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24 юни

махнете 
ми се от 
главата!

на стр. 4

на стр.  13

Нови 
правила 

при храните

Несъстоялата се сватба 
на Г. С. Раковски

мълния

на стр. 5

Пожар

ТокъТ поскъпва

- Чудя се защо со-
циалистите внасят 
вот на недоверие, ка-
то няма да мине? – пи-
та ме Спиро Прогре-
сов.

- ако не те, то то-
гава кой да попи-
та управляващите 
за телефонните из-
мамници, насилието 
по селата, бягства-
та от затворите, 
убийствата – в край-
на сметка? – ядосвам 
се аз.

- добре, ще повто-
рят от парламен-
тарната трибуна из-
вестни неща и всичко 
ще остане както е би-
ло! – усмихва се ехид-
но съседът. 

- а не би трябва-
ло – казвам аз. – ако 
депутатите извън 
герб не са се продали 
окончателно и имат 
съвест, длъжни са да 
разберат, че така по-
вече не може! Хората 
ще вземат правосъ-
дието в свои ръце.

- Вярно е, че агре-
сивността расте, но 
това е от липса на 
култура. и правител-
ството не е виновно 
– опонира комшията. 

- когато са доста-
тъчно кадърни поли-
цаите и доверието е 
на ниво, пострадали-
те се обръщат към 
отговарящите за си-
гурността при необ-
ходимост, а не да се 
саморазправят – не се 
съгласявам аз. 

- истината според 
мен е, че опозицията 
с вот на недоверие 
откри домакинство-
то на европейския съ-
вет и с вот на недове-
рие иска да го закрие! – 
категоричен е Спиро.

- докато има без-
хаберници като теб, 
нищо няма да се про-
мени. Ще ни управля-
ват тарикати в свой 
личен интерес и прес-
тъпниците ще рази-
грават коня си! – по-
ставям точка на де-
бата аз.

СИгурноСТТА

Белчо Чернев

на стр. 11 

на стр. 3

на стр. 3

на стр. 4

актьорът алексей кОЖУХарОВ:

на стр. 3

ким и 
тръмп 
заровиха 
томахавките

Москва - моя
огнена звезда!

на стр. 2

Можем ли
 да се 

доверим 
на частните 

фондове

- г-н кожуха-
ров, определено 
притежавате уме-
нието да ни раз-
веселявате с леко-
та. вас какво най-
често ви кара да се 
смеете?

- Смехът е 
здраве - клише, 

но пък изпи-
тан факт и 
панацея! 
на стр. 22

Кой е собственик 
на частните пенсион-
ни фондове, на които 
разчитаме за един по-
добър живот? 

Село  Иново събра стотици 
видинчани и гости от цялата 
област за третото издание на 
фолклорния събор „Хоп-троп 
на хорото".  На открита сцена 
в центъра своето изкуство по-
казаха 26 танцови състава. За 
здравето на всички – танцьо-

ри и публика, отец Ванко от-
служи водосвет.

Иново е най-близкото село 
до Видин.  Много семейства 
работят във Видин, но живе-
ят в Иново. Гост на местните 
бе кметът на общината Огнян 
Ценков. 

Хоп-троп на хорото

И до днес, години след смърт-
та на Георги Сава Раковски през 
1867 г., любовният му живот про-
дължава да тъне в мистерии.

 Съвременниците го описват 
като много красив, елегантен и 
с европейски обноски кавалер, 
чиято поява в обществото буди 
нескрито възхищение сред же-
ните. Като всеки истински кава-
лер той за разлика от други свои 
знаменити приятели никога не 
се хвали с любовните си подви-
зи, даже изобщо не говори за 

тях. Само в ед-
но писмо се оп-
лаква, че станал 
„жалка жерт-
ва на любов от 
пръв поглед“. И 
в някои от сти-
ховете му, напи-
сани в модния то-
гава акростих, на-
учаваме имената 
на две от дамите на 
сърцето му – Ирина и 
Елисавета. 

Несъстоялата се сватба Несъстоялата се сватба 
на Г. С. Раковскина Г. С. Раковски

тях. Само в ед-
но писмо се оп-
лаква, че станал 

пръв поглед“. И 
в някои от сти-
ховете му, напи-
сани в модния то-

учаваме имената 
на две от дамите на 
сърцето му – Ирина и 

Еньовден е празни-
кът, който отбелязва 
лятното слънцестое-
не. Чества се на 23 сре-
щу 24 юни и има раз-
лични имена: Яневден, 
Среди лето, Иванден, 
Иван Бильобер.

EÍÜÎÂÄÅÍ
ñëúíöå, 
áèëêè  è
ìèñòåðèè

на стр. 6 

на стр. 12 на стр. 13 

на стр. 13

Минимално поскъпване на тока за бита с 
1,89% от 1 юли предвижда работен доклад 
на Комисията за енергийно и водно регу-
лиране (КЕВР). С него експертите на КЕВР 
орязват значително исканията за драстич-
но повишение на цените, направени от 
ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про" в края на април.

Докладът обаче не е окончателен, тъй 
като се задава поредно поскъпване на 
природния газ от юли. Ако неговата це-
на се промени с над 5%, ще се променят 
и цените на тока, топлата вода и парното 
и ще се наложат нови изчисления в по-
сока нагоре.

Министерството на земеделие-
то готви нови правила като мяр-
ка срещу двойния стандарт при 
храните.

Новите норми ще определят ми-
нималното съдържание на месо 
в колбасите, на мляко в сирене-
то и кашкавала. Така например за 
кренвиршите ще е записано, че в 
тях трябва да има поне 50% месо. 

След като Б. Борисов разбра, че във 
вътрешната политика хич го няма, реши 
да се направи на международник. Като 
Панталей пътник обикаля различни стра-
ни и изтъква заслугите на България от 
близкото минало, както и значимостта й 
в момента. Платени глашатаи тръбят за 
неговата изключителност и за историче-
ските му заслуги. Темата Западните Бал-
кани да станат колективен член на Евро-
пейския съюз и НАТО, за да не се допусне 
руско влияние в до голяма степен право-
славния ни регион, не слиза от челните 
страници на проправителствените все-
кидневници и от новинарските рубрики 
на електронните медии. 
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Български

Васил Василев – бивш 
учител от гр. Септем-
ври,  ни пише дълго тро-
гателно писмо, от което 
разбираме, че „откакто 
ме освободиха от работа, 
не мога място да си наме-
ря. Имаше обява, че хлебо-
заводът  в гр. Септември, 
обл. Пазарджишка, тър-
си  пазач”.  На 10.10.2017 г. 
бил „назначен с трудов до-
говор за неопределено вре-
ме със срок на изпитание 
6 месеца, като срокът  се 
уговаря в полза на рабо-
тодателя”. На 30.1.2018 г. 
бил уволнен. По-нататък 
в писмото нашият чита-
тел твърди, че  нито са му 
платили, нито е бил пре-
дупреден и известен 60 дни 
предварително за уволне-
нието. Към писмото при-
лага трудовия договор и 
пита дали уволнението 
му е законосъобразно.

Трудовият договор със 
срок за изпитване е един 
от видовете трудови дого-
вори. Той е уреден в чл. 70 
от КТ. Според  ал. 1, чл. 70 от 
КТ, когато работата изис-
ква да се провери годност-
та на работника или служи-
теля да я изпълнява, окон-
чателното приемане на ра-
бота може да се предше-
ства от договор със срок 
за изпитване до 6 месеца. 
Такъв договор може да се 
сключи и когато работни-
кът или служителят желае 
да провери дали работата 
е подходяща за него.

Договорът със срок 
за изпитване може да се 
сключи само при първо-
начално постъпване на 
работника или служителя 
на работа при определен 
работодател за определе-
на работа. Максималната 
продължителност на сро-
ка за изпит-
ване  е 
6 

м е -
сеца. Та-
зи правна норма е 
императивна, което озна-
чава, че ако договорът е 
сключен за по-дълъг срок, 
уговорката е валидна само 
за 6 месеца.  Ал. 3  от чл. 70 
от КТ  указва, че през вре-
мето на изпитването стра-
ните имат всички права и 
задължения, както при 
окончателен трудов до-
говор – относно работно-
то време, заплащането на 
труда, спазването на тру-
довата дисциплина и пр. В 
това отношение този вид 
договор не се различава 
от другите трудови дого-
вори по КТ. Но трудови-
ят договор със срок за из-
питване е неокончателен 

договор. Съгласно чл. 71, 
ал. 1 от КТ до изтичане на 
срока за изпитване стра-
ната, в чиято полза е уго-
ворен, може да прекрати 
договора без предизвес-
тие. Всъщност въпросът 
не е само за предизвес-
тието. По-важното и по-

с ъ щ е с т в е -
ното в 

с л у -
чая е това, 

че прекратяването 
на договора е възможно 
по свободна преценка на 
работодателя, без да е не-
обходимо да е налице ня-
какво основание за пре-
кратяване на договора, 
каквото се изисква за пре-
кратяване на окончател-
ните трудови договори. 

При това положение 
при прекратяване на до-
говора по чл. 71, ал. 1 от 
КТ работникът или служи-
телят не с е ползва от спе-
циалната закрила при пре-
кратяване на окончателни-
те трудови договори по чл. 
333 от КТ.  Това често се из-
ползва от работодателите 
за едностранно прекратя-

ване на трудовия договор 
със срок за изпитване  пре-
ди изтичане на шестмесеч-
ния срок. В чл. 71, ал. 2 от 
КТ  се посочва, че ако тру-
довият договор със срок за 
изпитване не бъде прекра-
тен до изтичане на срока за 
изпитване, той се смята за 
окончателно сключен. От 
този момент нататък не мо-
же да бъде прекратяван по 
чл. 71, ал. 1 от КТ, което зна-
чи по инициатива на рабо-
тодателя като договор със 
срок за изпитване. 

В случая с г-н Василев 
сме изправени именно 
пред такъв договор по чл. 
67, ал.1, т.1. във връзка с чл. 
70, ал. 1 от Кодекса на тру-
да. Той е бил назначен на 
временен трудов договор 
със срок за изпитване за 
„неопределено време със 
срок за изпитване 6 месе-
ца и срокът за изпитване 
се уговаря в полза на ра-
ботодателя”. 

При тези условия рабо-
тодателят „Заря 2000” ЕАД 
със седалище  гр. Септем-
ври го е прекратил. Това го 
прави  законосъобразен и 
той няма да има възмож-
ност да го оспори в съда. 
Що се касае за това, „че не 
са му платили”, ако е така, 
той би могъл да си търси 
правата в съда. Това най-
лесно може да стане чрез 
инспекцията по труда, към 
която му препоръчаме да 
се обърне, за да се прове-
ри неговият случай.

2 Законът Пенсиите

ОтгОВаря адВОкат кръСтан ВладимирОВ – СОфийСка адВОкатСка кОлегия

Компютърът промени живота ми

Трудов договор със срок за изпитване

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Помощи вместо малки 
пенсии за 8000 сираци

Можем ли  да се доверим 
на частните фондове

От стр. 1
Проблемът не е в това кой ги притежава, а в кон-

цепцията на създаването им. Зад една привидно до-
бра идея - парите от пенсионните фондове да се ин-
вестират в България, се крие и основният им про-
блем. По закон едва 15 % от парите, които са събрани 
в частните пенсионни фондове, могат да се инвести-
рат в чужбина. Всички останали средства се инвес-
тират в България и прикритието е, че тези пари не 
трябва да се изнасят в чужбина, а трябва да подпо-
магат българската икономика. Действителността е 
съвсем различна:

50% от частните пенсионни фондове инвестират в 
държавни ценни книжа, които са несигурни, каквато 
е и нашата държава. Втората част от инвестициите на 
частните пенсионни фондове е в български фирми.

Но преди да се инвестира в една фирма, тряб-
ва да се има предвид какви инвестиции прави тя в 
иновации, какво е отношението към нейните кли-
енти, какво е отношението към нейните служители 
и какви са плановете й за дългосрочно развитие. 
Ако направим такъв анализ на българските фирми, 
ще видим, че нито една от тези, които присъстват 
на борсата, не отговаря на тези критерии. И пора-
ди тази причина всички средства, които се влагат в 
тези фирми, могат да се смятат за загубени в дъл-
госрочен план.

Третата част е в инвестиция в недвижими имоти. 
Когато се инвестира в недвижим имот и се очаква 
дългосрочна печалба, трябва да се има предвид ка-
чеството на строителството, паркинги и гаражи, да-

ли има осигурени всички удобства за хората, живе-
ещи в дадения имот. Ако направим един анализ на 
имотите в България, ще видим, че много малка част 
отговарят на тези критерии. Поради тази причина 
парите, инвестирани в недвижими имоти, могат да 
се сметнат в голямата си част за загубени от служи-
телите. Поради регламентираната схема на инвести-
ране ни става ясно, че частните пенсионни фондове 
са създадени, за да облагодетелстват държавата и 
частните собственици, защото почти винаги фирми-
те и недвижимите имоти, които се купуват от фон-
да, са създадени с една-единствена цел: да донесат 
максимална печалба на собственика.

Затова не можем да разчитаме, че частните пен-
сионни фондове ще ни осигурят някаква пенсия. 
Винаги трябва да помним, че всичко регулирано 
от държавата е корумпирано и е направено с идея 
да се облагодетелства определена група от хора. В 
такъв случай най-доброто, което можем да напра-
вим, за да осигурим нашето бъдеще, е да се насо-
чим към частни пенсионни фондове, които инвес-
тират в целия свят, като по този начин намаляваме 
риска за нас.

100 години е живя-
ла добре и без тази чу-
десия. Но днес не може 
да си представи какво 
би правила без компю-
търа си. 105-годишната 
шведка Дагни Карлсон 
е най-възрастната бло-
гърка в света. 

Докато пие сутреш-
ното си кафе, Дагни 
Карлсон винаги пре-
глежда пресата. Без то-
зи ритуал не започва ни-
то един неин ден. Тя е 
жена с принципи. И не 
от вчера. Все пак е на це-
ли 105 години. Но и до 
днес тя крачи през жи-
вота с любопитство и из-
пълнена с радост. „Жи-
вея тук и сега, без да ми-
сля за утрешния ден. Без 
да мисля, че утре може и 
да ме няма. Човек вина-

ги умира прекалено ра-
но“, казва Дагни. 

Тъй като все още ня-
ма никакво намерение 
да се разделя с живота, 
а и понеже не иска да 
пропусне безбройните 
интересни неща, които 
се случват отвъд стени-
те на малкото й жили-
ще в Стокхолм, 105-го-
дишната жена прекар-
ва много време в интер-
нет. Компютърът е ней-
ният приятел. Чрез не-
го тя поддържа контакт 
с целия свят. Роднини й 
го подарили преди вре-
ме и Дагни веднага за-
почнала да го изучава, 
след като сто години си 
живяла добре, без това 
чудо на техниката. „По-
лучих компютъра, кога-
то бях на 99 или на 100, 

не знам вече. Кога-
то си над 90, не си 
купуваш подобно 
нещо, нали? Но кой 
ли в днешно време 
може без компю-
тър“, добавя тя.

За Дагни жи-
вотът без него би 
бил възможен, но 
безсмислен. „Мно-
го свикнах с него. 
Компютърът про-
мени живота ми. 
Общувам си с при-

ятелките, без да ми стру-
ва нищо. Чета мейли и 
новини. Това много ми 
харесва.“

Но само да четеш 
чужди писания е твър-
де скучно, поне за Да-
гни. Затова 105-годиш-
ната блогърка не про-
пуска и ден, без да пи-
ше в своя блог, който е 
нещо като личен дигита-
лен дневник. Озаглавен 
е „Блогвай с мен“. Дагни 
е мечтала да стане пи-
сателка, сега тя пише в 
своя блог. 

Най-възрастната бло-
гърка в света се радва 
на голям брой почи-
татели. Пишат й дори 
9-годишни деца и това 
я изпълва с гордост. Тя 
е получила наградата на 

дружеството по герон-
тология. „С вашия блог 
сте пример за млади и 
стари“, пише в аргумен-
тацията. С парите от на-
градата тя иска да ор-
ганизира голямо търже-
ство по случай 106-ия 
си рожден ден. Но най-
много от всичко иска да 
си стои у дома с компю-
търа „Компютрите под-
държат човека млад“, 
казва още Дагни

И наистина, най-въз-
растната блогърка в 
света се чувства млада, 
независимо че е на це-
ли 105.

8000 сираци, които нямат право на 
наследствени пенсии, ще получават 
помощи от държавата от 1 януари 
2019 г. Сега те не получават наслед-
ствена пенсия, защото починалият 
родител е нямал достатъчно стаж. 
Персонални пенсии пък не се отпус-
кат, ако доходът на останалия жив 
родител надхвърля 75 лв. на човек 
от домакинството.

Размерът на новата помощ за си-
раци ще се определя всяка година 
с бюджета.

От 1 юли социалната пенсия да 
стане 125,58 лв., предлага социал-
ният министър Бисер Петков. Сега 
тя е 120,98 лв.

Промяната ще доведе до увели-
чаване на пенсиите на 62 300 души, 
които не са свързани с трудова дей-
ност, тъй като по закон техният раз-
мер се определя в зависимост от со-
циалната пенсия за старост. Това са 
пенсиите за военна и гражданска ин-
валидност, социалната пенсия за ин-
валидност и персоналната пенсия. 
Ще се увеличат и нормативно уста-
новените добавки към пенсиите на 
още 81 400 души, които се опреде-
лят в процент от социалната пенсия 
за старост, заяви в мотивите си со-
циалният министър.
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Много от автосервизите са нелегални

Страницата подготви 
Маргарита ЛОЗАНОВА

кРАТкИ 
ВЕСТИ

бисери

Против 
пушенето

Депутатите на Бой-
ко Борисов  са твърдо 
против облекчаване 
на режима на тютюно-
пушене в заведенията, 
както предлага пред-
седателят на  НФСБ Ва-
лери Симеонов.

Ръст при 
търговията

През март 2018 г. 
оборотът в търгови-
ята на дребно, изчис-
лен въз основа на ка-
лендарно изгладени 4 
данни, бележи ръст от 
2,3% в сравнение със 
същия месец на пре-
дходната година.

Рисково 
поведение

България е на вто-
ро място по смърт-
ност вследствие на 
ПТП в Европа. Статис-
тическите данни, пуб-
ликувани през април 
от ЕК, гласят, че при-
чина за 93% от пътно-
транспортните произ-
шествия с жертви през 
2017 г. са човешките 
грешки.

