа и да на-
пуска клиниката. Два-
мата хванали първия 
самолет за България 
и от летището отишли 
направо във Военна 
болница. Невена би-
ла настанена по спеш-
ност в пулмологията. 

Българските меди-

ци с ужас установили, 
че френските им коле-
ги са били в пълно за-
блуждение - туморът 
в мозъка е бил прос-
то разсейка на основ-
но образувание, ситу-
ирано в областта на 
белия дроб.

"Оказа се, че цяла-
та терапия на францу-
зите е била погрешна. 
Те са изгубили четири 
безценни месеца, ле-
кувайки следствието, 
а не причината. Ако 
Невена не бе ходила 

до Париж, 

а разчиташе на наши-
те доктори, можеше 
да поживее още ня-
колко години", с мъ-
ка отчитат колегите 
на великата актриса 
от "Тютюн" и "Момче-
то си отива".

Въпреки героич-
ните усилия на бъл-
гарските специали-
сти Коканова затва-
ря очи през пролет-
та на 2000 г. Държава-
та я изпраща с поче-
сти, а половин година 
по-късно кръщават и 
ямболския театър на 
нейно име. Съсипани-

ят от скръб милиар-
дер опитал да заведе 
дело срещу френската 
клиника по обвинения 
в немарливост и прес-
тъпна небрежност. То 
обаче не се увенчало 
с успех.

"Приживе Невена 
Коканова казваше, че 
има трима големи учи-
тели в професията - 
Любомир Шарланджи-
ев, Апостол Карами-
тев и Григор Вачков. 
Към тази тройка ми 
се ще да прибавим и 
Въло Радев, който я 
наложи в киното. Ка-
то оператор я снима 
в "Тютюн" и вижда, че 

освен много кра-
сива Невена е и 

много фотоге-
нична. При-

бавяйки към 
това и та-
ланта й, той 
я снима ве-
че като ре-
жисьор в 
" К р а д е ц ъ т 

на праско-
ви", разказва 

р е ж и с ь о р ъ т 
Павел Павлов. 
Въло Радев 

почина на 28 март 
2001 г. Няколко дни 
преди това разказва 
на съпругата си Же-
ни свой сън:  "Вли-
зам в тунел, но не по-
тъвам в мрак. Около 
мен е светло, прос-
транството е пълно 
с бяла мъгла. Нео-
чаквано изникна чо-
вешка фигура, която 
приближи към мен. 
След миг разстояни-
ето между нас изчез-
на, стопи се в мъгла-
та и аз познах Вен-
чето. Дойде усмихна-
та, прегърна ме, хва-
на ме за ръка и каза: 
"Хайде! Да вървим!" 
Тръгнахме заедно от 
посоката, от която тя 
беше дошла..."

От стр. 1
Във вестниците не 

бе публикувана офи-
циална диагноза, но 
в съсловието се знае-
ше, че Венчето е почи-
нала от злокачестве-
но заболяване на бе-
лите дробове.  Ракът е 
бил в напреднал ста-
дий, с много метаста-
зи и шансовете за из-
лекуване са били ми-
нимални.

 Три години по-къс-
но обаче се оказва, че 
е имало начин Кока-
нова да бъде спасена. 
Нейната преждевре-
менна смърт е резул-
тат от нелепа меди-
цинска грешка, допус-
ната в парижка онко-
логична клиника.

 В средата на 1998 
г. Невена за първи 
път се почувства-
ла зле и отишла 
на преглед. 
Имала болки 
по цялото тя-
ло, задух, чес-
то й причер-
нявало пред 
очите. В сто-
личната Пра-
в и т е л с т в е н а 
болница й на-
правили кръвна 
картина, а после на-
значили лечение. 

Окончателна диа-
гноза обаче не била 
поставена.

Месец по-късно 
близкият приятел на 
Невена - милиардерът 
Августин Пейчинов, 
я препратил на кон-
султативен преглед в 
елитна френска бол-
ница, специализирана 
в областта на раковите 
заболявания. Там обя-
вили и първата диа-
гноза на актрисата - ту-
мор в мозъка без раз-
сейки по тялото. Кока-
нова веднага била при-
ета в клиниката, а щед-
рият Пейчинов поел 
разходите по престоя 
й във Франция.

"Започнаха интен-
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ПЕТък, 7 юНи 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Мускетарите 3
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:15 Сафарито на Скаут
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Мускетарите 3
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Студио Футбол

21:45 УЕФА европейски квали-
фикации: Чехия - Бълга-
рия

0:10 УЕФА европейски квали-
фикации

0:40 Незначителност
2:30 Култура.БГ
3:30 100% будни /най-добро-

то/
4:40 Извън играта
5:25 Още от деня

съБоТа, 8 юНи
6:05 Внимание, роботика
6:30 Сребристият жребец
7:15 Магна Аура, изгубеният 

град
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Туризъм.бг
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев          

15:00 Игрек 17 /95 години от 
рождението на Вили 

Цанков/
16:45 Шоуто на Греъм Нортън
17:30 Джинс
18:00 Извън играта
19:00 Островът на сините пти-

ци
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Господин Селфридж 2 
22:30 По света и у нас
22:45 Студио “Х”: Полицаи и 

престъпници: Нощта на 
самодивите 

23:50 Измамникът
1:20 Незначителност
3:15 Дойче Веле: Шифт
3:30 Туризъм.бг
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов
НЕДЕлЯ, 9 юНи  

6:00 Неделно евангелие
6:05 Внимание, роботика
6:30 Сребристият жребец
7:15 Магна Аура, изгубеният 

град
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Децата на Балканите с 

духовност в Европа
14:00 Библиотеката
15:00 Семейство Даръл 3
15:50 УЕФА Лига на нациите: 

Среща за 3 и 4 място
17:55 Славата на България
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Островът на сините пти-

ци
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини

20:45 В кадър
21:15 Студио Футбол
21:45 УЕФА Лига на нациите: 

Финал
0:15 Господин Селфридж 2
1:55 Греховете на баща ми
3:30 Джинс
4:00 Извън играта
4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев          
5:45 Телепазарен прозорец

ПоНЕДЕлНик, 10 юНи
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Мускетарите 3
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Мускетарите 3
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Студио Футбол
21:45 УЕФА европейски ква-

лификации:  България 
- Косово

0:40 Култура.БГ
1:40 100% будни /най-добро-

то/
2:40 Измамникът
4:05 Малки истории

5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

вТорНик, 11 юНи 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Мускетарите 3
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Сид - дете на науката 2
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Мускетарите 3
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Госпожо Държавен се-

кретар
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни /най-добро-

то/
2:30 Госпожо Държавен се-

кретар
3:20 Библиотеката
4:20 Брат за брата 3
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 12 юНи 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Мускетарите 3
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката 2
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:35 Раят ще почака
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Хрътката 3
22:00 Госпожо Държавен се-

кретар
22:40 Скритият език на парите: 

Заплахата от Изток
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни /най-добро-

то/
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар
3:05 Дойче веле: Шифт
3:20 Отблизо с Мира
4:20 Брат за брата 3
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧЕТвърТък, 13 юНи 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Раят ще почака
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Сид - дете на науката 2 
14:55 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:10 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Дойче веле: Шифт
16:35 Раят ще почака
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Агата и Одисей
22:40 Скритият език на парите: 

Разговор със създателя 
на чешките банкноти

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Вечната музика
0:00 Улови момента
0:30 Култура.БГ
1:30 100% будни /най-добро-

то/
2:30 Греховете на баща ми
3:55 Агата и Одисей
5:30 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ПЕТък, 7 юНи 
6:00 Най-доброто от...
6:35 Култура.БГ
7:35 Бързо, лесно, вкусно 
8:00 Откакто свят светува    
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:50 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 До Европа и напред 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Бърколино
16:20 Футбол: Четвъртфинална 

среща от Световното 
първенство за юноши 
под 20 г.

18:20 Натисни F1
18:35 Полет 370: Липсващото 

досие
19:20 Футбол: Четвъртфинална 

среща от Световното 
първенство за юноши 
под 20 г.

21:30 Телетуризъм
21:40 Футбол: Франция – Южна 

Корея – среща от Све-
товното първенство по 
футбол за жени

23:55 Стани богат 
0:45 История.bg
1:45 Натисни F1
2:00 Музика, музика...
2:30 В близък план
3:00 Откакто свят светува    
3:30 Библиотеката
4:30 Пътувай с БНТ 2
5:00 Първата гимназия на 

Варна

съБоТа, 8 юНи 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите  
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Хоп – троп и Дореми
7:45 Сламено сираче: „Обица 

на ухото“
8:15 Феята на цветята
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата            
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува     
11:00 Пазители на традициите  
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм  
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ленти и документи
16:00 Тенис: Открито първен-

ство на Франция - финал 
/жени/

18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм  
20:00 Музика, музика...
20:30 Раят ще почака
22:05 Туристически маршрути
22:30 По света и у нас
22:50 Добър ден с БНТ 2
23:50 Акустичен концерт на 

Нели Рангелова
1:15 Време за губене
1:45 Раят ще почака
3:20 Загадката Нисово
3:50 Рецепта за култура 
4:45 Домът на вярата            
5:15 Европейски маршрути
5:30 Пиренеите

НЕДЕлЯ, 9 юНи 
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Хоп – троп и Дореми
7:50 Сламено сираче: „Лиси-

чарникът“
8:20 Златни ръце
8:30 По света и у нас
9:00 Неделна литургия
10:30 Домът на вярата            
10:45 Олтарите на България
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Приказките на госпожа 

Виола: Оркестърът и 
танците

13:30 Холивудски знаменито-
сти: Джони Деп

14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Българският ХХ век: Пре-

врат, наречен „Народен 
сговор“ 

15:30 №1 Туризмът
16:00 Черно-бяло кино:  „Меж-

ду релсите“  /95 години 
от рождението на режи-
сьора Вили Цанков/

17:30 Опера на открито
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори       
19:30 Откакто свят светува     
20:00 Полет 370: Липсващото 

досие
20:45 Кармен
23:25 Добър ден с БНТ 2
0:25 Джинс
0:55 Афиш
1:10 Пътешествия
1:40 Музика, музика...
2:10 Възторзите и огорчения-

та на Никола Обретенов
2:50 Репетиция
3:20 Българският ХХ век: Пре-

врат, наречен „Народен 
сговор“ 

3:50 Златни ръце
4:00 Младите иноватори       
4:30 Арт стрийм                       
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути

ПоНЕДЕлНик, 10 юНи
6:00 Япония на фокус
6:15 Ако дал си надежда
6:35 Култура.БГ
7:35 Любовта - ключ за всяка 

възраст
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата 
11:45 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Пиренеите
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция 
20:40 В близък план 
21:10 Стани богат 

22:00 Новото познание
22:30 Кой е този Коста Цонев 

/90 години от рождение-
то на актьора/

23:30 Кармен
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ 
1:45 60 минути за култура
2:45 Афиш
3:00 Репетиция
3:30 Младите иноватори
4:00 Часът на зрителите
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

вТорНик, 11 юНи 
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Великото сбогуване
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 №1 Туризмът: ....
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:05 Най-доброто от...
16:40 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Стани богат 

21:10 Европейски маршрути
21:20 Футбол: Среща от полу-

финалите на световното 
първенство за юноши 
под 20 г.

23:25 Битка в Сиатъл
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ 
1:45 60 минути за култура
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Великото сбогуване
4:50 Златни ръце
5:00 Съкровище в двореца

срЯДа, 12 юНи 
6:00 Най-доброто от...
6:35 Култура.БГ
7:35 Бързо, лесно, вкусно
8:00 По пътя на спомена за 

Кукуш
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
15:55 Най-доброто от...
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:25 Търсачи на реликви 2

21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 На границата на лошото
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ 
1:35 60 минути за култура
2:30 Библиотеката

ЧЕТвърТък, 13 юНи 
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Изкуството на 21 век
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:35 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 2
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Джак Казиното
1:10 Знание.БГ
1:40 60 минути за култура
2:40 Библиотеката

ПЕТък, 7 юНи
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 8
13:00 Време за губене 
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

15:00 100% будни /най-добро-
то/

16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 На опера с БНТ 2: “Теле-

фонна зависимост”
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Братът на охлюва
22:00 В близък план
22:30 Джинс
23:00 Ден след ден
0:00 100% будни /най-добро-

то/
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене 
2:10 История.bg

3:15 Иде нашенската музика с 
Даниел Спасов и Милен 
Иванов

4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБоТа, 8 юНи 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 История.bg
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 Капитан Петко войвода
14:50 10 000 крачки
15:00 Откакто свят светува     
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори       
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Прокурорът, защитни-

кът, бащата и неговият 
син

22:25 Между маските   /95 го-
дини от рождението на 
Вили Цанков/

23:20 Часът на зрителите
23:50 Златни ръце
0:00 По света и у нас
0:15 Рецепта за култура 
1:15 Музика, музика...
1:45 Репетиция                        
2:15 Вечната музика
2:45 Младите иноватори       

3:15 Европейски маршрути
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 България от край до 

край 8
НЕДЕлЯ, 9 юНи 

6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Капитан Петко войвода
15:10 Знаете ли...
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Роялът
22:15 Съкровищата на живота
23:30 Извън играта
0:15 Опера на открито
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

3:45 Денят започва с Георги 
Любенов

5:45 Афиш

ПоНЕДЕлНик, 10 юНи 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни /най-добро-

то/
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Афиш
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Човекът от Ла Манча /90 

години от рождението 
на актьора Коста Цонев/

22:40 Младите иноватори
23:10 Европейски маршрути
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ: “Часът на 
зрителите “

0:00 100% будни /най-добро-
то/

1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Афиш

вТорНик, 11 юНи 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни /най-добро-

то/
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Пату
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни /най-добро-

то/
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

срЯДа, 12 юНи 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Българският ХХ век: Пре-

врат, наречен „Народен 
сговор“ 

14:00 Туризъм.бг
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм
22:00 Новото познание
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ: “Послани-
ци на България”

0:20 100% будни
1:20 Още от деня
2:00 Туризъм.бг
3:00 Олтарите на България
3:15 Отблизо с Мира
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

ЧЕТвърТък, 13 юНи 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни 
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 Домът на вярата 
13:45 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 №1 Туризмът
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция 
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни /най-добро-

то/
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди 
2:30 Рецепта за култура 
3:30 Насаме с пчелите
3:40 Домът на вярата 
3:55 Олтарите на България
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 7 юНи
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” еп.10
06.30 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 „Втори шанс” еп.23
15.00 „Шест сестри”, еп.49
16.00 „Сестра Бети“ с.2 еп.13
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 „Опасни улици”, еп.22
19.00 bTV Новините
20.00 „Сълзи от Рая” еп.17
21.30 „Игрите на звездите“
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Тежки престъпления”, 

еп.18
01.00 „Вечно твоя” еп.177, 178
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.30 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „НепознатиТЕ” – доку-

ментална поредица

съБоТа, 8 юНи
05.50 „Барби: Скъпоценните 

делфини” - анимация
07.00 „Кое е това момиче” с.6, 

еп.13, 14
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Cool...T”  
12.00 bTV Новините 
12.30 „НепознатиТЕ“ 
13.00 „Полицейска академия 3: 

Обратно в академията“ 

- комедия (САЩ, 1986), 
режисьор Джери Парис, 
в ролите: Стив Гутенбърг, 
Буба Смит, Дейвид Граф, 
Майкъл Уинслоу, Лесли 
Истърбрук и др.

14.40 „Аламинут: Добре дошли 
в България“ - скеч шоу

15.00 „Истински истории“ - до-
кументално риалити

16.00 „Мармалад” - токшоу с 
водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 „Карбовски: Втори план“  
с водещ Мартин Карбов-
ски 

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20.00 „Индиана Джоунс: Похи-
тителите на изчезналия 
кивот“

22.10 Мегахит: „Х-Мен: Послед-
ният сблъсък“ 

00.20 “ Шут в г*за 2” - екшън, 
комедия (САЩ, Ве-
ликобритания, 2013), 
режисьор Джеф Уодлоу, 
в ролите: Ерън Тейлър-
Джонсън, Клоуи Грейс 
Морец, Кристофър 
Минц-Плас, Морис Чест-
нът, Джон Легуизамо, 
Джим Кери, Йейн Глен, 
Даниел Калуя, Бенедикт 
Уонг и др. 

02.20 „Карбовски: Втори план“ 
/п./

03.20 „Мармалад” /п./
05.10 „Cool...T“ /п./

НЕДЕлЯ, 9 юНи
06.00 „Грижовни омайничета” - 

анимация
07.00 „Кое е това момиче” с.6, 

еп.15, 16
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Търси се“ - токшоу с 

водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” с.2 еп.14
13.00 „Полицейска академия 4: 

Граждански патрул“ 
14.50 „Аламинут: Добре дошли 

в България“ - скеч шоу
15.10 „Ченге в детската гради-

на 2“
17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Гласът на България“ 
22.00 „Папараци“ 
23.00 „Как прекарах лятната 

ваканция“ - екшън, 
криминален (САЩ, 2012), 
режисьор Ейдриън 
Гранбърг, в ролите: Мел 
Гибсън, Кевин Хернан-
дес, Даниел Хименес 
Качо, Питър Стормеър, 
Хесус Очоа, Дийн Норис, 
Питър Герети

00.50 „Дявол“ - хорър, психот-
рилър (САЩ, 2010), режи-
сьор Джон Ерик Доудъл, 
в ролите: Крис Месина, 
Каролин Давърна, 
Бокийм Удбайн, Логан 
Маршал-Грийн, Бояна 
Новакович и др.

02.20 „Кое е това момиче” /п./ 
с.6, еп.16

02.50 „Търси се“ /п./
03.50 „120 минути” /п./ 
05.30 „Лице в лице” /п./

ПоНЕДЕлНик, 10 юНи
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.11

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.24
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.50
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.2 еп.14
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”.
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.23
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.18
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.5
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Тежки престъпления” - 

сериал, с.5, еп.19
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.179, 180
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

вТорНик, 11 юНи
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.12

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.25
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.51
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.2 еп.15
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.24
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.19
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.6
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Тежки престъпления” - 

сериал, с.5, еп.20
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.181, 182
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

срЯДа, 12 юНи
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.13

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.26
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.52
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.2 еп.16
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.25
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.20
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.7
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Тежки престъпления” - 

сериал, с.5, еп.21
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.183, 184
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ЧЕТвърТък, 13 юНи
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.14

06.30 „Тази сутрин” - инфор-
мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.27
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.53
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.2 еп.17
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.26
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.21
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.8
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Тежки престъпления” - 

сериал, с.6, еп.1
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.185, 186
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

ПЕТък, 7 юНи
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.19 - 21
08.45 “Феноменалният Бърт 

Уондърстоун” 
11.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.22, 23
13.00 Телепазар
13.15 “Тръмбо” - биографичен, 

драма 
15.45 “Тай-Чи майстор”
18.15 “Домът на Мис Перигрин 

за чудати деца” 
21.00 “Джон Уик” - екшън, 

трилър (САЩ, 2014), ре-
жисьори Чад Стахелски 
и Дейвид Лийч, в ролите: 
Киану Рийвс, Микаел 
Никвист, Алфи Алън, 
Уилем Дефо, Дийн Уин-
търс, Ейдриан Палики, 
Бриджит Мойнахан, 
Джон Легуизамо, Иън 
Макшейн и др. [14]

23.00 “Влюбеният Шекспир” - 
романтичен, драма, ко-
медия (САЩ, Великобри-
тания, 1998), режисьор 
Джон Мадън, в ролите: 
Гуинет Полтроу, Джоузеф 
Файнс, Джефри Ръш, Том 
Уилкинсън, Джуди Денч 
и др.

01.30 “Транс” - криминален, 
психотрилър, драма 
(Великобритания, САЩ, 
Франция, 2013), режи-
сьор Дани Бойл, в ро-
лите: Джеймс Макавой, 
Росарио Доусън, Венсан 
Касел, Дани Сапани, Мат 
Крос, Уахаб Шейх и др. 

03.30 “Да пожертваш пешка” - 
биографичен, спортен, 
драма (САЩ, Канада, 
2014), режисьор: Едуард 
Зуик, в ролите: Тоби 
Магуайър, Лив Шрайбър, 
Питър Сарсгард

съБоТа, 8 юНи
06.00 “Пистолет, куфар и 3 

смърдящи варела” 
08.00 “Баща за Коледа” 
10.00 “Лили рибката” - семеен, 

детски (България, 2017)
12.30 “Като на кино” - предава-

не за кино, с.4
13.30 “Големи топки” 
15.15 “Домът на Мис Перигрин 

за чудати деца” - фентъ-
зи, приключенски (САЩ, 
2016), режисьор Тим 
Бъртън, в ролите: Ейса 
Бътърфилд, Ева Грийн, 
Самюъл Джаксън, Али-
сън Джани, Джуди Денч, 
Крис О`Дауд, Рупърт Евъ-
рет, Терънс Стамп и др.

18.00 “Х-Мен: Апокалипсис” 
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2016), 
режисьор Брайън Син-
гър, в ролите: Дженифър 
Лорънс, Евън Питърс, 
Никълъс Хоулт, Майкъл 
Фасбендър, Джеймс 
Макавой, Оскар Айзък, 
Роуз Бърн, Софи Търнър, 
Оливия Мън и др.

21.00 “Бодигард” - драма, 
романтичен, музикален, 
екшън (САЩ, 1992), ре-
жисьор Мик Джаксън, в 
ролите: Уитни Хюстън, 
Кевин Костнър, Робърт 
Вул, Гари Кемп, Деби 
Рейнолдс, Бил Кобс и др.

23.30 Cinema X: “Психо” - хо-
рър, психотрилър (САЩ, 
1960), режисьор Алфред 
Хичкок, в ролите: Антъни 
Пъркинс, Джанет Лий, 
Вера Майлс, Джон Гев-
ин, Джон Макинтайър, 
Патриша Хичкок, Алфред 
Хичкок и др. [16+]

01.45 “Като на кино” /п./ - пре-
даване за кино

02.45 “Бютифул” - драма (Мек-
сико, Испания, 2010)

НЕДЕлЯ, 9 юНи
06.00 “Чужденецът” - комедия
08.00 “Тръмбо” - биографичен, 

драма
10.45 “Тай-Чи майстор” - екшън 
13.15 “Краят на света” - фантас-

тика, екшън, комедия
15.30 “Бодигард” - драма
18.00 “Специален доклад” - 

фантастика, екшън, три-
лър (САЩ, 2002), режи-
сьор Стивън Спилбърг, в 
ролите: Том Круз, Колин 
Фарел, Саманта Мортън, 
Макс фон Сидов, Нийл 
Макдона и др. 

21.00 “Лабиринтът: Невъзмож-
но бягство” - фантастика, 
екшън, трилър (САЩ, 
Канада, Великобритания, 
2014), режисьор Уес 
Бол, в ролите: Дилън 
О`Брайън, Кая Скодела-
рио, Уил Полтър, Томас 
Броуди-Сангстър, Патри-
ша Кларксън, Ки Хонг 
Лий, Крис Шефилд, Блейк 
Купър и др.

23.15 “Джон Уик” - екшън, 
трилър (САЩ, 2014), ре-
жисьори Чад Стахелски 
и Дейвид Лийч, в ролите: 
Киану Рийвс, Микаел 
Никвист, Алфи Алън, 
Уилем Дефо, Дийн Уин-
търс, Ейдриан Палики, 
Бриджит Мойнахан, 
Джон Легуизамо, Иън 
Макшейн и др. [14]

01.15 “Да пожертваш пешка” - 
биографичен, спортен, 
драма (САЩ, Канада, 
2014), режисьор: Едуард 
Зуик, в ролите: Тоби 
Магуайър, Лив Шрайбър, 
Питър Сарсгард, Майкъл 
Стулбарг, Едуард Зино-
виев, Лили Рейб, Робин 
Уайгърт и др.

03.45 “Транс” - криминален, 
психотрилър, драма

ПоНЕДЕлНик, 10 юНи
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.21 - 23
09.00 “Даяна” - биографичен, 

драма, романтичен
11.30 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.24, 25
13.45 “Лабиринтът: Невъзмож-

но бягство” - фантастика
16.00 “Влюбеният Шекспир” - 

романтичен, драма, ко-
медия (САЩ, Великобри-
тания, 1998), режисьор 
Джон Мадън, в ролите: 
Гуинет Полтроу, Джоузеф 
Файнс, Джефри Ръш, Том 
Уилкинсън, Джуди Денч 
и др.

18.30 Телепазар
18.45 “Тай-Чи майстор” - екшън 

(САЩ, Китай, Хонконг, 
2013), режисьор Киану 
Рийвс, в ролите: Киану 
Рийвс, Тайгър Ху Чен, 
Карън Мок, Ю Хай и др. 

21.00 Премиера: “Лабиринтът: 
В обгорените земи” 
- фантастика, екшън, 
трилър (САЩ, 2015), 
режисьор Уес Бол, в 
ролите: Дилън О`Брайън, 
Кая Скоделарио, Томас 
Броуди-Сангстър, Ки 
Хонг Лий, Роза Салазар, 
Джанкарло Еспозито, 
Патриша Кларксън, Ей-
дън Гилън и др.

23.45 “Маги” - хорър, драма, 
трилър (САЩ, Швейца-
рия, 2015), режисьор 
Хенри Хобсън, в ролите: 
Арнолд Шварценегер, 
Абигейл Бреслин, Джо-
ули Ричардсън, Дъглас 
Грифин, Рейчъл Гроувс, 
Джоди Мур, Ейдън Фла-
уърс, Ейми Брасет и др. 
[14+]

01.45 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал

03.45 “Психо” 

вТорНик, 11 юНи
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.23 - 25
09.00 “Бодигард” - драма, ро-

мантичен, музикален
11.45 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.26
13.45 Телепазар
14.00 “Лабиринтът: В обгоре-

ните земи” - фантастика
16.45 “Живи легенди” - драма, 

комедия (България, 
2014), режисьор Ники 
Илиев, в ролите: Ники 
Илиев, Орлин Павлов, 
Саня Борисова, Микеле 
Плачидо, Стефан Щерев, 
Яна Маринова, Георги 
Кадурин, Любомир Кова-
чев, Димо Алексиев и др.

18.45 Телепазар
19.00 “Добре дошли в джунг-

лата” - екшън, комедия, 
приключенски (САЩ, 
2003), режисьор Питър 
Бърг, в ролите: Дуейн 
Джонсън, Кристофър 
Уокън, Росарио Доусън, 
Шон Уилям Скот, Юън 
Бремнър и др.

21.00 Премиера: “Цената на 
свободата” - трилър 
(тв филм, Канада, 2017), 
режисьор Джон Л`Екюър, 
в ролите: Кели Уилямс, 
Ниъм Уилсън, Сарейн 
Бойлан, Конрад Коутс, 
Джъстин Мейдър и др.

23.00 “Извличане” - трилър
01.30 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал
03.30 “Джон Уик” - екшън, 

трилър (САЩ, 2014), ре-
жисьори Чад Стахелски 
и Дейвид Лийч, в ролите: 
Киану Рийвс, Микаел 
Никвист, Алфи Алън, 
Уилем Дефо, Дийн Уин-
търс, Ейдриан Палики, 
Бриджит Мойнахан, 
Джон Легуизамо

срЯДа, 12 юНи
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, еп.25, 26
09.00 “Краят на света” - фантас-

тика, екшън, комедия
11.30 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.1
13.30 Телепазар
13.45 “Цената на свободата” - 

трилър
15.45 “Извличане” - трилър 

(САЩ, 2007), режисьор 
Гавин Худ, в ролите: 
Мерил Стрийп, Рийз 
Уидърспун, Джейк Джи-
ленхол, Джей Кей Си-
мънс, Алън Аркин, Питър 
Сарсгард и др. 

18.15 Телепазар
18.30 “Бодигард” - драма, 

романтичен, музикален, 
екшън (САЩ, 1992), ре-
жисьор Мик Джаксън, в 
ролите: Уитни Хюстън, 
Кевин Костнър, Робърт 
Вул, Гари Кемп, Деби 
Рейнолдс, Бил Кобс и др. 

21.00 “Разрушителят” - фантас-
тика, екшън, криминален 
(САЩ, 1993), режисьор 
Марко Брамбила, в ро-
лите: Силвестър Сталоун, 
Уесли Снайпс, Сандра 
Бълок, Найджъл Хотърн, 
Бенджамин Брат, Боб 
Гънтън, Денис Лиъри, 
Джак Блек, Роб Шнайдър 
и др.

23.30 “Да напуснеш Лас Вегас” - 
романтичен, драма САЩ, 
1995), режисьор Майк 
Фигис, в ролите: Никъ-
лъс Кейдж, Елизабет Шу, 
Валерия Голино, Зандър 
Бъркли, Емили Проктър, 
Стивън Уебър, Дани Хюс-
тън  и др. [16+]

01.45 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал

03.45 “Маги” - хорър, драма, 
трилър 

ЧЕТвърТък, 13 юНи
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.1
08.00 “Разрушителят” - фантас-

тика, екшън, криминален 
10.45 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.2, 3
13.00 “Перфектна майка” 
14.45 “Добре дошли в джунг-

лата” - екшън, комедия, 
приключенски (САЩ, 
2003), режисьор Питър 
Бърг, в ролите: Дуейн 
Джонсън, Кристофър 
Уокън, Росарио Доусън, 
Шон Уилям Скот, Юън 
Бремнър и др.