Интерес към 
нашите лекарства

Изключителен ин-
терес към български-
те лекарства и хра-
нителните добавки 
има сред компаниите 
от фармацевтичния 
бранш в Русия.

смешно е, когато 
президент и премиер 
се конкурират, прили-
ча на селско състеза-
ние. Ясната политика с 
приоритети трябва да 
се отстоява съвместно 
и от двамата.

Първан симеонов

До десетина години ще 
стигнем европейците

500 хиляди българи живеят 
и работят в чужбина

Още 12 болници
са пред фалит

Нови правила при храните
От стр. 1
Минималният праг може да бъде вди-

гнат и на 70 на сто. Подобни ще са изис-
кванията за наденицата и други колбаси. 
За каймата минималното съдържание на 
месо ще е по-висока - вероятно 70-80%. 

За млечните продукти пък ще се запи-
ше, че се приготвят от поне 5 литра мля-
ко. Все още не е решено дали ще има из-
исквания и за безалкохолните напитки, 
шоколадите и другите храни. Въвежда-
нето на минималните стандарти е мярка 
срещу двойния стандарт при храните. Та-
къв бе установен за предлаганите стоки 
в България и страни от Западна Европа. 

Оказало се обаче, че например в Ита-
лия има изискване безалкохолните на-

питки да съдържат поне 12% плодов сок.
В момента в България има стандарти 

за храните, но те не са задължителни. На-
пример, за да се произвеждат кренвирши 
по стандарт "Стара планина", в тях тряб-
ва да има над 80% месо. За каймата изис-
кването е поне 95%. Има и БДС за млеч-
ните продукти, който също още не е за-
дължителен. 

Наскоро от Министерството на земе-
делието пуснаха за обществено обсъж-
дане промени в наредба, според които 
се забранява на един и същи произво-
дител да прави истинско сирене и каш-
кавал и имитиращи продукти с палмово 
масло. Сиренето от палма пък ще може 
да се продава само пакетирано. 

Повече от половин 
милион българи 
на възраст 20-64 

г. живеят и се трудят 
в други страни - член-
ки на Европейския съ-
юз (ЕС), показват дан-
ни от анализ на Еврос-
тат за трудоспособните 
европейци в тази въз-
растова категория, кои-
то през 2017 г. са живе-
ли в страна на ЕС, раз-
лична от тяхната роди-
на. Според анализа око-
ло 4% от гражданите на 
ЕС са пребивавали през 
миналата година в стра-
на, различна от тяхното 
гражданство.

Според данни на 
НСИ през миналата го-
дина населението у нас 
на възраст 20-64 г. е на-

броявало около 4,5 млн. 
души.

Анализът на Евростат 
отчита, че около 12% са 
били българите в тази 
възрастова група, кои-
то са пребивавали през 
2017 г. в друга страна - 
членка на ЕС, което оз-
начава, че близо 550 хил. 
българи са живели и ра-
ботили извън пределите 
на родината си през ми-
налата година. 

Този брой се е увели-
чил повече от два пъти 
за последните 10 годи-
ни, тъй като през 2007 г. 

извън страната 
са били око-
ло 5% от тру-
доспособните 
българи (око-
ло 220 хил.), до-
като през 2017 
г. процентът 
е нараснал до 
12 на сто, или 
повече от 550 
хил. българи, живеещи 
и работещи извън пре-
делите на страната ни.

Според анализа на Ев-
ростат около 30 на сто от 
българите, живеещи из-
вън пределите на стра-

ната ни през м.г., са би-
ли с висше образование, 
или почти всеки трети 
наш сънародник, преби-
ваващ в друга страна на 
ЕС, е бил висшист.

Освен това около 

Вицепремиерът и ми-
нистър на външните ра-
боти Екатерина Захари-
ева прогнозира, че ако 
доходите в България про-
дължат да растат с темпо-
вете от миналата година, 
до десетина години те ще 
достигнат средноевро-
пейските. Захариева ка-
за това на форум за до-
ходите в страните от За-
падните Балкани, органи-
зиран от КНСБ. Тя припом-
ни, че през миналата годи-
на ръстът на доходите е 
над 11,5 на сто, много по-
висок от средноевропей-
ския. По думите на Заха-

риева, ако тези темпове 
се запазят, перспективата 
е до десет години да дос-
тигнем средноевропей-
ските доходи. Тя обвърза 
постигнатото в България с 
европейската перспекти-
ва на Западните Балкани, 
която по думите й ще до-
веде до по-високи доходи 
в региона. 

Реформите, които се 
изискват по пътя на член-
ството, не се правят само 
заради членството и само 
заради Брюксел, те трябва 
преди всичко да се правят 
заради гражданите, те во-
дят до по-високи доходи, 

отбеляза Захариева. По 
думите й доходите на Бал-
каните все още изостават, 
тъй като ние сме демокра-
тични държави само от 27 
години.

Вицепремиерът и ми-
нистър на външните ра-
боти пое ангажимент 
пред синдикалните пред-
ставители на страните от 
Западните Балкани под-
крепата на българско-
то правителство  да бъ-
де дългосрочен приори-
тет, като целта е да има на 
всеки година и половина - 
две форум на високо ниво 
като този на 17 май.

70% от българите, жи-
веещи в друга страна 
на ЕС, са били трудово 
заети, или всеки 7 от 
10 пребиваващи в чуж-
бина наши сънародни-
ци са работили в някоя 
друга страна на ЕС.

Следващите страни с 
висок процент трудос-
пособни граждани, пре-
биваващи в друга стра-
на на ЕС, са били: Литва, 
Хърватия и Португалия 
- по 14%, Латвия - 13%, 
България - 12%.

Най-нисък дял на тру-
дова мобилност е реги-
стриран сред граждани-
те на Германия и Вели-
кобритания - по около 
1%, както и на Швеция 
и Франция - и двете по 
1,3 на сто.

В България има поне 15 000 автосер-
виза, които работят нелегално - не пла-
щат данъци, не осигуряват майсторите, 
замърсяват околната среда, а качеството 
на ремонтите и на частите е съмнително.

По данни на самия бранш работилни-
ците са общо около 30 000, като най-мал-
ко една трета от тях са в сивия сектор. 
Хазната губи от необложените обороти 
в бизнеса с авторемонтите стотици ми-
лиони левове. 

От години "белите" фирми настояват 
държавата да вземе мерки за затягане на 
контрола, включително и чрез законода-
телни мерки. Едва в последните месеци в 
Министерството на транспорта има раз-
движване, а междуведомствена група за-
седава всеки четвъртък в опит да изкове 
регламент за работата на автосервизите.

Идеята на новия закон е да бъдат въ-
ведени ясни изисквания към местата за 
ремонт на автомобили и към техния пер-
сонал и да се направят два регистъра - 
на автосервизите и на правоспособни-
те монтьори.

Така всеки шофьор ще може да прове-
ри дали поверява в надеждни ръце кола-
та си. А ресорното министерство ще мо-
же да контролира обектите и да санкци-
онира тези, които не отговарят на зако-
новите изисквания. 

Миналата година НАП и МВР се акти-
вираха и обещаха "проверки до дупка" 
на гаражните автосервизи поне до края 
на 2018 г. Става дума основно за т.нар. 
гаражни и квартални сервизи. Смята се, 
че точно те са и местата, където автокра-
дците пласират задигнати части..

Омбудсманът Мая Манолова призова здравното 
министерство да отдели средства за болниците, ко-
ито са в тежко финансово състояние. Тя съобщи, че 
освен лечебните заведения във Враца и Ловеч още 
12 болници са пред фалит.

Манолова организира дискусия, посветена на про-
блемите в сектора, на която призова за безлимитно 
здравеопазване. 

Рекорден брой са жалбите за първите пет месеца 
на годината, като те са свързани с влошен достъп до 
медицинска помощ, лекарства и медицински изде-
лия, с качеството на медицинската помощ. Освен от 
граждани жалби постъпват и от съсловни организа-
ции и лечебни заведения.

Манолова призова министъра на здравеопазване-
то да отдели средства за болниците, които са в тежко 
финансово състояние, а НЗОК да изплати надлимит-
ната дейност, изработена от болниците през послед-
ните години, която е в размер на близо 150 млн. лв. 

ТокъТ 
поскъпва

От стр. 1
За ЧЕЗ предвидено-

то повишение на тока за 
домакинствата е с 1,70% 
на фона на поисканите 
от тях около 16%. Регу-
латорът попарва и по-
исканото от ЕРП-то пос-
къпване на нощния ток 
с 51%. Нещо повече - ре-
гулаторът смята, че нощ-
ната тарифа на ЧЕЗ тряб-
ва да поевтинее с 2% - до 
0,05582 лв. за киловатчас. 

Експертите на регулато-
ра са орязали и искането 
на ЧЕЗ "Разпределение" 
за повишение на цената 
за достъп до мрежата с 
35% и за пренос - с 34 на 
сто. Според изчисления-
та на КЕВР повишението 
няма как да е с повече съ-
ответно от 2,8% и 5,5%.

За ЕВН е предвиде-
но средно увеличение с 
1,61%, а най-голямо пос-
къпване - с 2,6%, ще има в 
Източна България, къде-

то работи "Енерго-Про". 
В края на април двете 
ЕРП-та поискаха пови-
шение от около 6%.

"Признаваме само та-
кива разходи, които са 
икономически обосно-
вани", застрахова се 
наскоро председателят 
на КЕВР Иван Иванов и 
припомни, че за послед-
ните три години цената 
на тока за бита е била по-
вишена общо с 2,5%. Це-

ните на тока тепърва ще 
се коментират. Оконча-
телното решение ще бъ-
де взето в края на юни. 

Последното поскъпва-
не на газа беше от 1 ап-
рил, когато цената бе по-
вишена с 2,6%. От 1 януа-
ри цената му се вдигна с 
2,75%. Според Иванов се-
гашното искане на "Бул-
гаргаз" е основателно, 
защото "цените на петро-
ла на световните пазари 
се повишиха".
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Ìàõíåòå ìè ñå îò ãëàâàòà!
Господин  премиер,
Чух репликата, че искате „този 

проблем” – приемането на закона за 
хората с увреждания, да ви се махне 
от главата. 

И аз искам да ми се махне от гла-
вата, ама не става! 

На вас ви е лесно, защото не е ваш. 
А на мен ми e много трудно и вече 37 
години, на колкото е синът ми с ув-
реждане, не мога да го реша. Но не се 
отказвам! Няма накъде – дете ми е. 
И няма кой друг да поеме тази непо-
силна отговорност освен аз, него-
вата майка. Някои си оставиха де-
цата в домовете, а аз и много дру-
ги майки не пожелаха да направят 
така, останаха 
да ги гледат вкъ-
щи, жертвайки 
живота си – ни-
то можаха да се 
изградят профе-
сионално, нито 
да си позволят 
някой друг да се 
грижи за болни-
те, заплащайки 
му, зарязаха здра-
вите си деца да се оправят сами, а 
пък бабите и дядовците измряха… 

Не мога да реша този проблем, за-
щото съм оставена сама. От дър-
жавата. Навремето не се протес-
тираше публично, нямаше пала-
ткови лагери. Ето - демокрацията 
днес позволи това да стане. А по-
сле? Нали протестите са за това 
– проблемът да бъде поставен? Но 
и решен! Вярно, държавата помага-
ше с двойни детски. Както и със со-
циалната пенсия. Но след като де-
тето навърши 18 години, остана 
въпросът – накъде? Да ви кажа от-
кровено - никъде не го искаха на ра-
бота, дори след като получи опре-
делено образование. Ами с по-малко 
сили е. Увреждането му пречи. Но в 

новия технологичен век има хиля-
ди начини да се помогне на такива 
хора. Липсва само едно – законода-
телство и желание. 

Да, законът позволяваше да се на-
емат подобни хора, но това е само 
на хартия, защото работодатели-
те нямат право да ги съкращават. 
Е, кой работодател в дивия капита-
лизъм ще се съгласи на подобно не-
що? Кой ще си губи времето (пари-
те!) да обучи и да направи от един 
човек с увреждане професионалист? 
Безспорно има хора със запазен ин-
телектуален потенциал, повечето 
обаче са с физически и умствени за-
труднения, но способни да усвоят 

някои професии. А не да получават 
жалки и унизителни помощи – за-
щото едно е да вземеш парите си, 
след като си положил труд и си ги 
заслужил, а друго е подаянието, ма-
кар и добронамерено. 

Така че пари наистина са необхо-
дими, но по-важна е организацията 
на разпределянето на тези пари, г-н 
премиер. Това може да го съобщите 
на народните представители, кои-
то предстои да дискутират този 
проблем. Помислете и решете въ-
проса – това ще е глътка живот за 
много млади хора с увреждания. А и 
за техните изстрадали близки. Ед-
ва тогава проблемът ще ви се мах-
не от главата.

Уляна ПеТкова

Вече не е смешно. Една су-
трин може да се събудим с 
оставка на Борисов, а сле-

добед да се окаже, че не си я 
приема. След като Бисер Пе-
тков стана "втора Теменужка", 
горният сценарий е напълно 
възможен. Тези HR-драми оз-
начават само едно - личен про-
вал на Борисов. Ако един шеф 
на дребна институция, пример-
но директор на детска градина, 
маха и връща възпитателки, то-
ва значи единствено, че този 
директор не става. Версията на 
премиера е, че в понеделник 
Петков сам напуснал. Следите 
ли за корабче в окото? Ако ед-
на възпитателка сама иска да си 
тръгне от детската градина, тя 
си тръгва. Петков остана.

Случаят не е само поредна-
та срамна за държавата игрич-
ка "иди ми - дойди ми" по вър-
ховете й, но и нещо по-дълбо-
ко, цинично. Добре е всеки да 
изгледа репортажите от изя-
влението на Борисов, в което 
той от Измир разяснява защо 
Петков запазва поста. Изводът 
може да е само един, като не е 
задължително да се следи ези-
кът на тялото.

Борисов си го казва просто-
душно в прав текст - събрал в 
понеделник следобед минист-
ри, за да ги пита защо се появя-
ват палаткови лагери; нали дър-
жавата отпусна 80 млн. лв. пове-
че за хора с увреждания, отде 
са тия протести; Петков казал, 
че всъщност са нужни 300 млн.; 

министърът нямал добър диа-
лог с протестиращите, дал ос-
тавка; на другия ден обаче Бо-
рисов гледал телевизия, чул от 
недоволна "госпожа", че диалог 
има, тя не иска Петков да си хо-
ди; и Мая Манолова рекла отго-
ре на всичко (омбудсманът из-
лезе с предложения в синхрон с 
протестиращите - бел. авт.), 
че за законови промени не са 
нужни пари, и госпожата смя-
тала същото... В крайна смет-
ка госпожата "се смееше и не 
знаеше какво иска" - 
ту обещавала палатки, 
ту ги събирала... Затуй: 
„Като не щете пари и 
нов министър - ето ви 
го стария.“ "Искам да видя се-
га отде идва тази задача към 
тях" (да протестират). "Да сед-
нат и да направят така, че тази 
тема да ми се махне от главата и 
на всички вас." "Сега довърше-
те цялата работа и мирно, спо-
койно по домовете си!"  Има ли 
неразбрали? Борисов не е кон-
центриран върху същинските 
беди на инвалидите. Целият ка-
зус за него е "някакви "госпожи" 
ми правят палаткови лагери". 
Даже ги подозира, че изпълня-
ват "задача". "А да ги видя се-
га, като им оставя министъра!" 
Всичко това е логиката на пре-
ял котарак, който си има рабо-
та с досадни мишки.

Не е задължително един пре-
миер да познава в детайли про-
блемите във всяка една сфера. 
Но с исканията на хората с ув-

реждания, тревогите и безизхо-
дицата им Борисов имаше пре-
достатъчно време да се запоз-
нае. Още през 2016 г. след про-
тести той склони да се отпуснат 
50 млн. лв. за деца с уврежда-
ния. Следваше да забележи, че 
никой във веригата под него не 
си прави труда да даде тези па-
ри, щом ги има и следва да се от-
пуснат - ясен знак, че система-
та не работи. Преди два месе-
ца уж сам прозря, че не работи. 
Плака. "Кой е този ненормален 

администратор, който може да 
кара тези хора непрекъснато да 
ходят напред-назад? Ако това е 
истина - този човек не просто да 
се уволни, а всичко там да из-
чистим. Гледах го. Ревах." Каза 
го, след като една телевизия из-
лъчи драматичен разказ на же-
на от Добрич с болно дете, еми-
грираща в Холандия. Днес Бо-
рисов вече не плаче, съмнява 
се в "задача". Разбира се, след-
ва да се отбележи, че спонтан-
ният му рев тогава дойде ус-
поредно с протест на същите 
"госпожи" и огромен скандал. 
Жените не бяха допуснати от 
ГЕРБ в сградата на Народното 
събрание заради неподходящ 
дрескод. Дрескод като дрескод 
- панталон и фланелка.

Но на фланелките им пише-
ше "Системата ни убива". "Съл-

зите" на Борисов трудно могат 
да се приемат за нещо различ-
но от пиар, но да оставим то-
ва. По-интересно е, че цялата 
тази стара случка в парламен-
та, за която премиерът нямаше 
пряко отношение, е напълно в 
синхрон с логиката му от вчера. 
Не е един котаракът, дето мно-
го се притеснява от облекло-
то и палатките на мишленцата. 
Доста са котараците, направо 
е във фирмената им култура да 
се тревожат от подобни неща.

Слави Трифонов 
проведе концерт в 
Лондон пред хиля-
ди българи. Събити-
ето мина под мотото 

"Системата ги убива", шоуме-
нът обеща да дари приходите 
на организация за защита на де-
цата. Борисов вероятно подо-
зира, че "госпожите" действат 
в синхрон със Слави. Но всич-
ко това са проблеми на Бори-
сов и Слави. Премиерът изоб-
що не се чувства отговорен за 
дереджето на тези жени и де-
цата им, на които социалните 
служби отказват помощ, щом 
нелечимо болните им деца на-
вършат пълнолетие. В главата 
му са само пиар схеми. На не-
го ли ще му прилагат тези но-
мера?! На него?! Той е алфата и 
омегата на пиара у нас, на тях-
ната палатка - циркова шатра 
ще опъне.

България влиза в интересен 
период. "Белене" и оръжейни 
сделки са достатъчно голяма 

хапка да съборят всяко прави-
телство или пък да го задър-
жат. Президентът Радев и БСП 
стрелят по ГЕРБ, Валери Симе-
онов не мирува вътре в каби-
нета. Главният прокурор Цаца-
ров изведнъж се сети, че "Зеле-
ните" са прави за Пирин, Слави 
май партия ще прави...