16.45 “Идеалният шеф” 
18.45 “Даяна” - биографичен, 

драма, романтичен (Ве-
ликобритания, Франция, 
Швеция, Белгия, 2013), 
режисьор Оливер Хирш-
бигел, в ролите: Наоми 
Уотс, Навийн Андрюз, Кас 
Анвар, Чарлз Едуардс, 
Джералдин Джеймс и др.

21.00 “Гравитация” - фантасти-
ка, трилър (САЩ, Вели-
кобритания, 2013), режи-
сьор Алфонсо Куарон, в 
ролите: Сандра Бълок и 
Джордж Клуни

23.00 “Бандата на Оушън” - ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, 2001), режи-
сьор Стивън Содърбърг, 
в ролите: Джордж Клуни, 
Брад Пит, Мат Деймън, 
Елиът Гулд, Анди Гарсия, 
Дон Чийдъл, Джулия 
Робъртс и др.

01.15 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал

03.15 “Влюбеният Шекспир” - 
романтичен, драма, ко-
медия (САЩ, Великобри-
тания, 1998), режисьор 
Джон Мадън, в ролите: 
Гуинет Полтроу, Джоузеф 
Файнс, Джефри Ръш

ПЕТък, 7 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив”, с.4 еп.24
06.30 “Теория за големия 

взрив”, с.5 еп.1
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Томас и приятели”, еп.10 

- 12
09.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2017)
10.00 “Миньоните” - анимация, 

комедия (САЩ, 2015), 
режисьори Кайл Балда и 
Пиер Кофeн

12.00 “Приятели”
13.00 “Кухня”
14.00 “Двама мъже и полови-

на”
15.30 “Новите съседи”
17.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели”, с.7 еп.6, 7
19.00 “Столичани в повече”
20.00 “Барът на Пепе”, еп.21
22.00 “Двама мъже и полови-

на”, с.2 еп.13, 14
23.00 “Кухня”, с.3 еп.5, 6
00.00 “Миньоните” /п./ - анима-

ция, комедия (САЩ, 2015)
02.00 “Теория за големия 

взрив”
03.00 “Приятели”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Теория за големия 

взрив”

съБоТа, 8 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив”, с.5 еп.2, 3

07.00 “Приятели”
08.00 “Монстър Хай: Гимназия 

за чудовища” - анимация, 
сериал, еп.7 - 10

09.00 “Барби: Страната на съ-
нищата”, еп.7 - 9

10.00 “Ледена епоха” - ани-
мация, приключенски, 
комедия (САЩ, 2002), 
режисьори Крис Уедж и 
Карлос Салдана

12.00 “Ой, къде изчезна Ной!” 
- анимация, комедия 
(Германия, Белгия, Люк-
сембург, Ирландия, 2015), 
режисьори Тоби Генкел и 
Шон Маккормак

14.00 “Игрите на звездите” 
- гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро

15.00 “Кухня”
17.00 “Барът на Пепе”
20.30 “О, братко, къде си?” - 

комедия, криминален 
(САЩ, Великобритания, 
Франция, 2000), режи-
сьори Джоуел Коен и 
Итън Коен, в ролите: 
Джордж Клуни, Джон 
Туртуро, Тим Блейк Нел-
сън, Джон Гудман, Холи 
Хънтър, Майкъл Бадалу-
ко, Уейн Дювал и др.

22.30 “Лигата на джентълмени-
те”, 5 еп.5, 6

23.30 “Двама мъже и половина”
01.00 “Кухня”
02.00 “Теория за големия 

взрив”
03.00 “Лигата на джентълмени-

те”

04.00 “Барби: Страната на съ-
нищата”

05.00 “Теория за големия 
взрив”

НЕДЕлЯ, 9 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив”, с.5 еп.2, 3
07.00 “Приятели”
08.00 “Монстър Хай: Гимназия 

за чудовища” - анимация, 
сериал, еп. 7 - 10

09.00 “Барби: Страната на съ-
нищата”, еп.7 - 9

10.00 “Ледена епоха” - ани-
мация, приключенски, 
комедия (САЩ, 2002), 
режисьори Крис Уедж и 
Карлос Салдана

12.00 “Ой, къде изчезна Ной!” 
- анимация, комедия 
(Германия, Белгия, Люк-
сембург, Ирландия, 2015), 
режисьори Тоби Генкел и 
Шон Маккормак

14.00 “Игрите на звездите” 
- гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро

15.00 “Кухня”
17.00 “Барът на Пепе”
20.30 “О, братко, къде си?” - 

комедия, криминален 
(САЩ, Великобритания, 
Франция, 2000), режи-
сьори Джоуел Коен и 
Итън Коен, в ролите: 
Джордж Клуни, Джон 
Туртуро, Тим Блейк Нел-
сън, Джон Гудман, Холи 
Хънтър, Майкъл Бадалу-
ко, Уейн Дювал и др.

22.30 “Лигата на джентълмени-
те”, еп.5, 6

23.30 “Двама мъже и половина”
01.00 “Кухня”
02.00 “Теория за големия 

взрив”
03.00 “Лигата на джентълмени-

те”
04.00 “Барби: Страната на съ-

нищата”
05.00 “Теория за големия 

взрив”

ПоНЕДЕлНик, 10 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив”, с.5 еп.6, 7
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Томас и приятели”
09.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018) 
10.00 “Тайната на горските 

пазители” - анимация, 
приключенски (САЩ, 
2013), режисьор Крис 
Уедж

12.00 “Приятели”
13.00 “Кухня”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.30 “Барът на Пепе”
17.00 “Домашен арест”, еп.7, 8
18.00 “Приятели”, с.7 еп.8, 9
19.00 “Столичани в повече”
20.00 “Барът на Пепе”, еп.22
22.00 “Двама мъже и полови-

на”, с.2 еп.15, 16
23.00 “Кухня”, с.3 еп.7, 8
00.00 “Тайната на горските па-

зители” /п./ - анимация, 
приключенски (САЩ, 
2013)

02.00 “Теория за големия 

взрив”
03.00 “Приятели”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Теория за големия 

взрив”

вТорНик, 11 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив”, с.5 еп.8, 9
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Томас и приятели”
09.00 “Домашен арест”, с.2 

еп.13, 14
10.00 “СуперБоброви” - ко-

медия (Русия, 2016), 
режисьор Дмитрий 
Дяченко, в ролите: Павел 
Деревянко, Оксана Акин-
шина, Роман Мадянов, 
Ирина Пегова, Владимир 
Толоконников, Даниил 
Вахрушев, Софя Мицке-
вич и др.

12.00 “Приятели”
13.00 “Кухня”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.30 “Барът на Пепе”
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 “Приятели”, с.7 еп.10, 11
19.00 “Столичани в повече”
20.00 “Барът на Пепе”, еп.23
22.00 “Двама мъже и полови-

на”, с.2 еп.17, 18
23.00 “Кухня”, с.3 еп.9, 10
00.00 “СуперБоброви” - коме-

дия (Русия, 2016) /п./
02.00 “Теория за големия 

взрив”
03.00 “Приятели”
04.00 “Столичани в повече”

05.00 “Теория за големия 
взрив” – сериал

срЯДа, 12 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив”, с.5 еп.10, 11
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Томас и приятели”, 

еп.19, 20
09.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2017)
10.00 “Бавачката Макфий и 

големият взрив” - фентъ-
зи, семеен, комедия (Ве-
ликобритания, Франция, 
САЩ, 2010), режисьор 
Сузана Уайт, в ролите: 
Ема Томпсън, Маги Джи-
ленхол, Рейф Файнс, Юън 
Макгрегър, Маги Смит

12.00 “Приятели”
13.00 “Кухня”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.30 “Барът на Пепе”
17.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018) 
18.00 “Приятели”, с.7 еп.12, 13
19.00 “Столичани в повече”
20.00 “Барът на Пепе”, еп.24
22.00 “Двама мъже и полови-

на”, с.2 еп.19, 20
23.00 “Кухня”, с.3 еп.11, 12
00.00 “Бавачката Макфий и 

големият взрив” - фентъ-
зи, семеен, комедия (Ве-
ликобритания, Франция, 
САЩ, 2010) /п./

02.00 “Теория за големия 
взрив”

03.00 “Приятели”
04.00 “Столичани в повече”

05.00 “Теория за големия 
взрив”

ЧЕТвърТък, 13 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив”, с.5 еп.12, 13
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Грижовни омайничета” - 

анимация
09.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018)
10.00 “Капитан Саблезъб и 

съкровището на Лама 
Рама” - екшън, приклю-
ченски, комедия (Нор-
вегия, Великобритания, 
2014), режисьори Йон 
Андершен и Лиса Марие 
Гамлем, в ролите: Софие 
Бьерке, Кире Хауген 
Сиднес, Виняр Петерсен, 
Тува Новотни и др.

12.00 “Приятели”
13.00 “Кухня”
14.00 “Двама мъже и половина”
15.30 “Барът на Пепе”
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 “Приятели”, с.7 еп.14, 15
19.00 “Столичани в повече”
20.00 “Барът на Пепе”, еп.25
22.00 “Двама мъже и полови-

на”, с.2 еп.21, 22
23.00 “Кухня”, с.3 еп.13, 14
00.00 “Капитан Саблезъб и 

съкровището на Лама Ра-
ма” - екшън, приключен-
ски, комедия (Норвегия, 
Великобритания, 2014) 
/п./
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Любопитно у нас

Дарителска кампания 
за военен мемориал 

Аудио книга за незрящи 

Осветиха храм 
в Трифоново

Къщата на Алеко

Показаха Кайлъшкото съкровище

"Св. Седмочисле-
ници" се включ-
ват в кампанията 
"Подари ми исто-
рия" и помагат на 
деца и възрастни 
със зрителни ув-
реждания, съоб-
щи Борислав Кур-
дов - книжар във 
верига книжар-
ници, подтикнал 

младежите към идеята. 
Учениците Елис Алиева, Мер-

вин Ъшък, Ивайла Александро-
ва и Асен Чакъров записват ау-

дио книгата по "Пет приказки" 
на Валери Петров. Тя ще бъде 
безвъзмездно предоставена на 
Съюза на слепите, на библио-
теки, читалища и други органи-
зации, занимаващи се с обучи-
телни дейности на деца с увреж-
дания. 

"Подари ми история" е добро-
волческа инициатива за записва-
не на художествени произведе-
ния, които да бъдат достъпни за 
хора с увредено зрение. Вече са 
събрани над 500 записа, които 
ще могат да се слушат през спе-
циален сайт. 

гария", каза кметът на 
Разград д-р Валентин 
Василев.

Изготвен е и одо-
брен идейният проект 
на монумента. Откри-
та е сметка за набира-
не на средства и в нея 
са постъпили първите 
дарения. 

Сумата, необходи-
ма за изграждането на 
мемориала, е около 
58 000 лева. Предвиж-
да се тя да бъде събра-
на до края на годината, 
а мемориалът да бъде 
изграден до 2020 г. 

Алеко Константинов е завещал родната си къ-
ща на Свищов, въпреки че богат търговец искал 
да я купи за 15 хиляди златни лева. Това разказ-
ва Ивелина Иванова, директор на Историческия 
музей в града. Тя припомни, че наскоро бяха от-
белязани 93 години от откриването на къщата му-
зей "Алеко Константинов" в крайдунавския град. 

По думите й къщата е една от знаковите сгра-
ди в Свищов още преди Освобождението. Тя е по-
строена от неговия баща Иваница Хаджиконстан-
тинов през 1861 г. Заможният търговец с канто-
ра и в Румъния избира да изгради дом за своето 
семейство в Свищов, където през 1863 г. се раж-
да и Алеко Константинов.

На 15 май 1926 г. в присъствието на председа-
теля на Народното събрание проф. Александър 
Цанков, кмета на Свищов Аврам Капитанов и мно-
го граждани министърът на народното просвеще-
ние Никола Найденов открива музея на името на 
Алеко Константинов и в негова памет. Директо-
рът на Историческия музей подчерта, че къщата 
музей е била един от малкото музеи на държав-
на издръжка в страната до 1944 г. 

От 1979 г. домът на писателя хуморист Але-
ко Константинов става мемориален музей. В не-
го особено място заема сърцето на Щастливеца, 
поставено в стъкленица, запазено след аутопси-
ята му.

Учени от 
Българска-
та акаде-
мия на на-
уките и те-
хни колеги 
от Софий-
ския уни-
в е р с и т е т 
„Св. Кли-
мент Ох-
р и д с к и “ 
с ъ з д а д о -
ха бате-
рия от но-
во поколе-

Видинският митрополит Даниил освети нас-
коро новопостроения православен храм "Све-
ти равноапостоли Кирил и Методий" в село 
Трифоново, община Монтана.

Храмът се намира на възвишение в единия 
край на селото. Мястото се нарича Църкви-
щето, тъй като още преди около 200 г. е би-
ло определено за строеж на църква, но стро-
ителство през последните два века така и не 
започнало. 

Едва през 2013 г. община Монтана, дарите-
ли и Дирекцията по вероизповеданията оси-
гуряват около 100 000 лева и изграждането 
на храма започва. 

Куполът му е с височина девет метра, зала-
та е с площ 50 квадрата. Храмът е изографи-
сан според каноните на православната църк-
ва, изработен е голям дървен иконостас от 
дърворезбаря Чавдар Антов.

Кметът на Монтана Златко Живков също е 
дарил лични средства за изграждането на хра-
ма в родното му Трифоново. 

В Плевен за първи път бе по-
казано пред публика откритото 
в Кайлъка съкровище от нача-
лото на 15 век с около 8500 сре-
бърни монети - най-ранните, от 
цар Иван Шишман.

Хиляди плевенчани и гости на 
града се стекоха в Регионалния 
исторически музей, за да видят 
находката отблизо, разказа ди-
ректорът на музея д-р Володя 
Попов. Археологът Венко Ива-
нов поясни, че съкровището е 
от началото на 15 век и е най-
голямото по рода си в България. 
Преди да бъде показано пред 
широка аудитория, то е обра-
ботено едва наполовина и ве-
роятно крие много загадки, ка-

Започна дарител-
ска кампания за 
изграждане на во-

енен мемориал на Раз-
градския гарнизон, съ-
ществувал в периода 
1878-2009 г.

Автор на идеята за 
изграждане на мемо-
риала е майорът от 
запаса Румен Вълчев. 
Създаденият инициа-
тивен комитет включва 
представители на об-
щинската и областна-
та администрация, на 
Регионалния истори-
чески музей, на Воен-
ното окръжие и  СОСЗР, 
общински съветници, 
журналисти и др. 

"Военните поделе-

Аудио книга записаха и по-
дариха деца от Търговище на 
незрящи хора. С инициативата 
шестокласниците от Първо СУ 

ния, които са били в 
Разградския гарнизон, 
са важна част от наша-
та история и са едно от 
нещата, с които се гор-
деем. Изграждайки то-

зи военен мемориал, ще 
можем да отдаваме сво-
ето уважение пред хра-
бростта и смелостта на 
хората, които са отстоя-
вали интересите на Бъл-

за той. Най-ранните монети - де-
вет, са от времето на цар Иван 
Шишман, а най-късните - от 20-те 

години на 15 век. 
Вероятно е събра-
но през 15 в. От-
крито е случайно 
от затворници по 
време на селско-
стопанска рабо-
та в Кайлъка, при-
помни той. 

Любопитно е, че 
до момента е уста-
новена една фал-
шива монета, коя-
то е от мед и е пос-
ребрена. Съкро-
вището разкрива 

подробности за интересен пе-
риод от българската и османска-
та история. 

ние.  Очаква се тя да предизвика революция 
в съхраняването на енергия от възобновяеми 
енергийни източници.

Батерията е безо-
пасна, безвредна за 
околната среда и е 
на основата на на-
трий. Тя ще може да 
се комбинира с ши-
роко разпростране-
ните литиево-йонни 
батерии или дори да 
ги замени изцяло в 
редица приложения.

Счита се, че цена-
та ще е четири пъти 
по-ниска от тази на 
литиево-йонните ба-
терии.

Новостта на раз-
работката е, че се използва такъв електро-
ден материал, който позволява презареждане.



5.VI. - 11.VI.2019 г.
23

2

Български10 Проблеми Конфликти

Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

Циганска фамилия 
безчинства

ТърсЯТ 
 иЗЧЕЗНал ДЯДо
Полицията издирва 

исмаил исмаилов Ча-
ушев, на 86 години, от 
село Друмево, Шумен-
ско, по молба на близ-
ките му . Мъжът за по-
следно е видян на 21 
май.

Той е висок е около 
170 сантиметра, с ка-
фяви очи. облечен е 
бил със синя куртка, 
син панталон и обут с 
черни гумени галоши. 
Носел е и камуфлаж-
на шапка. страда от 
деменция.

коН ПрЕДиЗвика 
каТасТроФа

кон предизвика ка-
тастрофа на аМ "Тра-
кия". За радост инци-
дентът се разминал 
без жертви. 

калоян и Браними-
ра пътуват по тъмно, 
когато пред колата им 
изниква кон. Ударът 
се оказва неизбежен. 
Мъжът разказа, че 
инстинктивно е нати-
снал спирачки и е хва-
нал здраво волана, за 
да излезе от пътя. Же-
ната сподели, че след 
сблъсъка е изпаднала 
в шок.

МъЖ оБЕси кУЧЕ
62-годишен мъж 

обеси куче на дърво. 
Полицейски служи-

тели при обход на град 
славяново забелязват 
в частен двор на дърво 
да виси обесено куче. 
след аутопсия на жи-
вотното е установено, 
че причината за смър-
тта му е задушаване. 
образувано е досъ-
дебно производство.

МиТНиЧари 
Заловиха МоБилНи 

ТЕлЕФоНи
Митничари са за-

държали повече от 
6000 мобилни теле-
фона, зарядни ус-
тройства и слушал-
ки на гкПП "Дунав 
мост" при русе с обо-
значения на светов-
ноизвестни търговски 
марки. има съмнения 
за нарушение, тъй ка-
то това е интелектуал-
на собственост. стока-
та - 6245 мобилни те-
лефона, 444 зарядни 
устройства и 100  слу-
шалки, била открита 
при проверка на вли-
защ в България това-
рен микробус с бъл-
гарска регистрация.

Горяха автомобили 
на селска управничка

Майка и бебе 
се удавиха

Издирван се самоуби

Кметът на Божу-
рище Георги Димов, 
който бе арестуван, 
е изтеглил кредит в 
размер на 1 милион 
лева, при условие че 
годишната му запла-
та възлиза на 25 хи-
ляди лева. Освен то-
ва Димов има и склю-
чен договор за авто-
мобил на лизинг. Това 
каза на брифинг гово-
рителят на Специали-
зираната прокурату-
ра Сийка Милева.

Тя обясни, че пред-
стои установяване и 
на имущественото 
състояние на тримата 
задържани по случая 
– кмета, зам.-кмета и 
началника на отдел  
„Общински имоти“ в 
община Божурище. 

На Георги Димов 

ще бъдат повдигнати 
обвинения за длъж-
ностно престъпление, 
който продал на зани-
жени цени 4 имота на 
манипулиран търг, а 
на другите двама об-
виняеми – за доку-
менти с невярно съ-
държание.

***
Кметът на район "Се-

верен" в Пловдив инж. 

Двата автомобила на кметицата на тервел-
ското село Зърнево Гюлай Бекир са били за-
палени през нощта. „Около 3 часа пожар е 
пламнал и е изпепелил двата автомобила. Огъ-
нят е потушен, към момента следствена група 
изяснява причините за възникване на огъня“, 
съобщи директорът на Районна служба „По-
жарна безопасност и защита на населението“ 
в Добрич комисар Дарин Димитров. Според 
кметицата палежите на двата автомобила са 
по поли-
тически 
п р и ч и -
ни. Гю-
лай Бе-
кир, ко-
ято уп-
р а в л я -
ва село 
З ъ р н е -
во вече 
два ман-
дата, издигната от ДПС и бе председател на 
партията в Тервел, преминала към ГЕРБ.

Издирваният повече от 20 
дни Стоян Зайков бе засечен в 
гориста местност в близост до 
Долна баня. Той е открит мър-
тъв, с рана в торса.

Няма данни Зай-
ков да е загинал 
по време на прес-
трелката. Полицаи-
те са направили са-
мо два предупреди-
телни изстрела и те 
не са били в посо-
ка на издирвания. 
Случаят се поема от 
следовател, тъй като 
има замесени слу-
жители на МВР. Вътрешният 
министър беше категоричен, 

че няма данни някой да е по-
магал на Зайков. За това свиде-
телства и фактът, че той е тър-
сил храна по къщите в района. 

Органите на ре-
да са забелязали 
лице, което отго-
варя на описание-
то. След това пред-
приели действия 
по заграждането 
му, но чули изстре-
ли от полето. 

"Спрямо Зайков 
не е употребявано 
оръжие и не е упо-
требена физическа 

сила”, категорични са поли-
цаите.

С лека те-
лесна повре-
да са и поли-
цаите, и  кме-
тът. Това е ста-
нало в ромска-
та махала.  Те-
зи инциден-
ти със семей-
ството са от 15 
години и те не 
искат да се ин-
тегрират, каза 
кметът Росен 
Русанов. 

„От сутрин 
до вечер жи-
веем в тормоз 
– силна музи-
ка, обиждане, 
тичане с ви-
ла, коса, по-
боища”, каза 
жител на Бу-
ковлък. След-
ват сигнали от 
съседите до 

кмета и полицията.
 „Този адрес е посещаван най-

много от служителите на 1-во РПУ 
за последните 10 години, Семей-
ството има актове за над 12 000 
лв.”, заяви кметът на селото. 

Катер на "Гранична по-
лиция" издирва часове на-
ред 31-годишна жена и 
8-месечното й бебе, из-
чезнали в река Дунав край 
Силистра. 56-годишен си-
листренец, който разхож-
дал в крайречния парк ку-
чето си, забелязал във во-
дата малко момче. Мъжът 
се хвърлил и с помощта 
на друг случаен минувач 
успял да извади детето. 
7-годишното момче раз-
казало, че е влязло в ре-

ката заедно с майка си и 
малката си сестричка. Но 
успяло да се задържи за 
клони. 31-годишната май-
ка, която се казва Айше-
гюл, е от дуловското село 
Правда. Наскоро младата 
жена се завърнала с две-
те си деца от Германия, 
но съпругът й останал там.

Силистренци коменти-
раха, че трупът на жена-
та бил изплувал. Все още 
официална информация 
няма.

Среднощен екшън се разигра в 
плевенското село Буковлък. 

Цяла фамилия беше арестувана 
заради нападение над полицаи и 
кмета на селото, защото им напра-
вили забележка за силна музика. 

Грешка на пилота е 
най-вероятната причи-
на за падането на са-
молет край Ихтиман. 
Мъж и жена загина-
ха при катастрофата. 
След като излетял, пи-
лотът на самолета на-
правил рязка маневра 
и машината буквално 
се сринала. Това раз-
казали пред разслед-
ващите очевидци на 
инцидента. Когато се 
изпълняват резки ма-
неври наляво или на-
дясно, се откъсва въз-
душният поток от кри-
лата и той става неу-
правляем. Нарича се 
свредел, каза Христо 
Христов от Специали-
зираното звено за раз-

АВиОиНциДЕНТи
следване на авиацион-
ни събития към Минис-
терството на транспор-
та. Това кара разслед-
ващите да допускат, че 
може пилотът да е до-
пуснал грешка. 

Инцидентът не е 
първият на летището 
край Ихтиман. За по-
следните 5 години слу-
чаите са 3.

***
Пилот е загинал при 

авиоинцидент в зем-
лището на село Юли-
ево, община Мъглиж. 
Катастрофата е стана-
ла по време на полет 
за селскостопански це-
ли. Загиналият е Румен 
Иванов, а делтаплане-
рът му аварирал, дока-
то извършвал пръска-
не на селскостопански 
масиви с препарати.

Иванов е един от ос-
нователите на делта-
планеризма в България 
и собственик на най-го-
лямата фабрика за про-
изводство на делтапла-
нери в страната, които 
продава по цял свят. 
Бил е и инструктор по 
летене. 

Пореден арест на кметове

Ральо Ралев също е за-
държан при специали-
зирана операция. От 
районното кметство са 
иззети документи и са 
разпитани работещи 
там.  Ральо Ралев е кмет 
от ГЕРБ и втори мандат 
управлява район "Севе-
рен".  От кмета е поиска-
на гаранция за освобож-
даване в размер на сума-
та, за която е обвинен.
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църква почита на то-
зи ден Възнесение Гос-
подне. Празникът се 
отбелязва още от IV-V 
век и принадлежи към 
подвижните църковни 
празници – той е 40 дни 
след Великден. С възне-
сението си Исус завър-
шил делото на спасе-
нието. Според еванге-
лията в продължение 
на 40 дни след възкре-
сението си Господ се 
явявал на своите уче-
ници, беседвал с тях и 
им изяснявал неща за 
царството Божие. 

А на 40-ия ден Спаси-
телят възвел своите 
ученици на Елеонската 
планина и тук им дал 
последното си настав-
ление и благословение. 
Полека-лека той се от-
далечил от тях, дока-
то един светъл облак го закрил от 
очите им.

На Спасовден се прибират ду-
шите на всички покойници. Тогава 
жените отиват рано на гробища-
та, раздават варено жито и хляб 
за мъртвите и разстилат орехо-
ви листа върху гробовете им. Така 
смятат, че им правят сянка на "оня 
свят". 

Според народния календар на Спа-
совден се вика дъждът, като се оби-
калят нивите и ливадите и се пеят 
обредни песни:

свети спасе, тебе молим,
дай ни дъждец и росица, 
да се роди жито, просо,
да нахраним сиромаси,
сиромаси и сираци...
Вярва се, че ако вали на Спасовден, 

годината ще е богата и реколтата 
- обилна; спасовският дъжд е скъп - 
капката струва колкото жълтица. 
На този ден се вярва, че русалките, 
които ще "сеят" своята роса над ни-
вите, вече са дошли. 

Следобед на мегдана се събират 
всички и се играят спасовските хо-
ра - само по песни, без музикални 
инструменти. Празнуват и всички 
именници. 

А откъде идва изразът 

„Те ти, булка, Спасовден”?
Връзката отразява 

разумния ком-
промис на 
христи-
я н -

ството 
с древните 
тайнства: то-
ва е точно на 40-ия 
ден след Великден. И тогава ста-
вала и срещата с мистичните си-
ли. Кандидатите за контакт били 
предимно тежко болни хора и без-
детни жени. Те задължително по-

ОБиЧаи 
и ОБреди

Хотел Балса - румъния

6 юни

„Те ти, булка, Спасовден”?
Връзката отразява 

разумния ком-
промис на 
христи-
я н -

Връзката отразява 

ството 
с древните 
тайнства: то-
ва е точно на 40-ия 

тегляли с дарове - нов пешкир, бък-
лица вино, пита хляб, печена кокош-
ка и чорапи. Отделно носели вода 
в нова зелена стомна и друга кър-
па. По гори и ливади търсели чуд-
ното биле росен и където го от-
криели, си постилали в тревата и 
лягали под него. Не се казва обаче 
кой с кого. Има две коренно различ-
ни становища за съществата, ко-
ито през нощта вършeли целебна-
та работа. Мистичната версия е, 
че това били русалките. Друга теза 
обаче намира подкрепа в том 30-и 
на "Сборника с народни умотворе-
ния", където Г. Големанов намеква, 
че някои буйни и решителни мла-
дежи ходели тайно да изпълняват 
ролята на русалии. Първият ни ве-
стникар пък - д-р Иван Богоров, пък 
изтъква факта, че "всякой от тях е 
длъжен по една набожност да мъл-
чи чтото и да види". Според него 
на обичая наблягали "най-паче без-
деткините". Тогава жените се въз-
ползвали от разрешения по всички 
линии ритуал, за да се сдобият с 
рожба, когато не ставало обичай-
ния начин. А че магията сработва, 
свидетелства сам Богоров в пъте-
писа си от Чирпанско.

"О, чудеса, чудеса, която чирпанка 
не е имувала дете, тутакси заченва 
и става трудна" - пише той. Откъ-

дето става ясно,че през 
миналия век уме-

ли медиа-
тори в 

т а й н -
ствата са 

били дори ва-
клите овчари. Но нали 

трябвало да се мълчи за мистични-
те дела, можел само да рече:

- Те ти, булка, Спасовден!
А ответна реплика не се предвиж-

дала. 

Едно от най-хубавите 
преживявания при вся-
ко пътуване е възмож-
ността да се докоснеш 
до непознатото, да  из-
живееш обичаите на 
местното население и да 
се осмелиш  да опиташ  
от необичайното.  Оби-
чайно през зимните сту-
дени дни нормалната 
човешка представа 
за уют  е топлината  
от горящ в ками-
ната огън и  от-
рупана  тра-
пеза.  Зад 
прозоре-
ца вали 
и тру-
п а  

бе-
л и 
снежин-
ки, спуска-
щи се от небе-
то  като скъпоцен-
ни и блестящи камъ-
чета. Можете ли да си 
представите  обаче  да 
нощувате в  не така тра-
диционен хотел,  а в по-
стройка, изградена от 
ледени блокове?  Ако 
имате смелостта да по-
емете този риск, ще ви 
представя  5  опции за 
това приключение.