Председателството свърш-
ва, не Западните Балкани, а Бал-
канът между Видин и Резово не 
мирува. В тази сложна ситуация 
Борисов опита да даде поред-
ната жертва, за да успокои хора, 
партии и богове. Не му се полу-
чи. Ако има нещо положително 
в цялата работа, е, че толкова 
много хора - и протестиращи, и 
синдикати, и представители на 
други общности - мощно заяви-
ха, че една оставка нищо не ре-
шава. Системата, дето убива, се 
храни с ей такива оставки. То-
ва хората не просто го разбра-
ха, ами и реагират.

Тази обществена реакция, 
проявена не по форуми и вкъ-
щи, а съвсем официално, от 
непартийни и неопозиционни 
структури, по повод министър, 
към когото никой не изпитва 
специални сантименти, опре-
делено е новина. Борисов взе 
главата на министър, но се ока-
за, че никой не я иска тази гла-
ва. Хвърли я на тълпата, но му 
бе върната обратно. Това е тъж-
на вест за самия премиер. Как-
во ли следва?

Диян БожиДаров, 
в. „сега”

Тъжна вест

ИСКАМе РеФОРМА
Проблемът ни е приемането на Зако-

на за лична помощ. Затова сме пред На-
родното събрание, за да се гласува и да 
стане поне една част от реформата, ко-
ято дава възможност на нашите деца да 
оцелеят и хората с увреждания да жи-
веят. Това е животоспасяващ закон, ка-
за Вера Иванова от протестиращите ро-
дители на деца с увреждания. „Поехме 
обещание, че няма да разрастваме про-
теста. Ще останем в палатките пред На-
родното събрание, докато не се гласува 
поне първият закон за личната помощ. 
Той е абсолютно готов. Буквално изчак-
ваме мнението на господин Бойко Бори-
сов.“ Тя сподели, че повечето народни 
представители гледат в обратна посока 
на палатковия лагер, докато се качват 

в колите си. „Имаме обещана среща с 
госпожа Караянчева. Втория път, когато 
влезнахме с тениските с надписа, който 
очевадно ги дразни: „Системата ни уби-
ва“, до седмица обеща, че лично ще ни 
се обади и ще проведем среща. Дотам! 
Сега трябва ли отново да влизаме с те-
ниските?“ Красимира Обретенова, коя-
то от няколко месеца е в Холандия заед-
но с дъщеря си Пасионария, оприличи 
протестите на родителите като „агония 
в две посоки“. „Агония на абсолютната 
безпомощност на премиера Борисов да 
се справи по някакъв начин с управле-
нието и агония от страна на майките. 
Борисов изобщо не знае за какво ста-
ва дума. Това е огромният проблем. Ние 
искаме реформа, която да облекчи ця-
лата държава и цялото общество. Иска-

ме преструктуриране на Министерство-
то на труда и социалната политика и по 
този начин да икономисаме средства на 
обществото, което го казваме милион 
пъти. Хората с увреждания трябва да 
излязат от прерогативите на Агенцията 
за социално подпомагане –централизи-
рана институция, в която няма половин 
човек, който прави разлика между диа-
бет и епилепсия“, каза тя. 

„Когато става дума за необходимост-
та от пари за реформи, господин Бори-
сов е много притеснен, както и Валери 
Симеонов, който беше изключително 
циничен и просто е необходимо да му 
бъде поискана оставката заради този 
цинизъм. Говорим за пари за реформа, 
а не за пари, които да се раздават „на 

джоб“. В едно огромно Минис-
терство на труда и социалната 
политика се подвизават 8000 
некомпетентни люде. Има 80 
милиона лева повече бюджет, 
а няма социални услуги и няма 
нищо насреща. Ами, господин 
Борисов, вие се заемете, не гос-
подин Петков. Бисер Петков е 
от половин година в това ми-
нистерство, но то съсипва хи-
ляди животи и семейства от 11 

години поне“, добави тя. 
Обретенова отбеляза, че електрон-

ното правителство в Холандия позво-
лява ненужната администрация там да 
е значително съкратена и облекчава са-
мите институции: „По отношение на де-
ца с увреждания възрастовата група за 
деца от 5 до 18 години всички полити-
ки се осъществяват чрез образовател-
ната система. Личният лекар, по епикри-
зи, заявява в общината в общинския от-
дел по социална политика, че има еди-
какъв си пациент, по електронен път, 
и от този отдел посещават човека и се 
приключва. Записах дъщеря си в учили-
ще с акта й за раждане от България, с 5 
епикризи и с холандския си осигурите-
лен номер. Приключих. И в момента ча-
кам социален екип.“ 



20.VI. - 26.VI.2018 г.
25

Български 5Страница на читателя

Ïоñрåùанå на ñêúпè ãоñтè

Ñïàñåòå áúëãàðñêîòî îáðàçîâàíèå

С обич нещата се постигат

 Не мислехме за старостта

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

В Силистра посрещ-
нахме скъпи гости - лю-
бимата ни актриса Сто-
янка Мутафова и дъще-
ря й Мария Грубешли-
ева. Те представиха би-
ографичната книга „До-
бър вечер, столетие 
мое“, посветена на ве-
ликата актриса. Още на 
входа на Картинната га-
лерия те се срещнаха с 
баба Иванка, която е ро-
дена на същата дата и 
година със Стоянка Му-
тафова. Двете  се пре-
гърнаха и целунаха. Ба-
ба Иванка й подари цве-
те, ръчно изработена от 

нея покривка за маса, 
топъл чай и прочутата 
силистренска кайсиева 
ракия. Йордан Марков 
- млад силистренски из-
пълнител, лично дове-
де Стоянка Мутафова в 
залата, която беше пре-

пълнена. Всички стана-
ха на крака и с бурни ап-
лодисменти посрещна-
ха двете дами. След то-
ва авторката Мария Гру-
бешлиева направи раз-

бор на книгата. Много 
почитатели зададоха 
въпроси на актрисата 
и тя отговори изчерпа-
телно на всички.

 След което сърдеч-
но благодари за топло-
то посрещане. Много 

хора си купиха книгата 
и получиха автограф. 
Любимката на зрители-
те лично бе поздраве-
на от кмета д-р Юлиан 
Найденов и получи го-
лям букет и грамота. В 
разговора Стоянка Му-
тафова изтъкна, че ба-
ща й искал да я направи 
археолог, а майка й - пи-
анистка. Но тя от малка 
искала да стане актриса. 
Има много награди, по-
сещавала е много стра-
ни, но най-много обича 
България, казва актри-
сата. 

Такива хора като нея 
са целунати от бога! Бъ-
дете благословена, скъ-
па госпожо Мутафова! 
Целият български на-
род ви обича! 
 йорданка василева

От 30 години в България текат 
процеси на унищожение: първо в 
икономиката, което повлече безра-
ботица и мизерия, после в другите 
области като стопанство, здравео-
пазване, в медиите, които насаждат 
омраза и психични отклонения, и от 
много години в образованието. Бя-
ха разпуснати детските организа-
ции, където децата се възпитаваха 
в традиционните български ценнос-
ти: трудолюбие, познание, взаимо-
помощ, уважение... Явно този „сце-
нарий” на недоброжелателите на 
България е унищожение на наци-
ята чрез цялата палитра от инстру-
менти: икономически, психически, 
физически. 

Целта на така наречените „рефор-
ми” в образованието е ясна: неве-
жество и затъпяване на следващи-
те поколения, подготовка на децата 
да станат утрешните послушни ро-
би, готови да работят за бъдещите 
си господари до последния си дъх. 

Най-първо бе посегнато на основ-
ните знания по история на България, 
както и на класиците на българска-

разование в по-долните класове... 
Ами защо не преведат учебниците 
на британчетата или испанчетата и 
да видят, че там учат дроби едва в 
VII клас? И какъв е този ”старши кое-
фициент” в квадратното уравнение, 
който са измислили умниците на ре-
формите? Ами как ще нарекат кое-
фициентите на кубичните и биква-
дратните уравнения?

Отделно от тези нови учебници 

И малкото струва 
много и по-скъпо от 
златото, когато си по-
лучил нещо от сърце. 
Много благодарстве-
ни думи се изказаха 
за любимия ми вест-
ник „Пенсионери”, ще 
ги допълня и аз.

Още от преди годи-
ни редакция и читате-
ли си подадоха ръце 

за съвместна работа, 
която беше необхо-
дима. Има за какво 
да се радваме за при-
знателността към нас, 
читателите. И през та-
зи година на цело-
годишни абонати бе-
ше изпратен луксо-
зен стенен календар. 
В големия пощенски 
плик бяха поставени 

и витамини и джобни 
календарчета, с кои-
то зарадвахме наши-
те близки и познати. 
Такива приятели не 
могат да се забравят 
и ще вървим заед-
но по общия задру-
жен път. На такава 
дружба наздраве й 
кажи! Това е доказа-
телство, че обедине-

нието прави силата.
И сто пъти да ме 

попитате,  сто пъти 
ще кажа, че с обич 
много неща се пости-
гат и нека бъде вечна 
тази добра орисия!

марин БУрТов, 
тракторист,

с. славовица, 
Плевенско

лазарина симеонова е на 91 го-
дини, родена е на 11 март 1927 г. във 
Вакарел, където и до днес мечтае да 
се завърне. Там, където растяла със 
своите още три сестри и двама братя. 
Допреди няколко години всяко лято 
си ходела и оставала през лятото в ба-
щината къща, в двора на която садели 
и отглеждали зеленчуци и много яго-
ди. Там някога кипял усилен труд на 
полето, обработвали 
ниви с жито, цареви-
ца, картофи. А труда 
редували с празни-
ци. Правели събор 
на Голяма Богоро-
дица, идвали гости 
от съседни села, ста-
вала голяма весел-
ба. Лазарина много 
харесвала онези ша-
рени стомни и вся-
какви грънци, които 
докарвали на събора 
да ги продават. Поне-
же къщата им била в 
отделен квартал, до 
центъра на Вакарел 
имало доста път, който децата изми-
навали босоноги. Носели си в ръка 
кондурите, за да не ги изтъркат. Пре-
минавали боси цялото разстояние, а 
като стигнели на празника, се обува-
ли и започвали да се веселят. Беден 
беше животът тогава, но беше весело, 
казва  Лазарина.  Спомня си, че участ-
вала като лазарка на Лазаровден, това 

бил и нейният имен ден, двоен праз-
ник за нея. С дружките лазарки оби-
каляли пременени и пеели лазарски 
песни. Домакините ги дарявали с бе-
ли яйца. Събирали ги накрая всички-
те и ги продавали, а с парите си купу-
вали дребни лакомства за следващата 
седмица – на втория ден на Великден. 
И тогава имало хоро, всеки си носел 
по нещо приготвено – погача, баница, 

пийвали, играели 
хора, веселили се. 
Голям събор има-
ли и на летния Све-
ти Никола в среда-
та на лятото. Праве-
ли курбан за здраве 
и пак ставало голя-
мо веселие. На Гер-
гьовден – също.

 Беше весело, не 
мислехме за ста-
ростта и за боле-
сти като днес. Не 
мога да отида до 
Вакарел, а така ми 
се ходи да обиколя 
онези места, къде-

то съм тичала боса като дете и къде-
то са милите ми спомени от нашата 
младост, споделя Лазарина.

   Днес  тя е сред сина си Славчо, 
дъщерята Виолета и внучката Люд-
мила. С тях са настоящето и бъдеще-
то на Лазарина.

Дарина ненова

дългОлетниЦи

инспекторите 
от МОН не из-
вършват ника-
къв контрол на 
преподаватели-
те и всички учи-
тели, за по-лес-
но нанасят ня-
какви оценки 
на тестове, ко-
ито горките ро-
дители изобщо 
нито могат да 
видят, нито мо-
гат да проверят 
дали отговарят 
на истината, ни-

то знаят за пропуските в обучение-
то на децата си. Възможно е учите-
лите да си съкращават работата и 
да не ги преглеждат изобщо при та-
кова безхаберие. Явно цялата систе-
ма в образованието, както и в други 
области е пълна с „калинки”, учили- 
недоучили...

„Пази, Боже, сляпо да прогледа”, и 
то само за пари...

една баба

та литература, 
които са били 
свидетели на 
историческите 
събития и епо-
хи, защото ина-
че ще се разбе-
ре какво липс-
ва в новите из-
мислици по ис-
тория. 

Сега посягат 
и на знанията 
по математи-
ка – „смъкват 
материал от IX 
клас в учебни-
ците за VI клас!?” Кои са тези „ум-
ници – експерти” от МОН? Децата в 
VI клас учат Питагоровата теорема! 
Но не знаят още да коренуват. И за 
какво им е цитираната теорема в VI 
клас? Под предлог, че трябвало да 
се извърши реформа, за да прилича 
на образованието в страните от ЕС, 
т.е. да се учи до X клас, тези умни-
ци пишат нови учебници, като смък-
ват раздели от нашето предишно об-
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ЗА ВАШАТА ТРАПеЗА

6 Женски свят

Тайната на хубавото кафе

От стр. 1
 През 1849 г. пише 

на баща си в Котел да 
му избере мома за съ-
пруга. Той естествено 
е много радостен и из-
пълнява най-добросъ-
вестно поръчението. 
Съобщава му за това в 
писмо, на което блудни-
ят син не отговаря, ся-
каш никога не е ставало 
дума за женитба. Гор-
кият стар човек изпада 
в доста неловко поло-
жение пред родителите 
на момичето, че и пред 
съгражданите си. 

„Да ходя аз, стар чи-
ляк, да ти диря мома и 
я намерих, пък подир 
малко време що се чу 
за вас? Че си си наме-
рил мома на Цариград 
и си са оженил. Сетне 
чувам пак, че си щял 
да се жениш за Фили-
бе. Аз какво да правя, 
не зная, какво да пра-
вя, а, бе, синко? Аз не 
мога те насили: или ту-
ка се ожени, или там, то 
е на твоя воля… Ами 
човещината, синко? Ти 
фана къща на Фенер, та 
похарчихте толкова не-
що и си фана една урус-
пия, та похарчи и зарад 
нея… пък баща ти нека 
му се подсмиват в Котел 
по каветата котленски-
те кучета и да не мога да 
изляза помежду двама 
хора ябанджии…”

сън, но рано сутринта 
– в първия ден на Бай-
рама, в сарая настъпва 
паника. Къде е женихът, 
къде е Раковски? Няма 
го! Накрая Мустафа бей 
е принуден да приеме 
срама и да потърси по-
мощ от забитина (ше-
фа на местната поли-
ция), когато разбира, 
че „зетят“ се е изпарил 
заедно с всичките скъ-
поценности от дома му. 

„Дето е Раковски, да 
излезе, щото, ако го 
уловят, всички в къща-
та ще бъдат живи изго-
рени!“ – крещят по ули-
ците заптиетата, но от 
нашия авантюрист ни 
вест, ни кост. Най-на-
пред той се укрива в 
една арменска къща, 
после – в българската 
църква във Фенер, на-
края се облича в жен-
ски дрехи и се измъква 
от Цариград. С него – и 
другарите му. Всичките 
се събират край Одрин 
и поемат към Стара пла-
нина, за да забият там 
байрака.

Другата му сериоз-
на любовна авантюра, 
с гъркинята Фросо, за-
почва през пролетта на 
1863 г. Но това вече е 
друга история...

Несъстоялата се сватба на  Г. С. Раковски

Çàåäíî è ñëåä ñìúðòòà

То е сред най-популярните на-
питки. но при приготвянето му 
има някои условия за вкуса и ефек-
та от него.

видът. ако вкъщи имате кафе-
мелачка, купувайте кафе на зърна 
и го смилайте. от прясно смлени-
те зърна се получава най-добро-
то кафе.

съхранението - задължително в 
плътно затварящ се съд далеч от 
пряката слънчева светлина. не го 
дръжте в хладилник, защото по-

пива миризмата на храните вътре.
кафе на зърна. ако е смляно по 

правилния начин (нито ситно, ни-
то прекалено едро), стандартната 
доза кафе е 2 супени лъжици.

Приготвяне. Трябва да е рав-
номерно разпределено във фил-
търното съдче, а напитката да из-
тича в продължение на 23-28 се-
кунди.

айс кафе . експерти съветват ка-
фето да е без мляко. но ако то е за-
дължителна добавка за вас, пре-
поръчва се пълномасленото.

на всеки две седмици почист-
вайте съда, в който съхранявате 
кафето! веднъж месечно почист-
вайте кафемашината с разтвор от 
вода и оцет.

най-ефективно е кафето, изпи-
то 4 минути след приготвянето му. 
Това време е достатъчно, за да се 
утаи.

Холандия. Тя е на 22, 
той на 33 години. Тя е ка-
толичка, той – протестант. 
Сключват брак през 1842 
г. Любовта им продължа-
ва 38 години.

Полковникът от холанд-
ската кавалерия J.W.C van 
Gorcum  умира през 1880 
г. и е погребан в проте-
станстката част на гроби-
щето.

Съпругата му J.C.P.H van 
Aefferden го последва ос-
ем години по-късно.

Властите не позволяват 
тя да бъде погребана при 
него. Полагат я в католи-
ческата част на гробището 
до стената - най-близкото 
място до мъжа й.

Ръцете им над стена-
та са единственият начин 
да останат заедно и след  
смърт та.

Какво има предвид 
притесненият баща, ко-
гато пише, че синът му 
щял да се жени „на Фи-
либе“? По това време 
Раковски е съдружник 
с братята Атанас и Ни-
кола Чалъкови от Плов-
див и вече е дал дума, че 
ще вземе за жена сестра 
им Теофана, която блес-
ти в тогавашното ви-
сше общество със сво-
ята красота и образова-
ние. Даже се стига до го-
деж, но в последния мо-
мент „годеникът“ заявя-
ва на братята, че тая ра-
бота няма да я бъде, и 
те спешно развалят съ-
дружието.

А „уруспията“ е турки-
ня на име Есна, от Фе-
нер махала на Цариград, 
за която Раковски въз-
намерява да се жени. 
През 1851 г. той се впус-
ка в мащабна финансова 
операция, за да покрие 
натрупани стари дълго-
ве. Сдружава се с някой 
си Мустафа бей от Цари-
град и двамата откупват 
за огромната сума от 800 
хил. гроша данъците на 
пловдивския панаир. Ра-
ковски обаче не е роден 
за търговец и здраво оп-
лита конците. 