Най-близкият до нас  
и единствен в Източна 
Европа е  в Румъния. 
Hotel of Ice Balea Lacе 
е построен от изсече-
ни ледени блокове вър-
ху замръзналото езеро 
Бъля в планината Фага-
раш. Освен леде-
ните стаи с 
р ъ ч -

н о 
и з -
р а -
б о -
т е н и 
л е г л а 
хотелът 
има ле-
ден рес-
торант с 
т р а н с и л -
ванска кухня 
и зимен парк 
за каране на 
ски, сноуборд, 
шейни или ле-
ден боулинг. И за да бъ-
де приключението още 
по-вълнуващо, до него 
се достига само с кабин-
ков лифт. Одеялата са от 
еленови кожи, като има 
и термоодеяла.

Другата сравнител-
но близка дестинация 
е Словения. Там е из-
градено Ескимоско се-
лище в кранска гора. 
Леглата  представляват 
ледени блокове, покри-
ти с овчи кожи. В край-
на сметка гостите спят 
в спални чували,  оси-
гуряващи необходима-
та топлина  при минус 
30 градуса. Тук освен ле-

ден ресторант има и ле-
ден бар, където напит-
ките се сервират в ле-
дени чаши. Сред аван-
тюристичните предиз-
викателства на хотела е 
карането на  снежно ко-

лело, което има ски 
вместо колела.

Ако някога 
сте искали 

да спите 
в иг-

лу, 

н е 
е нуж-
но да  пъ-
тувате до Се-
верния полюс. В 
ц е н т р а л н о е в р о п е й -
ска Австрия е изграден   
леденият  хотел Igloo 
Village Kühtai, който 
се намира в Кюхтаи  -  
най-високия курорт 
за зимни спор-
тове в 

Ав-
с т р и я .  

Хотелът  се със-
тои от 14 малки леде-

ни дворци, разположе-
ни на 2020 м над мор-
ското равнище. Всяко 
иглу  може да приеме 
по 4 човека,  стаите са 
от сняг с разноцветни 
LED светлини. Леглата 
са  въздушни, покрити  
с мека  овча кожа и зи-
мен спален чувал. Об-
щите бани са на  50 ме-
тра от иглутата, а ресто-
рантът е на 10 минути 
пеша.  Тук гостите игра-
ят снежен голф  и сре-
днощно фризби.

Kirkenes Snow hotel  
е в далечна Северна 
Норвегия, на 500 метра 
от фиорда Бьокфиорд. 
Стаите от сняг имат ин-

териор на арктическа 
тематика и са украсени 
с изкусни снежни скулп-
тури. Завивките са тер-
мокувертюри и спални 
чували.  Хотелът орга-
низира наблюдение на 
Северното сияние  в 
шейни, теглени от куче-
та хъски. За гостите ра-
ботят леден бар и рес-
торант.  

Ледените хотели съ-
ществуват в някол-
ко страни по света, но 
оригиналът, първият,  е 

изграден в далечна 
Швеция през 1989 

г. Той  дава до-
бър пример 

за пре-
д п р и -

е м а -
ч е -

ство в 
туризма 

в страните 
с подходящ 

климат и ус-
ловия. Поради 

факта, че тези по-
стройки са времен-

ни, инвестицията в тях 
е била много рискова. 
Шведският Icehotel е 
сгушен в малкото град-
че Юкасаряви близо до 
Полярния кръг. Концеп-
цията  за  създаване на 
снежен дворец – хотел 
постига   шумен успех  
и от 1989 г. досега ху-
дожници от цял свят 
пристигат  в малкото 
северно градче, за да 
изградят 65-те стаи и 
мебели на ледената 
сграда, използвай-
ки лед от близката 
река Торен. Лег-
лата са покрити 
с еленови кожи 
и спални тер-
мочували, а 
светлините  
в стаята се 
изключват 
дистанци-
онно. Су-
трин гос-
тите мо-
гат да 
се на-
сладят 

на общата 
сауна. Всички топ-

ли стаи са оборудвани 
с кът за хранене и са-
мостоятелна баня с душ. 
Ресторантът предла-
га традиционни ястия с 
местни продукти и  кок-
тейли, сервирани в  ча-
ши,  изработени от леда 
на близкия ледник. Тук 
предлагат  наблюдение 
на елени,  на Северното 
сияние, риболов и раз-
ходка със сноумобил. 
Противно на обичайна-
та  логика, концепцията 
за нощувка в леден хо-
тел набира скорост. По-
топяването   в магична-
та  илюзия, че участвате 
в приказка за Снежната 
кралица или в поредния 
филм  „Ледена епоха”, е  
основната част от при-
ключението.

Мая ПЕТкова–
коНсТаНТиНова
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„Към върха” 

Съюзен живот Читалища

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Край Дунава с песен

Първи фестивал на руската култура

Щурите дами от Казанлък

От стр. 1
Пеят известни песни, 

но влагат по нещо от се-
бе си.  И ако познава-
те песента на "Куин" "I 
want to break free" с 
един текст, то БабсБг 
предлагат друг вари-
ант: "Комшийката пак 

от сутрин до мрак над-
нича да види кой вли-
за и кой ще излезе от 
нас". Жените споделят 
откровено пред каме-
рата, че се чувстват пре-
красно, когато пеят точ-
но тези песни, и не кри-
ят, че носят в себе си дух 

Ед и н а д е с е т и я т 
преглед на худо-
жествената само-

дейност към култур-
ните клубове на пен-
сионера в община 
свищов „Край Дунава 
с песен“ събра на 8 май 
над двадесет състава в 
първото българско чи-
талище „Еленка и Кирил 
Д. Аврамови“ – Свищов, 
за да покажат силата на 
българския дух, своите 
умения и таланти.

Гости на тържеството 
бяха Генчо Генчев – кмет 
на община Свищов, и Ро-
сен Маринов – директор 
на дирекция „Култура и 
културно наследство“ – 
Свищов. Председателят 
на Общинския съвет на 
пенсионерите  Мария 
Радулова откри тър-
жеството, като отбеля-
за, че то е посветено на 
три достойни годишни-
ни – 67 години от учре-
дяването на Съвета на 
Европа, 74 години от по-
бедата на СССР над фа-
шистка Германия и 15 
години от създаване-

то на Съюза на пенси-
онерите-2004. Тя изра-
зи своята сърдечна бла-
годарност за старание-
то и ентусиазма на пев-
ческите състави, както и 
за сърцатата работа на 
председателите на пен-
сионерските клубове от 
общината и пожела все 
така всеотдайно да ут-
върждават българската 
певческа традиция. Тук 
е нужно да отбележим, 
че  и самата г-жа Раду-
лова допринася за до-
брите резултати, тъй ка-
то не жали сили и време 
да е навсякъде и с всеки. 
Нейното сърце е толко-
ва голямо, че може да 
побере всяка наша мъ-
ка и радост.  

Генчо Генчев – кмет 
на община Свищов, при-
ветства участниците в 
срещата, като топло им 
благодари, че с ум, ду-
ша и сърце участват в 
духовния живот на об-
щината, обогатяват го и 

съдействат при органи-
зиране и провеждане на 
редица мероприятия, 
утвърждаващи култур-
ния облик на Свищов. 

Той със задоволство 
подчерта, че клубовете 
на пенсионерите от об-
щината са се превърна-
ли в духовни средища, 
от които младите хора 
има какво да научат и 
съпреживеят. 

В Деня на Европа тър-
жеството започна със 
стихотворението „Сви-
щов“ от Константин Ка-
зански в изпълнение 

на доайена на рецита-
торската група при ККП 
“Щастливеца“ – Свищов, 
и водещ Богомил Симе-
онов. Химнът на Бълга-
рия и химнът на Евро-
па, изпълнени от вокал-
на група „Нежни струни“ 
при ККП „Щастливеца“ 
– Свищов, с ръководи-
тел Сашко Александров, 
вдигнаха на крака при-
състващите. И се заре-
диха прекрасните из-
пълнения на битовите 
състави от с. Козловец, 
с. Александрово, с. Бъл-
гарско Сливово, бито-

вата група „Авлига пее“ 
при ККП “Щастливеца“ - 
Свищов, с. Овча могила, 
с. Горна Студена, с. Але-
ково, с. Ореш, групата за 
народни песни в с. Мо-
рава, групата за автен-
тичен фолклор в с. Ца-
ревец, фолклорен със-
тав „Чучулига“ при ККП 
„Нове“ - Свищов, битов 
състав в с. Драгомиро-
во. Заслужени аплодис-
менти получиха и гру-
пата за стари градски 
песни „Ехо от младост-
та“ при ККП „Щастливе-
ца“ Свищов с ръково-

дител Сашко Алексан-
дров, групата за стари 
градски песни при ККП 
„Нове“ – Свищов, с ръ-
ководител Нели Махле-
ва, както и групите от 
с. Вардим с ръководи-
тел Христина Узунова 
и от с. Хаджи Димитро-
во с ръководител Ата-
нас Кънчев. Програма-
та завърши с блестящо-
то представяне на квар-
тет „Свищов“ при ККП 
„Щастливеца“ - Свищов, 
с акомпанимент на Пе-
тър Михайлов. Кварте-
тът бе подготвил и пес-
ни за 9 май – Деня на 
победата, и по молба на 
публиката изпълни още 
песни извън регламен-
та.  Повече от три ча-
са 220-те участници пя-
ха за свищовската пуб-
лика и показаха силата 
на българската музика 
и песен, забавляваха се, 
затвърдиха стари прия-
телства и създадоха но-
ви, което е гарант за бъ-
дещи срещи.

веселка колЕва,
ккП “Щастливеца“ - 

свищов

По инициатива на община Лом, Историческия 
музей, общинския съвет на БСП, дружеството 
„ОПО” в с. Сталийска махала и читалище „Посто-
янство - 1856” - Лом, се състоя представяне на 
книгата „Към върха” на д-р Петър Червеняков, 
д.м.н, академик на БАН. 

Премиерата започна с есето  „Скъпи, незабра-
вими спомени” от книгата ”Към върха”, предста-
вени от актьора от драматичния театър „Кръстьо 
Пишурка” 
при ОБНЧ 
„ П о с т о -
янство - 
1856” Ми-
хаил Ме-
ракчийски 
и актьор-
ите Петър 
Петров и 
Румен Ми-
х а й л о в . 
Пред го-
лямата аудитория книгата бе представена от ли-
тературния критик Юлий Йорданов. 

94-годишният академик проф. Петър Червеня-
ков е роден в с. Сталийска махала, обл. Монтана. 
Той е почетен гражданин на Лом. През 1983 г. ста-
ва професор и завеждащ катедра ”Гръдна хирур-
гия” – единствена в страната. В продължение на 
35 години е републикански консултант по обща 
и гръдна хирургия. Консултирал е операции по 
спешност в 52 болници в страната. Удостоен е с 
много отличия и орден „Стара планина” – първа 
степен. В книгата си той акцентира  на случаи и 
спомени в своята професионална дейност. В под-
крепа на написаното в нея се изказаха Зоя Апос-
толова, Румяна Любенова, Бойка Томова, д-р Ва-
ня Цветанова и негови почитатели и съселяни от 
Сталийска махала.

Кметът на Лом Пенка Пенкова топло поздра-
ви академика за книгата му и му пожела здраве 
и дълголетие. Приветствия поднесоха секрета-
рят на Националния съвет на БСП Вяра Емилова 
и председателят на Областния съвет на БСП Мон-
тана Пламен Младенов.

Поздрав към автора на книгата поднесоха тан-
цовият състав „Северняче” при народно читали-
ще „Постоянство - 1856” в Лом, групата за руски 
песни и романси „Берьозка” от с. Расово с ръко-
водител Златан Маринов и столичният актьор и 
певец Райчо Ангелов.

Накрая развълнуван академик Червеняков на-
прави обзор на книгата си и разказа за постигна-
тите успехи в своя живот. Авторът получи много 
поздравления и цветя.

георги ПЕТров, лом

В нашия китен град Ракито-
во се състоя първият фестивал 
на руската култура. Организато-
ри бяха сдружение „Русофили”, 
сдружение „Сютка”, БСП – Раки-
тово, и читалище „Будилник” – 
Ракитово. Значителен дял в ор-
ганизацията има и маестро Ни-
кола Янев, който откри фестива-
ла с Ракитовската духова музика 
и взе участие с три състава като 
ръководител.

Присъстваха участници от ця-
лата страна – Пазарджик, Плов-
див, Велико Търново, Елхово, 
Перник, Панагюрище, Кюстен-
дил, Брацигово, Велинград, Ис-
перихово, Козарско и др. 33 със-
тава кандидатстваха за участие. 
Всички се изявиха с руски пес-
ни и стихотворения, български 
патриотични песни и стихове, 
свързани с освобождението ни 
от османско робство.

Интересът към мероприятие-
то беше голям и салонът на чи-
талището – препълнен с хора, 
желаещи да възвърнат интере-

5 месеца и вече рабо-
тят по първия си албум. 

Целта на жените от 
българския град на ро-
зите е да покажат, че 
възрастта не е граница, 
ако искате да сбъднете 
своя мечта или просто 
да промените живота и 
ежедневието си.

на рокаджийки. Дамите 
харесват модерната си 
визия, макар за някои да 
е напълно нова и необи-
чайна, но все пак свик-
ват с имиджа.

Рок дамите били из-
брани 
по вре-
ме на 
труден 
к а с -
т и н г . 
Я в и -
ли се 
над 60 
канди-
датки. 
Жени-
те ре-
п е т и -
рат от 

са към руската култура.
Всички участници получиха 

медали, грамоти и цветя. Накрая 
си пожелаха фестивалът да ста-
не традиция и всяка година да 
е по-голям и по-популярен, за 
да не забравяме, че сме били 
и ще бъдем съпричастни с ру-
ския народ.

Имаше и много официални 
гости – руският посланик в Бъл-

гария, председателят на бълга-
ро-руската дружба, депутатът 
от БСП Йордан Младенов, мно-
го гости от Пазарджик.

Ние сме оптимисти и вярваме, 
че и занапред фестивалът ще се 
популяризира и ще прерасне в 
международен.

славка иваНова, 
клуб на пенсионера, 

ракитово
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В дворянско семейство в Торопецки 
уезд, Псковска губерния, на 28 май (9 юни 
– ст. стил)  през 1844 г. се ражда Леонид 
Соболев. След като завършва Михайлов-
ското артилерийско училище, постъпва в 
Николаевската академия на Генералния 
щаб в Петербург и заема последовател-
но всички щатни офицерски длъжности в 
руската армия.

Леонид Со-
болев взема 
участие в Ру-
ско-турската 
война от 1877-
1878 г.  като 
щабен офи-
цер на дейст-
ващата армия. 
Участва в бое-
вете при Пле-
вен, връх Шип-
ка и зимното 
преминаване 
на Стара пла-
нина. Получа-
ва орден „Св. 
Георги” - ІV сте-
пен. Управлява 
канцеларията 
на княз Чер-
каски – завеж-
дащ граждан-
ското управле-
ние на ново-
освободените 
български зе-
ми. Достига до 
военното звание генерал-майор (1880 г.).

След въвеждането на режима на пъл-
номощията на 1 юли 1881 г. министър-
председателят ген. Ернрот подава остав-
ка и разпуска правителството. До среда-
та на 1882 г. княз Александър І Батенберг 
(1879–1886 г.) сам ръководи изпълнител-
ната власт в Княжество България без ми-
нистър-председател. Когато либералите 
разгръщат широк обществен протест про-

тив едноличния режим на монарха, той 
търси помощта на Русия и на руските ге-
нерали.

На 23 юни (5 юли – ст. стил) 1882 г. кня-
зът назначава за министър-председател 
ген. Леонид Соболев, а за министър на 
войната - ген. Александър Каулбарс. Два-
мата генерали са изпратени от руския им-

ператор, за да заз-
дравят еднолич-
ния режим на Ба-
тенберг. Ген. Со-
болев изпълня-
ва и длъжността 
министър на въ-
трешните дела.

Правителство-
то на ген. Собо-
лев поддържа 
княза и неговия 
режим. То въз-
становява дей-
ността на Народ-
ното събрание и 
премахва цензу-
рата върху печа-
та. Поддържа до-
бри отношения с 
Русия и защитава 
нейните полити-
чески и икономи-
чески интереси.

През първите 
месеци на своето 
управление ген. 
Соболев е под-
крепян от консер-

ваторите. От 17.ІХ.1882 г. до 14.І.1883 г. той  
управлява и Министерството на общест-
вените сгради, земеделието и търговия-
та, а от 3 март 1883 г. и Министерството 
на финансите.

Приет е нов избирателен закон с въ-
веждане на имуществен и образователен 
ценз.  Чиновниците се лишават от право-
то да бъдат избирани за народни предста-
вители, броят на депутатите се намалява, 

а мандатът им се увеличава на 6 години.
В изборите за ОНС на 10 декември 1882 

г. консерваторите печелят победа. При-
емат се редица закони по устройството 
на държавата: Закон за териториалното 
и административно деление, Закон за чи-
новниците, Закон за преобразуване на на-
туралния десятък в паричен и др. По от-
ношение на железопътните линии меж-
ду генералите и консерваторите възник-
ват противоречия. Генералите държат за 
строежа на дунавската линия, която да 
свързва България с Русия, а консервато-
рите – за отсечката Цариброд-Вакарел, ко-
ято да свърже страната със Западна Ев-
ропа. Консерваторите напускат правител-
ството и генералите назначават на тяхно 
място либерали. 

Позициите на княза са застрашени и той 
отново търси помощта на Русия, като ис-
ка връщането на ген. Ернрот. Но руското 
правителство вече смята Батенберг за не-
удобен и изпраща  в България дипломата 
Йонин да подкрепи генералите Соболев 
и Каулбарс.

Но срещу България се подхваща между-
народна акция от страна на Турция и Гър-
ция по отношение на вакъфските имоти 
(бившите турски чифлици). В страната се 
разгаря движение за възстановяване на 
Търновската конституция. Това принужда-
ва княз Александър І Батенберг на 6 сеп-
тември 1883 г. да възстанови Търновска-
та конституция и да разпусне кабинета на 
ген. Леонид Соболев. 

На 7 септември (19 септември – стар 
стил) 1883 г. за министър-председател е 
назначен Драган Цанков, който съставя 
коалиционен кабинет с участието на ли-
берали и консерватори. Поради несъгла-
сие с политиката на княза и на консерва-
торите генералът подава оставка и се за-
връща в Русия.

Ген. Леонид Соболев умира на 30 сеп-
тември (13 октомври – стар стил) 1913 г. 
в Русия, в Торопецки уезд, Псковска гу-
берния.
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Седмият премиер 9 процента 
от всички 

избиратели 
са за ГЕРБ

Страницата подготви 
цветан иЛиЕВ

Правителството на БЗНС е свалено 
96 години от деветоюнския преврат

На 9 юни 1923 г. в Бъл-
гария е извършен преврат. 
Той поставя началото на 
кървава ескалация в бъл-
гарското общество.

Превратът е извършен 
от организацията Народен 
сговор и Военния съюз с 
помощта на части от сто-
личния гарнизон и гар-
низоните в другите краи-
ща на България. Свалено 
е законното правителство 
на Българския земеделски 
народен съюз, възглавява-
но от Ал. Стамболийски, и е 
установен сговористки ре-
жим. Причините за превра-
та се крият в недоволство-
то на монарха и десните 
политически сили от про-
вежданата от земеделско-
то правителство вътрешна 
и външна политика. Цар 
Борис III, стъпил на прес-
тола през октомври 1918 г., 
не иска повече да се при-
мирява с положението "да 
царува, без да управлява".

Проведените пък от пра-
вителството на Ал. Стам-
болийски реформи, макар 
и да не засягат устоите на 
частната собственост, на-
насят известен удар на ед-

рия и по-
с п е ц и а л -
но на лих-
в а р с к и я 
к а п и т а л . 
При това 
както ца-
рят, така 
и десни-
те поли-
т и ч е с к и 
п а р т и и 
са твърде 
много из-
п л а ш е н и 
от разра-
с т в а н е т о 
на Бъл-
г а р с к а -
та кому-
нистическа партия (т.с.) и 
превръщането й в масова 
сила в следвоенния пери-
од. А правителството на 
БЗНС не прави нищо, за 
да спре възхода на кому-
нистите. Това подтиква де-
сните опозиционни сили 
към действия за сваляне 
на правителството на Ал. 
Стамболийски и за загра-
бването на властта.

В началото на юни пред-
седателят на Централното 
управление на Военния съ-

И така, победители-
те имат 9% от гласове-
те на всички българ-
ски граждани.

Една убедителна, 
безпрекословна, кате-
горична, не подлежа-
ща на съмнение побе-
да! За тези 9% от бъл-
гарските граждани аз 
мога да кажа, че ние с 
тях живеем в различ-
ни Българии. Не, жи-
веем в една и съща 
България, но имаме 
коренно различни ви-
зии за нея. И абсолют-
но различни морални 
оценки за случващото 
се в нея. Това, от което 
мен ме е срам, за тях 
е напълно нормално.

За това, което спо-
ред мен е нормално, 
на тях не им пука из-
общо.

Разликата е само 
една. Аз нямам наме-
рение да ги уча как да 
живеят. А те с гласа си 
определят аз в какво 
да живея. В нещо, в ко-
ето корупцията е нор-
ма, а емиграцията на 
младите – евакуация.

Проф. Николай 
слаТиНски

юз издава директива, с коя-
то определя датата на уда-
ра - 8 срещу 9 юни 1923. В 
провинциалните гарнизони 
са изпратени специални ку-
риери да съобщят датата и 
часа на акцията. 

На проф. Ал. Цанков и дру-
гите лица, определени за ми-
нистри в бъдещия заговор-
нически кабинет, е наредено 
да се явят вечерта на 8 юни 
в дома на запасния ген. Ив. 
Русев. Там се установяват и 
самите водачи на преврата 

- полко-
вник Ив. 
Вълков, 
о. з. пол-
к о в н и к 
К. Геор-
гиев и о. 
з. майор 
Н. Рачев. 
В самото 
навече-
рие на 
превра-
та цар 
Борис III 
също се 
в к л ю ч -
ва с не-
посред-
с т в е н и 

действия. На 7 юни той 
посещава министър-пред-
седателя Ал. Стамболийски 
в родното му село Славо-
вица, Пазарджишко, с цел 
да приспи неговата бди-
телност. 

Най-напред се вдигат за-
говорниците в столицата 
начело с о. з. ген. В. Ла-
заров. Те извеждат пове-
рените им войскови час-
ти и юнкерите от Военно-
то училище и пристъпват 
към заемане на набеляза-

ните обекти. С изключе-
ние на един-два полицей-
ски участъка останалите не 
оказват никаква съпроти-
ва. Без особени усилия са 
овладени Централната по-
ща, гарата, държавните уч-
реждения. 

Арестувани са намира-
щите се в София земедел-
ски министри, депутати и 
др. представители на зе-
меделската власт. 

След успешното при-
ключване на акцията проф. 
Ал. Цанков, придружен от 
още двама свои колеги, се 
отправя към двореца "Вра-
на", за да поднесе на царя 
указите за сваляне на зе-
меделското правителство 
и назначаване на новото.

След като се убеждава, 
че превратът е успял не 
само в столицата, но и в 
провинцията, царят под-
писва поднесените му ука-
зи. Сформира се правител-
ство с премиер проф. Алек-
сандър Цанков. 

Пет дни по-късно Алек-
сандър Стамболийски е за-
ловен и след тежки изтеза-
ния в родното му село Сла-
вовица е умъртвен.

175 г. от рождението 
на ген. леонид сОБОлев

александър Цанков и цар Борис III
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иЗПиТАНи 
РЕцЕПТи

Как да пречистим 
дебелото черво

При камъни в бъбреците
 и за предотвратяване 

на проблеми 
с пикочния мехур

 Измийте 200 грама про-
со в топла вода. По въз-
можност правете това ве-
чер. Изсипете просото в 
трилитров буркан. Напъл-
нете буркана с 2/3 гореща 

вода. Сложете капака, раз-
клатете и увийте буркана с 
нещо, за да остане топъл 
по-дълго време. На след-
ващата сутрин отново раз-
клатете буркана.

 Изсипете бялата теч-
ност в друг съд. Приемай-
те от нея в рамките на де-
ня. Получената течност е 
лечебна и доказано чисти 
бъбреците.

 Правете тази процеду-
ра всеки ден в продълже-
ние на 15 дни. Хората, ко-
ито са пробвали тази ре-
цепта, казват, че камъни-
те омекват и се изхвърлят 
през  уринарния тракт.

При ишиас
 Сварете 4 картофа и 

пригответе картофено пю-
ре. След това го разнесе-
те върху чиста кърпа и на-

несете върху болезнената 
област на кръста като ком-
прес. 

Прикрепете я с бинт или 
лента, така че да не се дви-
жи. Оставете така, докато 
се охлади. Повторете това 
няколко пъти на ден.

 Нарежете ½ глава лук 
и масажирайте вътрешна-
та част с кръгови движе-
ния върху засегнатата об-
ласт за около 10 минути. 
Повтаряйте това на всеки 
час и половина или два ча-
са, колкото е необходимо 
(винаги може да използ-
вате останалата половина 
на лука).

 Прилагайте няколко го-

рещи зелеви листа върху 
възпалената област. Не ма-
хайте листата, докато не са 
се затоплили.

 Пригответе компрес от 
хмел. Сварете това расте-
ние в продължение на 10 
минути и го увийте с мар-
ля около мястото, което ви 
боли. Уверете се, че той е 
толкова горещ, колкото 
можете да понасяте, без 
да се изгорите. 

Покрийте с кърпа за по-
добро задържане на то-
плината. 

Може да запазите во-
дата за навлажняване на 
компреса отново (не за-
бравяйте да го затоплите).

 Масажирайте седалищ-
ния нерв със смес, пригот-
вена от 2 супени лъжици 
сусамово масло и 1 чаена 

За и против безкофеиновото кафе

лъжичка смлян джинджи-
фил.  Направете масаж на 
болезненото място с кръ-
гови движения, като из-
ползвате ленено или ри-
бено масло.  Консумирай-
те отвара от валериан и 
пасифлора за подпомага-
не на мускулна релаксация 
около седалищния нерв, 
особено когато болката е 
причинена от натиск вър-
ху нерва от мускулни кон-

тракции.
При шум 
в ушите

Нарежете 1/2 гла-
ва лук на малки пар-
ченца. След това по-
ставете в микровъл-
нова фурна и  за-
грейте за 2 минути.
След това извадете, 
изчакайте малко и 
изстискайте сока.

Поставете две 
или три капки от со-

ка от лук в засегнатото ухо 
и наклонете главата назад. 
Стойте така 3 минути. След 
3 минути наклонете глава-
та настрани, за да изтече 
сока. След това почистете 
ухото с кърпа. 

 Повторете това лече-
ние до 3 пъти седмично.

 Нарежете една скилид-
ка чесън, сложете в суса-
мовото масло и загрейте. 
Прецедете сместа и оста-
вете да изстине. 

Наклонете главата и по-
ставете 3 капки от получе-
ното масло в засегнатото 
ухо. Останете така 3 ми-
нути. След това наклоне-
те главата настрани, за да 
изтече маслото.

 Използвайте това една 
седмица, докато шумът в 
ушите не изчезне.

     Много хора посягат към 
безкофеиновото кафе, защо-
то се боят от кофеина. Зна-
ем, че в големи количества 
той вреди на нервната сис-
тема, може да допринесе за 
окисляването на организма, 
да повлияе негативно върху 
сърдечносъдовата система. 
Ето защо на помощ идва ка-
фето без кофеин. За него оба-
че има много неща, които не 
знаем. Кои са те?

Безкофеиново не озна-
чава непременно без ни-
какъв кофеин. Няма без-
кофеиново кафе, което да 
не съдържа малки количе-
ства кофеин. Всъщност при 
някои видове безкофеино-
ви кафета кофеинът си е в 
доста голям процент – спо-
ред някои изследвания на-
личието му може да варира 

приблизително от 2 до 20%. 
Ако държите да пиете кафе 
с максимално ниско количе-
ство кофеин, винаги гледай-
те опаковката.  В една чаша 
обикновено безкофеиново 
кафе около 97% от кофеина 
е отстранен. Но проучване 
от 2007 сочи, че при някои 
популярни марки безкофе-
иново кафе наличието на 
кофеин може да достигне 32 
милиграма за една чаша. За 
сравнение средностатисти-
ческата чаша кафе съдържа 
около 100 милиграма.

има различни процеси 
за филтриране на кофе-
ина от кафето. Някои фир-
ми предпочитат филтрация 
чрез воден разтвор, дру-
ги използват метод, включ-
ващ въглероден диоксид. Но 
има и такива, които използ-

Ал т е р н а т и в н и 
п р а к т и к у в а щ и 
лекари вярват, 

че е важно да се пра-
ви пречистване на де-
белото черво често, за 
да се премахнат ток-
сините, фекалните ве-
щества, както и други 
замърсители, които се 
натрупват в този ор-
ган. Такива вредни ве-
щества могат да при-
чинят заболявания и 
като цяло да доведат 
до лошо здравослов-
но състояние.

  Добрата новина е, 
че съществуват естест-
вени и домашни рецеп-
ти, които премахват те-
зи вредни остатъци и 
помагат да се радва-
те на по-здравословен 
живот. Така ще подо-
брите движенията на 
червата си съзнателно.

 Пречистване на де-
белото черво трябва 
да се прави най-мал-
ко 2 пъти годишно. То-
ва ще ви накара да се 
почувствате по-леки и 
енергични. Когато сте 
готови да направите 
това, трябва да започ-
нете да полагате спе-
циални грижи за хра-
ната. Избягвайте млеч-
ни продукти, храни, 
които дразнят храно-
смилателната система, 
и опитайте да не яде-
те прекалено много 
протеини. Най-добра-
та диета е тази, бога-
та на плодове, зеленчу-
ци и фибри. Не спирай-
те да пиете достатъчни 
количества вода.

 След като напра-
вите пречистването, е 
важно да възстанови-
те естествените бакте-
рии в дебелото черво, 
тъй като повечето от 
тях ще бъдат изхвърле-
ни с отпадните веще-
ства. Яжте кисело мля-
ко или вземете добав-
ка, съдържаща активни 
култури или дрожди. 
Може също да опита-
те кисело зеле – то съ-

държа глутамин, който 
ускорява регенерация-
та на клетките в храно-
смилателната система.

  Ако решите да пре-
чистите дебелото чер-
во, трябва да останете 
вкъщи цял ден, а също 
и на следващия. Тази 
практика е идеална за 
през уикенда. Опитай-
те се да не се движите 
твърде много и да не 
излизате. И така: 

Сок от 
джиндифил

 Това е една от най-
лесните рецепти 
за прочистване. 
Тя е много ефи-
касна за бързо и 
внимателно пре-
махване на ток-
сините. Джин-
джифилът има 
противовъзпа-
лително дейст-
вие и подобря-
ва храносмила-
нето. Всичко, от 
което се нуж-
даете, е измит 
и обелен ко-
рен от джин-
джифил и чаша 
вода. Нарежете го 
и добавете съставки-
те в блендера. След ка-
то разбъркате всичко 
добре, прецедете теч-
ността. Пийте я на глад-
но. Ако желаете, може 
да я подсладите с малко 
мед. Той също е чудесен 
начин за лечение на га-
дене, киселини в стома-
ха, киселинен рефлукс 
и други храносмилател-
ни проблеми.

Морска сол  
и топла вода
 Обикновената смес 

от морска сол и топла 
вода може да помогне 
за движението на чер-
вата. Това води до из-

хвърляне на отпадъци-
те, без да повлияе на 
електролитното равно-
весие на организма ви.

 В малки дози тази 
съставка има детокси-
киращо и антипаразит-
но действие. То спома-
га за поддържането на 
здравето на дебелото 
черво.

Продукти: 1 чаена 
лъжичка морска сол, 1 
чаша вода

Приготвяне: Раз-
творете чаена лъжич-
ка морска сол в чаша-
та с топла вода. Пийте 

тази напитка за за-
куска.  Повтаряй-

те това лечение 
4 пъти месечно.

Лют 
пипер и 
лимон

Ч а -
ят, при-

готвен с 
лимон и 

лют пи-
пер, е пречист-
ващо и ан-
тиоксидант-
но средство. 
Той подобря-

ва храносми-
лателните ви функции, 
за да улесни движения-
та на червата.

Продукти: 1 чаша 
вода, 1/2 изстискан ли-
мон, 1/4 чаена лъжичка 
лют червен пипер, 1 су-
пена лъжица мед

Приготвяне: Сложе-
те чашата с вода да за-
ври. След малко доба-
вете лимоновия сок и 
лютия червен пипер. 
Оставете сместа да 
престои, докато се ох-
лади достатъчно, за да 
я изпиете. Подправете 
с мед. Пийте от нея за 
закуска в продължение 
на две последователни 
седмици.

тема. Редовното пиене по 
2-3 чаши безкофеиново ка-
фе, води до повишен с до 
8% риск нивата на холесте-
рол да се повишат. 

Безкофеиновото кафе 
намалява риска от рак на 
простатата. Друго изслед-
ване на учени от Харвард 
пък показва, че редовните 
консуматори от мъжки пол 
на безкофеиново кафе имат 
18% по-нисък риск от рак на 
простатата. Това се дължи 
на антиоксидантите в без-
кофеиновото кафе, които се 
борят със свободните ради-
кали в тялото.

Безкофеиновото кафе 
намалява риска от диабет. 
Учените смятат, че ежеднев-
ното пиене на 2 чаши безко-
феиново кафе намалява ри-
ска от поява на диабет тип 
2 с около 33%. Още една за-
видна полза, заради която 
да пиете кафе без кофеин 
по-често.

ват вредни химически агенти, за 
да отстранят кофеина от кафето. 
Доверявайте се на доказани про-
изводители и четете етикетите. 

Безкофеиновото кафе е по-
лезно за черния дроб. Едно 

проучване показ-
ва, че хората, които 
пият безкофеиново 
кафе, имат по-ниски 
нива на чернодроб-
ни ензими от онези, 
които пият нормал-
но кафе повече от 2 
пъти на ден. Нивата 
на възпаление в ор-
ганизма също са по-
ниски, когато пием 
безкофеиново кафе.

Една лоша нови-
на е, че безкофе-
иновото кафе мо-
же да повиши ни-
вата на холестеро-

ла. Според Американската 
асоциация по сърдечни бо-
лести безкофеиновото ка-
фе може да повиши лошия 
холестерол и да навреди 
на сърдечносъдовата сис-
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можете да поръчате директно 
на телефон: 0877 72 10 40 и на https://biotica.bg 

или в повечето аптеки в страната.

ЦЕНа: 
  1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
  2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
  3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./

Съществува ли лек, към 
който да посегнем при по-
дагра? Да, колкото и не-
вероятно да звучи – лек 
има. При това съставът му 
идва от природата, на ед-
на ръка разстояние от нас. 
Това е чудото от народ-
на та медицина, наречено 
Подагро Протект.

Подаграта е напъл-
но лечимо заболяване. 
Силно влияние й оказват 
диета и ограничаване на 
приема на алкохол. На-
значаването на лечение с 
медикаменти се извърш-
ва от ревматолог. Между 
пристъпите е важно да бъ-
де намалено количество-
то на пикочната киселина.

На помощ идва По-
Дагро ПроТЕкТ – изклю-
чителен продукт с нату-
рален състав. Спомага за 
естественото разтваряне 
на кристалите на пикоч-
ната киселина в ставите 
и в другите тъкани, оказ-
ва благоприятно влияние 
върху ставите – на голе-
мия пръст на крака, гле-
зените, петите, колената, 
китките, пръстите и лак-
тите. Подпомага нормал-
ната физиологична функ-
ция на ставите, поддържа 
в добро състояние около-
ставните тъкани, междус-
тавните пространства и 
другите тъкани и органи, 
прави възможно свързва-
нето на пикочната кисе-
лина във водноразтвори-
мо съединение, което се 
отделя по естествен на-
чин от организма.

ПоДагро ПроТЕкТ е 
високоефективен както 
при подагрични кризи, 
така и при хронична по-
дагра. Приложим е още 
при проблеми в ставния 
апарат и пикочо-полова-
та система.

ПоДагро ПроТЕкТ 
СЕ ПРЕПОРЪЧВА при хо-
ра, страдащи от: 
 Подагра
 Артрози и ошипявания
 Хора, предразположе-

ни към задържане на 
пикочна киселина в ор-
ганизма

 Болки в ставите, кръста 
и костите

Ограничена подвиж-
ност и скованост в ста-
вите

 Отоци
състав: 
синя тинтява стрък 

67 mg. Притежава про-
тивоспазматично дейст-

вие, усилва секрецията 
на стомашните жлези и 
жлъчката. 

Полски хвощ стрък  
67 mg. Отлично средство 
е при ревматизъм, черно-
дробни заболявания, ате-
росклероза, жълтеница, 
подагра.

Троскот корен  67 mg. 
Прилага се при наличие 
на бъбречни и жлъчни 
камъни, отлично повлия-
ва ревматизъм, подагра, 
отоци.

Бял равнец стрък  
67 mg. Действието му 
е болкоуспокоително, 
противовъзпалително, 
кръвоспиращо, антисеп-
тично.

глухарче стрък 67 mg. 
Прилага се при камъни в 
жлъчката, в бъбреците и 
пикочния мехур, при сто-
машни и чревни смуще-
ния, при кашлица, екземи, 
подагра, болести на дала-
ка, възпаление на черва-
та, анемия и за регулира-
не на кръвното налягане.

гръмотрън корен  67 
mg. Използва се при ото-
ци, наднормено тегло, 
ревматизъм, безплодие, 
шипове, подагра.

Бреза листа 67 mg. 
Според народната меди-
цина се използват при те-
рапия на атеросклероза, 
подагра, при бъбречни и 
жлъчни колики.

Златна пръчица 
стрък 67 mg. Изпoлзвa 
се пpи зaбoлявaния нa 
пиĸoчнитe пътищa (въз-
пaлeния, пяcъĸ и ĸaмъни 
в бъбpeцитe и пиĸoчния 
мexyp c aлбyмин в 
ypинaтa), пpи oтoци oт paз-

личeн пpoизxoд, зaбoля-
вaния нa чepния дpoб и 
жлъчнитe пътищa, ĸaмъни 
в жлъчĸaтa, пoдaгpa, peв-
мaтизъм, eнтepoĸoлити, 
бpoнxит.

Мента стрък 67 mg. 
Истински дар от приро-
дата.

Мнението на специа-
листа д-р Маринов:

„Ако се остави нелеку-
вана, подаграта се разви-
ва най-вече поради посто-
янното натрупване на 
пикочна киселина в ста-
вите. Пристъпите обик-
новено преминават за ня-
колко дни, но с течение на 
времето те стават все 
по-чести и причиняват 
тежък артрит и необра-
тими поражения в стави-
те, като в най-лошия слу-
чай подаграта става при-
чина и за сериозни бъбреч-
ни заболявания.

С ежедневния прием на 
ПОдагрО ПрОтект вие си 
гарантирате поддържане 
на всички органи и систе-
ми в тялото в най-добро 
здравословно състояние и 
осигурявате превенция за 
развитие и обостряне на 
подаграта.“

Препоръчителен е 
приемът в продължение 
на 3 месеца 2 пъти в годи-
ната. ПоДагро ПроТЕкТ 
има дълготрайно дейст-
вие, като запазва своята 
ефективност в тялото до-
ри след периода на упо-
треба. Без лекарско пред-
писание.

При поръчка на три 
продукта получавате 
подарък книжка „Лечеб-
ните билки на България“.

Чудото, направено по стара 
билкарска рецепта, което 

се бори успешно с подаграта
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Казвам се Пламен 
Николов, от София.

Мъките ми за-
почнаха през про-
летта на 2011 г. Не 
съм първа младост, 
но никога не съм се 
замислял, че ще ме 
стигнат проблеми-
те с простатата. 
Не обръщах внима-
ние на това, че по-
често ходех до то-
алетна, мислех, че 
е от течностите, 
които приемах пре-
ди лягане. Но по-
степенно започнах  
да усещам парене и 
болки при уринира-
не. Положението ми 
се влошаваше, запо-

чнах да ставам по 
3-4 пъти нощно вре-
ме, за да ходя до то-
алетна. 

Тогава посетих 
уролог, д-р Димитров 
от Александров-
ска болница. Прегле-
да ме и ми предпи-
са ПросТаТиЗил 
Плюсна билкова ос-
нова. Още на първа-
та седмица усещах, 
че не ме  пари толко-
ва и нямам болки при 
уриниране. На вта-
рата седмица спрях 
и да ставам нощно 
време до тоалетна. 
Пих ПросТаТиЗал 
Плюс 3 месеца, как-
то ми беше предпи-
сано. Отървах се от 
проблемите с прос-
татата и непри-
ятните емоции, ко-
ито човек изпитва. 
Чувствам се отново 
млад и пълноценен. 
От личен опит пре-
поръчвам ПросТа-
ТиЗал Плюс на 
всички, които искат 
да се избавят от про-

блемите с проста-
тата.

Известно е, че при 
по-голямата част от 
мъжете над 50 годи-
ни простатната жле-
за увеличава разме-
рите си - известно ка-
то хипертрофия на 
простатата. Едновре-
менно с лечението е 
желателно и провеж-
дането на фитотера-
пия. За целта специа-
листите прилагат ак-
тивно специално съз-
дадения билков пре-
парат ПросТаТи-
Зал Плюс. ПросТа-
ТиЗал Плюс повли-
ява благоприятно 
затрудненото, чес-
то и болезнено ури-
ниране. ПросТаТи-
Зал Плюс съдейст-
ва за ремахване за-
държането на ури-
на и за отстранява-
не на пикочните ин-
фекции. ПросТаТи-
Зал Плюс спомага 
за стимулирането на 
сексуалната енергия 
у мъжа.

За информация: 
02/9446006, www.vitaherb.bg
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ОБАДИ СЕ ОЩЕ СЕГА И ПОРЪЧАЙ

024738722

ЗАПОЧНИ ТЕРАПИЯТА С „ТЕРОСГЕН” ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОСТАТАТА И 

НЕЙНАТА ПРАВИЛНА ФУНКЦИЯ

ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ И ДО 30.06.2019 
СПЕЦИАЛНО ДОФИНАНСИРАНЕ

ВМЕСТО 199 ЛВ. САМО 67 ЛВ.
(30 КАПСУЛИ ЗА 1 МЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ)

ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 
ОТ 08:00 ДО 20:00 И СЪБОТА ОТ 10:00 ДО 16:00

ИЗБАВИ СЕ ОТ ПРОСТАТИТА 
И УГОЛЕМЯВАНЕ НА ПРОСТАТАТА
70 % ОТ МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ НА ВЪЗРАСТ НАД 50 ГОДИНИ
ИМАТ НАРУШЕНИЯ С ФУНКЦИЯТА НА ПРОСТАТАТА.

    Простатата е жлеза, която обгръща 
уретрата и има големината на 
орех и произвежда съществена 
част от семенната течност, в която 
се съдържат сперматозоидите. 
Също така контролира отделянето 
на урината от пикочния мехур. 
  Уголемяването на простатата 
и простатита е много срещан 
проблем при мъжете след 
50-годишна възраст. Наблюдава 
се трудно и често уриниране, 
както денем така и нощем, 
което създава изключителен 
дискомфорт и невъзможността 
човек да има пълноценен ден, 
а нощем спокоен сън. Много е 
важно да не се пренебрегват 
симптомите на проблемната 
простата, тъй като може да доведе 
до трайни нарушения в функцията 
и, неприятни инфекции и дори до 

хирургическото и отстраняване. 
Препоръчва се потърпевшия да 
реагира незабавно, колко се може 
по скоро към лечение. 
  След направено проучване от 
Международния проект  “Be a men” 
(Бъди  мъж), заедно с  Европейската 
асоциация за защита на мъжкото 
здраве “Global Men’s Health” 
определиха най-ефикасния 
биологичен метод благодарение 
на, който можете преди всичко 
да се избавите от неприятното и 
често уриниране и да възвърнете 
правилната функция на простатата 
без да се налагат скъпоструващи 
медикаменти и операции.
  След направените тестове и 
статистики, вече има констатирани 
над 50 хил. мъже в цял свят, които 
потвърдиха ефективността на 
този уникален биологичен метод, 
в това число около 3 хил. мъже 
от България, които са преминали 
терапията и потвърждават ползите 
от този метод. (виж снимката 
преди/след терапията).

       Показвайки резултатите 
от терапията с препарата на 
водещите уролози в 24 страни, 
всички те бяха шокирани и не 
можаха да повярват, че без 
медикаменти и оперативна 
намеса може да се постигнат 
положителни разултати в кратък 
период от време.       Само 
качествени биоактивни съставки 
от чисти натурални вещества 
могат да допринесат бързи и 
трайни резултати стимулирайки  
организма  да реши тези проблеми 
по натурален път. Благодарение 
на съвременната технология на 
молекулярно ниво помогна да 
се създаде уникалният препарат 
„Теросген”. Капсулата съдържаща 
7 билкови съставки, които бързо 
и ефективно дават възможността 
да се повиши и подобри 
кръвообращението в областта 
на простатата. Отстраняват се 
възпаленията в жлезните канали 
и се възстановява работа на 
гладкомускулните влакна около 
жлезните канали и качеството 
на сперминът се възстановява 
заедно с нивото на тестостерона. 
Комплексното действие на 
съставките допринасят за 
значително възстановяване на 
потентността, репродуктивността, 
правилната работа на простатата 
благодарение, на което можете да 

възстанови своя нормален размер 
и да функционира правилно, като 
също се избавяте от трудното и 
често уриниране.
  В момента за България има 
специално дофинансиране за 100 
човека желаещи да се снабдят на 
по- изгодна цена имайки предвид 
високия стандарт на цените на 
препарата в Европа. Снабдяването 
с препарата става чрез телефонно 
обаждане към оторизирания 
представител за България и се 
доставя безплатно до Ваш адрес.

“Без прецизни изследвания уролога 
ми каза че имам простатит и 
трябва оперативно да се премахне 
простатата. Бях в шок! Не можех 

да позволя това да ми се случи. 
Препоръчаха ми биоакивната 
терапия за простатата и още на 3 
ден почувствах облекчение. “

Димитър Ф., 59 год., София

“Имах сериозен проблем 
с уринирането. Въпреки 
лекарствата, които ми предписаха 
ставах 7-8 пъти през нощта и нямах 
спокоен сън от 5 години. Жена ми 
прочете за биоактивната терапия 
за възстановяване на простатата 
и решихме да опитам. След 
двумесечно ползване всичко се 
нормализира и вече много рядко 
нощем ставам да уринирам.”

Васил Н., 64 год., Пловдив

Може да и приготвите отвара от черен оман (една лъжица 
на чаша вода), с която да изплакнете устата си.

Същото действие има и лековитият босилек. Жабуренето 
с него ще ви избави от болката и неприятното усещане при 
пародонтит (една лъжица на половин литър вода). За още по-
добър ефект към отварата се добавят и пера от лук.

Лечебната смрадлика идва на помощ и в този случай. До-
бре е да си направите промивка на устата с отвара, приготве-
на от билката. Към нея може да прибавите лъжичка сода и ни-
шадър за още по-добър антисептичен ефект.

Чесънът също е добър вариант за избавяне от непоноси-
мата болка и кървенето. За целта венците се натриват със ски-
лидка чесън. На болното място може да се постави парчен-
це чесън. По възможност задръжте го там поне два-три часа.

Известната народна лечителка Мария Требен препоръчва 
салвия за лечение на коварната пародонтоза. С билката може 
да си приготвите отвара (една лъжица на половин литър во-
да) или оцет, който може да се използва не само за разтривки 
на цялото тяло през зимния сезон, но и за жабурене при про-
блеми със зъбите и венците. 

Лековитият прополис е  една добра алтернатива за лечение 
на възпалени и кървящи венци. Жабурене на устата с разтвор 
от няколко капки прополисова тинктура, разредени в чаша во-
да, ще ви избавят не само от кървящите и възпалени венци, 
но и от неприятния дъх.

С лечебните си свойства чудотворното алое е едно от сред-
ствата в природната аптека, което може да ви избави от паро-
донтоза. Достатъчно е само да откъснете лист алое, да премах-
нете най-горния пласт и с листа да намажете венците си пет 
минути преди хранене.

На болезнените и възпалени венци добре действа и маса-
жирането по няколко пъти дневно със следната смес – зехтин, 
сода и сол. На една лъжица зехтин се слагат по половин лъ-
жица от прахообразните съставки. Тази смес и масажът с нея 
действат укрепващо и заздравяващо на болезнените и възпа-
лени венци. Содата и солта „обират“ гнойта по венците, в слу-
чай че има такава.

Може би сте чували, че ябълката може да замести четка-
та и пастата за зъби. Една ябълка, изядена след хранене, по-
чиства зъбите и междузъбното пространство, като възпрепят-
ства образуването на кариес. Тя е идеална за премахване на 
неприятния дъх в устата. Чудотворните й качества се дължат 
на съдържаща се в нея киселина. Тя се съдържа и в ябълко-
вия оцет. Ето защо той е подходящ за изплакване на устата 
при пародонтоза. Приготвя се разтвор от вода и оцет в равни 
количества (по половин чаша), към който се прибавя лъжич-
ка сода. Това средство отнема болката и неприятното усеща-
не във венците, което е породено от пародонтозата.
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АлторИя и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 

система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-
тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболявани-
ята на дихателната систе-
ма. Корените са богати на 
слузести вещества, които 

способстват за омекотява-
не на бронхиалните секре-
ти и за по-лесното им отде-
ляне от бронхиалното дър-
во. Екстрактите от лечеб-

ната ружа 
имат изра-
зен про-
т и в о в ъ з -
п а л и т е -
лен ефект. 
Препоръч-
ва се при-
л а г а н е -
то им при 
у п о р и т и 
кашлици, 
магарешка 
к а ш л и ц а , 
трахеити, 
бронхити. 
Освен то-
ва се ус-
т а н о в я -
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 

стомаха и червата, хипе-
рацидитетни гастрити, при 
остри и хронични колити, 
дори и при диарични стра-
дания и дизентерия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

„Препоръчвам на своите пациенти кар-
диоксин при хронично високо кръвно и ув-
редена кръвоносна система. Особено  под-
ходящ е за хора с прекарани инсулти и ин-
фаркти, които са застрашени от повторен ре-
цидив. За създаването на кардиоксин бъл-
гарските учени са похарчили цели 4 години. 
Откритието на годината беше номинирано за 
международна награда. Многоетапното тест-
ване доказа ефективността на средството, за 
което академиците получиха всички необ-
ходими лицензи, сертификати за качество.

Формулата работи в комплекс, т.е. не са-
мо подобрява притока на кръв, но и осигуря-
ва на организма съществени микроелемен-
ти, витамини. Клиничните проучвания показ-
ват, че кръвното налягане на пациентите се 
връща към нормалното в рамките на 1-2 ча-
са след приложението на кардиоксин. С на-
предването на терапевтичния курс еластич-
ността на кръвоносните съдове се увеличава, 
общото здравословно състояние се норма-
лизира и симптомите на хипертония изчез-
ват. Научно е доказано, че кардиоксин на-
малява риска от хипертонична криза и сър-
дечен удар. 

в какво се крие тайната за мощното 
действие на препарата? Учените са откри-
ли сложно съединение, което е основната 
съставка на кардиоксин, а именно: Проан-
тоцианидин – най-мощния антиоксидант. Ве-
ществото проантоцианидин, съдържащо се в 
кардиоксин, има отличен ефект върху кръ-
воносните съдове. Проантоцианидин има из-
разен венотоничен ефект. Повишава веноз-
ния тонус, действа веноконстриктивно и ан-
тиексудативно върху перивенозната тъкан. 
Веноконстриктивното действие е свързано 
с констрикция (стягане) на гладката муску-
латура на съдовата стена и свиване на пери-

Високото кръВно и холестеролът Вече имат решение! 
 За злоупотребяващи с 

алкохола.
 За хора с намалена фи-

зическа активност.
 За дългогодишни пу-

шачи.
 За професионални 

спортисти.
 За хора в напреднала 

възраст.
 За хора, подложени на 

постоянен стрес.
 За хора със сърдечно-

съдови заболявания.
още предимства от упо-

требата на кардиоксин
 подобрява нивата на 

кръвното налягане.
 поддържа нормалната 

пропускливост на кръвонос-
ните съдове.
 поддържа нормално-

то оросяване на крайниците.
 засилва кръвооросяването.
 подобрява кръвообращението.
 подобрява работата на коронар-

ните артерии.
 има успокояващ ефект върху нерв-

ната система.
 100% натурална формула за пости-

При анемия

Поръчайте на телефон: 0877 72 10 40 
и на: https://biotica.bg или в аптеките.

ЦЕНа: 
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /общо: 117 лв./

ферните венозни съдове. Антиексудатив-
ното му действие намалява капилярната 
пропускливост и чупливост и нормализи-
ра капилярната резистентност. Освен това 
има капиляротоничен ефект и подобрява 
микроциркулацията. Интересен е фактът, 
че проантоцианидин въздейства и на ар-
териалните съдове, а не само на капиля-
рите, вените и лимфните. Има артериален 
вазодилатиращ ефект (разширяване на ар-
териалните кръвоносни съдове). Намаля-
ва спазъма на артериите и разширява ар-
териолите.“

Предимства на кардиоксин: 
 Още през първите 6 часа от приема-

нето вашето кръвно налягане влиза в нор-
мата!  Не води до рязко спадане на кръв-
ното налягане. 
 Хармонично регулира работата на 

сърцето. Пълно възстановяване. 
 Премахване на стенокардията, арит-

мията, неврозите, подобряване на памет-
та, възстановяване на речта и движенията 
след инсулт. 

Благодарение на билковия си състав та-
зи хранителна добавка подпомага сърдеч-
ната дейност и предпазва сърцето. карди-
оксин има изключително действие при на-
рушения на функциите на сърдечно-съдо-
вата система.

Прилага се при хронична съдова недос-
татъчност и като профилактично средство 
срещу пристъпи на стенокардия. Укрепва 
съдовете и регулира кръвното налягане. 
кардиоксин поддържа нормалната про-
пускливост на кръвоносните съдове и оро-
сяване на крайниците.

За кого е подходящ кардиоксин?
 За хора с наднормено тегло.
 За хора, страдащи от диабет.
 За хора с хронична хипертония.

Професор Здравков препоръчва мощен билков комплекс за справяне с хипертонията

При поръчка на три ПрОдУкта получавате 
подарък книжка „лечебните билки на България“

гане на по-добри резултати.
 без никакви странични ефекти.
 без никакво съдържание на кон-

серванти, оцветители и ГМО.
 напълно чист продукт, който не 

натоварва тялото с излишни химиче-
ски съставки.

коПрива – от то-
ва лековито растение 
ще си приготвите чай, 
който ще помогне да 
победите анемията. 
Трябват ви сушени 
листа от коприва - 1 
чаена лъжица. 

Прибавете към тях 
само чаша вода и за-
парете за около 5 ми-
нутки. 

Приемайте чая от 
коприва в хладко със-
тояние, като препо-
ръчителната дневна 
доза е 3 чаши за 1 ден.

Чай с коМБи-
НаЦиЯ оТ Билки 
– смесвате мащер-
ка, мента, листата 
на копривата и гра-
дински чай. 

Всички тези билки 
трябва да са в равни 
количества и след ка-
то ги разбъркате ху-
баво, вземете 1 су-
пена лъжица от тях. 
Към билковата смес 
налейте 2,5 литра сту-
дена вода. 

Отварата трябва да 
се вари само за 1 ми-
нутка, така че я на-
блюдавайте.

 След свалянето от 
котлона оставете чая 
да престои за 5 мину-
ти. За подобряване на 
вкуса на приготвяния 
чай можете да приба-
вите малко мед и ли-

монов сок. Тези 2 със-
тавки също ще ви по-
могнат при борбата с 
анемията. 

На ден трябва да 
изпивате по 0,5 ли-
тра от чая.

орЕх – от листата 
на ореха също ще си 
приготвим чай, като 
сварим за 15 мину-
ти в 1 литър вода 20 
грама задължително 
пресни листа от орех. 
След готовност е нуж-
но да прецедите чая, 
от който ще пиете по 
1 супена лъжица. 

Добре е единстве-
ният прием да ста-
ва, преди да настъпи 
обядът.

крЕМ – комбини-
райте в подходящ съд 
250 по 250 грама ка-
фява захар, какао, 
краве масло и мед. 
След това към тези 
съставки добавете и 7 
супени лъжици оцет, 
задължително ябъл-
ков, и 2 супени лъжи-
ци морска сол. Всич-
ко се разбърква мно-
го добре. 

Получилата се смес 
поставете в стъклен 
буркан и приберете в 
хладилника. Три пъти 
седмично трябва да 
консумирате от леко-
витата смес само по 1 
супена лъжица.
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БОЛЕСТТА НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО, 
КОЯТО ПОКОСЯВА КРАКАТА!
И до ден днешен не дава покой 

на много мъже и жени. Тя се нари-
ча хронична венозна недостатъч-
ност (ХВН). Често пъти не обръща-
ме внимание на ежедневната те-
жест и слабост в краката и го от-
даваме на временна умора или от-
маляване. Но ако тези болезнени 
явления Ви измъчват със завидно 
постоянство, си заслужава да се 
замислим, че е напълно възмож-
но това да са първите признаци. 
По усреднени медицински данни 
при 75% от жените и 66% от мъже-
те  се наблюдават начални призна-
ци на хронична венозна недоста-
тъчност. Според статистиката 51% 
от българите над 18-годишна въз-
раст страдат от разширени вени. 
През последните години венозна-
та недостатъчност бележи толко-
ва широко разпространение, че много специ-
алисти я наричат „болестта на 21 век”. Болез-
неното отичане на крайниците, познато още 
като „синдрома на тежките крака“, обикнове-
но се появява по време на движение и се из-
разява в умора, която ограничава желанието 
за физическа активност.