Мустафа бей е бесен 

и го дава под съд и на-
шенецът е тикнат в за-
твора. Но това с нищо не 
помага на турчина да си 
върне парите и той ре-
шава да го гони докрай. 
Не щеш ли обаче, точно 
по това време в истори-
ята се намесва дъщеря-
та на бея. Тя заявява на 
баща си, че е влюбена в 
мустакатия котленец и 
иска да се омъжи само 
за него. Според някои 
съвременници Раков-
ски също хлътва до уши 
по нея, според други са-
мо се преструва, за да 
спечели доверието на 
бащата, който му опро-
щава дълговете и дори 
го урежда на служба ка-
то преводач при видин-
ския паша. Нещо повече, 
нашето момче му обе-
щава да се потурчи и за 

да притъпи бдителност-
та му, започва редовно 
да ходи на джамия, об-
лечен като член на дер-
вишката секта Бекташи. 
А в същото време шпи-
онира в полза на русна-
ците в разгара на Крим-
ската война. В крайна 
сметка обаче е заловен 
и изпратен под конвой в 
Цариград, където го ча-
ка смъртно наказание. 
Но котленецът извед-
нъж се сеща за спора-
зумението си с Мустафа 
бей и спешно му изпра-
ща хабер. И още преди 
конвоят да пристигне в 
Цариград, е освободен 
и… поканен лично от 
бея да живее в неговия 
дом. И както в приказ-
ките от „Хиляда и една 
нощ“, в сарая на знатния 
турчин започват приго-

товления за пищна сват-
ба навръх Курбан бай-
рама.

През цялото това вре-
ме авантюристът чаро-
вник проявява истинска 
артистична дарба. Млад, 
красив, наконтен по по-
следна мода, той угаж-
да на всичките прищев-
ки на младата ханъма, 
смирено се моли в джа-
мията, изразява трога-
телна почит към бъде-
щите си тъст и тъща. И 
омайва годеницата си с 
умни приказки за любо-
вта. А тя, нали е млада и 
наивна, отде да знае, че 
мъж, който говори ум-
но за любовта, не е мно-
го влюбен. Кой би могъл 
да предположи, че все-
ки ден същият този ху-
бавец отива при своите 
сънародници във Фе-
нер махала, сърцатите 
българчета от абаджий-
ския еснаф, на които ве-
че е поръчал да ушият 
12 въстанически уни-
форми за неговата чета 
и да го снабдят с 12 чи-
фта пищови и с 12 пуш-
ки и ножове?

Вечерта преди сват-
бата, след трескавите 
приготовления за теж-
кото тържество, цялата 
къща потъва в дълбок 

Страницата подготви Наталия ГеНАДИеВА

ВИТАМИНОЗНА 

КРЕÌÑÓÏÀ
Продукти: 100 

г спанак (пресен 
или замразен), 100 
г карфиол (пресен 
или замразен), 100 
г броколи (пресни 
или замразени), 300 
мл вода, 1 скилидка че-
сън, 4-5 листа свежа мента, 
2-3 стръкчета магданоз, 1 
глава праз лук, сол на вкус

Приготвяне: Задуше-
те карфиола, броколите и 
спанака (ако е замразен) 

до пълно омекване, след 
кое- то сложете всич-

ки про-
дукти 

в 

б л е н -
дер/паса-

тор или кухненски робот 
и блендирайте, докато су-
пата стане напълно глад-
ка. Поднесете я  топла или 
студена.

ПОСТНИ ПЪЛНЕНИ

 чУØКИ С БУЛГУР

 И МАСЛИНИ
Продукти:  2 чушки 

за пълнене, 150 г булгур, 
шепа маслини, 2-3 печур-
ки, щипка чубрица, сол на 
вкус

Приготвяне: Разреже-
те чушките на две и ги по-
чистете добре от семки-
те. Измийте добре бул-

гура със студена вода и 
го сложете да 
се вари на 
среден 
огън с 
о к о -
л о 
2 , 5 
ч. ч. 
в о д а . 
П р и 
нужда до-
бавете още 
вода. Булгурът поема 
водата и яхнията трябва 
да е подходяща за пълне-
не на чушките. Нарежете 
маслините и печурките на 
дребно и ги добавете при 

булгура, овкусете и оста-
вете всичко да се ва-

ри на тих огън за 
около половин 

час. След ка-
то булгурът 
леко се охла-
ди, напълне-
те чушките и 

поднесете.

ИÇÌИР

 КÞФТЕ
Продукти:  500 г кай-

ма, 2 яйца, 1 глава лук, 2 
с. л. зехтин или олио, 2 
филии сух хляб, 1/3 ч. ч. 
доматено пюре, 1 връзка 

магданоз, 1 ч. л. кимион, 
сол, черен пипер

Приготвяне: Каймата 
се омесва със ситно наря-
зания лук, яйцата, предва-
рително накиснатия в мля-
ко или вода хляб, сол, че-
рен пипер и ситно накъл-
цания магданоз. Оформят 
се кюфтенца и се нареждат 
в намазнена тавичка. Пе-
кат се в умерена фурна. Ко-
гато са изпечени, се зали-
ват с доматено пюре, раз-
редено с вода, или сгъстен 
сос от пресни домати. По-
криват се с капак и се пе-
кат още 15 минути. Серви-
рат се топли.
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Редакцията 
не носи 

отговорност 
за промени 

в програмите

БНТ свяТ

22.VI. - 28.VI.2018 г.

БНТ 2

 
ПеТък, 22 юни 

6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка 
11:30 Рецепта за здраве
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

13:30 В неизвестност
14:30 Трето полувреме
15:00 Бразилия - Коста Рика, 

среща от Световното 
първенство по футбол

17:00 Трето полувреме
18:00 Нигерия - Исландия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Сърбия - Швейцария, 

среща от Световното 
първенство по футбол

23:00 Трето полувреме
23:45 Адел на живо в Лондон
0:50 Телепазарен прозорец 
1:05 Бразилия - Коста Рика, 

среща от Световното 
първенство по футбол

2:55 Нигерия - Исландия, 
среща от Световното 
първенство по футбол

4:45 Денят започва с Култура
6:00 Зелената линейка 

съБоТа, 23 юни 
7:00 Инуяша
7:25 Животни по пижами
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Почти вълшебно при-

ключение
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 Бразди 
13:30 Иде нашенската музика

14:30 Трето полувреме
15:00 Белгия - Тунис, среща от 

Световното първенство 
по футбол

17:00 Трето полувреме
18:00 Република Корея - Мек-

сико, среща от Световно-
то първенство по футбол

20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Германия - Швеция, 

среща от Световното 
първенство по футбол

23:00 Трето полувреме
23:45 Студио Х: Тайният агент
0:30 Белгия - Тунис, среща от 

Световното първенство 
по футбол

2:20 Република Корея - Мек-
сико, среща от Световно-
то първенство по футбол

4:15 Дойче веле: Шифт
4:30 Отблизо с Мира
5:30 Бразди 
6:00 Иде нашенската музика

неДелЯ, 24 юни  
7:00 Инуяша
7:25 Животни по пижами
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Почти вълшебно при-

ключение
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Световното накратко
13:30 Децата на Балканите - с 

духовност в Европа
14:30 Трето полувреме
15:00 Англия - Панама, среща 

от Световното първен-

ство по футбол
17:00 Трето полувреме
18:00 Япония - Сенегал, среща 

от Световното първен-
ство по футбол

20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Полша - Колумбия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

23:00 Трето полувреме
23:45 Огнен трус
1:10 Англия - Панама, среща 

от Световното първен-
ство по футбол

3:00 Япония - Сенегал, среща 
от Световното първен-
ство по футбол

5:00 Дойче веле: Шифт
5:15 България от край до 

край 6
5:45 Телепазарен прозорец

ПонеДелник, 25 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

13:30 В неизвестност
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сийбърт
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 Трето полувреме
17:00 Уругвай - Русия, среща от 

Световното първенство 
по футбол

19:00 Трето полувреме

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Испания - Мароко, среща 

от Световното първен-
ство по футбол 

23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 4
0:40 Телепазарен прозорец 
0:55 Саудитска Арабия - Еги-

пет, среща от Световното 
първенство по футбол

2:45 Иран - Португалия, 
среща от Световното 
първенство по футбол 

4:35 Въпрос на чест 4

вТорник, 26 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

13:30 В неизвестност
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сийбърт
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 Трето полувреме
17:00 Дания - Франция, среща 

от Световното първен-
ство по футбол

19:00 Трето полувреме
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Нигерия - Аржентина, 

среща от Световното 
първенство по футбол

23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 4
0:40 Телепазарен прозорец 
0:55 Австралия - Перу, среща 

от Световното първен-
ство по футбол

2:45 Исландия - Хърватия, 
среща от Световното 
първенство по футбол

4:35 Въпрос на чест 4

срЯДа, 27 юни 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

13:30 В неизвестност
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сийбърт
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 Трето полувреме
17:00 Република Корея - Герма-

ния, среща от Световно-
то първенство по футбол

19:00 Трето полувреме
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Сърбия - Бразилия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 4
0:40 Телепазарен прозорец 
0:55 Мексико - Швеция, 

среща от Световното 
първенство по футбол

2:45 Швейцария - Коста Рика, 
среща от Световното 
първенство по футбол

4:35 Въпрос на чест 4

ЧеТвърТък, 28 юни 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

13:30 В неизвестност
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сийбърт
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 Трето полувреме
17:00 Япония - Полша, среща 

от Световното първен-
ство по футбол

19:00 Трето полувреме
19:30 Спорт ТОТО
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Англия - Белгия, среща 

от Световното първен-
ство по футбол

23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 4
0:40 Телепазарен прозорец 
0:55 Сенегал - Колумбия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

2:45 Панама - Тунис, среща от 
Световното първенство 
по футбол

4:35 Въпрос на чест 4

ПеТък, 22 юни 
6:00 Пей ми песен – Недялка 

Керанова
6:30 Непозната земя 
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Под морските вълни
9:00 По света и у нас
9:15 Средновековните крепо-

сти на Източните Родопи: 
Крепостите на Ахридос

10:15 Местно време 
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Знаете ли, че...
15:25 Кратка история на соци-

алистическия реализъм
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време
18:00 История.bg
19:10 Казаков Великият    /85 г. 

от рождението на худож-
ника Димитър Казаков 
– Нерон/

19:40 Орфеева приказка
20:00 По света и у нас
20:30 Време за губене
21:00 Концерт на Любомир 

Денев, Весела Морова и 
Маги Алексиева-Мей

22:00 Гладка стъпка
23:50 Туристически маршрути
0:20 Местно време
0:50 История.bg
2:00 Време за губене
2:30 Средновековните крепо-

сти на Източните Родопи: 
Крепостите на Ахридос

3:30 Непозната земя 

4:00 Часът на зрителите 
4:30 Казаков Великият    
5:00 Портрети - Красимир 

Кюркчийски
5:30 Туристически маршрути

съБоТа, 23 юни 
6:00 Вкусни изкушения
6:30 Пътешествия
7:00 Сафарито на Скаут
7:25 Пиксел Пинки 2
8:15 Сийбърт
8:30 Децата.com
9:00 Пътеводител БГ
9:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

10:00 Рецепта за култура 
11:00 България от край до 

край 4
11:30 Време за губене 
12:00 Ай да идем 
12:30 Световните градове на 

България
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Гладка стъпка
15:50 Международен фолкло-

рен фестивал Варна 2016
16:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:15 Хрътката 2 
18:05 Кой се страхува от Юлия 

Кръстева
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и нас
20:30 Не ми казвай, че момче-

то е лудо
22:45 Добър ден с БНТ 2
23:45 Хрътката 2 
0:35 Ленти и документи: 

„Чехов на Сънински - 10 
години на сцена“

1:15 Арсеник и стара дантела
4:10 Европейски маршрути

4:25 Рецепта за култура 
5:25 Ай да идем 
5:55 Специалитетите на Бабет 

неДелЯ, 24 юни 
6:20 Пътешествия
6:50 Световните градове на 

България
7:15 Пиксел Пинки 2
8:05 Сийбърт
8:35 Животни по пижами
9:00 Неделна литургия
10:35 Български уроци – аз уча 

български 
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем 
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Не ми казвай, че момче-

то е лудо
16:15 Часът на българската 

музика
17:05 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:35 Хрътката 2 
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Изкуството на 21 век
19:30 На опера с БНТ 2
20:00 Международен музика-

лен фестивал „Варнен-
ско лято“

21:30 Градът – крайна цел
23:25 Добър ден с БНТ 2
0:25 Хрътката 2 
1:20 Пътувай с БНТ 2: Етно
1:50 Градът – крайна цел
3:45 Япония на фокус
4:00 Библиотеката
5:00 Ай да идем 
5:30 Децата.com

ПонеДелник, 25 юни
06:00 Концерт на хор “Цветница”
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите 
07:25 Денят започва с Култура
08:40 Япония днес
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци 
11:15 Пред олтара на операта
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Патриархат
13:30 Пътеводител БГ 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
15:30 Рецепта за култура 
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време
18:00 Капри
18:50 65 години Чешки център
19:20 Цариградски разговори 

с Тончо Жечев
20:00 По света и у нас
20:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
21:00 Нощта на кардинала
22:50 Световните градове на 

България
23:15 “Младите в българското 

кино”
00:00 Днес и утре
00:30 Местно време
01:00 Патриархат
02:00 Пред олтара на операта 
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя 
04:00 Часът на зрителите
04:35 Международен фолкло-

рен фестивал Варна 2016
05:30 Днес и утре

вТорник, 26 юни 
06:00 Балкански ритми
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите 
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Многоликата Япония: 

Земята е само една
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Пътеводител БГ
11:15 България от край до 

край 2
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Патриархат
13:30 Опознай България 
13:55 Денят започва с Култура
15:10 Изкуството на 21 век
15:40 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време;
18:00 Капри
19:00 Омагьосан от морето
20:00 По света и у нас
20:30 Часът на зрителите
21:00 “Лучия ди Ламермур” 

- опера от Гаетано Дони-
цети 

23:05 Ленти и документи: 
„Марго и приятели“

00:05 Днес и утре
00:30 Местно време
01:00 Патриархат
02:00 България от край до 

край 2
02:30 Добро утро с БНТ 2
03:30 Непозната земя
04:00 Часът на зрителите
04:30 Знаете ли, че...
04:40 Америка днес
05:35 Днес и утре

срЯДа, 27 юни 
06:00 Отвъд морето, полето: 

“Странджански напеви”
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите 
07:25 Денят започва с Култура
08:40 Евроновини: В бъдещето
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Опознай България 
11:10 България от край до 

край 2
11:40 Европейски маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:25 Български уроци – аз уча 

български 
13:50 5 минути София
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Светлина в безкрая
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време
18:00 Капри
18:50 Япония днес
19:05 Асен Пейков – българи-

нът от Рим
20:00 По света и у нас
20:30 Абсурдите с БНТ 2
21:00 Егмонт
22:35 Ленти и документи: 

„Иван Кирков или Да се 
спасиш в спомена” 

23:50 Изкуството на 21 век
00:20 Местно време
00:50 Америка днес
01:45 Европейски маршрути
02:05 България от край до 

край 2
02:35 Добро утро с БНТ 2
03:35 Непозната земя 

ЧеТвърТък, 28 юни 
06:00 Пей ми песен - Филип и 

Мария Кутеви
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите 
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Светлина в безкрая
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци – аз уча 

български 
11:10 Знаете ли…
11:30 Фото, моля...
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:25 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

13:55 Денят започва с Култура
15:10 Япония днес
15:40 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време
18:00 Капри
19:00 5 минути София
19:05 70 години от рождени-

ето на диригента Емил 
Чакъров

20:00 По света и у нас
20:30 Пътешествия
21:00 Рецепта за култура 
22:00 Не се предавай
23:30 Истории от лабиринта: 

„Алея Щефания”, сладки-
ят живот на Сегед

23:55 Изкуството на 21 век
00:25 Местно време
00:55 Не се предавай
02:25 Светлина в безкрая
02:35 Добро утро с БНТ 2
03:35 Непозната земя 

ПеТък, 22 юни 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка 
11:30 Рецепта за здраве
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:30 Цезар
13:45 Средновековните крепо-

сти на Източните Родопи: 
Крепостите на Ахридос

14:40 “Бързо, лесно, вкусно”: 
“Вкусната Европа”

15:15 Зелената линейка 
16:15 Рецепта за здраве
16:30 Време за губене 
17:00 Извън играта
17:30 Местно време
18:00 Заедно
18:30 Отворени досиета 2
19:00 България от край до 

край 3
19:30 Малки истории
19:45 Тревога
20:00 По света и у нас
20:30 Мера според мера: Про-

летта на 1903
21:40 Часът на българската 

музика
22:40 Абсурдите с БНТ 2
23:10 Бразди 
23:40 В кадър
0:10 Непозната земя
0:40 Отворени досиета 2
1:05 Местно време
1:35 Пътувай с БНТ 2

съБоТа, 23 юни 
6:00 Време за губене 
6:30 Зелената линейка 
7:30 Пътувай с БНТ 2
8:00 Ай да идем 
8:30 Български уроци – аз уча 

български 
9:00 Съвременници 2: “Под-

вигът и другите обикно-
вени неща”

10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 100 години от рождени-

ето на режисьора Петър 
Василев - Милевин: “Баш 
майстора – фермер”

14:15 Време за губене 
14:45 Мера според мера: 1901
16:15 На опера с БНТ 2: “Ромео 

и Жулиета”
16:45 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Регионална дискусия - 

Благоевград
21:30 Бързо. Акуратно.Оконча-

телно.
22:50 Един свят в хармония
0:25 Рецепта за култура 
1:25 Часът на зрителите
1:55 България от край до 

край 3
2:25 Менталност
3:05 Оазис сред житата
3:20 Абсурдите с БНТ 2
3:50 Денят започва с Георги 

Любенов

неДелЯ, 24 юни 
6:15 65 години “Национално 

училище за танцово из-
куство - София”

7:30 Опознай България
8:00 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

8:30 Децата.com
9:00 България от край до 

край 3
9:30 Културни адреси: София, 

Европа
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 100 години от рождени-

ето на режисьора Петър 
Василев - Милевин: “Баш 
майстора на море”

14:05 Извън играта
14:35 Мера според мера: 1901 - 

1902
16:05 Бразди 
16:35 Денят започва с Георги 

Любенов
18:20 5 минути София
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:30 Концерт на Петя Буюкли-

ева
22:00 Царска пиеса
23:10 Афиш
23:25 Ретро спорт
0:30 Извън играта
1:00 Любомир Дамянов в 

Полет
2:00 Непозната земя

ПонеДелник, 25 юни 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Тревога
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 “Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Време за губене 
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Местно време
18:00 Регионална дискусия - 

Благоевград
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 Мами
20:00 По света и у нас
20:30 Мера според мера: Лято-

то на 1903
22:00 В кадър
22:30 Културни адреси: София, 

Европа
22:55 5 минути София
23:00 Триптих за Димитър Ди-

мов 
23:30 Извън играта
00:00 Часът на зрителите  
00:30 Регионална дискусия - 

Благоевград
01:30 България от край до 

край 3
02:00 Местно време
02:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

03:00 Време за губене 

вТорник, 26 юни 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Отблизо с Мира
13:30 Мами
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 “Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 Атлас
18:30 Отворени досиета 2
19:00 На опера с БНТ 2: “Ромео 

и Жулиета”
19:30 Малки истории
19:45 Летящият кон
20:00 По света и у нас
20:30 Мера според мера: 1906 - 

1908
21:50 Едмар Кастанеда трио
22:45 Сингапур - градът на 

лъва
23:35 Пътувай с БНТ 2: Етно
00:05 Ай да идем 
00:35 Отворени досиета 2
01:05 Съвременници 2: “Под-

вигът и другите обикно-
вени неща”

02:05 Местно време: Без бари-
ери

02:35 Малки истории
03:35 Извън играта
04:05 “Бързо, лесно, вкусно”
04:35 Денят започва с Култура

срЯДа, 27 юни 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Летящият кон
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 “Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Време за губене 
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Местно време
18:00 Знаци по пътя
18:30 Пътуване в миналото
19:00 Съвременници 2: “Мо-

реплавателят, който 
сбъдна мечтата си”

19:50 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:30 Мера според мера: 1908 - 

1910
21:30 Устрем 
23:00 Непозната земя
23:30 История.bg
00:30 Пътуване в миналото
01:00 Време за губене 
01:30 Местно време
02:00 Едмар Кастанеда трио
03:00 Съдби човешки
03:35 Пътувай с БНТ 2
04:05 “Бързо, лесно, вкусно”
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории

ЧеТвърТък, 28 юни 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Съвременници 2: “Мо-

реплавателят, който 
сбъдна мечтата си”

13:30 Световна купа по конен 
спорт

15:00 “Бързо, лесно, вкусно”
15:30 История.bg
16:30 Ретро спорт
17:30 Местно време
18:00 Музикални следи
18:30 Пътуване в миналото
19:00 В кадър
19:30 Малки истории
19:45 Странната съседка
20:00 По света и у нас
20:30 Мера според мера: 1910 - 

1915
21:40 Концерт на оркестър 

“Камерата Орфика”
22:35 Народите между джунг-

лата и океана 
23:30 Време за губене 
00:00 България от край до 

край 3
00:30 Пътуване в миналото
01:00 Абсурдите с БНТ 2
01:30 Местно време
02:00 Библиотеката
03:00 История.bg
04:00 “Бързо, лесно, вкусно”
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 22 юни
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” 
13:30 Премиера: „Убежище от 

грехове” еп. 22
15:00 Премиера: „Шест сестри”  

с.3, еп. 29
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”  с.1, еп. 
28

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” 
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“  с.1, 

еп. 42
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем”  с. 2, 
еп. 48

21:30 Премиера: „Страсти в 
Тоскана“  с.4, eп.15

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

 00:00 „Под наблюдение”  с.4, 
еп.13

01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Времето лети”  с.3, еп. 

82,83

съБоТа, 23 юни
06:00 „Малкото пони: Приятел-

ството е магия” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на”  с.5, еп. 6,7 
08:00 „Тази събота и неделя”  
11:00 „Cool…T”  
12:00 bTV Новините  
12:30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица

13:00 „Яна и пилотът: Вражду-
ващи племена“ 

15:00 „Истински истории“
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ 

/п./ - документална по-
редица с водещ Мартин 
Карбовски

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

19:30 bTV Репортерите 
20:00 „Без резервации” - дра-

ма, романтичен, комедия 
(САЩ, 2007), режисьор - 
Скот Хикс, актьори - Кат-
рин Зита - Джоунс, Аарон 
Екхарт, Абигейл Бреслин 
и др.

22:00 „Престиж“ - драма, три-
лър (САЩ, Великобрита-
ния, 2006)

00:30 „Психиатрията Стоун-
хърст” - трилър (САЩ, 
2014), режисьор - Брад 
Андресън

02:20 „Двама мъже и полови-
на” /п./  

03:20 „Cool…T” /п./ - лайфстайл 
предаване

04:10 „Времето лети”  с.3, 
еп.84,85

05:40 bTV Репортерите /п./

неДелЯ, 24 юни
06:00 „Малкото пони: Приятел-

ството е магия” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на”  с.5, еп. 8,9
08:00 „Тази събота и неделя”  
11:00 „Търси се…” - токшоу с 

водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините  
12:30 „Мястото БГ” - докумен-

тално предаване
13:00 „Яна и пилотът: Самотно 

решение“ - минисериал, 
втора част (Германия, 
2015), втора част

15:00 „Бриджит Джоунс: На 
ръба на разума“ - коме-
дия, романтичен 

17:00 „120 минути” - публи-
цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути” - публи-

цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

19:30 bTV Репортерите - поре-
дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 „Сексът и градът 2” - 
комедия, романтичен 
(САЩ, 2010)

22:00 „Коко Шанел и Игор 
Стравински“ - драма, 
романтичен (Франция, 
2009), режисьор - Ян 
Кунен, актьори - Мадс 
Микелсен, Анна Маугла-
лис, Елена Морозова, 
Григорий Мануков и др.

01:30 „Дивачета” - документа-
лен, (САЩ, 2011), режи-

сьор - Дейвид Ликли
02:20 „Бриджит Джоунс: На 

ръба на разума“ - коме-
дия, романтичен 

04:10 „Времето лети”  с.3, еп.77
05:00 „Аламинут“
05:20 bTV Репортерите /п./
05:40 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване
ПонеДелник, 25 юни

06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше обще-

ство”  с.1, еп. 1
15:00 Премиера: „Шест сестри”  

с.3, еп. 30
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”  с.1, еп. 
29

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” 
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“  с.1, 

еп. 43
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
 20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем”  с. 2, 
еп. 49

21:30 Премиера: „Страсти в 
Тоскана“  с.4, еп.16

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Под наблюдение”  с.4, 
еп.14

01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините

02:30 „Преди обед” /п./ - ток-
шоу

04:30 „Времето лети”  с.3, еп. 
87

05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-
лицистично предаване 

вТорник, 26 юни
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше обще-

ство”  с.1, еп. 2
15:00 Премиера: „Шест сестри”  

с.3, еп. 31
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”  с.1, еп. 
30

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” 
18:00 „Сърцето на града“  с.1, 

еп. 44
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
 20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем”  с. 2, 
еп. 50

21:30 Премиера: „Страсти в 
Тоскана“  с.4, еп.17

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Под наблюдение”  с.4, 
еп.15

01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Времето лети”  с.3, еп. 

88

05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-
лицистично предаване 

срЯДа, 27 юни
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше обще-

ство”  с.1, еп. 3
15:00 Премиера: „Шест сестри”  

с.3, еп. 32
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”  с.1, еп. 
31

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” 
18:00 „Сърцето на града“  с.1, 

еп. 45
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
 20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем”  с. 2, 
еп. 51

21:30 Премиера: „Страсти в 
Тоскана“  с.4, еп.18

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Под наблюдение”  с.4, 
еп.16

01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Времето лети”  с.3, еп. 

89
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

ЧеТвърТък, 28 юни
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше обще-

ство”  с.1, еп. 4
15:00 Премиера: „Шест сестри”  

с.3, еп. 33
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”  с.1, еп. 
32

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” 
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“  с.1, 

еп. 46
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
 20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем”  с. 2, 
еп. 52

21:30 Премиера: „Страсти в 
Тоскана“  с.4, еп.19

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Под наблюдение”  с.4, 
еп.17

01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Времето лети”  с.3, еп. 

90

ПеТък, 22 юни
06:00 „Ризоли и Айлс” - сериал, 

с.6
08:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7
09:30 „Мелодия за една нощ“ 

- романтичен (Канада, 
2007), режисьор - Дейвид 
Уийвър, актьори - Лора 
Лейтън, Антонио Купо, 
Ели Харви и др.

11:30 „Ризоли и Айлс” - сериал, 
с.61, еп. 9,10

13:30 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.8, еп.4

14:30 „Прецаканите” - драма
16:30 „Легендата за Херкулес”
18:45 „Изчезването” - трилър, 

психо (САЩ, 1993), режи-
сьор - Жорж Слюицер, 
актьори - Кийфър Съ-
дърланд, Сандра Бълок, 
Джеф Бриджис, Нанси 
Травис и др.

21:00 „Секретна квартира“ - 
екшън, мистери, трилър 
(Южна Африка, Япония, 
САЩ, 2012), режисьор - 
Даниел Еспиноза, актьо-
ри - Дензъл Уошингтън, 
Райън Рейнолдс, Робърт 
Патрик, Джоел Кинаман, 
Вера Фармига, Сам Ше-
пърд и др.

23:30 „Призрачен ездач 2: 
Духът на отмъщението“ 
- екшън, фентъзи, три-
лър (САЩ, Обединени 
арабски емирства, 2012), 
режисьори - Марк Не-
вълдайн, Брайън Тейлър, 
актьори - Никълъс Кей-
дж, Виоланте Плачидо, 
Кристоф Ламбер, Киъран 
Хайндс, Джони Уитуорт, 
идрис Елба и др. 

01:30 „Стрелецът” - екшън, 
драма, криминален (Ис-
пания, Великобритания

съБоТа, 23 юни
06:00 „Мелодия за една нощ“ 

- романтичен (Канада, 
2007), режисьор - Дейвид 
Уийвър, актьори - Лора 
Лейтън, Антонио Купо, 
Ели Харви и др.

08:15 „Опасен копнеж“ - 
трилър (Канада, 2016), 
режисьор - Пол Шапиро, 
актьори - Линдзи Хартли, 
Палома Квиатковски, 
Дан Пейн, Джедайда 
Гудакр и др.

10:00 „И се роди звезда” (Ита-
лия, 2012), режисьор - 
Лучио Пелегрини, актьо-
ри - Лучиана Литизето, 
Роко Папалео, Пиетро 
Кастелито и др.

11:45 „Легендата за Херкулес” 
- екшън,приключенски

13:45 „Оглупели от любов”, 
драма, романтичен

16:30 „Секретна квартира“ - 
екшън, мистери, трилър

19:00 „Призрачен ездач 2: Ду-
хът на отмъщението“

21:00 „Джон Уик” - екшън, 
трилър (САЩ, 2014), 
режисьори - Дейвид 
Лейтч, Чад Стахелски, 
актьори - Киану Рийвс, 
Майкъл Никвист, Алфи 
Алън, Уилям Дефо, Дийн 
Уинтърс, Бриджит Мой-
нахан, Бриджит Реган, 
Ейдриан Палики и др.

23:00 Cinema X: „Мъжът с же-
лезните юмруци“ - екшън 
(САЩ, Хонк Конг, 2012), 
режисьор - РЗА, актьори 
- РЗА, Ръсел Кроу, Луси 
Лиу, РЗА, Дейв Баутиста, 
Байрън Ман, Пам Гриър, 
Джейми Чънг, Кунг Ле, 
Даниъл Ву и др.

01:00 „Любовната квартира“ 
- трилър ( Белгия, САЩ, 
2014 ), режисьор - Ерик 
Ван Лой

неДелЯ, 24 юни
06:00 „Ризоли и Айлс” - сериал, 

с.6
07:15 „Психотерапевт“, драма
09:15 „Нова в града”,драма
11:15 „Принцът и демоните“ - 

анимация
13:30 „Изчезването” - трилър
16:00 „Аватар“ - екшън, 

трилър, фантастика 
(САЩ, 2009.), режисьор - 
Джеймс Камерън

19:00 „Прецаканите” - драма, 
екшън, криминален 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Силван Уайт, актьори - 
Идрис Елба, Зоуи Салда-
на, Джефри Дийн Морган 
и др.

21:00 „Защитна стена“ - екшън, 
трилър (САЩ 2006), 
режисьор - Ричърд 
Лонкрейн, актьори - Вир-
джиния Медсън, Хари-
сън Форд, Пол Бетани, 
Робърт Форстър, Мери 
Ли Реджскъб, Робърт 
Патрик, Джими Бенет, 
Алън Аркин и др.

23:00 „Двойна самоличност” 
- криминален, трилър 
(САЩ, 2009), режисьор - 
Денис Димстър, актьори 
- Вал Килмър, Изабела 
Мико, Захари Бахаров, 
Христо Шопов, Юлиан 
Вергов, Валентин Ганев, 
Велислав Павлов, Райчо 
Василев, Руши Видинли-
ев и др.

01:00 „Мъжът с железните 
юмруци“ - екшън (САЩ, 
Хонк Конг, 2012), режи-
сьор - РЗА, актьори - РЗА, 
Ръсел Кроу, Луси Лиу, 
РЗА, Дейв Баутиста, 
Байрън Ман, Пам Гриър, 
Джейми Чънг, Кунг Ле, 
Даниъл Ву и др.

03:00 „Опасен копнеж“ - три-
лър (Канада, 2016)

ПонеДелник, 25 юни
06:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” с.6
08:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.8
09:15 „Прецаканите” - драма
11:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.6, еп. 11,12

13:30 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.8, еп.5

14:30 „Защитна стена“ - екшън, 
трилър (САЩ 2006), 
режисьор - Ричърд 
Лонкрейн, актьори - Вир-
джиния Медсън, Хари-
сън Форд, Пол Бетани, 
Робърт Форстър

16:30 „Принцът и демоните“ - 
анимация (Люксембург, 
Франция, Белгия, 2014), 
режисьор - Паскал Мо-
рели

19:00 Премиера: „От руса 
по - руса“ - комедия, 
криминален (Канада, 
2008), режисьор - Дийн 
Хамилтън, актьори - Па-
мела Андерсън, Дениз 
Ричардс, Мегън Ори и 
др.

21:00 Премиера: „Джак Ричър: 
Не се връщай“ - екшън, 
драма, криминален 
(Китай, САЩ, 2016), режи-
сьор - Едуард Зуик, ак-
тьори - Том Круз, Патрик 
Хойзингер, Робърт 
Непър, Алдис Ходж, Коби 
Смълдърс, Даника Ярош 
и др.

23:30 „Аватар“ - екшън, 
трилър, фантастика 
(САЩ, 2009.), режисьор 
- Джеймс Камерън, 
актьори - Сам Уортинг-
тън, Джовани Рибизи, 
Сигорни Уивър, Мишел 
Родригес, Зоуи Салдана, 
Стивън Ланг и др.

01:45 „Ризоли и Айлс” 

вТорник, 26 юни
06:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”
08:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.8
09:15 „От руса по - руса“ - ко-

медия, криминален
11:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета”, еп. 13,14
13:30 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.8, еп.6
14:30 „Живи машини” - фантас-

тика
16:45 „Двойна самоличност” 

- криминален, трилър 
(САЩ, 2009), режисьор - 
Денис Димстър, актьори 
- Вал Килмър, Изабела 
Мико, Захари Бахаров, 
Христо Шопов

19:00 „Защитна стена“ - екшън, 
трилър (САЩ 2006), 
режисьор - Ричърд 
Лонкрейн, актьори - Вир-
джиния Медсън, Хари-
сън Форд, Пол Бетани, 
Робърт Форстър, Мери 
Ли Реджскъб, Робърт 
Патрик, Джими Бенет, 
Алън Аркин и др.

21:00 „Съучастникът“ - трилър, 
екшън, драма, кри-
минален (САЩ, 2004), 
режисьор - Майкъл 
Ман,актьори - Том Круз, 
Джейми Фокс, Джейда 
Пинкет Смит, Марк Ръфа-
ло, Брус Макгил, Хавиер 
Бардем, Джейсън Стей-
тъм и др.

23:30 „Аватар“ - екшън, 
трилър, фантастика 
(САЩ, 2009.), режисьор 
- Джеймс Камерън, 
актьори - Сам Уортинг-
тън, Джовани Рибизи, 
Сигорни Уивър, Мишел 
Родригес, Зоуи Салдана, 
Стивън Ланг и др.

02:30 „Ризоли и Айлс” - сериал, 
с.6

срЯДа, 27 юни
06:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” с.6
08:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.8
09:15 „Не и дъщеря ми“ - кри-

минален 
11:15 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.6, еп. 15,16

13:15 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.8, еп.7

14:15 „Изгубена на 17“ - драма, 
мистерия, трилър 

16:00 „Среща в интернет“ - 
криминален, драма, 
мистерия (Канада, 2014), 
режисьор - Дейвид 
ДеКрейн, актьори - Ивон 
Займа, Шон Робъртс, 
Мери - Маргарет Хюмс, 
Гари Хъдсън и др.

18:00 „Аватар“ - екшън, 
трилър, фантастика 
(САЩ, 2009.), режисьор 
- Джеймс Камерън, 
актьори - Сам Уортинг-
тън, Джовани Рибизи, 
Сигорни Уивър, Мишел 
Родригес, Зоуи Салдана, 
Стивън Ланг и др.

21:00 „Интервю с вампир“ 
- ужаси (САЩ, 1994), ре-
жисьор - Нийл Джордан, 
актьори - Том Круз, Брад 
Пит, Кирстен Дънст, 
Крисчън Слейтър, Ан-
тонио Бандерас, Стивън 
Риа, Танди Нютън и др.

23:30 „Смъртоносен изстрел” 
- криминален, трилър 
(САЩ, 2008), режисьор 
- Джон Мадън, актьори 
- Мики Рурк, Даян Лейн, 
Джоузеф Гордън - Левит, 
Росарио Доусън и др.

01:30 „Ризоли и Айлс” - сериал, 
с.6

03:30 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.8

ЧеТвърТък, 28 юни
06:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” - сериал, 
с.6

08:00 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.8

09:15 „Защитна стена“ - екшън, 
трилър (САЩ 2006), 
режисьор - Ричърд 
Лонкрейн, актьори - Вир-
джиния Медсън, Хари-
сън Форд, Пол Бетани, 
Робърт Форстър, Мери 
Ли Реджскъб, Робърт 
Патрик, Джими Бенет, 
Алън Аркин и др.