Засегнатите описват:
- силна болка, отичане, зачервяване, топла 

кожа, сърбеж, изтръпване, чести нощни схва-
щания, оцветяване на кожата на глезените, па-
якообразни (мрежовидни) вени, както и раз-
ширяване на подкожните вени на прасците и 
стъпалата. 

Разширените вени са заболяване с подчер-
тано прогресиращ характер, предшествано от 
един нулев стадий и шест последващи. 

Нулевият стадий е, когато няма нищо ви-
димо по краката, но в края на деня краката за-
почват да тежат.

Първият стадий се проявява със слабо из-
разена болка и мрежовидни кръвоносни съдо-
ве, както и поява на единични увеличени вени.                                                   

във втория стадий вече има множество раз-
ширени вени с различна големина и варикоз-
ни възли.

в пети и шести стадий има и варикозни яз-
ви. С течение на времето язвите заздравяват за 
няколко месеца, а някои остават и за цял живот.

За да се избегне прогресията, е необходи-
мо да се вземат мерки още в нулевия стадий. 
Освен подходяща диета, ограничаваща меню-
то от тестени и сладки продукти, прекомер-
на употреба на сол, алкохол и кофеин, трябва 
да приемате добавка към храната, съдържаща 

биофлавониди (диосмин, хесперидин 
и конски кестен). Народният лечител 
Петър Димков е бил наясно с тайни-
те на дивия кестен. Големият лечител 
често казвал, че конският кестен се 
прилага при флебит, разширени ве-
ни и хемороиди, като той играе роля-
та на „венозен чорап“, премахва ото-
ците намалява напрежението и при-
бира вените.

важното е да се намери наисти-
на подходящ препарат!  

За да помогнем в превенцията и 
профилактиката на симптомите, съ-
брахме тези важни съставки и съз-
дадохме

вЕНокоД® ФилМираНи 
ТаБлЕТки На ФирМа  „DOLERAN 

PHARMA”
Това е тройна комбинация (микро-

низирана), която не дразни стомаха и 
съдържа: Диосмин, Хесперидин и Есцин (под 
формата на Конски кестен) 

„вЕНокоД ®“  е висококачествен про-
дукт с атрактивна цена, в удобна таблетна 

форма, произведен в България

ВЕНОКОД таблетки 
може да поръчате във 

всички аптеки в страната,
 както и онлайн на 
www.healthmag.bg 
и тел. 02/955 59 04

Почти всеки от нас 
поне веднъж е из-
питвал изтръпване 

на ръцете. Този неприя-
тен симптом не бива да 
става повод за паника. 
Ако се появява и изчезва 
внезапно, вероятно става 
въпрос за безобидно оп-
лакване. По всяка вероят-
ност в случая изтръпване-
то се дължи на неудобна 
поза на ръката.

Но ако изтръпване на 
ръцете ви безпокои често, 
имате основателна при-
чина да се обърнете към 
лекар. В този случай го-
ворим за симптоматика-
та на някои заболявания, 
които протичат с изтръп-
ване на ръцете.

Ако изтръпване на ръ-
цете не е свързано с теж-
ко заболяване, да се отър-
вете от него помагат и ме-
тодите на народното лече-
ние. Няма нищо сложно в 
приложението им.

Отлично помагат кон-
трастиращите душове. 
Просто обливайте край-
ниците последователно с 
топла и след това със сту-
дена вода. Редувайте ня-
колко пъти. За деня е не-
обходимо да се направят 
няколко процедури.

Потапянето на ръцете в 
леген с топла вода с ин-
тензивен натиск на всеки 
пръст на дъното на съ-
да също е изключително 

ефективен метод.
Прием на чаша топла 

вода на празен стомах су-
трин спомага за укрепва-
не на кръвоносните съ-
дове.

Според народните ле-
чители вълнен конец, вър-
зан на китката, помага да 
се  отървете от честото из-
тръпване на ръцете.

Друг изпитан метод 

включва лек от следните 
продукти: един килограм 
целина, връзка магданоз 
и лимон + 250 г мед. С 
блендер или месомелач-
ка смелете зеленчуците до 
получаването на еднород-

на смес. На сутринта на 
празен стомах трябва да 
се консумират по 2-3 су-
пени лъжици от този из-
питан и доказал се с вре-
мето лек.

Компрес с пасирана то-
пла тиква елиминира оп-
лакването и подобрява 
кръвообращението.

Изтръпване на ръце-
те, съпроводено от теж-

ки болки, се овладява с по-
мощта на следната смес: 2 
литра мляко, 1 литър вода, 
600 грама сол и 50 грама 
мед. Цялата тази смес се 
нагрява до 60 градуса. Не-
обходимо е да се направят 

15 процедури с нея. Край-
ниците се киснат в топла-
та течност до пълното й 
изстиване.

Друг лек включва  смес-
ването на 1/3 чаша ленено 
семе с един литър вода. 
Сместа оставете на котло-
на да заври. Престоява на 
слаб огън два часа. В про-
дължение на 5 дни кисне. 
Преди хранене сутрин и 

вечер се пие по една тре-
та чаша от ферментиралия 
лек. Курсът на лечение по 
този метод трае две сед-
мици. Три месеца по-къс-
но е необходимо лечени-
ето да бъде повторено.

За приготвянето на друг 
лек се препоръчва да сме-
сите 50 г амоняк, 10 г кам-
форов спирт и литър вода. 
В течността разтворете су-
пена лъжица сол. Втривай-
те от тази смес в изтръпна-
лите места, преди да лег-
нете. Правете до постига-
не на трайно облекчение. 

Три-четири компреса 
на ръцете с мед също 
помагат за овладяване на 
проблема с изтръпване на 
ръцете. Процедурата се 
прави отново преди сън. 
След като намажете ръ-
цете с мед, сложете си 
ръкавици. Преспете така. 
На сутринта отмийте. То-
зи лек има и един бонус 
ефект – хидратира и под-
хранва дори най-сухата 
кожа на ръцете.

В случаите, когато про-
блемният крайник не е 
напълно вцепенен (дис-
комфортът се усеща само 
в пръстите), масаж може 
да се направи с помощта 
на следната смес: в поло-
вин чаша растително мас-
ло разтворете 0,5 чаши за-
хар и разбъркайте добре. 
С тази смес масажирайте 
само проблемните места. 
След това в един литър 
топла вода разтворете две 
супени лъжици сол.  Око-
ло 45 минути дръжте ръ-
цете си в течността. След 
това може да ги изплак-
нете с вода.

Ако ръцете ви 
изтръпват
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му! Беше готов ведна-
га да я попита откъде 
се познават, но жената 
пак го изпревари.

- Получих писмото ви 
и се извинявам, че не мо-
жах веднага да ви отго-

в о -
ря. 

Тези ней-
ни думи го стъписаха 
и съвсем объркаха. Пис-
мо ли? Не си спомняше 
да бе писал писмо на ня-
кого и дали някога въ-
обще беше писал писма. 
Може би много отдавна, 
в ученическите си годи-

ни. Беше готов веднага 
да й каже, че го бърка 
с някого, но тя знаеше 
името му и разговаря-
ше с него като с добър 
стар познат. 

- Благодаря ви за до-

бри-
те думи 

– продължи 
жената. – И аз мисля, че 
ще е добре някой ден да 
се видим и да отидем на 
театър или на концерт. 

Добрин стоеше като 
закован, чудеше се къде 
да гледа и какво да отго-
вори. Започна да се из-

20 Проза Поезия
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Беше 8 юни 1987 г. Слънцето грееше топло и 
приятно. Този ден донесе много радост на наше-
то семейство. Получихме договора за жилището, 
което чакахме от години.

Под нас на първия етаж на терасата бяха из-
лезли съседите ни. Личеше явно, че са роми. За-
викаха силно на цигански, поглеждайки ни. От 
третия етаж се показаха други роми.

Влязохме в апартамента. По стълбите се чу сил-
на глъчка и смях. Постараха се да не закъснеят и 
с тяхната музика. Децата ни, които бяха ученици, 
веднага отреагираха: „Нима по цял ден ще слу-
шаме цигански език и музика?! Как ще се подгот-
вяме за учебните часове?”

Успокоих ги, че ще предупредим двете ром-
ски семейства да спазват установения ред. Най-
лошото беше, че бях първата потърпевша. Всеки 
ден просторите им бяха пълни с пране. А отвън 
парапета бяха проснати килими, пътеки и черги. 
Те се окапваха по нашия парапет и пръскаха кап-
ки вода по моето пране. Ето защо слагах дрехи-
те си за съхнене само на първия ред от просто-
ра близо до прозореца.

Така се редяха седмици, месец-два. Нетърпи-
мо беше. Нервите ми се опънаха до крайност. 
Събрах сили, кураж и реших да звънна на третия 
етаж, за да им кажа, че това пране и простиране 
на разни постелки до нашия парапет няма пове-
че да го търпя. Още не бях им казала всичко, те 
викнаха срещу мен – най-напред младата жена, 
а след това и възрастната.

Такива обиди се сипеха по нашето семейство 
и другите, живеещи в блока, че аз трудно можах 
да ги запомня, защото и двете говореха едновре-
менно, и то различни неща.

Тръгнах си, без да мога да продумам и да взема 
отношение. Все пак си спомням част от реперто-
ара им: „Какво искаш, мари? Не стига че работим 
в „Чистотата” и ако не сме ние, вие, българите, 
ще сте вечно в мръсотия! Какво мислите – че ще 
ни поправите и командвате? Нищо не знаеш. Ти 
си била даскалица, но какво разбираш? Кажи ми 
овцата става ли коза? Затова не си мисли – ти и 
другите в блока, че ще ни сплашите! Ще правим 
каквото си искаме. Това е нашата къща. Ние сме 
го купили и платили наведнъж.”

На другия ден звъннах на домоуправителката 
на входа. Разказах й за случилото се. Обясних й 
също, че това ежедневно пране на разни пъте-
ки, килими, черги, постелки не е само тяхно. Ид-
ват хора от другаде, носят увити багажи, веро-
ятно за пране.

Помолих я да отнесе въпроса за водомери-

те, тъй като са общи, и те се възползват от това.
Тя се съгласи с моето мнение и ми отговори, 

че ще разговаря с тях. След два дни домоупра-
вителката дойде у нас. Беше разстроена и ядо-
сана от наглото държание на ромите от третия 
етаж. Двете жени – свекърва и снаха, се нахвър-
лили върху нея със същите обидни думи и клет-
ви. Наближаваше Нова година. Идваше техният 
голям празник Васильовден. Цяла нощ не миг-
нахме. Наслушахме се на музика, викане, песни, 
детски плач, спорове и др.

Вече искрено съжалявах, че сме купили този 
апартамент. За всички от входа ни бе голяма ра-

дост и облекчение, когато научихме, че всяко се-
мейство трябва да си има отделни водомери за 
топла и студена вода. Така върволицата от роми, 
които идваха на първия и третия етаж, намаля. 

Годините се редяха една след друга. Децата ни 
пораснаха. Дъщерята се омъжи в София, а синът 
влезе в казармата. В едно от последните му пис-
ма – преди уволнението, ни пишеше, че не желае 
да живее повече в този апартамент, който сме ча-
кали доста години. Умоляваше ни да го продадем 
и да си купим на друго място, където няма роми.

Отговорих на писмото му и го уверих, че ще на-
правим с баща му всичко възможно, за да се из-
местим от това жилище. В един горещ августов-
ски ден се връщах от дежурство в училище. Из-
веднъж чух фамилното си име и погледнах наго-
ре, откъдето идваше звукът. От четвъртия етаж 
се обади втори път жена, махна ми с ръка и ми 
каза да я почакам, че ще ми каже нещо радостно.

Дойде и ме прегърна: „Аз работя в община-
та – „Жилищно настаняване”. Трябва да ви ка-
жа, че вече няма да бъдете блокирани от мал-
цинството. Семействата на третия етаж от три-
те входа продадоха апартаментите си на бълга-
ри. Заминават в кв. „Столипиново”, където щели 
да се включат в жилищна кооперация. А семей-
ството под вас дължи на „Топлофикация” голя-
ма сума пари. Не може да ги изплати и иска да 
освободи жилището, да го върне на общината.“

Благодарих на жената със сълзи на очи за та-
зи чудесна новина. Бях толкова щастлива! Исках 
да отпразнуваме ромското освобождаване на 
заетите апартаменти. Отрупах масата със сала-
ти, ястия, питиета. Бях наистина много щастлива.

На другия ден с голямо удоволствие и радост 
съобщих новината на сина ми.

Връщам се отново в още по-
далечни години, когато Тодор 
Живков искаше ромите да ги 
култивира и за тази цел те бяха 
разпръснати в много блокове в 
ж.к. „Тракия” и в други кварта-
ли на града. Разговаряла съм с 
някои от хората, които съжи-
телстваха с ромски семейства. 
Те имаха същите проблеми ка-
то нашите. Имало е и по-тежки 
случаи, когато някои вкарвали 
кончетата си в помещенията – 
баня и съблекалня, като ги съ-
единили в едно без преграда.

Не е редно обаче да слагам 
всички роми под един знамена-
тел. При нас, българите, също и 
при другите народности има и 
добри, и неразбрани, лоши хо-
ра, чисти, спретнати, подреде-

ни, но и неуредници. Познавам доста ромски 
семейства по селата, които с честен труд изкар-
ват прехраната и отглеждат децата си. Те имат 
по две, рядко по три деца. Възпитават ги в не-
малко положителни качества. Хората ги уважа-
ват и ценят.

Обратното – в градовете има такива, кои-
то дебнат гражданите на всяка крачка и преди 
всичко в автобусите, за да ги ограбят. 

Органите на полицията и съдебните власти 
трябва да бъдат безкомпромисни към такива 
постъпки. 

Ромите трябва да разберат, че освен граж-
дански права те имат и задължения, отговор-
ности пред обществото. Нужно е съдействието 
на различни институции, на много хора, на ця-
лото общество.

кунка БоЖилова, 
с. войсил, обл. Пловдив

Петък следобед. Ра-
ботният ден и ра-
ботната седмица 

свършиха. Добрин изле-
зе от сградата на офиса и 
тръгна към трамвайната 
спирка. Бързаше. Беше 
си направил дълъг спи-
сък със задачи и трябва-
ше да ги изпълни, пре-
ди да се прибере у дома. 

В супермаркета, как-
то можеше да се очак-
ва, гъмжеше от хора. До-
брин напълни количка-
та с продукти и заста-
на до една от касите, за 
да изчака реда си. След 
смъртта на жена си той 
се грижеше за всичко у 
дома: пазаруваше, гот-
веше, купуваше дрехи, 
обувки на дъщеря си 
Мира, ходеше с нея на 
театър, на концерт. Бе-
ше и баща, и майка. Ми-
ра учеше в седми клас и 
за Добрин беше ясно, че 
това са най-важните го-
дини в живота й. Точно 
сега се нуждаеше от не-
говата подкрепа. 

Неусетно опашката 
пред касата се стопи, 
дойде редът му и той 

Невъзможно съжителство

плати продуктите, отда-
лечи се и започна да ги 
подрежда в пазарската 
чанта. Наблизо една же-
на, може би на неговата 
възраст, с кестенява ко-
са, топли гълъбови очи, 
облечена в червена ка-
рирана пола и  бяла блу-
за, му се усмихна. 

Добрин наведе глава, 
помисли, че така му се е 
сторило, и се опита да 
не я поглежда, за да не 
го сметне за невъзпитан 
и нахалник. Но жената 
продължи да го гледа. 
Нямаше съмнение. Сто-
еше само на метър от 
него и като че ли оч-
акваше той да я заго-
вори. Учуден и притес-
нен, Добрин се запита: 
“Познавам ли я, позна-
ва ли ме?” Опита се да 
си спомни дали не я сре-
щал. “Не, не мога да си 
спомня. Не съм я виж-
дал, но редно е за всеки 
случай да я поздравя.” 
И преди да го направи, 
жената каза:

- Здравейте, госпо-
дин Ваклинов. 

Добрин остана изу-
мен. Тя знаеше името 

потява и само промъл-
ви:

- Да, да…
- Ще си пишем и ще 

уточним кога да се ви-
дим – каза жената, виж-
дайки объркването и 
притеснението му. – До-
виждане, доскоро –  и 
пак мило му се усмихна, 
и си тръгна. 

Добрин не можеше да 
помръдне. Какво е то-
ва? Писмо, добри думи, 
ще се видим, ще отидем 
на театър или на кон-
церт… Такова нещо не 
му се беше случвало.

Вдигна пазарската 
чанта и бавно тръгна. 
Мисълта за непозната-
та жена дълбаеше мозъ-
ка му като бормашина. 
Прибра се у дома и се 
зае да вари спагети. Ве-
черята беше готова, ко-
гато Мира се върна от 
училище. Изчака я да 
влезе в кухнята и ведна-
га започна да й разказва 
за случката в супермар-
кета. Мира го слушаше, 
а страните й ставаха все 
по-червени и по-черве-
ни и в очите й, лъскави 
като кестени, заблестя-

ха дяволити пламъчета. 
- Да не би да имаш не-

що общо с това писмо, 
за което спомена жена-
та? – внезапно я попита 
Добрин. 

- Да – призна си Мира. 
- Нима!
- Татко, вече три годи-

ни сме сами, без мама. 
Ти се грижиш за всичко. 
Тичаш, работиш. Аз на-
писах писмото. От твое 
име. Леля Марта живее 
в съседния блок. И тя е 
сама. Учителка е, мно-
го е добра… - започна 
притеснено момичето, 
навело русата си глава, 
избягвайки строгия му 
поглед.

- Как го написа? 
- Във фейсбук, сложих 

и твоя снимка. 
- Фейсбук – промъл-

ви Добрин.
Той нямаше профил 

във фейсбук, не беше 
мислил и да има. Пог-
ледна Мира, поклати 
глава. Всичко беше оч-
аквал, само не и това 
Мира да реши да му по-
търси жена. 

георги Михалков

ÏÈÑÌÎÒÎ

в о -
ря. 

Тези ней-
ни думи го стъписаха 

бри-
те думи 

– продължи 
жената. – И аз мисля, че 
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Mиpo ce зaдява

сПОделете с нас

Уважаема редакция,
Чета редовно вестник „Пенсио-

нери”, в който намирам най-раз-
нообразна информация, както и 
човешки истории и съдби. Предпо-
лагам, че хората се свързват по-
между си, за да споделят болките 
и радостите си искрено. Затова и 
аз се решавам да разкажа 
моята история. 

Останах без съпруг на 35 
години, точно в най-върли-
те времена на „прехода”. С 
много труд и с помощ от 
родителите ми изгледах 
децата. Едното си стъпи 
на краката и напредна в 
живота, но другото оста-
на при мен. Родителите ми 
починаха след дълго боле-
дуване и останах съвсем 
сама. Работех на три мес-
та, но въпреки това труд-
но се справях. Усещах само-
тата като студ – в душа-
та и в тялото. Затова не 
се поколебах, когато, вече 
минала петдесетте,  се 
запознах с един приличен 
мъж, да заживеем заедно. Отнача-
ло той беше благовъзпитан и хри-
сим, макар и да не бе склонен мно-
го да ми помага материално. Но с 
малко повече усилия нещата вър-
вяха. Оказа се обаче, че не приема 
радушно факта, че синът ми живее 
с нас. А момчето беше дълго време 
без работа, пък партньорът ми се 
дразнеше, че аз го храня. Но може 
ли майка да не помага на детето 
си? Гладен ли да го оставя? Често 
се стигаше до конфликти между 
тях, защото момчето ми не мо-

жеше безропотно да търпи обиди-
те, с които го засипваше човекът, 
който доброволно дойде да живее 
с нас. Последния път той обвинил 
сина ми, че му откраднал вещи, а в 
отговор детето ми му казало: „Ко-
га най-после ще пукнеш!” Този скан-
дал така ме шокира, че щях да по-

луча инфаркт, съвсем се сащисах! 
Искам да споделя, че и двамата са 
висшисти, имат добро домашно 
възпитание. Но ме поставят пред 
непреодолим проблем – аз не желая 
да изгоня сина си, а моят партньор 
въобще не мисли да напусне дома 
ми, въпреки че много пъти съм го 
гонила. Моля ви, ако някой е пре-
живял подобна случка, нека споде-
ли как да постъпя в тази отвра-
тителна ситуация.

Как да ñе ñïраâÿ ñъñ ñамотата?
ма. Канят ме да изли-
зам с тях, но им отказ-
вам. Нямам настроение 
нито за танци, нито за 

барове. Добре че 
имам работа и 

съм сред хо-
ра. Чувст-

вам напо-
следък, 
че ме 
е об-
хвана-
ла де-
п р е -
с и я . 
Не ми 

се пра-
ви ни-

що. Ня-
мам мо-

тивация. За-
циклила съм 

само върху едно 
нещо - да си намеря 

сродната душа. Но ни-
що не става.

Моля ви като хора, 
които имате по-голям 
житейски опит от моя, 
да ме посъветвате как 
да се справя.

И преминава ли няко-
га онова чувство на яд 
и съжаление в гърдите, 
което изпитвам?

Mapиÿ Èлиeвa íe äaвa 
cиía cи ía áaùaта

ина П., 

Невенка иваНова, 
севлиево

Здравейте, пише ви 
момиче на 25 годи-
ни. Чувствам се ужас-
но самотна. Никога не 
съм имала приятел, 
не съм се и целу-
вала. До пре-
ди 2-3 години 
имах надеж-
ди, но ве-
че напъл-
но съм се 
предала 
и знам, 
че неща-
та ще си 
о с т а н а т 
по същия 
начин по-
ради мно-
го причини. 
Смятам, че съм 
с доста отблъск-
ващ външен вид. Де-
бела съм, лицето ми съ-
що е грозно. Може би 
само душата ми е до-
бра, но на никого не 
му пука от това. Опит-
вах през годините да 
си намеря приятел, но 
не можах да открия ни-
то един, който да ме ха-
реса. И се отказах. Се-
га работя в едно кафе-
не. Прибирам се след 
това у дома и сядам 
пред лаптопа. Пиша си 

с разни мъже, но кога-
то поискат среща, явно 
ги отвращавам и не се 

обаждат повече. Стиг-
нах дотам, че ги намра-
зих всичките.

Сигурно ще си ос-
тана сама в живота. А 
все пак като на повече-
то млади момичета и на 
мен ми се иска да имам 
семейство и деца. Мно-
го съм отчаяна. Моите 
приятелки си имат при-
ятели, само аз съм са-

Mиро е же-
нен от 3 го-
дини, но 
вcе още 
е cпрягaн 
зa един от 
н a й - ж е л a -
ните мъ-
же в Бъл-
гaрия. Зaто-
вa, когaто е 
в опacнa 
близоcт c 
някоя же-
нa, веднaгa 

Глaвнaтa роля, рaз-
бирa cе, е поверенa 
нa нея, a xореогрa-
фиятa е дело нa Mилa 
Иcкреновa. Учacтвa и 
трyпaтa нa бaлет „Aрa-
беcк”. 

невероятнa изненaдa 
зa феновете cи в кли-
па. Πaртнирa cи c aк-
триcaтa Kойнa Рycевa, 
която познaвaме от ре-
дицa бългaрcки филми 
и cериaли.

Любо Kиров винаги e 
говорил открито за вя-
рата cи. Дори от cцeна-
та, както направи прeз 
юни миналата година 
по врeмe на концeрта 
cи в Античния тeатър 
в Πловдив. Tогава той 
призна за разговоритe 
cи c Бог и трогна много-
бройната пyблика.

Близкитe мy, както и 
най-вeрнитe мy фeно-
вe знаят, чe yбeждeниe-
то мy в нeоcпоримата 
Божия cила ce появя-
ва ощe когато e eдва на 
18 години. Tогава нe на-
мирал оcобeн cмиcъл в 
кръговрата, в който чо-
вeк ce ражда, когато нe 
иcка, живee по някак-
во cтeчeниe на обcтоя-
тeлcтвата и точно кога-
то cтава най-интeрecно, 
трябва да cи „xоди” пак 
когато нe иcка. „Двата 
оcновни пyнкта нe cа по 
твой избор, а прeз цяло-
то врeмe ce биeш в гър-
дитe: „Аз, аз, аз”. Kазаx на 
Гоcпод: „Ако тe има, дай 
ми знак”. И тогава eмо-
ционално ce промeни 

Èмам неïреодолим ïроáлем
лþбo Kиpoв paзãoвapя c Áoã

вивa ycпeшнo бизнeca cи в Бeлгия. 
Kaтeгopичнo нe жeлae мeдийнo вни-
мaниe и aз yвaжaвaм тoвa“, ĸaзa тoгaвa 
зa бaщaтa нa бeбeтo cи Mapия Илиeвa.

Oĸaзa ce, чe Гeopги cъвceм нe e ми-
лиoнep и бизнecмeн. Toй e нepeaли-
зиpaн фyтбoлиcт, чиятo ĸpaтĸa 
ĸapиepa зaвъpшилa в гpъцĸи oтбop.

Mлaдeжът и ceмeйcтвoтo мy жи-
вeят и paбoтят в Бeлгия и изoбщo нe 
въpтeли бизнec зa милиoни.

Cпopeд cлyxoвeтe млaдият мъж 
вeчe имaл нoвa жeнa дo ceбe cи и тя 
билa бpeмeннa c втopoтo мy дeтe.

Зaтoвa Mapия Илиeвa щe взeмe 
нacлeдниĸa cъc ceбe cи и нa нaциoнaл-
нoтo cи тypнe. Myзиĸaлнaтa oбиĸoлĸa 
щe нocи зaглaвиeтo „Bcичĸo – нaй-
дoбpoтo oт Mapия Илиeвa“, вĸлючвa 
чeтиpи гpaдa – Πлoвдив, Бypгac, Bapнa 
и Coфия, и щe cтapтиpa нa 9 юли.

софия

н e щ о 
в мeн и 
започ-
наx да 
cи от-
г о в а -
рям за 
ceкyн-
ди на 
вcички 
т e з и 
п р и -
тecнe-
н и я . 
B c я к о 
дeйcт-
виe на 
човeка, дори на нeвяр-
ващитe, ce cлyчва зара-
ди вяра”, разказва Лю-
бо.

Bодeн от дyxовнитe 
cи търceния, той yчил 
тeология. Оcновна-
та причина за този не-
гов избор e абcолютна-
та мy cигyрноcт, чe има 
cмиcъл човeк да вярва 
в Бог.

„Cякаш за миг живо-
тът изчeзва и ce cлyчва 
в края му да cи кажeш: 
„Kато миг вcичко ce 
прeтърколи прeз мeн, 

какъв бeшe cмиcълът на 
цялата тая работа”. Рад-
вам ce, чe cи зададоx тe-
зи въпроcи нe като въз-
раcтeн, а като по-млад 
човeк”, cподeля Любо 
Kиров.

Разговоритe мy c Бог 
cа чecти, откровeни и 
винаги завършват cъc 
cълзи. И въпрeки чe вя-
рата на пeвeца нe e про-
вокирана от някакъв 
житeйcки обрат, имeн-
но изпитанията yтвърж-
дават yбeждeнията мy в 
cилата на Bceвишния.

Πoп дивaтa Mapия Илиeвa нe ce oт-
дeля oт cинa cи Aлeĸcaндъp. Звeздaтa 
пpeдпoчитa дa вoди бeбeтo cи със се-
бе си нa ĸoнцepтитe извън cтoлицaтa, 
нo нe и дa гo ocтaвя нa тaтĸo мy.

„C Гeopги ce влюбиxмe, пoжeлaxмe 
дa cъздaдeм живoт и Бoг бe милocтив 
– зaбpeмeняx вeднaгa cлeд ĸaтo гo pe-
шиxмe. Toй нe живee в Бългapия, paз-

плъзвaт cлyxове по не-
гов aдреc. Знае се, че 
жена му върти успе-
шен бизнес в Англия.

Mиро е готов c 
нaй-новaтa cи пеcен 
„Haвиcоко”. Тя е нa-
пиcaнa от Билянa Aн-
геловa. Mиро прaви 
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 атанас атанасов е роден на 15 септември 1955 г. в софия. През 1980 
г. завършва актьорско майсторство във витиЗ „кръстьо сарафов“ при 
проф. александър стоянов. играл е и играе във филми и сериали, както и 
в пиеси на молиер, Шекспир, йовков, вазов, достоевски и др. работил е в 
драматичния театър „стефан киров“ в сливен, в театър „Българска ар-
мия”, народния театър „иван вазов”, младежкия театър, театър „199“, 
мгт „Зад канала“, дст „алеко константинов“, „сълза и смях“. От 2001-ва 
е актьор на свободна практика. Професор по актьорско майсторство в 
натфиЗ „кръстьо сарафов“. Художествен ръководител е и на класове по 
специалността „актьорство за драматичен театър“. Бивш директор е 
на сатиричния театър. има три деца.

СъвършенСтвото е непоСтижимо

- Проф. атанасов, 
превъплъщавайки се 
в различни роли, смя-
тате ли, че личността 
на актьора се разми-
ва и той губи себе си 
сред многото персона-
жи, които пресъздава 
на сцената и екрана?