11:30 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” - сериал, 
с.6, еп. 17,18

13:30 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.8, еп.8

14:30 „Призрачен ездач 2: 
Духът на отмъщението“ - 
екшън, фентъзи

16:30 „Отмъщението на сес-
трите“ - трилър 

18:30 „Секретна квартира“ - 
екшън, мистери, трилър 

21:00 „Специален доклад“ 
- екшън, трилър, кри-
минален, фантастика, 
драма (САЩ, 2002), режи-
сьор - Стивън Спилбърг, 
актьори - Том Круз, Макс 
фон Сюдов, Стив Харис, 
Колин Фарел, Саманта 
Мортън, Патрик Кил-
патрик и др.

00:00 „Джон Уик” - екшън, 
трилър (САЩ, 2014), 
режисьори - Дейвид 
Лейтч, Чад Стахелски, 
актьори - Киану Рийвс, 
Майкъл Никвист, Алфи 
Алън, Уилям Дефо, Дийн 
Уинтърс, Бриджит Мой-
нахан, Бриджит Реган, 
Ейдриан Палики и др.

01:45 „Ризоли и Айлс” с.6
04:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.8

ПеТък, 22 юни
06:00 „Загадките на Лора” , с.2
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Шегаджии” , с.4
09:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу 
10:00 „Звездата на Лаура и чу-

довищата от сънищата” 
- анимация (Германия, 
2011), режисьори - Тило 
Роткирх, Уте фон Мюн-
хов - Пол

11:30 „Модерно семейство“ 
12:30 „Щурите съседи” 
14:00 „Без пукната пара“ 
15:00 „Стъпка по стъпка“ 
16:00 „Приятели“ 
17:00 „Играчи” 
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“ , с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ , с.7
21:00 „Приятели“ , с.9
22:00 „ Без пукната пара” , с.4
23:00 „Хотел „Елеон” , с.1
00:00 „Звездата на Лаура и чу-

довищата от сънищата” 
- анимация (Германия, 
2011), режисьори - Тило 
Роткирх, Уте фон Мюн-
хов - Пол

02:00 „Загадките на Лора“ 
03:00 „Кое е това момиче“ 
04:00 „Хотел „Елеон” 
05:00 „Загадките на Лора“

съБоТа, 23 юни
06:00 „Загадките на Лора” , с.2
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ , с.5
08:00 „Барът” , с.4
08:30 „Слънчева Филаделфия“ 

, с.10 
09:00 „Клуб „Веселие” , с.6
10:00 „По - сърдити старчета 

- - комедия (САЩ, 1995), 
режисьор - Хауърд Дойч, 
актьори - Уолтър Матау, 
Джак Лемън, София 
Лорен, Кевин Полак, Ан 
- Маргрет, Дарил Хана, 
Бърджис Мередит и др.

12:00 „Стъпка по стъпка“ 
14:00 „Приятели“ 
16:00 „Моето семейство“ 
17:30 „Щурите съседи“ 
20:30 „Полицейска академия 4: 

Градски патрул“ - екшън, 
комедия, криминален 
(САЩ, 1987), режисьор 
- Джим Дрейк, актьори - 
Шарън Стоун, Лесли Ис-
търбрук, Джордж Гейнс, 
Стив Гутенберг, Буба 
Смит, Майкъл Уинслоу, 
Дейвид Граф, Тим Казур-
ски и др.

22:30 „Шегаджии” 
00:00 „Двама мъже и полови-

на” 
01:00 „Клуб „Веселие” 
02:00 „Загадките на Лора“ 
03:00 „Барът“ 
04:00 „Двама мъже и полови-

на” 
04:30 „Шегаджии” 

неДелЯ, 24 юни
06:00 „Загадките на Лора” , с.2
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ , с.5
08:00 „Слънчева Филаделфия“ 

, с.10 
09:00 „Клуб „Веселие” , с.6
10:00 „Полицейска академия 4: 

Градски патрул“ - екшън, 
комедия, криминален 
(САЩ, 1987), режисьор 
- Джим Дрейк, актьори - 
Шарън Стоун, Лесли Ис-
търбрук, Джордж Гейнс, 
Стив Гутенберг, Буба 
Смит, Майкъл Уинслоу, 
Дейвид Граф, Тим Казур-
ски и др.

12:00 „Стъпка по стъпка“ 
14:00 „Приятели“ 
16:00 „Моето семейство“ 
17:30 „Щурите съседи“ 
20:30 „По - сърдити старчета 

- - комедия (САЩ, 1995), 
режисьор - Хауърд Дойч, 
актьори - Уолтър Матау, 
Джак Лемън, София 
Лорен, Кевин Полак, Ан 
- Маргрет, Дарил Хана, 
Бърджис Мередит и др.

22:30 „Шегаджии” 
00:00 „Двама мъже и полови-

на” 
01:00 „Клуб „Веселие” 
02:00 „Модерно семейство“ 
03:00 „Барът“ 
04:00 „Двама мъже и полови-

на” 
04:30 „Шегаджии” 

ПонеДелник, 25 юни 
06:00 „Модерно семейство”
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Кое е това момиче” 
09:00 „Играчи” - сериал 
10:00 „Отново на 17” - комедия 

(САЩ, 2009), режисьор - 
Бър Стиърс

12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи” - сери-

ал
14:00 „Без пукната пара“ - се-

риал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“ - сери-

ал
19:30 „Моето семейство“ - се-

риал
20:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал, с.7
21:00 „Приятели“ - сериал, с.9
22:00 „ Без пукната пара” - се-

риал, с.5
23:00 „Хотел „Елеон” - сериал, 

с.1
00:00 „Отново на 17” - комедия 

(САЩ, 2009), режисьор - 
Бър Стиърс

02:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

03:00 „Кое е това момиче“ - се-
риал

04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ - 

сериал

вТорник, 26 юни
06:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.6
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Кое е това момиче” - се-

риал, с.4
09:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
10:00 „Сексът и градът 2” - ко-

медия, романтичен
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи” - сери-

ал
14:00 „Без пукната пара“ - се-

риал
15:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно ток шоу
18:00 „Щурите съседи“ - сери-

ал
19:30 „Моето семейство“ - се-

риал, с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал, с.7
21:00 „Приятели“ - сериал, с.9
22:00 „ Без пукната пара” - се-

риал, с.5
23:00 „Хотел „Елеон” - сериал, 

с.1
00:00 „Волният Уили: Бягство 

от пиратската пещера” 
- семеен (САЩ, 2010), 
режисьор - Уил Гейгър, 
актьори - Бо Бриджис, 
Бинди Сю Ървин, Кевин 
Отто, Дарън Мейер и др.

02:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

срЯДа, 27юни
06:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.6
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Кое е това момиче” 
09:00 „Шоуто на Слави“ 
10:00 „По - сърдити старчета 

- - комедия (САЩ, 1995), 
режисьор - Хауърд Дойч, 
актьори - Уолтър Матау, 
Джак Лемън, София 
Лорен, Кевин Полак, Ан 
- Маргрет, Дарил Хана, 
Бърджис Мередит и др.

12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи” 
14:00 „Без пукната пара“ 
15:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“ - сери-

ал
19:30 „Моето семейство“ - се-

риал, с.5
20:00 „По средата“ - сериал, с.6
21:00 „Приятели“ - сериал, с.9
22:00 „ Без пукната пара” - се-

риал, с.5
23:00 „Хотел „Елеон” - сериал, 

с.1
00:00 „Такъв е животът” - коме-

дия 
02:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - се-

риал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ - 

сериал

ЧеТвърТък, 28 юни
06:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.6
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Кое е това момиче” - се-

риал, с.4
09:00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
10:00 „Такъв е животът” - коме-

дия (САЩ, 2010)
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи” - сери-

ал
14:00 „Без пукната пара“ - се-

риал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
18:00 „Щурите съседи“ - сери-

ал
19:30 „Моето семейство“ - се-

риал, с.5
20:00 „По средата“ - сериал, с.6
21:00 „Приятели“ - сериал, с.9
22:00 „ Без пукната пара” - се-

риал, с.5
23:00 „Хотел „Елеон” - сериал, 

с.1
00:00 „Отново на 17” - комедия 

(САЩ, 2009), режисьор - 
Бър Стиърс

02:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

03:00 „Кое е това момиче“ - се-
риал

04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
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„Скритите букви”

Спасиха редки птици

„Най-сладкият ден“

Снежи и Ростислав 
отглеждат малки щъркели Експерти oт РИОСВ – Русе, ока-

заха помощ на 8 млади птици от 
защитения вид червен ангъч. 
Птиците са били забелязани на 
пътното платно, а  родителите им 
са кръжали около тях. Ве-
роятно възрастните гнез-
дят в съседен имот, който 
е обрасъл с тръстика и ни-
ска растителност. Екип на 
екоинспекцията е прибрал 
малките птици.

Те са били на видима 
възраст около седмица, без 
оперение  и невъзможност 
да летят. В станцията, която 
се намира  в с. Нова Черна, общи-
на Тутракан, се размножават пти-
ци от защитения вид по утвърде-
на от Министерството на околна-

та среда и водите програма. Мал-
ките червени ангъчи са настане-
ни в база „Калимок“ при приемни 
родители за доотглеждане. След 
като птиците поотраснат и дос-

тигнат до определена  възраст, 
ще бъдат освободени в приро-
дата в подходящо за вида место-
обитание. 

 Червеният ангъч (Tadorna 
ferruginea), наричан още ръждив 
ангъч и червен килифар, е срав-
нително едра птица от семей-
ство Патицови (Anatidae), разред 

Гъскоподобни (Anseriformes). 
В България  се среща рядко в 
Добруджа, Лудогорието и около 
Бургас. Гнезди под земята в дуп-
ки на лисици или язовци, поня-
кога в съжителство с тях, в дупки 
в скали и отвесни земни откоси, 
както и в хралупи на дървета. Зи-
мува в Източното Средиземно-
морие и по поречието на р. Нил. 
Защитен от Закона за биологич-

ното разнообразие вид, включен 
в Червената книга на България. 
За него важат строги забрани за 
улавяне, притежание и търговия.

Четири малки щъркелчета отглеждат известни-
те в интернет бели щъркели Снежи и Ростислав в 
село Ярлово. Четирите щъркелчета се излюпиха 
наскоро, но израстват много бързо благодарение 
на грижите на родителите им. Възрастните щърке-
ли са постоянно до тях, като винаги една от двете 
птици е в гнездото заедно с малките, докато дру-
гата събира храна за тях.

Тази година Ростислав предпочете младата Сне-
жи пред миналогодишната си партньорка и избра 
да сформира с нея семейство след дълго колеба-
ние. Сега двамата отглеждат четирите малки от об-
що пет яйца, които Снежи снесе преди няколко ме-
сеца. В началото на пролетта обаче Ростислав се 
задържаше по-дълго време в съседното на Снежи 
гнездо, което и до днес е заето от другата щъркел-
ка. С нея миналото лято Ростислав успя да отгледа 
едно-единствено малко. Поради тази причина в на-

чалото на размножителния сезон камерата, с която 
се наблюдавали денонощно единствените щърке-
ли в село Ярлово, е била монтирана на гнездото, в 
което миналата година е било огледано единстве-
ното щъркелче. 

Настъпилият обрат в отношенията между бели-
те щъркели, обитаващи две съседни гнезда в село 
Ярлово, наложи поредното преместване на каме-
рата. Сега може да се гледат онлайн от много близо 
четирите малки щъркелчета. Наблюдението им ще 
продължи до тяхното излитане от гнездото и по-
емането им по дългия път към по-топлите страни. 

В  Музея за история 
на София бе осъществен 
проектът "Скритите бук-
ви" на фондация "Проче-
ти София". Той вплита в 
обща идея поезия, типо-
графия и градска среда 
и създава нови места за 
четене в столицата. В гра-
да на определени места 
бяха поставени 12 ори-
гинални пейки с формата 
на букви от кирилицата - 
Б, Д, Ж, З, И, Й, Ц, Ч, Ш, Щ, 
Ъ, ь, Ю, Я, без гра-
фичен аналог в 
латиницата и 
гръцката аз-
бука.

Прикри-
ти в центъ-
ра на гра-
да, пейките 
очертават и 
своеобразен 
маршрут от ня-
кои от най-интерес-
ните и значими имена в 
съвременната българска 
поезия, като Мирела Ива-
нова, Георги Господинов, 
Силвия Чолева, Цочо Бо-
яджиев, Надежда Раду-
лова, Иван Ланджев, Ма-
рин Бодаков, Красими-
ра Джисова, Стефан Ива-
нов, Мария Калинова, Пе-
тър Чухов, Галина Нико-
лова, Никола Петров и 
Анна Лазарова. При вся-
ка пейка беше поставено 
по едно стихотворение, 
вдъхновено, посветено 

или въображаемо свър-
зано с дадена буква.

В Музея за история 
на София беше прове-
дена и първата Литера-
турна разходка по пътя 
на "Скритите букви". Ту-
ровете обхващаха исто-
рии за града и литератур-
на София, като разказ за 
Арменското кафене и ле-
гендарната сладкарница 
"Цар Освободител", за 

убитите со-
ф и й -

с к и 

книжа-
ри, за кни-

жарницата на Тодор Чи-
пев, за чуждестранни-
те писатели, свързани с 
града, както и за съвре-
менните форми на пред-
ставяне на литература в 
него.

Проектът "Скрити-
те букви" се реализира 
с финансовата подкре-
па на "Културна програ-
ма за българското пред-
седателство на Съвета на 
ЕС - 2018 г." на Национал-
ния фонд "Култура".

Празнична фиеста с 
много лакомства, сла-
долед, танци и игри се 
вихри наскоро  във Ва-
рна. Там се проведе де-
ветото издание на “Най-
сладкият ден”. На сцена 
на открито таланта си 
представиха над 1200 
деца и младежи от вар-
ненските училища, чи-
талища и детски гради-
ни, танцови и певчески 
школи, балетни студиа, 
хип-хоп, рок и денс фор-
мации.

За малчуганите от 
публиката имаше том-
боли, ревюта, творчески 

работилници, конкурси 
и игри с много награди 
от организаторите. Фо-
кустници и клоуни, шоу 
със сапунени балони и 
карвинг демонстрации 
на фигури от лед заба-
вляваха малки и големи, 
които опитаха и вкусни 
торти, натурални бис-
квитки, плодови сокове 
и много сладолед.

Дефиле с костюми на 
приказни герои и въз-
становки на бита и тра-
дициите на българите 
от ранното Среднове-
ковие бяха част от про-
грамата на фиестата. Та-

зи година в нея  имаше 
и образователен модул. 
Младежи от БЧК демон-
стрираха как се оказ-
ва първа помощ, а под 

формата на игра де-
цата отговаряха на 
въпроси за безопас-
ното движение на 
пътя.

Братя близнаци от Симитли избраха да оти-
дат на абитуриентския си бал облечени като хай-
дути. Велизар и Димитър са футболисти, а баща 
им Антон е бивш боксьор. Дамите на момчетата 
също бяха облечени в народни носии.

"Избрахме да се облечем така, защото оби-
чаме българското, доставя ни удоволствие. Ис-
каме да накараме все повече млади хора да се 
обърнат към това - да знаят, да помнят и да по-
казват", обяснява Велизар. Автентичните облек-
ла са дело на майстор от Пловдив и са шити из-
цяло на ръка. Тънкости има и при подредбата на 
оръжията в пояса. "В първата преграда се редят 
пистолетите, а в последната преграда - камата", 
обяснява бащата на момчетата Антон Коцев. Са-
мите оръжия също са автентични.

Дамите пък са приели с радост идеята да при-
дружат братята в народни носии. 

"Ние се занимаваме с народни танци и за нас 
е чест да показваме българския фолклор", каза 
Кристина Атанасова. "Чувствам се горда. За нас 
е удоволствие да сме облечени по този начин и 
да показваме красотата на българската носия", 
категорична беше и Ерика Димитрова.

Изложба "Баш 
Майстора завинаги" 
– в памет на актьора 
Кирил Господинов, 
бе открита на вхо-
да на Морската гра-
дина (до Слънчевия 
часовник) във Варна. 
Точно на 24 май той 
трябваше да навър-
ши 84 години. Роден 
е в с. Гроздьово, Вар-
ненско, през 1934 г., 
на деня на св. св. Ки-
рил и Методий. Както 
се казва, идва на бял 
свят с името си. За-
вършва ВИТИЗ, когато 
е на 32 г., защото слу-
жи 4 години като мо-

р е п л и к и 
от филмо-
вата поре-
дица "Баш 
М а й с т о -
ра", която 
го превър-
на в лю-
бимец на 
публиката. 
Изложба-
та бе плод 
на дълго-

годишно търсене из 
архивите на приятели 
и колеги на дъщерята 
му - Веселина Госпо-
динова, която също е 
актриса. Процесът на 
създаване  бил дълъг, 

въпреки че тя е зало-
жила само на един от-
носително кратък пе-
риод от работата и жи-
вота на баща си – вре-
мето, когато се сни-
мат 10-те филма за 
Баш Майстора. „Татко 
е бил моряк, пътувал 
е с корабите. През 60-
те и 70-те години пра-
ви едни от най-върхо-
вите си роли във вар-
ненския театър "Сто-
ян Бъчваров", разказ-
ва тя. Според нея най-
тежките му фенове са 
във Варна и съвсем ло-
гично е изложбата да 
е тук.

ряк, а в института е при-
ет на третия път. В кино-
то дебютира още преди 
да стане студент с филма 
"Дом на две улици". Все-
ки кадър ни напомня за 
не една и две култови 
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вилняха в угърчин

ЗаДържаХа Двама 
За Пожар в УЧилиЩе 

Двама 21-годиш-
ни мъже са установе-
ни като съпричастни 
за пожара, който въз-
никна в сУ“ васил лев-
ски“ в Шумен. след по-
тушаване на пламъци-
те в училището е из-
вършен оглед. 

изяснено било, че 
при полагане на изо-
лация върху покрива 
на училището работ-
ници от фирмата са 
предизвикали запал-
ване на изолацията.

намериХа осТанки 
До р. ЯнТра

останки от човеш-
ко тяло са намере-
ни на брега на река 
Янтра край велико 
Търново.

останките са откри-
ти в близост до мост 
на пътя велико Тър-
ново – русе (в района 
на тунелите). на място 
са изпратени екип на 
полицията и служите-
ли на регионална ди-
рекция „Пожарна без-
опасност и защита на 
населението“. 