- Не мисля, че губи се-
бе си. В противен слу-
чай бихме могли да ка-
жем, че присъства в из-
куството с такава степен 
на превъплътяване, ко-
ято граничи с патологи-
ята. Самото „превъплъ-
щение“ е относително 
понятие. И актьорът, и 
зрителят присъстват в 
театъра с предварител-
ната нагласа за споде-
лена „игра“. Тя е услов-
на, ние знаем и приема-
ме законите на условно-
то си присъствие в из-
куството. Времето на 
„Многострадална Гено-
вева“ отдавна е отми-
нало.

За мен е по-важно 
друго - докъде и в как-
ва степен чрез ролите 
си мога да разкажа за се-
бе си. За своите собст-
вени вълнения, стреме-
жи, амбиции, любови, 
болки... Всяка роля да-
ва такива възможности 
на актьора. Тази профе-
сия е единствената, ко-
ято позволява в най-го-
ляма степен да се „раз-
голиш“ до крайност на 
с ц е н а -
та. Има-
ме шанс 
да го на-
правим, 
с т и г а 
да по-
искаме, 
з а щ о -
то зри-
т е л я т 
м н о г о 
р я д к о 
отъжде-
с т в я в а 
г е р о я 
с ли-
чността 
на ак-
тьора.

- 
и м а т е 
ли усе-
щане за 
мисия с 
и з я в и -
те си? 
ако да, каква е тя?

- Мисия имат гениите. 

Аз съм в театъра, защо-
то, поемайки по този път 
преди години, съм имал 
някаква необходимост. 
С годините тази необхо-
димост търпи и продъл-
жава да претърпява сво-
ите колизии. От вдъхно-
вението до отчаянието, 
от невъзможността да 
се разделиш със сце-
ната до категорично-
то желание да я напус-
неш завинаги. „Изяви-
те“ ми са ра-
бота и аз не 
притежавам 
р о м а н т и ч -
но-патетич-
ните прех-
ласвания от 
професията. 
А м б и ц и я т а 
да бъда при-
ласкаван от 
комплимен-
ти и отруп-
ван с внима-
ние и възхи-
та. Доволен 
съм, когато 
непознат ме 
спре и ми се 
усмихне. То-
ва ми е дос-
татъчно.

- Превъ-
плъщавали 
сте се и се 
превъплъ-
щавате във 
всевъзможни типажи. 
как съумявате да вле-
зете в чуждата кожа?

- Работех рационал-
но. Сега в голяма степен 

се осланям на 
житейския си 
опит и инту-
ицията. Не 
влизам в чуж-
да кожа, сме-
ням своята.

- има ли 
трудни и 
лесни роли и 
как се шлай-
фат, докато 
се стигне до 
съвършен-
ството?

- Има, раз-
бира се. Съ-
вършенство-
то е непости-

жимо. В работата си се 
стремя към истинно жи-
веене на сцената.

- освен че препо-
давате, поставяте със 

степен доктор за тру-
да „сценичният образ 
- аспекти на субектив-
ния подход“. изчели 
сте десетки книги. кои 
обаче са трите, които 
никога не е късно да 
прочетем?

- „Записки по българ-
ските въстания“, „Сто го-
дини самота“,  който и 
да е труд на Ерих Фром.

- кое е изкушението, 
пред което не бихте 

могли да 
устоите?

- Мно-
го са из-
кушения-
та. Зависи 
от настро-
ението и 
обстоятел-
ствата. Но 
при всич-
ки случаи 
не мога да 
у с т о я в а м 
на сладо-
лед и слад-
киши.

- какво 
е вашето 

лекарство срещу ло-
шото настроение?

- Лошото си настрое-
ние лекувам, когато съм 
сам, сред природата или 
шофирането без цел и 
посока.

- ако можехте да 
върнете времето на-
зад, бихте ли остана-
ли в периода напри-
мер преди 15 години?

- Не. Предпочитам да 
не се връщам в минало-
то си.

- ако трябва да из-
берете, какво бихте 
предпочели - извест-
ността или спокой-
ния, хармоничен се-
меен живот?

- Мисля, че осезател-
ното ми отсъствие в 
светските хроники, из-
искани партита и теле-
визионни шоу програ-
ми отдавна е доказало 
какво ценя.

- Баба ванга е каза-
ла: „Това, което тряб-
ва да се случи - то се 
случва. всяко нещо си 
стои в пространство-
то и си чака времето 
и мястото, за да се слу-
чи”. вие доволен ли 
сте от нещата, с които 
ви е срещнала съдбата 
до момента?

- Съдбата е въпрос 
на шанс, но и умение 

студен-
т и т е 
си раз-
л и ч н и 
с п е к -
такли с 
все по-
интри-
гуващи 
п е р с о -
н а ж и . 
Д н е с 
п о -
т р у д -
но ли е 
за мла-
дите в 
с р а в -
н е н и е 
с вре-
м е т о , 
когато 
вие за-
в ъ р ш -
вахте?

- Все-
ки от 

нас живее в своето вре-
ме. Професионалната 
ми младост беше труд-

на. Не е по-лесно 
и сега. Младите 
не могат да раз-
берат времето, в 
което сме рабо-
тили аз и колеги-
те от моето поко-
ление, не е и не-
обходимо. Ние 
също само от-
части разбира-
ме трудностите, 
през които пре-
минават. Разби-
ра се, аз не гово-
ря за бита. Той е 
баналната стра-
на на всяка про-
фесия. Толкова 
банална, колко-
то е и условност-
та във възприя-
тията ни за топло 
и студено.

- „Дом за на-
шите деца”. 
с п о м е н а в а й -

ки този сериал, кои са 
спомените, които от 

раз нахлуха у вас?
- Споменът за лято и 

изненадата, че работа-
та в киното е много по-
приятна, отколкото съм 
си представял.

- споменавайки де-
ца, да ви попитам: коя 
е най-смелата постъп-
ка, която сте предпри-
емали като дете? а по-
следната, която напра-
вихте сега, в днешно 
време, коя е?

- Най-смелата, аван-
тюристична и необмис-
лена докрай постъпка 
беше тази, че не игно-
рирах налудничавата 
си идея да приема теа-
търа за своя съдба. По-
следната? Не приемам 
нищо за окончателно, 
за последно. Непрекъс-
нато осъществявам на-
лудничевите си идеи: 
скачам с бънджи, летя 
с парашут, правя си та-
туировка...

- като малък бояхте 
ли се от нещо? ако да, 
как го преодолявахте? 
а в днешно време има-
те ли страхове?

- Като малък, не. Сега 
се стряскам, когато ви-
дя жаба.

- спомнете си някоя 
своя беля като малък?

- С приятелите от дет-
ството правехме набези 

в чужди градини и кра-
дяхме череши, тропахме 
по прозорците на съсе-
дите и бягахме в мрака...

- Присъдено ви е на-
учното звание профе-
сор, както и научната 

с асен Блатечки в постановката "кредитът"

Полет

да управляваме шанса. 
Нямам причина да не 
съм доволен. А когато 
не съм, не съм доволен 
преди всичко от себе си.

въпросите зададе 
иво аНгЕлов
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Ливърпул прегърна 
континенталната купа

Вердаско препъна Гришата

„Тигрите” 
остават 
в елита

Балкан е 
шампион 

на България 
по баскетбол

„Лъвовете” ни стартираха с 2 загуби

Челси с важен трофей

лига на нациите - мъже

ивет е четвърта на 
200 м в Стокхолм

Ливърпул надви Тот-
нъм с 2:0 в Мадрид и спе-
чели тазгодишната бит-
ка в Шам-
пионската 
лига, с ко-
ето при-
бави шес-
та титла от 
турнира в 
б о г а т а т а 
си колек-
ция. Моха-
мед Салах 
откри от 
дузпа още 
във 2-ата 
минута, а 
три мину-
ти преди края резервата 
Дивок Ориги реши всич-
ко с второто попадение.

Предишните триум-
фи на “червените” дой-
доха през 1977, 1978, 

1981, 1984 и 2005 г. Ве-
че само Милан (7) и Реал 
Мадрид (13) имат пове-

че крайни успехи в КЕШ.
Отделно тимът от "Ан-

фийлд" има и три загубе-
ни финала, като най-ско-
рошният беше преди го-
дина. За Тотнъм пък то-

ва беше първо достига-
не до финал в надпре-
варата.

С р е щ а -
та на "Уан-
да Метропо-
литано" мо-
же би не оп-
равда очак-
ванията за 
атрактивен 
сблъсък и 
завърши без 
нито един 
картон. Ка-
то че ли най-
важният мо-
мент от мача 
дойде още в 

началните секунди, ко-
гато символичните гос-
ти спечелиха дузпа за 
спорна според мнози-
на игра с ръка на Муса 
Сисоко.

Отборът на Балкан (Ботевград) сложи 
край на 30-годишното чакане на шам-
пионската титла, след като „зелените“ 
победиха в мач №4 от финалните плей-
офи срещу Левски Лукойл с 90:75 (21:14; 
25:20; 27:18; 17:23), като по този начин 

Витоша (Бистри-
ца) ще играе в Пър-
ва лига и през сезон 
2019/20. Това стана яс-
но, след като футболи-
стите на Росен Кири-
лов победиха Монта-
на с 3:0. Григор Долап-
чиев (52) изведе Вито-
ша напред в резултата, 
а Емил Гъргоров (90, 
90+2) го направи кла-
сически.

 Арда (Кърджали) 
драматично се нало-
жи с 1:0 над Септем-
ври (София) и за пър-
ви път в историята си 
ще играе в елитната 
дивизия. 

Италианският се-
лекционер на наци-
оналния ни волей-
болен отбор Силва-
но Пранди направи 
страхотен повторен 
дебют начело на ти-
ма. Волейболистите 
на България удариха 
Канада с 3:1 (25:20, 
26:24, 19:25, 25:17) в 
първия си мач от тур-
нира в група 2, иг-
ран пред около 1600 зрители в за-
ла "Аконкагуа Арена" в аржентинския 
град Мендоса.

Момчетата на Силвано Пранди 
паднаха от домакините от Аржен-

тина с 0:3 (16:25, 
21:25, 23:25) във 
втората си сре-
ща от турнира в 
група 2. Волей-
болистите ни за-
писаха първа ис-
торическа загуба 
от Португалия с 
1:3 (21:25, 25:19, 
26:28, 23:25) в ма-
ча от 3-ия кръг. 
Волейболистите 

от националния отбор на Арженти-
на, водени от  треньора Марсело Мен-
дес, биха категорично дебютанта Пор-
тугалия с 3:0 (25:17, 25:21, 25:21) в пър-
вата си среща в група 2.

Ивет Лалова-Колио завърши четвърта в сприн-
та на 200 метра на Диамантената лига в Стокхолм. 
Българката финишира за 22.99 секунди (+1.3 м/сек) 
при изключително тежки метеорологични условия. 
Преди нея завършиха единствено европейската 
шампионка Дина Ашър-Смит (Великобритания) с 
най-добър резултат в света за сезона от 22.18 се-
кунди, олимпийската златна медалистка от Рио де 
Жанейро Илейн Томпсън (Ямайка) с 22.66 сек. и 
световната шампионка и европейска рекордьор-
ка Дафне Схипърс (Холандия) с 22.78 сек.

65-ата минута от дузпа 
и в 72-ата минута. По-
четният гол за гостите 
бе на сметката на Алекс 
Иуоби в 69-ата мину-

та. Така Челси спечели 
трофея в Лига Европа за 
втори път в своята исто-
рия след триумфа през 
2012/13 година.

да вземе дори сет 
срещу швейцаре-
ца Стан Ваврин-
ка в мача между 
двамата от тре-
тия кръг на "Ро-
лан Гарос". Ха-
сковлията загу-
би след три тай-
брека - 6:7 (5), 6:7 
(4), 6:7 (8). Двубо-
ят започна в пе-

тък вечерта на корт №1, 
но след 2 часа и 6 мину-
ти игра бе прекъснат за-
ради настъпилата тъм-

нина. Подновяването 
на срещата в събота за-
почна с аванс от 2:0 се-
та за шампиона от 2015 
г. Вавринка, след като в 
първите две части той 
надделя след два тай-
брека - 7:6 (5), 7:6 (4). 

На старта на турнира 
Григор Димитров побе-
ди с 3:2 сета сърбина Ян-
ко Типсаревич. Във вто-
рия кръг със същия ре-
зултат преодоля съпро-
тивата и на хърватина 
Марин Чилич. 

Антъни джошуа преживя 
кошмарен дебют на аме-
риканска земя, след като 

беше пратен в нокдаун четири 
пъти от аутсайдера Анди Руис-
младши и загуби трите си све-
товни титли в "Медисън Скуер 
Гардън".

светлин иванов регистри-
ра най-бързото бягане на 100 м, 
постигнато от българин през 
2019 г. Пловдивчанинът, който 
се готви под ръководството на 
Стойко Цонов, постигна резул-
тат от 10.51 секунди (+1.2 м/
сек) на състезание в гръцкия град 
Лутраки. Това е личен рекорд за 
Иванов.

кипърката стела саранти 
(Академик - София) с постиже-
ние от 175 см  и Габриел Митов 

(Спринт - Ч. бряг) с резултат от 
199 см станаха шампиони на Бъл-
гария за юноши и девойки под 20 
години в скока на височина. Извън 
класирането Михаил Иванов (Бе-
рое - Ст. Загора) постигна 204 см.

слави мутафов (Атлетик 

- София) е новият шампион на 
България на 200 м за юноши под 
20 години, след като от осми ко-
ридор триумфира във финала с 
21.58 секунди (+2.2 м/сек). 

мартина Писачева (Локомо-
тив - Пловдив) спечели втората 
си титла от националния шам-
пионат за юноши и девойки под 

20 години. Спринтьорката, ко-
ято все още е младша възраст, 
се окичи със златото на 200 м с 
25.21 секунди (+0.9 м/сек). Писаче-
ва стана шампионка на 100 м, а 
помогна и на щафетата на Ло-
комотив - Пловдив за сребърни-
те отличия на 4 по 100 м.

лиляна георгиева (СК Актив 
2013 - Пловдив) спечели държав-
ната титла на 800 м за девой-
ки под 20 години с резултат от 
2:09.62 минути, с който покри 
норматива за участие на евро-
пейското първенство под 20 го-
дини. В същата дисциплина при 
юношите титлата извоюва Ге-
ни Семковски (Тракия 96 - Плов-
див) с личен рекорд от 1:56.24 ми-
нути. Той стана шампион и на 
1500 м. 

В няколко 
изречения

Челси е 
новият шампион в Ли-
га Европа! "Сините" от 
Лондон спечелиха пове-
че от категорично фи-
нала в Баку срещу голе-
мия враг Арсенал с 4:1. 
Възпитаниците на Ма-
урицио Сари показаха 
страхотен футбол, осо-
бено през втората част, 
когато паднаха всич-
ките голове в срещата. 
Оливие Жиру откри ре-
зултата 49-ата минута, а 
Педро Родригес удвои 
в 60-ата. Еден Азар пък 
бе автор на другите две 
попадения за "сините" в 

Най-добрият ни те-
нисист Григор Дими-
тров игра силно, но в 
крайна сметка не успя 

спечелиха серията с резултат 3 на 
1, а с това и шампионската титла 
на България през сезон 2018/19.
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страницата подготви 
иван васЕв

 стомашната кисе-
лина е толкова силна, 
че лигавицата на сто-
маха се обновява на-
пълно на всеки 3-4 дни.
 когато киха, човек 

прави това със скорост, 
по-голяма от 160 км/
час.
 кръвоносните съ-

дове на човека са с об-
ща дължина 96 560 ки-
лометра, което е дос-
татъчно да се обвие 
екваторът два пъти и 
половина.
 За един ден чо-

вешкото сърце произ-
вежда толкова енергия, 
с която може да се за-
хранва камион повече 
от 30 километра. Енер-
гията, произвеждана от 
сърцето за цял живот, 
стига да се придвижи 
камионът до Луната и 
обратно.
 По време на жиз-

нен цикъл от 70 годи-
ни човешката кожа из-
хвърля толкова мърт-
ви клетки, достатъчни 
да се създаде цял един 
човек с тегло 47 кило-
грама.
 освен общоиз-

вестните пет сетива чо-
век има и подсетиво, 
наречено проприоцеп-
ция. Става въпрос за 
допълнително усещане 
на мозъка за движени-
ето на мускулите с чув-
ство за местоположе-
ние, форма и големина 
на частите на тялото. 
Благодарение на това 
можем да докоснем ко-
ято и да било част от 
тялото си и когато не 
я виждаме.
 ако човешкото 

око беше камера, ре-
золюцията й би била 
576 мегапиксела. За 
сравнение камерата с 
най-голяма резолюция 
(Mamiya DSLR) има 80 
мегапиксела и струва 
34 000 долара.
 За един час тяло-

то произвежда 180 ми-
лиона червени кръвни 
телца.
 ако по време на 

бременността майката 
я заболи някой от въ-
трешните органи, бебе-
то й изпраща от утроба-
та стволови клетки за 
„ремонт“.
 в човешкия пъп 

учените са открили 
1458 нови видове бак-
терии.
 Човек може да 

оцелее два месеца без 
храна.
 рецептори за усе-

щане на вкус има не са-
мо на езика, а и в стома-
ха, червата, панкреаса, 
белите дробове, ануса, 
тестисите и мозъка.

и коралите измират
лудата вúв 
Âиетнам

Светът трябва да 
преосмисли пла-
на си за справя-

не с изменението на 
климата. Това твърдят 
политологът Джошуа С. 
Голдщайн и енергети-
кът инженер Ст. Кю-
вест. Според тях не мо-
жем да се справим с 
глобалния климатичен 
проблем толкова бър-
зо, колкото е необхо-
димо, използвайки са-
мо възобновяеми из-
точници като слънче-
ва и вятърна енергия. 

Имаме на разположе-
ние по-ефективен начин 
да избегнем климатич-
ната катастрофа и спо-
ред тези експерти той се 
фокусира върху много 
повече ядрена енергия. 
Дори ако всяка нация 
внедри възобновяеми 
енергийни източници 

със същата скорост ка-
то Германия, световен 
лидер в тази област, 
бихме достигнали са-
мо една пета от глобал-
ната цел за чиста елек-
троенергия. По този на-
чин ще са необходими 
150 години, за да се де-
карбонизира планетата 
напълно, според Голд-

щайн и Кювест, а пове-
чето учени смятат, че 
имаме само около три 
десетилетия, преди да 
достигнем точката, след 
която няма връщане. И 
дори ако можем да въ-
ведем вятърната и слън-
чевата енергия по-бър-
зо, те са непостоянни 
източници на енергия, 

Учени от Лондонския 
университетски колеж 
изследваха кариери за 
добив на сини камъни, 
използвани при постро-
яването на Стоунхендж, 
и установиха как е бил 
построен мегалитни-
ят паметник, съобщи 
Юрик алърт. Те изясни-
ха, че в кариерите е има-
ло естествено формира-
ни блокове долерит. За 
разлика от обелиските 
и каменните блокове в 
древния Египет блоко-
вете долерит били из-
влечени лесно от скали 
чрез забиване на кли-
нове в цепнатини меж-
ду тях. Тези необрабо-
тени монолити били по-

ставяни върху каменни 
или земни платформи, 
използвани като товар-
ни площадки. Клинове-
те били изработени от 
относително мек арги-
лит (вид скала), за да не 
се допусне повреждане 
на блоковете долерит.

Откритите в кариери-
те парчета въглен пока-
зали, че блоковете до-
лерит са били добити 
около 3000 г. пр. Хрис-
та, когато бил построен 
Стоунхендж. В долина-
та край Карн Гедок би-
ли открити също източ-
ници на риолит - друг 
вид скала, използвана 
при построяването на 
кромлеха.

Съвременните жени се нагърбват 
с много функции и изпълняват до 14 
различни роли дневно, пише в. "Дей-
ли експрес". 

Според анкетата, поръчана от 
фирмата за ликьори "Бейлис", най-
често и безпроблемно дамите се пре-
въплъщават в приятелки, в майки, 
в съквартирантки, във фенки на 
музиката и шопинга. 

Но понякога на пред-
ставителките на неж-
ния пол им се на-
лага да се пре-
образяват и в 
по-необичай-
ни персони - във 
финансови съвет-
ници, вещи 
спестители, 
фитнес фана-
тици и, разби-
ра се, в любов-
ници. 

От проучването ста-
вало видно, че дамите са най-до-
волни от живота, когато достиг-
нат 35-годишна възраст. 

Тогава те са най-склонни да раз-
крият истинските си характери и 
идентичност. 

А нещата, които им доставят най-

голямо удовлетворение, са бракът, 
жизненият опит и семейните цен-
ности. 

Изследването констатирало, че не-
обвързаните жени изпълняват най-
много роли в живота - 91 на сто от 
запитаните. 

При задомените дами този 
процент се 
оказал по-
нисък - 79 

на сто. 
16 на 
с т о 

о т 

ан-
к е -

тира-
ните жени д о в е р и -
ли, че имат над 20 раз-
лични публични лица 

за пред хората. Но само 3 на сто от за-
питаните разкривали истинската си 
същност пред началниците и само 7 
на сто - пред колегите си.

Кристалните води на Малдивите 
са едни от най-красивите гледки на 
света. Само че има проблем - вече са 
прекалено топли. Температурата 
им достига 29 градуса. Гло-
балното затопляне пъл-
зи и към дъното. Там, 
където коралите не 
могат да го понесат 
и измират с бър-
зи темпове. Тома 
Льобер е посветил 
живота си, за да ги 
изучава и за да тър-
си начин да ги спаси. 
Белезникав - такъв е 
цветът на мъртвите ко-
рали, а само преди пет го-
дини те са греели в пищни цве-
тове. "Тук умира цяла екосистема. Ко-
ралите приютяват около 25 процента 
от морските видове", казва морският 
биолог. Той прави усилия, за да спа-
си все още живите корали, като съ-
бира корените, устояли на затопля-
нето. "Тази част е все още жива и ще 
се опитаме да я възстановим", до-

пълва Льобер. Събраните фрагмен-
ти се пренасят в специален център 
за опазване на морето. Той е част 

от луксозен хотелски комплекс, 
който осигурява половина-

та от средствата за дей-
ностите по възстано-

вяване на корали-
те. Дори и гости-
те на хотела могат 
да се включат ка-
то помагачи. Фраг-
ментите се поста-
вят върху рамки от 

пясък и метал. Те са 
основата, върху коя-

то ще израснат корали-
те. "Като при дърветата е. 

Засаждате клонче в земята, то 
пораства и се превръща в ново дър-
во", казва още морският биолог. Та-
зи структура ще се присъедини към 
хилядите други, поставени вече в мо-
рето. Защото без коралите водата тук 
няма да е същата. А и споменът от 
топлата и безметежна ваканция ще 
избледнее по-бързо.

Този странен архитектурен подвиг е построен 
през 1990 г. Това е проект за домашни любимци 
от местен архитект. За нещастие на строители-
те на този дом той е излязъл в пъти по-скъп от 
предвиденото. Именно заради това от средата 
на 90-те години се използва като къща за гости.

витие. Количеството на 
отпадъците, произведе-
ни от ядрената енергия, 
също е много по-малко 
от количеството на съ-
що така токсичните от-
падъци, произвежда-
ни от въглища и други 
горива."През целия си 
живот един американец, 
използващ атомна енер-
гия, ще произведе коли-
чество дълготрайни от-
падъци, които се поби-
рат в кен сода", твър-
дят двамата експерти. 
В крайна сметка тряб-
ва да дестигматизира-
ме ядрената енергия и 
да я включим в усили-
ята за бързо и мащаб-
но предотвратяване на 
климатичната катастро-
фа. Според Голдщайн и 
Кювест: "Това е един-
ствената стратегия, ко-
ято има смисъл".

прекалено топли. Температурата 
им достига 29 градуса. Гло-
балното затопляне пъл-
зи и към дъното. Там, 
където коралите не 
могат да го понесат 
и измират с бър-
зи темпове. Тома 
Льобер е посветил 
живота си, за да ги 

от луксозен хотелски комплекс, 
който осигурява половина-

та от средствата за дей-
ностите по възстано-

си начин да ги спаси. 
Белезникав - такъв е 
цветът на мъртвите ко-
рали, а само преди пет го-
дини те са греели в пищни цве-

те. Дори и гости-
те на хотела могат 
да се включат ка-
то помагачи. Фраг-
ментите се поста-
вят върху рамки от 

пясък и метал. Те са 
основата, върху коя-

то ще израснат корали-
те. "Като при дърветата е. 

Засаждате клонче в земята, то 

които изискват големи 
участъци земя."Това, от 
което светът се нуждае, 
е некарбонен източник 
на електроенергия, кой-
то може да бъде увели-
чен до голям мащаб 
много бързо и да осигу-
ри надеждно денонощ-
но енергия независи-
мо от метеорологични-
те условия - всичко то-
ва, без да се разширя-
ва общата площ, пред-
назначена за производ-
ство на електричество", 
пишат Голдщайн и Кю-
вест. "Ядрената енергия 
отговаря на всички те-
зи изисквания". Според 
Голдщайн и Кювест не-
обоснованите страхове 
от ядрената енергия по-
пречиха на нейното раз-

Шантавите къщи 
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ПЕТък, 7 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” (преми-
ера) – телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” – 
предаване на NOVA, нов 
сезон 

21.00 „Полицаите от края на 
града” 

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм,  сезон 21
00.30 „Костюмари” – сериен 

филм, сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм

съБоТа, 8 юНи
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Куче футболист: Евроку-

пата” – с уч. на  Ник Мо-
ран, Джейк Томас,  Лори 
Хойринг и др.

14.50 „Синята лагуна” – с уч. на 
Брук Шийлдс, Кристофър 
Аткинс,  Уилям Даниелс, 
Брадли Прайс 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 – цен-

трална емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Костенурките нинджа: 

На светло” (премиера) – с 
уч. на Уил Арнет, Мегън 
Фокс, Лаура Лини, Ноел 
Фишер, Стивън Амел, 
Тейлър Пери и др.  

22.15 „Правилата на играта” 
- с уч. на Ръсел Кроу, 
Бен Афлек, Рейчъл 
МакАдамс, Робин Райт, 
Джейсън Бейтман, Джеф 
Даниълс, Вайола Дейвис 

00.50 „Наказателят: Военна 
зона” – с уч. на Рей Сти-
вънсън, Доминик Уест, 
Джули Бенц, Дъг Хътчи-
сън, Даш Михок, Колин 
Салмън, Уейн Найт и др.   

04.45 „Куче футболист: Евроку-
пата” – с уч. на Ник Мо-
ран, Джейк Томас, Лори 
Хойринг и др. /п/

НЕДЕлЯ, 9 юНи
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” 
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Пръстен до пролетта” 

–  с уч. на Рейчъл Бостън, 
Кърби Мороу, Джеси 
Мос, Али Либерт и др.

14.15 „Да изненадаш любовта” 
–   с уч. на Лекси Джои-
ваньоли, Брант Дохърти, 
Лекси Аткинс, Ранди 
Уейн и др.

16.00 „Мистериите на Аурора 
Тийгардън: Неочаквана 
смърт” – с уч. на Кандис 
Камерън Бър, Марилу 
Хенър, Лекса Дойг, Брус 
Доусън и др.     

18.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Бърз и яростен” – с уч. 

на Вин Дизел, Пол Уокър, 
Джордана Брустър, 
Мишел Родригес, Джон 
Ортиз и др. 

22.10 „Ангели и демони” – с 
уч. на Том Ханкс, Юън 
Макгрегър, Армин Мю-
лер-Стал, Айелет Зурер, 
Стелън Скарсгард, Пиер-
франческо Фавино и др.

01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.30 „Да изненадаш любовта”  
–   с уч. на Лекси Джои-
ваньоли, Брант Дохърти, 
Лекси Аткинс, Ранди 
Уейн и др. /п/

03.40 „Пръстен до пролетта” 
–  с уч. на Рейчъл Бостън, 

Кърби Мороу,  Джеси 
Мос, Али Либерт и др. /п/

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 21/п/

ПоНЕДЕлНик, 10 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон 

21.00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сери-
ал

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
21 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 21 
/п/

вТорНик, 11 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 2 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Шеф под прикритие” – 
риалити

22.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
22 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 22 

срЯДа, 12 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 3 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Дом за всеки” – преда-
ване на NOVA, нов епи-
зод

22.00 „Добрата съпруга” – се-
риен филм

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
22 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 22 
/п/

ЧЕТвърТък, 13 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Кошмари в кухнята” 
(нов сезон) – риалити

22.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм 

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
22 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 22 
/п/

ПЕТък, 7 юНи
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът 
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът  
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът 
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът 
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00  Повторения

съБоТа, 8 юНи
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” 
09:00 „Социална мрежа” 
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”
11:00  „Спорт в обектива” 
11:45 „Букмейкър – анализи и 

коментари”
12:00 Телемаркет
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” 
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
17:00 “Офанзива”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо Огня-

нов
01:00 НОВИНИ 
01:30 07:00  Повторения

НЕДЕлЯ, 9 юНи
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парламентът на фокус” - 
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00  „Пулс” 
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” - 
09:45  Телемаркет 
10:00 „Офанзива” с Любо Огня-

нов- 
11:45  „Букмейкър – коментари 

и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” -
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ 
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”  
01:00 НОВИНИ 
01:30 07:00  Повторения

ПоНЕДЕлНик, 10 юНи
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”холивуд”п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес” 

/п/
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Беновска пита”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30  07:00  Повторения

вТорНик, 11 юНи
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю” с Наделина 

Анева- /п/ 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Офанзива” с Любо Огня-

нов  – избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 

01:30  07:00  Повторения
срЯДа, 12 юНи

06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30  07:00  Повторения

ЧЕТвърТък, 13 юНи
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30  07:00  Повторения

ПЕТък, 7 юНи
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продължение)
10.30 Новини
10.50 “Безценната перла”, се-

риал, 26 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
11.55 “Холивудски знаменито-

сти”: Джон Кюсак (п)
12.30 Новини
13.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 “Безценната перла”, се-

риал, 27 еп.
16.30 “Шведски крале” (1968 

г.),(п) Любимите българ-
ски филми

18.10 “Холивудски знаменито-
сти”: Джоди Фостър

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян

20.00 Актуално от деня
20.30 “Патилата на Спас и 

Нели” (1987г.), Любимите 
български филми

22.00 Новини
22.15 “Любов по другия начин” 

(2013г.), САЩ, Киносалон 
БСТВ

23.40 Новини - късна емисия 
(п)

23.55 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев (п)

03.10 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев (п)

04.10 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян (п)

05.10 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня (п)

съБоТа, 8 юНи
07.30 “Холивудски знаменито-

сти: Джоди Фостър (п)
07.55 “Миа и аз” 
08.20 “Общество и култура” (п)
09.35 “Патилата на Спас и Не-

ли” (1987г.),(п) Любимите 
български филми

11.30 “Студио Икономика”
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

14.00 ТВ пазар
14.30 “Професия Турист”: Сар-

диния (ІV част)
15.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян (п)
16.00 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

17.30 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев (п)

18.30 Новини
19.00 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев
20.00 “Тютюн” (1962г.), Любими-

те български филми
22.20 “Пъзел” (2013г.), Румъния, 

Киносалон БСТВ
23.50 Новини - централна еми-

сия (п)
00.20 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев (п)
01.20 “Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова 
(п)

02.10 “Цветен следобед”- из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ (п)

03.40 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

04.40 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

05.40 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов (п)

НЕДЕлЯ, 9 юНи
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Сандра Бълок (п)
07.55 “Миа и аз” - детски ани-

мационен сериал
08.20 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев (п)
09.20 ТВ пазар
09.35 “Професия Турист”: Сар-

диния (п)
10.00 “Шевица” 
11.00 “Планетата на съкро-

вищата” - анимационен 
филм (1982г.), режисьор 
Румен Петков

12.30 Новини
13.05 “Тютюн” (1962г.),(п) Люби-

мите български филми
15.40 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

16.30 “За историята 
17.30 “Гласове”
18.30 Новини 
19.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
20.00 Любимите български 

филми: “Господин за 
един ден” (1983г.) 

21.30 “Великата красота” 
(2013г.), Италия/Франция, 
Киносалон БСТВ

23.50 Новини - централна еми-
сия (п)

00.20 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

01.20 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова 
(п)

02.50 “Цветен следобед” - из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ (п)

03.50 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян (п)

04.40 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски (п)

05.40 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

06.30 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев (п)

ПоНЕДЕлНик, 10 юНи
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 27 еп. (п)
11.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, се-

риал, 28 еп.
16.35 “Майстор на акварела” - 

документален филм
17.00 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Кевин Спейси
18.30 Новини
19.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

20.00 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев

21.00 “Карамбол”(1966 г.),
22.30 Новини
22.45 “Как убиваха Югославия. 

Сянката на Дейтънското 
споразумение” - Киноса-
лон БСТВ

23.30 Новини 
23.45 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.40 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
03.40 “Червен картон”- спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

04.40 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

06.30 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев (п)

вТорНик, 11 юНи
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 28 еп. (п)
11.30 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

12.30 Новини
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, се-

риал, 29 еп.
16.35 “България в картини” - 

документален филм
17.00 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев (п)
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Линдзи Лоун
18.30 Новини 
19.00 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 “Ако не иде влак” (1967 

г), Любимите български 
филми

21.10 “Раждането на една 
пластика” - документа-
лен филм

22.00 Новини
22.15 “Романови”, І част - Кино-

салон БСТВ
23.00 Новини - късна емисия
23.15 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.20 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев (п)
03.20 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев (п)
04.20 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
05.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова (п)
07.00 Актуално от деня (п)

срЯДа, 12 юНи
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 29 еп. (п)
11.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, се-

риал, 30 еп.
16.35 “Да уловиш красотата” - 

документален филм
17.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян (п)
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Еди Мърфи
18.30 Новини
19.00 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня
20.30 “Левиатан” (2014г.), Ру-

сия, Киносалон БСТВ
22.50 Новини
23.05 “Романови”, ІІ част - Ки-

носалон БСТВ
23.50 Новини
00.05 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.20 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
03.15 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

04.15 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (п)

05.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня (п)

ЧЕТвърТък, 13 юНи
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 TВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продължение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 30 еп. (п)
11.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, се-

риал, 31 еп.
16.35 “По пътя” - документален 

филм
17.00 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев (п)
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Никълъс Кейдж
18.30 Новини 
19.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият беглец” (1972 г.), 

Любимите български 
филми

22.00 Новини
22.15 “Романови”, ІІІ част - Ки-

носалон БСТВ
23.00 Новини
23.15 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.15 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

03.15 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

04.15 “Студио Икономика” с во-
дещ Нора Стоичкова(п)

05.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)
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евРоком

ПЕТък, 7 юНи
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  «Сегодня 7 июня. День начи-

нается» (6+)
10:00  «Модный приговор» (6+)
11:00  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Премьера. «Три аккорда» 

(16+)
23:20  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Камиль Ларин, Леонид Барац, 

Ростислав Хаит, Александр 
Демидов, Нонна Гришаева в 
фильме «День радио» (16+)

02:00  Александр Абдулов, Татьяна 
Друбич, Владимир Зельдин, 
Александр Кайдановский, 
Алексей Жарков в фильме 
Станислава Говорухина «Де-

сять негритят» (12+)
04:15  Карина Андоленко, Леонид 

Бичевин, Валерия Ланская, 
Сергей Горобченко, Елиза-
вета Арзамасова в фильме 
«Рябиновый вальс» (16+)

съБоТа, 8 юНи
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  Владимир Высоцкий, Алексей 

Петренко в фильм «Сказ про 
то, как царь Петр арапа же-
нил» (0+)

08:20  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  К 90-летию певицы. Премье-

ра. «Людмила Зыкина. Опус-
тела без тебя Земля... » (12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт» (6+)
13:15  Премьера. «Живая жизнь» 

(12+)
15:20  Елена Яковлева, Виталий Ха-

ев в комедийном детективе 
«Любопытная Варвара — 2» 
(16+)

17:05  Кино в цвете. «Берегись авто-
мобиля» (0+)

18:50  «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
20:00  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:20  Премьера. Аглая Тарасова, 

Мария Аронова, Александр 
Петров, Милош Бикович, 
Ксения Раппопорт в фильме 
«Лёд» (12+)

00:25  Алексей Чадов, Вилле Хаапа-
сало, Вера Брежнева, Свет-
лана Ходченкова в фильме 
«Любовь в большом городе» 
(16+)

01:55  Нина Русланова, Михаил 
Боярский, Валентин Смир-
нитский в фильме «Куда он 
денется!» (12+)

03:25  Виталий Доронин, Николай 
Лебедев, Николай Рыбников, 
Юрий Медведев в фильме 
«Нормандия — Неман» (12+)

НЕДЕлЯ, 9 юНи
06:00  Новости
06:10  «Юрий Яковлев. „Распустили-

сь тут без меня!“» (12+)
07:00  Михаил Козаков, Юрий Яко-

влев в фильме «Выстрел» 
(12+)

08:15  «Часовой» (12+)
08:45  «Здоровье» (16+)
09:40  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)

10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:30  Премьера. Жанна Бадоева в 

новом проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11:25  «Видели видео?» (6+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Видели видео?» (6+)
13:05  «Леонид Филатов. „Надеюсь, 

я вам не наскучил... “» (12+)
14:05  Георгий Жжёнов, Леонид 

Филатов, Александра Яковле-
ва в фильме «Экипаж» (12+)

16:45  Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон. 
Финал (0+)

19:25  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)
23:40  Премьера. Зоя Бербер, Ками-

ль Ларин, Сергей Аброскин, 
Наталья Рудова в комедии 
«Счастья! Здоровья!» (16+)

01:10  Евгений Миронов, Северия 
Янушаускайте, Дмитрий 
Марьянов, Ксения Раппопорт 
в фильме «Норвег» (12+)

03:00  Иван Дмитриев, Наталья 
Медведева, Олег Анофри-
ев, Светлана Дружинина в 
фильме «За витриной униве-
рмага» (12+)

ПЕТък, 7 юНи
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Ангелина
00:05 К 220-летию cо дня рождения 

А.С.Пушкина. Мой Пушкин
02:05 Поиски улик
03:45 Андрей Малахов. Прямой эфир

съБоТа, 8 юНи
06:00 Утро России. Суббота
09:20 По секрету всему свету
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время

11:40 Пятеро на одного
12:25 Пешком... Горки Ленинские
12:55 Петровка, 38. Х/ф
14:25 Без права на ошибку. Х/ф
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 На рассвете. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:25 Почти смешная история. Х/ф
03:55 Слон и Моська. Х/ф

НЕДЕлЯ, 9 юНи
06:00 На рассвете. Х/ф
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:35 Смеяться разрешается
14:15 Далекие близкие
15:40 Выход в люди
16:35 По щучьему велению. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
01:30 Торжественная церемония откры-

тия ХХХ кинофестиваля “Кинотавр”
02:45 Георгий Жженов. Русский крест
04:10 Женщины на грани

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПЕТък, 7 юНи
07.45  Новини  повторение 
08.00  Ранни вести   на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот   

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване  пов-
торение  

14.00 „Дискусионно студио“  
повторение  

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“  

повторение  
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти  повто-

рение  
17.30  Новини  на живо 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт  
на живо  

18.30  „Прокудени от бащин 
край“  повторение  

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване  на живо 

21.00  “Час по България” с 
водещ Пламен Павлов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

22.30  Дневниците на уфолога  
повторение  

23.45  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.   повторение 
01.00  “Дискусионно студио”  

повторение   
02.00  „Прокудени от бащин 

край“  повторение 
03.00  “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев  повторение 

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване  пов-
торение  

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение   

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 
съБоТа, 8 юНи

07.45  Новини  повторение 
08.00  Ранни вести  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков  
на живо 

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия  на живо 

12.45  “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева 

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина  на живо 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване  на 
живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова  
на живо 

22.30  Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия  повторение  

23.00  “Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков   
повторение 

01.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение  + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката  повторение  

03.15  “Изгнаници клети“ 

03.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване  пов-
торение 

05.30  “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова  
повторение 
НЕДЕлЯ, 9 юНи

08.00  Ранни вести   на живо  
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков  на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт   на 
живо 

14.00  Разбулване -  повторе-
ние 

15.00  „Прокудени от бащин 
край“ с водещ Стоян Рай-
чевски  на живо 

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“  на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00  “Алтернативи”  на живо 
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

22.30  „Час по България“  пов-
торение  

23.30  “Фронтално”   повторе-
ние 

01.30  Новини.Прогноза за 
времето повторение 

01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край -  повторение 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт   повто-
рение 

05.15  “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева   повторение  

06.45  „Дискусионно студио”  
повторение  

ПоНЕДЕлНик, 10 юНи
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 Алтернативи – повторе-

ние 
14.15 Паралакс - повторение 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - повторение 

16.00  Първото благо 
повторение  

17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00 Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30  Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00 Дискусионно 
студио”повторение

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение  

03.00  Телевизионен форум  
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно 
студио”повторение

вТорНик, 11 юНи
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров  Й. Апостолов на 
живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

22.30 „Директно за културата“ 
- повторение

00.30 Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.00 “Дискусионно студио”  
повторение 

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно 
студио”повторение

срЯДа, 12 юНи
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение
14.00  Дискусионно студио” 

повторение
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо  

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00 „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времетоповторение
00.30  Дискусионно студио” 

повторение
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  повторение 
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30 Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
повторение

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение 

06.45  Дискусионно 
студио”повторение

ЧЕТвърТък, 13 юНи
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести  на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот  

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00 Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30  Паралакс – повторение
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30- „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката 

00.30  Новини. Прогноза за 
времетоповторение

01.00  „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00 “Първото благо“ - повто-
рение  

04.00  “Край Босфора“ повто-
рение

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

05.45  Дискусионно 
студио”повторение

ПЕТък, 7 юНи
10:30 Истинска любов - 31 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 6 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
14:45 Новини 
15:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

16:00 Делници - с Николай 
Колев 

18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Дискусионен клуб 

СПОРТ - Спорт 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 31 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 6 еп. - 

Сериал 
03:30 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 
Диков 

съБоТа, 8 юНи
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

11:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Дискусионен клуб 
СПОРТ - Спорт 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 България на живо - с Иво 

Божков 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Дискусионен клуб 

СПОРТ - Спорт 

05:30 България, която съгра-
дихме - Документален 
филм

06:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

НЕДЕлЯ, 9 юНи
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

18:00 Новини 
18:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

19:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
06:59 Делници - с Николай 

Колев

ПоНЕДЕлНик, 10 юНи
10:30 Истинска любов - 32 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 7 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 България на живо - с Иво 

Божков 
21:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
22:00 Военна прокуратура - 2 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 32 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 7 еп. - 

Сериал 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
05:30 България на живо - с Иво 

Божков 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

вТорНик, 11 юНи
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:30 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
05:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

05:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:00 България на живо - с Иво 
Божков 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

срЯДа, 12 юНи
10:30 Истинска любов - 33 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 8 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
14:15 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
19:30 Новини 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 33 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 8 еп. - 

Сериал 
03:30 Заедно за промяната - с 

Елеонора Василева 
04:30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

05:00 Честно казано - с Люба 
Кулезич 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

ЧЕТвърТък, 13 юНи
10:30 Истинска любов - 34 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 9 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 34 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 9 еп. - 

Сериал 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 
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воДоравНо: „Българан е галант“. Диагонали. Ефир. 
Микрококи. Арена. Ивана. Отокар. Юни. Итал (Йоан). Ко-
мита. Адая. Бутало. Асам. Катери. Ака. „Атомик“. Митеран 
(Франсоа). Аморос (Жан). Дан. Мана. Иринина (Наталия). 
Асир. Атина. Ера. Атака. „Ацис“. Баретер. Ест. Имитатор. 
Ерато. Унес. ТАТ. Обер (Даниел Франсоа). „Ленор“. Ка-
ма. Емирати. Ироним. Особа. Икономика. Иретели (По-
лиевкт). Абонат.  оТвЕсНо: „Съдии на самите себе си“. 
Ликвидатори. Тремор. Агара. „Аморина“. Арибе. Агония. 
Монацит. Рат. Брокат. Киси (Кен). „Имола“. Ано (Жан Жак). 
Абак. Неси. Етил. Анаколут. Дар. Туники. Елит. Тема. Аба-
но (Пиетро). Аги. Окарина. Атерина. Аколит. Сарос. Роб. 
Алерамо (Сибила). Емитер. Комо. Афери. „Арарат“. Та-
нин. „Пнин“. Тъкан. Керамика. Трама. Ана Мар. „Тамат“. 

аМЕрикаНска кръсТословиЦа 
хориЗоНТалНо: А. Карикатура – Икар; Б. Атол – Кител – Ра; В. Пе-

ликан – Салам; Г. Лотос – Ре – Ало; Д. Ати – Нобил – Не; Е. Ама – Нерон 
– Райе; Ж. Оакпи – Лазарет; З. Амеба – Казус – Ли; И. Ад – Липа – Нар 
– Пан; Й. Апис – Карл – Дере. вЕрТикалНо: 1. Фа – Естакада; 2. Рал /
Фьодор/ – Имам; 3. Фитил – Апели 4. Кокон – Ибис; 5. Балатон – АП; 6. 
Нобел /Алфред/ – АК; 7. Бук – Сирак; 8. Рис – Лозана; 9. Катар – Назал; 
10. Елен – Рур; 11. Рила – Ерес; 12. Ма – Ат – ПЕ; 13. Бар – Лай – Лар /
Питер ван/; 14. Расо - Емине

 1. Роба – Бора 2. Мито – Имот 3. Соба – Сабо 4. Пике – Екип 5. Не-
ва – Вена 6. Зола /Емил/ – Лоза 7. Кост – Скот /Уолтър/ 8. Нара – Рана 9. 
Ками – Маки 10. Рима – Мира 11. Мура – Амур 12. Заир – Риза 13. Но-
ма – Амон. Названието на романа на Даниел Дефо е: РОБИНЗОН КРУЗО 

аНаграМа

 сТр. 27
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Съобщение

малки ОБяви

ваЖНо!
въЗПоМиНаНиЯ, скръБНи вЕсТи, ПоЗДравлЕ-

НиЯ, ЧЕсТиТки иЗПраЩайТЕ На аДрЕс: 1421 соФиЯ, 
кв. „лоЗЕНЕЦ“, Ул. „криволак“ №48, вх. „в“, За в. 
„ПЕНсиоНЕри“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова или 
на ръка. в пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

имОти

Скръбна веСт

Скръбна веСт

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - домашен май-
стор поправя мебели, догра-
ма и др. Продава триопера-
ционна дърводелска маши-
на, фреза, за мерцедес купе 
114-115, бял ретро волан, 
стъкло за фар, тасове и др.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава ките-
ник, спортен велосипед, пи-
шеща машина, микроскоп, 
аптекарска везна, грамофон, 
часовник с кукувица, старин-
ни часовник и телефон

032/252448 - продава да-
чия логан на 25 хил. км. Цена 
10 хил. лв.

0898/225563 - за колек-
ционери - продава рестав-
рирани 2 "Симсон" от 1965 
г., идеални

0877/882177 - "Панча-
тантра" - древноиндийска 
книга, след Библията - най-
разпространена в света, 200 
превода на 60 езика, от 4-ти 
век досега. Книгата е с на-
ставления и мъдрости - 200 
лв.

0898/225564 - давам за 
ползване младо засята лю-
церна на първо косило. Из-
годно! В Пловдивска област, 
Първомай

0877/773245 - продавам 
скулптурен барелефен порт-
рет на Исус Христос с двана-
десетте му ученици. Разме-
ри 60/40

0898/483353 - продавам 
джип мицубиши паджеро 
спорт, 2001 г., турбо дизел, 
дългата база, с кожен салон, 
с теглич, с нови зимни гуми, 
с малкия данък. За 2019 г. е 
платен

0897/866919 - купувам 
музикални инструменти, 

0898/225564 - при-
ема младо семейство, 
пенсионерка, пенси-
онер до 65 г. - за под-
дръжка на идеален сел-
ски имот в Пловдивско

0884/912727 - наемам 
апартамент от собстве-
ник в София

0884/912727 - купу-
вам апартамент от соб-
ственик в София

02/469/0408 - прода-
ва едностаен, реконстру-
иран в двустаен апарта-
мент, с гараж. Цялата 
сграда е санирана отвън 

Събор-надпяване
 "Беклеме 2019"

От 1 юни започна записването за събора-
надпяване "Беклеме 2019", който ще се със-

тои на 24 и 25 август.
Заявки за участие на тел. 0670 5 72  39, 

0878591275 и 0887542842. 
Заповядайте!!!

български, електрически ки-
тари, ехолани, синтезатори и 
лампови усилватели

0889/378252 - въртяща 
се поставка за торти и изло-
жения с елток - 65 лв., мини 
казан за ракия - 160 лв., раз-
тегателна маса - 45 лв.

0888/245413 - продава 
ръчна месомелачка - 45 лв., 
два единични полилея - по 
15 лв., спален чувал - 20 лв., 
елмашинка за рязане на хляб 
- 30 лв.

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - продава 
дърводелски машини, цир-
куляр за професионални це-
ли, струг за метал, колелета 
и плотове за банциг, джип 
„Ланд Ровър“ - модел 2003 
г., с документация, ремарке 
за лека кола, руско, ориги-
нално, с документация

0879/864103 - продава 
товарен автомобил ГАЗ-53, 
дизел - перкинс, мотор ИЖ 
- Планета - 350 куб.

0889/993415 - прода-
ва вътрешни врати от етаж, 
правени по поръчка - 50 лв., 
и 20-литрова газова бутилка 
пропан бутан - 20 лв.

0 8 9 6 / 6 3 1 1 4 3 , 
02/9878503 - продава рин-
гова количка за инвалид, ин-
валиден стол, комбиниран за 
тоалет и баня - почти нови

0885/335852 – продава 
мотофреза с гумени колела 
и почти нов четиритактов 

двигател 6,5 кв.
0898/380387, 02/824129 

– продава радиокасетофон, 
спортен велосипед, часов-
ник с кукувица, китеник, ми-
кроскоп, аптекарска везна, 
грамофон, старинни часов-
ник, телефон, фотоапарат

0888/606053 – купува за-
пазени стари книги на руски 
език, печатани преди 1940 г.

032/249675 – продава 
по съгласие нафтова печка 
„Балкан”, годна, радиоапа-
рат „Селена”, филмов про-
жектор с 6 цветни диапо-
зитива от Ермитажа, Петер-
бург. Продава голям серви-
зен комплект, малък сервиз 
от лъжички, табла за игра, 
мъжка кожена чанта

0893/542277 – продава 
мерцедес А160, на бензин, 
2001 г., сив, металик, кли-
матик, алуминиеви джанти 
– 2000 лв.

с 10 см стиропор, вътре 
всичко е ново, боядиса-
но, сменени са вратите и 
прозорците. Изложение-
то е изток-юг, има парк с 
много зеленина; връзка 
с всички превозни сред-
ства, до 3-5 минути, съ-
що и с всички вериги за 
пазаруване. Наблизо има 
и медицинско обслужва-
не. Без отопление темпе-
ратурата е 18-20 градуса.

0878/768442 - прода-
ва стара къща в с. Агато-
во с 1 дка дворно място 
със стопански сгради и с 
геран, гараж и асми. С ху-
бав изглед. Изгодно!

0886/401737 - прода-
ва едностаен апартамент, 
преустроен в двустаен, с 
гараж, оборудван с ток и 
вода, и др. Сградата е са-
нирана вън с 10 см стиро-
пор. Има връзка с всички 
превозни средства

0889/613432 - частно 
лице купува апартамент 
60 кв. в кв. "Дружба" - об-
заведен

0879/100320 – прода-
ва 3,7 дка нива с над 400 
шестгодишни канадски 
тополи – в нея, на пет км 
източно от Пазарджик

0876/212235 – прода-
вам къща с 4 стаи, баня, 
тоалетна във вилната зо-
на на с. Побит камък, Раз-
градско, с чист въздух и 
тишина

0895/126075 – купува 
къща на изплащане в об-
ластите Ловеч, Габрово и 
Търново

0889/613432 – дава 
под наем апартамент – 
200 лв., в Ст. Загора

0899/164904 – прода-
ва имот в София с разре-
шена виза за проектира-
не на къща – 8800 лв.

08133/2567 – прода-
ва къща гредоред, 4 стаи, 
баня с тоалетна, двор, га-
раж – в с. Ряхово, Русен-
ско

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор,  лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0893/852626 – про-
дава къща на два етажа 
– 8000 лв., има ток, вода, 
баня, 900 кв. м стопански 
сгради

0988/233207 – прода-
ва в с. Телиш къща, двор 
1 дка и кухня, гараж, 120 
асми около къщата. Тя е 
с 6 стаи, 4 мазета плюс 
навес – помещение ½ от 
двора с овощна градина. 
Наблизо има хранителен 
магазин

0878/181538 – прода-

ва къща с 5 стаи, декар 
двор, сгради за животни, 
с. Ставерци. Цена по до-
говаряне

0988/339388 – про-
дава/заменя двор с къ-
ща, гараж, кладенец – с. 
Пъдарско, Плодивско – 
6000 лв.

0894/297967 – прода-
ва вила 3 ет. – Момин про-
ход, на 60 км от София. 
Цена 50-60 хил. евро, на-
пълно обзаведена

0897/507266 – купува 
гарсониера в комплекс 
„Аврен” – Ямбол. Без по-
средник! Спешно!

0877/882177 - прода-
ва имот 880 кв. м близо 
до язовир "Искър".  Дву-
стайна дървена къща 18 
кв. м, много строителен 
материал. Облагороден, 
електрификация, инфра-
структура много добра. 
Отлична панорама, ти-
шина, чист въздух, на 40 
км от София. Подходящ 
за туризъм, ски, риболов, 
за лов на водоплаващ ди-
веч, зайци, сърни, диви 
прасета. 60 хил. лв.

0882/488551 – прода-
ва подземен гараж в цен-
търа на Пловдив

0884/411758 – про-
дава двуетажна къща в 
с. Нова Върбовка, общ. 
Стражица – 5000 лв.

0988/772744 – купу-
ва къща в Стрелча, цен-
трална част. Може и сре-
щу гледане на възрастни 
хора

0877/038063 - търси 
самостоятелна квартира 
на село в Пловдивска или 
Смолянска област, с до-
бри условия

0897/299174 - прода-
ва къща в гр. Земен, 90 
кв., двор 1 дка, допълни-
телни постройки

0885/663425 - тър-
си да купи една стая със 
собствен санитарен въ-
зел на партерен етаж - в 
Бургас

0897/042029 – пред-
лага къща на село на се-
мейство пенсионери или 
пенсионерки, безплатно 
и безсрочно. Условия – 
много добри. Който ня-
ма дом, да заповяда!

02/690408 – след 18 ч. 
– давам стая под наем в 
жк „Люлин – 3”. Сградата 
е санирана и топла. Из-
годно!

0878/464628 – в поли-
те на Рила, село Ресило-
во, продава къща с голям 
двор, бунар и други екс-
три. Цена 40 000 лв.

0889/027105 – прода-
ва се едноетажна масив-
на къща, лятна кухня с ба-

На 1 юни 2019 г. почина 
д-р ПЕТър ИвАНОв 

СТАНЕв
Роден в с. Самоводене 

 на 25 юли 1935 г.
През 1965 г. завършва  

СУ „Кл. Охридски” – специ-
алност история с профил 
археология.

Бил е уредник в Истори-
ческия музей във В. Търно-
во и работи там до пенсионирането си. Участва 
в археологически проучвания на хълма Царе-
вец и самостоятелно проучва исторически обек-
ти. През 2002 г. излиза книгата му „Самоводене. 
Неолитна селищна могила”. През 1992 г. защи-
тава дисертация и получава научна степен док-
тор по история.

Под ръководството му излизат пет тома от 
сборника „Самоводене от древността до наши 
дни”. Публикувал е над 100 научни съобщения 
на български, френски, английски и немски език. 

Велико Търново и Самоводене загубиха лич-
ност със световно значение!

Поклон пред светлата му памет!
от самоводското землячество в софия и 
семейството – съпруга светлозара и син иво

На 2 юни 2019 г. 
почина

доцентът д-р по социология 
и философия

ГЕОрГИ НИкОЛОв МИТкОв
Роден през 1925 г. в с. Само-

водене. Получава висше обра-
зование в Московския държа-
вен университет „М. В. Ломо-
носов” през 1958 г. със специ-
алност руски език и литература, фолклор и етно-
графия.

През 1968 г. завършва у нас първия курс по соци-
ология и придобива звание доктор по социология.

През периода 1958-2000 г. е преподавател във 
ВНВУ „Васил Левски” във Велико Търново по руски 
език. Като доцент преподава политология и соци-
ология в същото училище.

Автор и съавтор на редица учебници, пособия 
за обучение на курсантите.

Има 15 самостоятелни книги и стотици публика-
ции. Проследява живота и психологията на само-
водските гурбетчии в миналото.

Участва най-активно в обществения живот и в 
дейността на пенсионерския съюз в Самоводене.

За своята дейност е награден с ордени и 
медали. На страниците на „Пенсионери”  е 
публикувал много разкази, очерци и рецен-
зии за книги.

С неговата смърт самоводската общественост 
загуби един от най-добрите си дейци на културата 
и писателската дейност.

Дълбок поклон пред светлата му памет!
от самоводското землячество в софия и 

семейството – съпруга Елена и синове Никола 
и валентин
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ЗаПОЗнайте се

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

времетО

Д-р иван сТоЯНов
магнитни бури - 6, 7.VI. 

5 юНи, 3 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, лУНа 

в рак 
Много важно е да не про-

пуснете подходящото време 
за реализация на замислите; 
даже ако ви се струва, че не 
всичко е благоприятно, на-
правете крачка в избраната 
посока.

6 юНи, 4 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, лУНа 

в лъв 
Може да използвате сед-

мицата за решение на всякак-
ви лични проблеми. Това е 
най-подходящият период за 
търсене на постоянен парт-
ньор. Духовното ви развитие 
също няма да остане в застой.

7 юНи, 5 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, лУНа 

в лъв 
От гледна точка на нови 

запознанства и романтични 
отношения денят е многоо-
бещаващ. Що се отнася до 
здравето, то ще бъде добро, 
ако се научите да не прето-
варвате организма си с нерв-
но напрежение.