Украински ТираДжиЯ
 ПремаЗа микроБУс

Тежка катастрофа с 
един загинал и някол-
ко ранени, сред които 
деца, стана между ук-
раински Тир и микро-
бус "мерцедес вито" с 
турска регистрация в 
ришкия проход. ин-
цидентът се случил на 
2-3 км след село кам-
чия. Тежкотоварният 
камион буквално бил 
върху микробуса. По-
следен вътре останал 
шофьорът, който е за-
гинал. Той е 40-годи-
шен мъж от село Пла-
ниница, община руен, 
който пътувал с брат 
си и семействата им.

водачът на Тир-а - 
украинец, е жив и е ус-
тановено, че е карал 
пиян с 2,81 промила 
алкохол.

жена се ПросТрелЯ с 
ПисТолеТа на БаЩа си

25-годишна жена от 
враца се е простреляла 
в главата със служебно-
то оръжие на своя баща, 
който е полицай.

опитът за самоубий-
ство е извършен в блок 
135 във врачанския жк 
"Дъбника". 25-годиш-
ната дъщеря на поли-
цая от рПУ-Бяла слати-
на е взела служебния му 
пистолет и пред очите 
му се е простреляла в 
главата. 

400 000 лв. отидоха 
при нагли обирджии

Жена занесе парите 
чак в румъния

няма ли край?

65-годишна жена, юристка от София 
даде на телефонни измамници над 400 
000 лв. и половин 
килограм злато. 
Първия ден же-
ната е оставила 
около 3000 лв. 
близо до кофа за 
смет на столич-
ната улица „Го-
гол“. На 3 юни, 
отново в същия 
район, тя е оста-
вила 104 000 лв., 
30 000 евро и до-
лари. Два дни по-
късно на ул. „Цар 
Асен“ е оставила още 210 000 лв. Поли-
цията издирва извършителите.

 „Имаме случай на ало измамници, които 
са успели да мотивират жертвата си да за-
несе парите в Румъния”. Това заяви Румя-
на Арнаудова, говорител на главния про-
курор. Измамената е пътувала със собст-
вен автомобил до северната ни съседка и 
там оставила парите. Арнаудова обясни, че 
„ало” измамите остават много актуални, но 
няма случай със завлечен с 600 000 евро. 
По думите й и в двата случая схемата е една 
и съща. „Двете измамени лица са били уве-
рявани от ало измамниците, че са предста-
вители на полицията и търсят съдействие, 
включително и финансово, за залавяне на 
ало измамници”, обясни тя.

Предотвратиха 
измама за 

голяма сума 
В Сви-

ленград 
е пре-
дотвра-
тена из-
мама за 
27 000 
лева и 
з л а т н и 
н а к и -
ти, съ-
общиха 
от ОД 
на МВР 
– Хаско-

во. На стационарния теле-
фон на 80-годишна жена 
позвънил мъж, представил 
се за следовател. "Обработ-
ването" на жертвата започ-
нало още на 11 юни, когато 
по схемата "съдействие на 
полицията"  мнимият раз-
следващ е въвел старица-
та в заблуждение. Жената 
посетила банка и заявила, 
че желае да изтегли пари-
те. На другия ден отишла 
да си ги вземе и чак тога-
ва от там сигнализирали в 
полицейското управление. 
Полицаите са изискали слу-
жител да изпрати жената с 
парите до дома й и ведна-
га обезпечили телефона и 
адреса й. Целия ден те оч-
аквали обаждане от измам-
ниците, но такова не се е 
получило.

74-годишна жена от Шумен била измамена по 
телефона и дала за „полицейска акция“ 2000 ле-
ва и около 500 г златни накити. Схемата е класи-
ческата и позната от дълго време - искане на съ-
действие за задържане на измамници от хора, ко-
ито се представят за полицаи.

Този път обаче измамниците вкарали нов мо-
мент в сценария си. В първото получено на ста-
ционарен телефон обаждане жената получила ди-
ректно заплахи и закани. Съобщили, че жилище-
то й било „сканирано“, установили, че има пари и 
ценности, които трябва веднага да даде.

Ако не ги даде, я заплашили, че ще се случи ло-
шо на нея и семейството й. Във втори разговор 
непознат се представил за полицай. Успокоил же-
ната и й казал, че тези измамници  уж ги дебнат 
от няколко дни. Попитал я дали ще съдейства при 
залавянето им. Тя се съгласила.

Продиктувала си адреса и номера на мобил-
ния телефон, като си мислела, че говори наисти-
на с полицейски служител. Следвала инструкции-
те, които й били дадени по телефона и малко след 
13 часа хвърлила през тераса на апартамента си 
сумата от 2000 лева и около 500 г златни накити. 
Малко по-късно установила, че е била измамена, 
и подала сигнал в полицията. Разпитана е, обра-
зувано е досъдебно производство. 

в рамките на един час са получени идентич-
ни обаждания от граждани, които съобщили, 
че на домашните им телефони звънят непо-
знати и им искат пари и ценности, след като 
им отправят заплахи.

Баба хвърли 
левове и злато 

Призоваваме за пореден път да не се дове-
рявате на непознати хора по телефона, да 
не давате информация за това  къде живее-
те, с какви средства разполагате, колкото и 
правдоподобно да ви звучи всичко, което ви 
се казва. При съмнение, че ви атакуват из-
мамници по телефона, прекъснете връзка-
та, след като чуете сигнал свободно се свър-
жете с близките си или с полицията чрез те-
лефон 112. 

Пътник в бързия влак Бла-
гоевград – София е постра-
дал, когато композицията е 
минавала през столичния 
квартал „Факултета".

Тогава хвърлен камък е 
счупил стъклото, до което 
седял 36-годишен мъж. По-
лицията подозира, че хули-
ганът е 10-годишно дете. 

"Един мъж падна извед-
нъж и започна да крещи от 
болка. Ние в първия момент 
1-2 секунди се стъписахме, 
после се втурнахме да му по-
магаме", разказва Димитър 
Димитров, свидетел на слу-
чилото се. 

Началник-влакът не мо-
же да преброи колко пъти 

машината в негова смяна е 
нападана. От БДЖ обаче са 
преброили 19 случая само 
за тази година. От Национал-
ната компания "Железопът-
на инфраструктура" са ин-
вестирали 3 милиона в из-
граждането на стена, която 
да спира летящите камъни 
и тоновете боклуци от неза-
конното сметище до релси-
те. Тя обаче пази само част 
от трасето.

Щетите, които нацио-
налният железопътен пре-
возвач понася всяка го-
дина от счупени с камъни 
стъкла на вагони, мотриси 
и локомотиви, са стотици 
хиляди левове.

Трима пияни роми са напад-
нали работници в СУ "Св. св. Ки-
рил и Методий" в Угърчин. Напа-
дателите са от града и са на 23, 
28 и 32 години. Двама от тях са 
задържани.

Инцидентът е станал около 
обяд. Нападателите са извади-
ли ножове и брадви срещу ра-
ботниците, ремонтиращи външ-
ната ограда на училището, съоб-
щи ди-
ректо-
рът на 
у ч е б -
н о т о 
з а в е -
д е н и е 
О л г а 
Петро-
ва. Те 
са се 
опита-
ли да 
п р о -
никнат и в сградата на учили-
щето, като са счупили стъклопа-
кета на една от вратите, но били 
удържани и избягали.

Няма пострадали деца, въ-
преки че дворът и училището 
били пълни с ученици.

Двама от работниците са с ле-
ки наранявания. От полицията 
в Ловеч съобщиха, че освен ра-

ботниците в училището, ромите 
са нападнали и възрастен мъж 
в дома му, а след това и жена.

Младежи от града разказаха, 
че ромските своеволия са често 
явление, пострадалите са много, 
но извършителите остават без-
наказани.

„Циганинът се е напил, вли-
за в едно заведение, ти го го-
ниш, защото е пиян, и започ-

ва да прави проблеми. Той ти 
вади нож и те дупчи. В учили-
щето влиза с нож. В кафето за-
плашват кръчмаря с нож - взи-
мат една каса с бира и оборо-
та и си тръгват. И къде е та-
зи полиция? Тичат да дупчат 
шефа на полицията… Каква е 
тази държава?“, допълват по-
търпевши.
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ковец (силистренско). Маг-
незият участва в над 300 ен-
зимни реакции в организма. 
Тези води намаляват нивото 
на холестерола, предпазват 
от образуване на камъни в 
бъбреците, имат противоток-
сично действие от тежки ме-
тали. Препоръчват се при ак-
тивни спортисти за подобря-
ване на мускулната функция 
и предпазване от крампи и 
схващания.

България е много богата 
и на акратотермални изво-
ри – над 60. Това са води с 
постоянна температура над  
20°C, но с ниски ефективни 
стойности на минералните 
вещества и лечебните газове, 
които съдържат. Биват топли, 
индиферентни и хладки. Топ-
ли извори има в Горна баня, 
София, Хисаря, Панчарево, 
Велинград, Белчин баня, Ма-
рикостиново, Сандански, Ба-
ня – Пазарджишко, и др. Ин-

диферентни са тези в Банкя, 
Баня – Пловдивско, Вършец, 
хладки - в Княжево, Желез-
ница и др.

слабо минерализирани-
те води имат широк спек-
тър на профилактични и ле-
чебни въздействия. Те укреп-
ват общо организма, повиша-
ват защитните сили, действат 
противовъзпалително, про-
тивоболково, противоспас-
тично, диуретично, антиток-
сично, подобряват кръвооб-
ращението. Препоръчват се 
при лечение на неврологич-
ни, гинекологични, бъбреч-
ни, сърдечносъдови, ендо-
кринни, метаболитни, пода-
грозни и опорно-двигателни 
заболявания. Изключително 
подходящи са за масова про-
филактика и закаляване, като 
съчетанието на пиене с физи-
чески упражнения в басейн е 
изключително полезно.   

В България йодните води 

се срещат като солени йодо-
бромни води. Йодът е под 
формата на йодид, който се 
резорбира добре от тъкани-
те, минава през кожата, лига-
виците и има силна мембран-
на пропускливост. Той подо-
брява периферното кръво-
обращение, понижава кръв-
ното налягане и нивото на 
холестерола, има антискле-
ротично действие. Йодният 
йон има загряващо дейст-
вие върху кожата, като подо-
брява кръвообращението й. 
Йодните води може да се пи-
ят, да се правят бани и инха-
лации с тях, също и иригации 
(стоматологични и гинеколо-
гични). Йодната вода се из-
ползва най-често при невро-
логични, опорно-двигателни, 
гинекологични, белодробни 
и сърдечносъдови болести. 
Намира се в Шкорпиловци, 
старо и ново оряхово (вар-
ненско), Дългоделци (мон-
танско), Шабла и др.

железни води има в Дол-
но Уйно и Брезник. Те се 
резорбират лесно от лига-
вицата на стомашно-чрев-
ния тракт.

организмът усвоява же-
лязото по-добре от мине-
ралната вода, отколкото от 
лекарствата и хранителни-

Продължение от бр. 24
А сега един въпрос. Знае-

те, че водата може да бъде 
твърда и мека. Спомняте ли 
си обаче кое определя това? 

Колкото повече калций и 
магнезий съдържа тази при-
родна течност, толкова по-
твърда е. В този си вид тя 
може да не е най-добрият 
приятел на пералнята, но 
когато наличието на йони в 
нея е под 1 грам на литър, е 
незаменима за човека!

калциевите минерални 
води участват в структури-
рането на костите и зъбите. 
Малко известен факт е, че 
най-добрият начин да си на-
бавим необходимия калций 
е, като пием тази минерал-
на вода. От нея човек усво-
ява калция по-добре, откол-
кото ако яде сирене, кисело 
и прясно мляко. Богати на 
калций са водите в Панча-
рево, Брезник, славяново 
(Плевенско), мараш, овча 
могила, Полски Тръмбеш и 
Шипков. Прилагат се питей-
но, инхалационно и външно 
(вани, басейни и компре-
си). Извличат течностите от 
тъканите, действат антис-
пастично, имат противовъз-
палително, противооточно, 
отхрачващо и антиалергич-
но действие. Намаляват сто-
машната секреция и чрев-
ната перисталтика. Калци-
евите води намират широ-
ко приложение при болни 
с подагра, хронични олов-
ни интоксикации, рахит, ос-
теопороза.

магнезиевите не им от-
стъпват по достойнства. 
Има ги в Панчарево, Бъл-
гарене, Пелово (Плевен-
ско), Девенци, куршуна 
(ловешко), обединение 
и ресен, Брезник, Помо-
рие, Длъгнево (староза-
горско), горни лом и Чу-

ловинката билка е пред-
назначена за лекуване на 
неизлечима болест. Пра-
вят се на китки. Трябва 
да се завържат с червен 
конец и броят им да се 
равнява на членовете на 
семейството. След  то-
ва да се оставят да пре-
нощуват отвън, а на су-
тринта служат за гада-
ене на здравето. Те се за-
качат в дома и могат да 
се използват през цяла-
та година за лечение на 
различни болести. Оста-
налите билки се използ-
ват за направата на 
еньовски венец. Под него 
минават всички за здра-
ве през годината. Спо-
ред поверията на Еньов-
ден се забъркват любов-
ни отвари от знахарки 
и баячки. Приготвят се 
в нови глинени съдове на 
бавен огън. Еньовските 
билки имат силата да 
прогонват зли духове и 
да лекуват бездетни же-
ни. Имат и магическа си-
ла. Те служат на момите, 
чиято любов е несподе-
лена. Билките вратига, 

тъжец, комунига, пелин, 
дилянка, тинтява и чер-
нотрън спомагат за ос-
вобождаване на душата 
от тъгата по несподеле-
ната любов. 

Смята се, че след 
Еньовден слънцето се 
отправя към зимата, 
но преди това ста-
ва рано, къпе се в 
реките, като 
водата им 
става ле-
ковита. 
И роса-
та, ко-
ято па-
да, има 
магиче-
ска сила. 
На Еньов-
ден се ста-
ва преди из-
грев, за да се окъ-
пем в реките или в 
росата и да посрещнем 
слънцето. „Танцуващо-
то слънце“ при изгрев 
вещае благополучие и 
здраве. 

На Еньовден се изпъл-
нява и обичаят ладува-
не. Главна роля има Еньо-

вата буля, която се иг-
рае от момиченце – то 
трябва да бъде най-мал-
кото дете в семейство-
то. Обличат го в булчин-
ски дрехи, слагат му чер-
вено було и се накичва. 
След това моми я носят 

по ни-

вите на 
селото за плодородие. 
Думите на момиченце-
то се приемат като 
предсказания. Когато 
обхождането приключи, 
започва гадаенето за 
женитба на девойките. 

Те хвърлят китките си 
в мълчана вода предиш-
ната вечер в котел, кой-
то е пренощувал навън 
под трендафил. На всяка 
една от китките се по-
ставят пръстенчета, 
наречени на съответ-
ния ерген. Малкото мо-
миченце вади китките 
една по една, докато мо-

мичетата пеят пес-
ни за женитба и 

имотност. Вяр-
ва се, че нощта 
срещу Еньов-
ден е щастли-
ва и за тези, 
които търсят 

имане. Място-
то, където има 

имане, свети син 
пламък, а таласъ-

мите, които пазят 
имането, са безопасни. 

на еньовден имен ден 
празнуват: еньо, енчо 
яна, янита, янко, яни,  
биляна, йоана, йоан, 
диана, деян, деяна. 

на 24 юни празник 
имат фармацевтите 
и наследниците на зна-
харите. 

EÍÜÎÂÄÅÍ - ñëúíöå,  áèëêè è ìèñòåðèè

те добавки. Те са важни за 
хемоглобина, дишането, ане-
миите. Подходящи са за спор-
тисти и хора, които се зани-
мават с умствен труд.

Огромен е броят на изво-
рите на силициеви минерал-
ни води - над 90! Това да-
ва възможност те да бъдат 
широко прилагани както ле-
чебно, така и профилактич-
но, предимно външно. Най-
известни са тези в сандан-
ски, огняново, Пчелин, ве-
линград, мрамор, Девин, 
Ягода. Много подходящи са 
при хронични интоксикации 
с тежки метали, при стомаш-
но-чревни, жлъчно-черно-
дробни и кожни заболява-
ния, гингивити, зъбен кари-
ес и атеросклероза.

 Флуорните минерални 
източници в България са над 
120. Ще ги намерим в овощ-
ник (старозагорско), сан-
дански, Хисар, стралджа, 
Пчелин, градешница и др. 
Те участват в обмяната на 
фосфатите при процесите на 
вкостяване и особено при 
свързването на тъканите с 
калциев фосфат. Въздейст-
ват върху строежа и расте-
жа на зъбите, костите и но-
ктите. Препоръчват се след 
фрактури. 

отправя към зимата, 
но преди това ста-
ва рано, къпе се в 
реките, като 
водата им 

по ни- ния ерген. Малкото мо-
миченце вади китките 
една по една, докато мо-

мичетата пеят пес-
ни за женитба и 

имотност. Вяр-
ва се, че нощта 
срещу Еньов-
ден е щастли-
ва и за тези, 
които търсят 

имане. Място-

ковита. 
И роса-
та, ко-
ято па-
да, има 
магиче-
ска сила. 
На Еньов-
ден се ста-
ва преди из-
грев, за да се окъ-
пем в реките или в 
росата и да посрещнем 

то, където има 
имане, свети син 

пламък, а таласъ-
мите, които пазят 

имането, са безопасни. 
на еньовден имен ден 

празнуват: еньо, енчо 

От стр .1
Православната църк-

ва отбелязва рождение-
то на Йоан Кръстител 
на 24 юни. Той предрича 
появата на Спасителя 
и разпространява дело-
то му. 

Всички обичаи, които 
се изпълняват на Еньов-
ден, са свързани с култа 
към Слънцето. Това е де-
нят, когато слънцето 
разкрива цялата си си-
ла и е най-дългият ден 

през годината. Повече-
то обичаи трябва да се 
изпълнят преди изгрев 
слънце. Правилото важи 
най-вече за събирането 
на билки, защото се вяр-
ва, че са най-лековити 
именно в нощта срещу 
Еньовден. В брането се 
включват млади моми, 
жени, баячки и знахарки. 
Броят на билките тряб-
ва да бъде 77 и полови-
на. Те лекуват точно оп-
ределени болести, а по-

белчин баня

но да не забравяме – за да се постигне максимален 
ефект върху организма, балнеопроцедурите трябва да 
бъдат правени след консултация с лекар специалист. 
националните специализирани болници за физиотера-
пия и рехабилитация се намират в София, Велинград, 
наречен, Павел баня, момин проход, Сандански, Помо-
рие, Хисаря, кюстендил, Овча купел, баня – карловско, 
баните – Смолянско, и Вършец. Д-р георги максимов
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Заслужена 
благодарност

Родната песен - обичана и тачена

ВЪЗХВАЛА 

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Общинската организация на Съ-
юза на пенсионерите-2004 в  
Русе отпразнува Деня на сла-

вянската писменост 24 май с тър-
жествен концерт в голямата зала 
"Изкуство" на регионалната библи-
отека "Любен Каравелов". В концер-
та взеха участие вокални групи към 
общинските пен-
сионерски дру-
жества, вокална 
формация "На-
строение" към 
НЧ "Ангел Кън-
чев" с ръководи-
тел Гергана Ви-
чева и ученици 
от начални и ос-
новни училища в 
Русе.