8 юНи, 6 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, лУНа 

в лъв 
Денят обещава относи-

телна стабилност в лични-
те отношения. Все повече са 
представителите на знака, 
които искат най-накрая да 
акостират в тихо пристани-
ще и да спрат да търсят бу-
ри и страсти.

9 юНи, 7 лУНЕН ДЕН, 
НарасТваЩа лУНа, лУНа 

в ДЕва 
С вашите партньори и 

приятели на първо място ще 
излезе духовната близост, а 
не общите интереси. Все по-
вече приятели ще се приоб-
щят към вашия начин ви на 
живот. Много от тях ще се от-
кажат от вредните навици.

10 юНи, 8 лУНЕН ДЕН, 
Първа ЧЕТвърТ, лУНа в 

ДЕва 
Нови запознанства праве-

те само ако се налага. Най-ва-
жно е обаче да  обърнете вни-
мание на здравето. Силното 
влияние на звездите ще се от-
рази върху вашите действия. 
Ще бъде полезно да поспор-
тувате.

ЛУНЕН 
КАЛЕНДАР

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (5.VI.- 11.VI.2019 г.)

метеорологичните условия през периода остават от-
носително неблагоприятни за здравето на страдащите 
от хроничен бронхит. с профилактична цел, а и при на-
стъпили вече дихателни проблеми е препоръчително не-
колкократното дневно втриване в ноздрите на пропо-
лисов мехлем за хрема. съдържащите се в него прополис 
и етерични масла упражняват силен противовъзпалите-
лен и директен противомикробен ефект. От полза ще бъ-
де пиенето на чайове от листа от подбел и живовляк, от 
стръкове от мащерка, риган и жълт кантарион, от цве-
тове от лайка и черен бъз и др.

в сряда дъждовното време все още ще продължи – както 
се предвиждаше в прогнозите. Ще има и гръмотевични бури 
на места. температурите ще са от 11 до 22 градуса. в чет-
въртък валежите постепенно ще спират, но все още на ня-
кои места ще превалява. температурите ще започнат да се 
повишават с градус-два. в петък процесът по подобряване 
на времето ще продължи. в събота ще е предимно слънчево, 
като температурите ще са от 14 до 27 градуса. в неделя об-
лачността ще се увеличи, но незначително, а температури-
те ще се запазят в същите граници. в понеделник обаче от-
ново ще започнат превалявания. но във вторник времето ще 
се подобри, като температурите ще са от 16 до 27 градуса.

ДЖЕСиКА

овЕН - Опитайте се да 
овладеете свои слабо-
сти, които могат да се 

превърнат в сериозна пречка 
в отношенията с децата. Здра-
вословни проблеми няма да ви 
съпътстват на този етап. 

ТЕлЕЦ - До среда-
та на периода избяг-
вайте инициативи, 

за които нямате достатъчно 
познания. Действайте логич-
но и не обръщайте внимание 
на нападките, отправени ви 
от роднини. 

БлиЗНаЦи  -  Огра-
ничете до минимум 
нену жните разходи. 

Предпазвайте се от допуска-
нето на грешка, която може да 
предизвика поредица от гафо-
ве в семейния бюджет. 

рак - Добре е да се 
уповавате на чув-

ството си за хумор и самои-
ронията. Не демонстрирайте 
слабостите си. Погрижете се 
за здравето си и това на парт-
ньора ви в семейството. 

лъв - Ще да се почув-
ствате по-добре, ако 
поставите начало на 

ново запознанство, благода-
рение на което ще стабилизи-
рате финансовите си приходи. 
Проблеми със здравето няма 
да имате. 

ДЕва - Следвайте пе-
дантично режим на по-
чивка. В края на седми-

цата мнозина от вас ще се изпра-
вят лице в лице с нови задълже-
ния, които ще засилят личното 
ви удовлетворение. 

вЕЗНи - Ще страдате 
почти през цялото вре-
ме от хронична умора 

и цялостно изтощение на орга-
низма. Залагайте на съня и пра-
вилния режим на хранене и на-
товарване. 

скорПиоН - През почив-
ните дни се опитайте да 
разрешите най-неотлож-

ните въпроси, свързани с ин-
тимната ви половинка. Възмож-
но е част от вас да са обзети от 
натрапчиво чувство на самота. 

сТрЕлЕЦ - Положение-
то ви ще изглежда ста-
билно, но съществува 

реална опасност от емоционал-
ни крайности. Не попадайте в 
плен на страстите, които могат 
тотално да объркат живота ви. 

коЗирог - Не давай-
те и не взимайте пари 

назаем. В началото на периода 
колкото сте по-предприемчи-
ви, толкова по-голяма е вероят-
ността да постигнете целите си. 
Здравето ви е стабилно. 

воДолЕй - Обърнете 
внимание  на близко-
то си обкръжение. До 

средата на периода внимателно 
преценявайте приходите и раз-
ходите и не давайте пари наза-
ем. Погрижете се за здравето си. 

риБи - Съсредоточете 
усилията си върху раз-

решаването на въпроси, от ко-
ито очаквате конкретни резул-
тати. Ще получите сигурни сиг-
нали за придобивки. Успехите 
ви от материален характер ще 
се увеличават.

БиОПрОгнОЗа

032/249675 - баща на 89 и 
син на 62 г. отново търсят же-
на до 65 г. - здрава, непушач-
ка, с пенсия, без ангажимен-
ти - за гледане срещу унас-
ледяване

Ôîíäàöèÿ „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå” è 
îðãàíèçàöèîííèÿò êîìèòåò íà íàöèîíàëíèÿ 
ôåñòèâàë „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå – Âàðíà, 2019”

ви каНЯТ 
за участие в един уникален празник 
на хората  на 55 и повече години, кой-
то ще се проведе на 19 и 20  окТоМ-
ври т. г. в зала „конгресна” на Дво-
реца на културата и спорта - варна.

Фестивалът се организира  с под-
крепата  на Община Варна, от Област-
ния и общинските съвети  на СП-2004 
- Варна и в. „Пенсионери”.

Състезанието се провежда в пет 
категории: изпълнители на градски 
и популярни песни; естрадна музика; 
групи за автентичен фолклор;  оби-
чаи;  народни песни и танци; народ-
ни хорове и групи за обработен фолк-
лор; хорове за школувано пеене; хо-
рове за православни и църковни пес-
нопения и духовна музика; и худо-
жествено слово.

Петчленно жури ще оценява из-
пълненията, като на 19 октомври ще 
се обявят резултатите и ще бъдат връ-
чени наградите. На 20 окТоМври 
от 14 ч. ще се състои премиерата 
на поетичния сборник „Листопад на 
спомените”с произведения на автори 
от страната. Ще бъдат връчени награ-
ди на най-добрите.

Художествените състави и изпъл-
нители не заплащат такси за участие. 
При желание за нощувка организа-
торите съдействат за настаняване в 
подходяща база в рамките на града и 
курортните комплекси на преферен-
циални цени. Всички разходи на из-
пълнителите са за тяхна сметка.

Регламент и талон-заявка  могат  да 
се изтеглят  от интернет страницата 
и фейсбук група „Листопад на спо-
мените-Национален фестивал”. За-
явки за участие ще се приемат до 
15.9.2019 г.  по пощата и на имейл ад-
рес с попълнена заявка-образец: ва-
рна 9020, кв. възраждане, бл. 73, вх. 
г, ет. 2, ап. 35 – стефка Делина, тел. 
0878 906978,  listopadnaspomenite@
abv.bg,  и гергана стоянова, тел. 
0887 055586, за поетичен сборник 
„листопад на спомените”–варна 
9010, ул.”Евлоги георгиев”, бл. 23, 
вх. Б, ап. 92, Данка ат. стоянова, 
email: danistoianowa@mail.bg, тел. 
0897 898965

геновева Михова, председател 
на организационния комитет на 

фестивала и председател на Фон-
дация „листопад на спомените”.

Забележка: датите в обявата за провеждането на фестивала са 
променени. моля обърнете внимание! от организаторите

КОНцЕРТ

с медийното съдействие на в. „ПЕНсиоНЕри”

РУСКИТЕ РОМАНСИ -
ПРЕЛЕСТ И ВЪЛШЕБСТВО

ТЕМЕНУжкА ТЮФЕкЧИЕвА
19 юни 2019 г., сряда, 17,30 ч.

в Руския културно-информационен 
център, Мраморната зала

ул. „Шипка” 34, София
тел.  0898 417 945

в Руския културно-информационен в Руския културно-информационен в Руския културно-информационен в Руския културно-информационен 

на МАрИЯ ПЕТрОвА 
БАЙкОвА
от Бургас

на 7 юни 2019 г.
Скъпа приятелко, 
От сърце ти желая 

много, много здраве, 
щастие и къс-

мет!
Цвета

ЧЕСТИТ
РОЖДЕН ДЕН

(20 май) 

на АНГЕЛ 
ЦвЕТАНОв 

и НАДЯ 
ХрИСТОвА 

ДрАГУЦОвИ
от с. Подем, 
обл. Плевен, 
общ. Долна 

Митрополия
Мили мамо 

и татко, бабо и 
дядо, помните 
ли най-хубави-
те пожелания, 
когато бяхте пред олтара и се женихте?! Ето че 
те са се сбъднали и вие продължавате да бъде-
те заедно и да се подкрепяте. Желаем ви любов, 
разбирателство, радост и усмивки. Винаги да сте 
все така озарени заедно, устремени, единни и 
сплотени! Подкрепяйте се, обичайте се и бъде-
те здрави! Обичаме ви и ние и ви благодарим, 
че ни помогнахте да изградим характер, непо-
дражаем и истински като вашия - сърцат и до-
бротворен!

с признателност и обич от: дъще-
ри Цветелинка и Малинка, зетьове 
юли и иво, внуци Михаел и Никола, 
борбената къщовница баба Цанка, 
близки роднини и приятели

ЧЕСТИТ 35-ГОДИШЕН 
БРАЧЕН ЖИВОТ

0894/768863 - приема без 
ангажименти бездомна здра-
ва дама от 64 до 75 г. за до-
глеждане и унаследяване. 
Добър съм, тих и весел човек

0 8 9 3 / 9 9 5 4 9 2 , 
0895/245207 - пенсионер 
търси свободна жена, също 
пенсионер, без проблеми, с 
добър характер, милостива, 
добросъвестна и доброже-
лателна, гостоприемна, уч-
тива, тиха и разбрана. Да е 
със собствен дом, честна, 

без задкулисно лицемерие, 
независимо с какво обра-
зование, от село или град.

0888/174253 - пенси-
онер вдовец на 61 г./160 
см/85 кг, търси вдовица или 
разведена от 61 до 63 г. 

1113 софия, п. к. 73 - 68 
г./165 см/65 кг, вдовица, об-
разована, представителна, 
търси приятелство с подхо-
дящ, необвързан мъж, с ка-
чества, аналогични на ней-
ните

0884/216714 - господи-
нът да е от Варна!

0876/108124 - вдовица 
на 66 г./158 см/73 кг, добра, 
интелигентна, скромна, с 
благ характер, отлична до-

макиня, търси добър, чес-
тен и морален човек от Ва-
рна и региона, Добрич, Шу-
мен и Силистра. Само сери-
озни обаждания!

0887/979530 – 72 г./165 
см/70 кг, неженен, търси 
пенсионерка за сериозна 
връзка и да желае да жи-
вее при него

0896/847907 – 69/170/78 
кг, желая запознанство с же-
на с добри намерения

0877430258 след 19 ч. – 
40-годишен работещ вар-
ненец 182/96, не пуша, не 
пия, търся жена до 37 годи-
ни от Североизточна Бълга-
рия за създаване на семей-
ство и деца. 
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Сенната треска (или полинозата) е алер-
гично заболяване, предизвиквано от по-
лена на дърветата, тревите, храстите и 

плевелите. Това е най-разпространеният вид 
алергия, наричан на популярен език сенна 
хрема.

При сенна треска се извършва неадекватна ре-
акция на имунната система към прашеца на раз-
личните растения. Той въздейства на лигавицата 
на носа, очите и устната кухина, попада в бронхи-
те, влиза в контакт с кожата и при чувствителните 
хора възникват алергични симптоми.

Как се проявява
• Запушване на носа, обилни течни секрети от 

носа;
• Пристъпи на кихане, сърбеж в носа;
• Сърбеж и зачервяване на очите, сълзене на 

очите;
• Сърбеж по езика;
• Затруднено дишане;
• Хрипове в гърдите, суха кашлица;
• Кожни обриви (приличащи на екзема).
Сенната треска има отчетливо сезонен 

характер, съвпадащ с периода на цъфте-
не на определени растения. През пролетта 
алергия предизвиква прашецът на дърве-
тата и храстите, през лятото – прашецът на 
житните растения, а през есента - праше-
цът на плевелите.

Алергията към прашеца може да стане 
причина за:

• копривна треска, 
• оток на Квинке, 
• развитие и изостряне на бронхиална 

астма. 
Страда и нервната система – възможни са 

пристъпи на мигрена, описани са и случаи 
на епилепсия. При попадането на прашеца 
в стомашно-чревния тракт (например с хра-
ната) са възможни гадене, резки болки в стомаха, 
съчетани с копривна треска. 

Прониквайки в кръвта, макар и рядко, частици-
те от прашеца могат да предизвикат ревматични 
болки в ставите.

Диагностика и лечение
Диагнозата сенна треска може да се постави 

само от алерголог след преглед и разговор с бо-
лния. За потвърждаване на диагнозата лекарят 
назначава кожни проби, за да определи кои ве-
щества предизвикват алергичната реакция. За 
тази цел на ръката на пациента се поставя кап-
ка от съответния алергенен препарат. Зачервя-
ването на кожата предполага алергия към поста-
вения алерген.

Няма нито един метод на лечение, който изця-

ло да ни избави от алергията. Но при правилно 
лечение и добра профилактика проявите й могат 
да се сведат до минимум.

Най-перспективен метод на лечение е специ-
фичната имунотерапия с алергени. В кожата на па-

циента в продължение на няколко седмици се въ-
веждат все по-концентрирани разтвори на алерге-
ни. Тази терапия изисква голямо търпение: за да 
се постигнат трайни резултати, са необходими не 
по-малко от 3 години. 

Затова най-разпространеното лечение на 
алергията е медикаментозното. 

Има много противоалергични препарати, ко-
ито се различават по своето време на действие 
и странични ефекти. 

Все пак това лечение е само симптоматично и 
не влияе на хода на заболяването, а препарати-
те трябва да се вземат продължително време в 
зависимост от продължителността от въздейст-
виета на алергена.

Профилактика
Изключването на контакта с прашеца е най-до-

брият начин за профилактика, но на практика той 
е невъзможен. Затова трябва да се спазват след-

ните препоръки:
• въздържайте се от разходки из горите 

и парковете;
• не отваряйте прозорците и вратите в до-

ма си или в офиса;
• проветрявайте помещенията след дъжд, 

вечер или когато няма вятър;
• върху отворения прозорец можете да 

поставите намокрен чаршаф или кърпа;
• не излизайте навън рано сутрин и в сухи-

те горещи дни, когато се наблюдава най-го-
ляма концентрация на прашеца във въздуха;

• ако все пак сте излизали навън, приби-
райки се у дома, си сменете дрехите;

• вземайте душ най-малко два пъти дневно 
и задължително измивайте косата си;

• не сушете изпраните дрехи на балкона 
– по тях лесно полепва цветният прашец;

• всеки ден почиствайте жилището си с 
влажна кърпа;

• приемайте лекарствата, назначени от лекар, 
и си водете дневник за своето състояние, който 
ще помогне да се предпазите от бъдеща проява 
на алергията.

30 Медицина Дълголетие

АЛЕРГия 
КъМ 

ПОЛЕНи

Артрозата е заболяване на стави-
те, при което се поразява ставният 
хрущял, уврежда се костта под него и 
впоследствие – околните меки тъкани 
– ставната капсула. Болестта е позна-
та още с името остеоартрит. При раз-
личните стави, съобразно строежа и 
натоварването им, тя има своите спе-
цифични характеристики. 

Когато става дума за тазобедрената 
става се нарича коксартроза.

сиМПТоМи 
Първите сигнали за коксартроза са 

болките. Появяват се при ходене или 
физическо натоварване дълбоко в об-
ластта на гънката на слабините. В на-
чалото изчезват при покой и почив-
ка, но по-късно започва да боли не-
прекъснато – дори нощем. Болезне-
ността може да се усеща по вътреш-
ната страна на бедрото до коляното.

Деформациите в ставата предиз-
викват скъсяване на крайника. Заед-
но с несъзнателното щадене на бо-
лния крак то води до много сериозно 
накуцване, а в един момент и до не-
възможност за движение без помощ-
ни опори – бастуни, патерици.

Подвижността на крака в различ-
ни посоки става все по ограничена. 
Ставната капсула се свива, свиват се и 
мускулите, захванати за нея, което во-
ди до непроизволно сгъване на край-
ника, притеглянето му към другия и 
невъзможност за обръщане навътре.

лЕЧЕНиЕ
Задачата му е процесът на износ-

ване да бъде чувствително забавен и 
безусловната необходимост за подмя-
на на ставата да бъде отложена зна-
чително.

Консервативното лечение проти-

ча основно като подпомагане на въз-
становителните възможности на ор-
ганизма. Приемат се добавки – из-
точник на градивните материали за 
хрущялите, съединителните тъкани 
и костите. Наричат се хондропротек-
тори. Става дума за глюкозамин, хон-
дроитин, хиалуронова киселина, ко-
лаген и др.

В този смисъл са полезни терапиите 
с лазер, различни видове физиотера-
певтични процедури, балнеолечение, 
прием на миорелаксанти, упражнения 
за раздвижване, намаляване на тегло-
то и промени в храненето.

Другата важна цел при коксар-
троза е облекчаването на болката. 
Много полезни са болкоуспокои-
телните от групата на нестероид-
ните противовъзпалителни сред-
ства. Проблемът при тях е, че имат 
нежелано действие по отношение 
на стомаха и други органи и затова 
трябва да се приемат по лекарско 
предписание. Прилагат се и корти-
костероиди.

За доброто лечение са ви необ-
ходими точно и навременно диаг-
ностициране и добър лекар. Зато-
ва при първите оплаквания – запо-
вядайте в медицински център „Д-р 
Хайвазов”. При нас можете да разчи-
тате на внимание и отговорно отно-
шение. Ние можем да забавим макси-
мално разрушителните процеси, как-
то и да извършим операция за смяна 
на ставата, ако се стигне дотам.

УПраЖНЕНиЯ и храНЕНЕ
Да, износването идва от постоян-

ното натоварване на тазобедрената 
става. Въпросът е, че единствено при 
движение синовиалната течност мо-
же да облива и подхранва хрущяли-

те и да ги опази здрави. Затова въ-
преки необходимия режим на щаде-
не и покой е необходимо постоян-
но и стриктно изпълнение на про-
грама от упражнения, разработени 
за вас от кинезитерапевт. Те са съ-
образени с конкретното състояние, 
възможности и потребности на ста-
вата ви, леки са и единствената им 
задача е да я поддържат максимал-
но жизнена.

Основен фактор в цялостното лече-
ние и профилактика на коксартрозата 
е поддържането на теглото в нормал-

ни за ръста и възрастта норми. Всеки 
килограм отгоре е разрушителен за и 
без това болната става.

Лекуващият ви лекар ще обсъди 
с вас подходящата диета. От нея ще 
трябва да отпаднат мазните храни, 
червените меса, фините бели браш-
на, пикантните подправки; да се огра-
ничат захарта и солта, кафето; да се 
изключи алкохолът. Затова пък кон-
сумирайте много пресни плодове и 
зеленчуци.

кОкСАрТрОЗА – симптоми, 
лечение, упражнения, хранене

Как да си направите мехлема на 
руския билкар Мураков за стопира-
не на болките в колената?

10 таблетки аспирин (ацетизал), 
200 грама течен мед, няколко кап-
ки йод

1. Счукайте таблетките на прах.
2. Смесете счуканите таблетки 

ацетизал с меда, докато се получи 
гъста каша. Ако прецените, че не 
е достатъчно гъсто, добавете още 
аспирин.

3. Оставете така получената смес 
за 10 дни на тъмно и хладно място, 
но не в хладилник. Периодично раз-

бърквайте.
4. Когато минат десет 

дни и мехлемът е готов, 
капнете няколко капки 
йод и отново разбър-
кайте. На това количе-
ство мед и аспирин чес-
то са достатъчни не по-
вече от 5-6 капки йод.

5. Намажете засегна-
та област с получената 
смес. Поставете отго-
ре найлон, а върху не-
го сложете вълнен плат. 
Трябва да се получи не-
що като компрес.

Процедурата се из-
вършва най-добре през нощта. Ком-
пресът се остава за през цялата нощ, 
докато спите. Първия път може да 
почувствате леко парене, но след 
това усещането за парене отминава.

Имайте предвид, че рецептата с 
мед не е подходяща за хора с алер-
гии към пчелни продукти! По време 
на лечението избягвайте хипотер-
мията, продължителното ходене и 
стоене прави с цел да се сведе до 
минимум натоварването на ставата.

При болки 
в колената

Д-р Евелин хайваЗов
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Уважаеми
 читатели, 
не чакайте 

крайния срок, 
абонирайте се

за второто 
шестмесечие за 
в. „Пенсионери”. 
кАТАЛОжЕН №552
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Голямата ми мъка

Хумор Хумор

Вицотека

страницата подготви иван васЕв

Как да дразним мъжете

32

За вас, жени

Равенство

По времето, ко-
гато ходех с къ-
си панталонки и 

с ожулени коленe, в 
съзнанието на моите 
връстници имаше ос-
новно две престижни 
професии – пожарни-
кар и космонавт. По-
жарникарите се во-
зеха на голяма чер-
вена кола и притежа-
ваха блестящи жълти 
каски, а портретите 
на космонавтите ги 
публикуваха на пър-
ва страница във всич-
ки вестници. Та зато-
ва тези две професии 
бяха най-желани. 

Е, имаше и един Пе-
тър в махалата, вика-
хме му Пешко Запле-
са, който беше решил, 
като порасне, да ста-
не лекар, понеже ня-
кой му беше казал, че 
пред лекаря всички 
жени се събличат чис-
то голи, а той много ис-
каше да види как из-
глежда чисто гола учи-
телката му по цигулка, 
красавицата на град-
чето Мими Калахарска. 
В интерес на истината 
аз също бях любопи-
тен да видя как изглеж-

да чисто гола Мими Ка-
лахарска, въпреки че не 
взимах уроци при нея, 
но да ставам лекар, не 
желаех, понеже ми бяха 
обяснили, че за лекар се 
учи много. 

По същата причина 
не исках да ставам нито 
пожарникар, нито кос-
монавт. За тия профе-
сии също се учело мно-
го, особено за пожар-
никар.

Аз твърдо бях решил, 
като порасна, да стана 
боклукчия.

В градчето, в което 
живеех, в ония години 
боклукът се извозваше 

с конски каруци, които 
трополяха рано сутрин 
по паважа, а боклукчи-
ите бяха едни много ве-
сели и много мърляви 
чичковци. 

Е, как да не мечтаеш 
да станеш боклукчия?! 
Хем си имаш кон, с кой-
то предизвикваш за-
вистта на всички хлапе-
та, хем никой не те за-
ставя да се къпеш! 

Оттогава мина много 
време, наложи ми се да 
завърша гимназия, след 
това и университет… 
Абе в общи линии не 
успях да избягам от та-
ка омразното ми учене 

и после животът някак 
си така ме завъртя, че 
в крайна сметка се ока-
зах с професия журна-
лист. Не знам вие каква 
представа имате за та-
зи професия, но ако сте 
склонни да ми вярва-
те, повярвайте, че по-
ловината от детската 
ми мечта за професия 
се сбъдна. 

Да си журналист в 
България, се оказа, че 
това значи да се ро-
виш непрекъснато в 
боклука на общество-
то – особено пък ако 
интервюираш полити-
ци и бизнесмени, ако 
разследваш връзките 
и отношенията помеж-
ду им или ако пишеш 
репортажи за лъскави 
светски партита. Ама то 
боклук ви казвам, ама 
то боклук, боклук, бок-
лук, ама то воня…

Е, хубаво! Станах 
боклукчия! Обаче ня-
мам кон! Кон нямам! 
Което е най-голямата 
ми мъка…
Димитър БЕЖаНски


Назначават българин 

за шеф в китайска фирма. 
Още от първия ден на-
шенецът проявява стро-
гост.

- От днес всички ще 
работите здраво и без 
хън-мън.

И Хън-Мън станал и си 
тръгнал.


ако мама се смее на 

шегите на татко, значи 
имаме гости...


Урок по вероучение. 

Преподавателят:
- Деца, какво правим, 

когато постим?
- Коментираме и лайк-

ваме...


Жената не дава мигач, 
защото не е твоя работа 
къде отива!

изречения

епиграми

Що така? 
ами така!

в киТай направили кон-
курс за двойници.

Всички спечелили.
ЕДНо врЕМЕ от уважение 

сваляха шапка. Днес от ува-
жение - свалят слушалка. А от 
много голямо уважение - сва-
лят и двете слушалки!

ЖЕНиТЕ не лъжaт, просто 
днес мислят едно, утре - друго.

с НаПрЕДваНЕТо на години-
те най-важният орган за мъжете 
вече става... черният дроб.

въПрос:
- Що е това геврек?

Отговор:
- Смъртно ранена питка.
а МЕН в последно време ме 

мъчи един въпрос:
- Когато човекът е открил, че 

кравата дава мляко…какво по-
точно е търсил в този момент?!!

ЗакУска в леглото, 
обяд в леглото, вечеря 
в леглото - мислите си 
романтика... Друг път! 
Дископатия.

- ЗНаЕТЕ ли защо 
последният стил на 
Лили Иванова е ро-
керски?

– Защо?
– Защото по време 

на първия й стил не 
е имало двигатели с 

вътрешно горене.
въПрос: Каква е разликата 

между "Spice Girls" и порно фи-
лмите?

Отговор: В порно филмите 
пускат малко по-хубава музика!

къМ МУТриТЕ
Зная – никак не е благо
и очаквам да сте против.
Но аз веч нямам мило, драго,
а вий... вий четете Ботев!

ПиТаНЕ
Един въпрос натрапчив ме вълнува,
дори да е неуместен точно днес:
когато корабът ни очевидно потъва,
на капитана да отдаваме ли чест?

ДрЕвНа слУЧка
Кучета лаят. Върви си керванът.
На мисли за път и за цел е отдаден.
Към хоризонта загледан е станът.
Кучета лаят. Керванът – окраден...

любомир МЕТоДиЕв

 Никога не казвай това, което мислиш.
 Винаги се изразявай двусмислено. Упреквай 

ги, че само те не те разбират.
 Плачи. Плачи често и по всякакъв повод. Пла-

чи и без повод.
 Непрекъснато разказвай за неща, случили се 

преди, цитирай реплики, казани преди, и тъгувай 
по неповторимото минало.
 Карай ги да се извиняват за всяко нещо. Не 

им прощавай веднага.
 Оставяй тайно женски неща (червила, ласти-

чета, шноли) в колата им, в чантите им, по джобо-
вете им, като казваш, че го правиш, за да си си-
гурна, че мислят за теб.
 Погледни го в очите и започни да се смееш. 

Не обяснявай защо се смееш.
 Ядосвай им се за всяко нещо. Постоянно им 

намирай грешки.
 Изискай да ти се обаждат по телефона. Посто-

янно. Хленчи, ако не се съгласяват или пропускат.
 Когато ти направят комплимент, отговори 

подозрително. Не приемай думите им за истина 
и покажи съмнение.
 Използвай баща си като оръжие. Казвай им, 

че той ходи с пистолет, че много обича да се бие, 
че е приятел с всички мутри и че е готов да раз-
маже някого за любимата си дъщеря.
 Закъснявай винаги, но ако тe закъсняват - 

развикай се.

В социализма – строй благат,
всеки всекиму бе брат.
(Но нещата се разбраха -
някои по-равни бяха!)
Днес в Европа наредени,
силно въодушевени,
мислехме съвсем без страх
равни че ще бъдем с тях!
Но какво се забелязва?
Тя, Европа, ни наказва:
без какао – шоколада,
с подсладител – лимонада.
И в Шенгена ни не щат,
и транспорта ни громят!
А пък пенсионерът – виж -
как да иде до Париж!
Няма Триумфална арка
с пенсията твоя жалка!
Няма Лувър, нито Сена,
нито театрална сцена…
Силна дума ще намеря –
равенството е химера!
Свободата днес е срам.
А за братството - не знам.

 Уляна ПЕТкова разрушителната 
сила на времето ни-
кога не отслабва.
 Мъката е като съ-

кровище, дадено ни 
да го пазим.
 който търси тик-

ва на ябълково дърво, 
не вижда ябълките.
 гневът не живее 

в мир със справедли-

востта, както ястре-
бът не живее с гълъба.
 к о н к р е т н и я т 

страх е по-силен от 
това в неизвестното.
 когато тялото ти 

се предава, и умът ти 
може да сдаде бага-
жа.

Борис аНаНиЕв,  
софия

вода
200 м