Гости на праз-
ничното утро бя-
ха представи-
тели на община 
Русе,  общински 
съветници и  ви-
дните русенски 
творци - поетите 
Адриан Василев и Живодар Душков.

Водещите Александрина Шаха-
нова, Райна Абрашева и Цветанка 
Габровска изпълниха композиция 

от стихове, посветени на славян-
ската писменост и нейните създа-
тели - светите равноапостоли Ки-
рил и Методий, а малките учени-
ци декламираха любимите си сти-
хотворения за  буквите, книгите и 
учителите.

Това, което възпламени изпъл-

нената до краен предел зала, беше  
позабравеният славянски химн.  
"Хей, славяни, ще живее нашта реч 
звънлива! / Ще живее, докогато 

има хора живи! Ще живее, ще пре-
бъде  и духът славянски..." - пееше 
вдъхновено вокалната група при 
ПД "Добруджанска среща" с ръко-
водител Радка Маринова. Всички 
възрастни хора, които си спомни-
ха думите на някогашния, макар и 
за кратко време (1947-1950 г.) бъл-

гарски химн, запяха. Думите 
на песента докоснаха една 
чувствителна струна в душа-
та на публиката - славянско-
то единство и звучната реч, 
за която по паисиевски зву-
чаха словата: "Тази реч е на-
ша слава и победно знаме! / 
Който нея изостави - той ни 
е душманин!"

Много песни бяха изпети, 
много поетични слова бяха 
изречени, много цветя бяха 
поднесени на учители пен-
сионери. В края на празнич-
ния концерт сборна форма-
ция заедно с цялата патрио-
тично възпламенена публика 
изпя  голямата песен на Емил 
Димитров "Моя страна, моя 

България".
 саня алексанДрова

снимка: рБ "любен каравелов"

В пенсионерския клуб 
„Централен“ в  Ямбол от дъл-
ги години  членовете му раз-
виват богата и разнообразна 
дейност за популяризиране 
и издигане до ново ниво на 
българската народна песен, 
с което радват нашите съ-
граждани. В репертоара са 
застъпени народни песни 
от всички фолклорни реги-
они на страната ни – север-
няшки, македонски, шопски, 
като основно място  заемат 
звучните песни на Тракия, 
тъй като в нашия Ямбол-
ски край са намерили под-
слон и помощ прокудените 
тракийски семейства от Из-
точна Тракия и от Беломо-
рието. Затова се пазят и та-
чат самобитните тракийски 
традиции, обичаи и празни-
ци. Тук от ранна детска въз-
раст младото поколение се 
възпитава в любов към бо-
гатата и неповторима бъл-
гарска народна песен. На-

ред със своята ежедневна 
творческа дейност и богата 
концертна програма клубът 
е своеобразно средище, къ-
дето си дават среща певци и 
инструменталисти, майсто-
ри на народни шевици и 
древни занаяти, а така съ-
що и  професионални със-
тави от различните краища 
на страната, където се спо-
деля опитът в ежедневната 
работа и в дружеска надпре-
вара. Чрез своите изяви на 
сцените самодейците раз-
виват и популяризират  бо-
гатото народно творчество, 
като  запазват звученето на 
народните инструменти ка-
вал, гайда, акордеон, тром-
пет и тъпан.

 В клуба, който наброя-
ва няколкостотин активни, 
любознателни и обичащи от 
сърце и душа народната пе-
сен членове, винаги кипи 
оживена дейност.

Ръководството на клуба 

начело с неуморния бисер 
на народното творчество, 
самобитния талант и наро-
ден певец Тодор Панайо-
тов зарадва своите члено-
ве и гражданите, дошли да 
се порадват и да се влеят в 
магията на народната песен 
и звук, с отлично организи-
ран и с богат репертоар кон-
церт. В него участие взеха 
изявилите се народни певци 
и инструменталисти, члено-
ве на клуба, както и гостите 
непрофесионалисти.

Концерта откри   с настро-
ение и хумор председателят 
на клуба Тодор Панайотов. 
В него взеха участие със 
свои изпълнения народни-
те певци от тракийския ан-
самбъл за народни песни и 
танци Донка Бумбалова, Та-
ня Петкова, Марина Геор-
гиева, Сава Димов. Заедно 
с тях се изяви и Тодор Па-
найотов. Заедно те изнесо-
ха един спектакъл, посрещ-

нат от сърце и душа от все-
ки, дошъл да ги чуе и види. 
Певци и  музиканти се раз-
дадоха без остатък и с из-
пълнението си накараха за-
лата да ги аплодира, ставай-
ки на крака.

Участниците в концерта 
и всички присъстващи по-
четоха  нашите изтъкнати 
народни певци и инстру-
менталисти – Гагов, Елена 
Граматикова, Бинка Добре-
ва, Вълкана Стоянова и др., 
прославили града ни и стра-
ната със своите песни. Кон-
цертът завърши с вито хо-
ро, което още веднъж дока-
за, че песента няма старост 
– на него се хванаха жени, 
мъже и деца на възраст от 
6 до 95 години. Народната 
песен винаги ни зарежда с 
оптимизъм и вяра и ни по-
мага в днешния сложен и 
динамичен живот.

георги БоТевски, 
потомък на тракийци

От стр. 1
Той се наслади на 

пъстрите носии, на иг-
рата на самодейците и 
поздрави всички със 

събора. „Вие показва-
те как трябва да съхра-
няваме и популяризи-
раме фолклорното бо-
гатство и да го преда-

ваме на идните поко-
ления”, похвали кме-
тът организаторите на 
събитието. 

Огнян Ценков раз-

В клуба на пенсионера №1 - Па-
зарджик, който има 44-годишна ис-
тория, се проведе вълнуващо тър-
жество по случай награждаването 
на досегашния председател геор-
ги иливанов и зам.-председателя 
Таня васева. 

Двамата в продължение на 14 го-
дини с богатия си организационен 
опит, с всеотдайност, любов и ува-
жение към хората създаваха благо-
приятен социален климат и възход 
на клуба. С това спечелиха почитта 
на клубните членове, на общинска-
та администрация и на общинското и 
областното ръководство на СП-2004.

Таня Василева  е номинирана за 
почетен член на СП-2004 и бе поз-
дравена от кмета на общината То-
дор Попов.

За всеотдайна дейност и оставена 
трайна следа в историята на клуба с 
поздравителен адрес от кмета бе по-
четен Георги Иливанов.
мария ТоТева, зам.-председател 

на клуба, Пазарджик

Къде е 
пенсионерският 

съюз
С голям ентусиазъм 

се отзовах на призи-
ва на хасковските пен-
сионери за събиране 
на подписи с иска-
не за осъвременява-
не на всички пенсии. 
Този въпрос болезне-
но  касае най-вече хо-
рата, които се пенси-
онирахме преди 2000 
г. Нашите жалки пен-
сии бяха преизчислени 
за първи и единствен 
път при правителство-
то на Сергей Станишев 
през 2007 г. на базата 
на среден осигурите-
лен доход 180 лв. За 
март тази година сред-
ният осигурителен до-
ход е 880 лв.

Макар и със счупен 
крак, успях да събе-
ра 88 подписа. За съ-
жаление най-големи-
ят пенсионерски съ-
юз СП-2004 остана без-
мълвен към тази ини-
циатива, ангажиран с 
вътрешните си разпра-
вии.

Все още живея с на-
деждата, че ако се обе-
диним, може да успеем 
да заставим правител-
ството да се погрижи 
за нас. То е длъжно!

инж. ангел 
калайДжиев,

с. Долна махала, 
Пловдивско

Хоп-троп на хорото
гледа новата автобус-
на спирка на селото, 
възстановения фон-
тан и подготвения за 
асфалтиране център. 
Средствата за облаго-
родяването на Иново 
са осигурени от бю-
джета на общината по 
програмата й „Местни 
инициативи".

Голям празник ор-
ганизираха и в с. По-
крайна, което е само 
на 5 км от Видин и на 
1 км от Дунав мост 2. 
Селото чества Свети 
Дух, който неговите 
предци са избрали за 
ден на събора им. 

Всички се събраха 
на селския площад, а 
гости самодейци от 

10 читалища в об-
ласт Видин и Лом за-
почнаха да играят 
направо на площада 
редом с публиката. 

Стари хора пока-
заха играчи от свои-
те селища Антимово, 
Кутово, Търняне, Ду-
навци, Гъмзово, Не-
говановци. 

Гост на съборяни-
те бе кметът на об-
щината Огнян Цен-
ков. Той поздрави 
местните за грижи-
те, които полагат за 
създаване на добри 
условия за живот в 
селото, и им напом-
ни, че там, където 
християнските и на-
родните традиции са 
живи, жив е и родо-
вият корен, жив е на-
ционалният дух. 
Първолета ЦвеТкова
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Ким и Тръмп 
заровиха томахавките

Няма никакво съм-
нение, че 12 юни 2018 
г. ще влезе в светов-
ната история като ден, 
в който е извършен 
поврат в отношения-
та между Вашингтон и 
Пхенян. А Сингапур ще 
се споменава дълго ка-
то страната, предоста-
вила възможност до-
скорошните неприми-
рими врагове Ким Чен 
Ун и Доналд Тръмп да 
заровят томахавките.

За срещата на два-
мата лидери политиче-
ските наблюдатели из-
сипаха много суперла-
тиви. И може би имат 
известно основание 
за това. Та нали сами-
ят Доналд Тръмп дос-
та оптимистично зая-
ви: „Ще имаме стра-
хотни разговори, ми-
сля, че ще постигнем 
огромен успех.” А ко-
гато Ким Чен Ун под-
хвърли: „Не беше лес-
но да се стигне дотук. 
Миналото ни пречи и 
остарелите предраз-

съдъци и практики са 
препятствия по пътя 
ни напред. Но ние ще 
ги преодолеем и ние 
днес сме тук”, Тръмп 
отговори с положител-
но вдигане на палеца 
на едната си ръка.

И наистина среща-
та може да се нарече 
историческа, защото е 
пробив, очакван в про-
дължение на 70 годи-
ни, но немислим само 
допреди няколко ме-
сеца, когато двамата 
лидери си разменяха 
обиди и накараха це-
лия свят да се страху-
ва от ядрена война. Та 
нали неотдавна Тръмп 
нарече Ким „малък чо-
век ракета” и заплаши 
с „огън и ярост” режи-
ма. В Северна Корея 
пък прякорът на Тръмп 
е Лудо куче.

За първи път дейст-
ващ американски пре-
зидент се среща с ли-
дер на Северна Ко-
рея. И докато за До-
налд Тръмп това бе 
най-смелият и най-рис-
ков ход досега, то за 
Ким Чен Ун бе сбъдва-
не на цел на три поко-
ления от неговото се-
мейство. Баща му, а 

преди това и дядо му 
не успяха да се срещ-
нат с действащ амери-
кански президент.

След срещата на че-
тири очи и 5-часови де-
бати между водените 
от лидерите делегации 
в Сингапур Ким Чен Ун 
и Доналд Тръмп под-
писаха 5 документа. И 
какво е най-важното 
в тях? Двете страни 
поемат ангажимент да 
работят за пълна де-
нуклеаризация (създа-
ване на зона, свобод-
на от ядрено оръжие) 
на Корейския полуос-
тров, което предпола-
га Пхенян да се откаже 
от ядрените оръжия и 
да приеме инспекции. 
В замяна САЩ обеща-
ват да предоставят га-
ранции за сигурността 
на Северна Корея.

Като процедура-
та по премахване на 
ядрените оръжия от 
полуострова може да 
започне много бързо, 
след като твърде ско-

ро ще 
б ъ д е 
у н и -
щ о -
ж е н 
с е -
в е р -
ноко-
р е й -
с к и 
поли-
г о н 
за ра-

кетни изпитания. От 
своя страна Вашинг-
тон ще сложи край на 
съвместните военни 
учения с Южна Корея, 
смятани от Пхенян за 
провокации. Но не-
зависимо от непоко-
лебимия ангажимент, 
поет от Ким Чен Ун 
за пълно премахване 
на ядрените оръжия 
от Корейския полуос-
тров, санкциите срещу 
Пхенян остават в сила.

Никъде обаче в под-
писаните документи не 
се споменава за сключ-
ване на мирен дого-
вор. САЩ и Северна 
Корея воюваха от 1950 
до 1953 г. в т. нар. Ко-
рейска война и факти-
чески все още са във 
война, тъй като кон-
фликтът бе прекратен 
с обикновено прими-
рие.

Навярно повече 
светлина върху дого-
вореностите между 
двамата лидери ще бъ-
де хвърлена на следва-
щата среща, след като 
Ким Чен Ун прие пока-
ната на Доналд Тръмп 
да посети в най-близко 
време Белия дом.

кОментираме

ким и тръмп подписват съвместна декларация

Цветан илиев

Москва - моя огнена звезда!
Получих покана за 

парада в Москва още 
на 20 март. Приех я с 
вълнение! Онзи час, он-
зи ден бе цяло изпита-
ние – за мен, за рода ми, 
за приятелите ми! Пос-
ледва поредица от въ-
проси – имаш ли сили 
за подобен полет? Рис-
ковано е!...

- Сили имам, нищо 
страшно няма. Замина-
вам! – спокойно и уве-
рено отговорих.

Цели два месеца под-
готовка и разговори за 
Москва и никаква вест 
за деня, за часа на из-
лета… Все такава неиз-
вестност до 6 май, до 
Деня на храбростта. В 
този ден пак разговарях 
с ветераните в града на 
тепетата (Пловдив) ко-
га ще летя към Москва.

- Ве-
роятно 
утре – 
отгова-
рям.

И н -
т у и ц и -
ята ми, 
предпо-
л о ж е -
н и я т а 
ми из-
л я з о х а 
верни.

На 7 
май бяхме изпратени с 
председателя на Съюза 
на ветераните от вой-
ните в България до-
цент доктор Иван Се-
чанов, от секретаря на 
Областния управите-
лен съвет в Пловдив 
Петър Пандурски и ге-
нерал Драгоев. Двама-
та изпращачи ни преда-
доха на летището в пре-
гръдката на генерал Ла-
заров и Христо Мари-
нов – председател на 
фондация.

Грабнаха багажите 
ни, хванаха ни под ръка, 
поведоха ни към Мос-
ква. С тези млади са-
моотвержени потомци 
в Съюза на ветераните 
се срещаме за пръв път 

и никога няма да ги заб-
равим. За мен и двама-
та потомци – Лазаров и 
Маринов, са внуци – не-
бесен дар.

Ето я Москва! Моята 
„огнена звезда”. Чети-
ри дни тук слушах само 
„С праздником!” и „Спа-
сибо!”.

Москва, славните й 
деца аплодираха всеки 
белобрад и белокос ве-
теран от антифашистка-
та война срещу нашест-
веника през 1941-1945 
година.

Белобрадите бяхме 
малко, много малко!

Един от тях бях аз 
– орачът от Либяхово 
(Илинден), Неврокоп-
ско, от Пиринска Маке-
дония, заедно с врача от 
Чирпанско. Двама сме – 
врачът и орачът!

Бавно крача с бастун-
чето си към Червения 
площад по улица „Альон-
ка”, а до мен е врачът. Зад 
нас са Лазаров и Мари-
нов от фондацията. Кра-
чим по празнично укра-
сената „Альонка” сред 
шпалир от „самодиви” – 
подбрани красиви мос-
ковски девойчета с пи-
лотки на челата си, оне-
зи пилотки на незабра-
вимите младогвардей-
ци, на Олег Кошевой, пи-
лотки на легендарни мла-
догвардейци от Червена-
та армия.

По цялото протеже-
ние на улица „Альонка” 
ангелогласни девойки 
ни аплодираха със сло-
ва и много цветя.

- Спасибо, спасибо…
Така е туптяло сър-

цето в гърдите ми, ко-
гато отбранявахме хре-
бета на Червена шума 
пред река Пчиня през 
ноември 1944 година, а 
също и когато превзе-
хме Скопие на 14 ноем-
ври. Тогава бях на 23 го-
дини. Сега, когато съм 
пред Червения площад 

на Москва, 
навлязох в 
97-ата си 
г о д и ш н а 
в ъ з р а с т . 
Тогава бях 
пред Вар-
дар, днес 
съм в Мос-
ква. И там, 
и тук, и то-
гава, и се-
га сърцето 
ми издър-
жа, защо-

то пред мен е светов-
ният център на мира, 
защото руското „спаси-
бо” облива сърцето ми 
с балсам.

Ето ги Червения пло-
щад и Кремълската сте-
на, препълнени от праз-
нично облечени хора. 
Това са гостите на праз-
ника, поканени от Без-
смъртния полк по по-
вод 73 години от 9 май 
1945 година.

Червеният площад ни 
посрещна с шатра, изво-
зиха ни до деветия сек-
тор в точното време, на 
точното място. Гора от 
камери и фоторепорте-
ри ни следяха. Москва 
аплодира опълченците 
от хайдушкия Балкан, от 

земята на Ботев и Лев-
ски. До парадния час ос-
тават минути. Нови само-
диви с пилотки на челата 
прииждат откъм „Альон-
ка”, хванати ръка за ръ-
ка, като на хоро в една 
права редица крачат в 
ритъма на „Катюша”. Ис-
тински венец за празни-
ка откъм Кремълската 
стена.

Още един такъв ве-
нец откъм палатата на 
ГУМ. Двата живи венеца 
от самодиви са шпали-
рите на военния парад. 
Главозамайваща пано-
рама! Парад на светов-
на победа от две светов-
ни войни. Първата све-
товна завърши без по-
бедител. Единственият 
победител преди сто 
години бяха „червени-
те ескадрони” на Будьо-
ни, на Москва, възпети 
от пролетарския поет – 
българин от Македон-
ско – Смирненски. Ес-
кадроните на Смирнен-
ски днес са превъплъте-
ни в мощна сила, бла-
гословена от небето, в 
Безсмъртен полк, кой-
то вразумява безумните 
световни войнолюбци.

Парадът на хора и 
техника премина за 
два часа. Безсмъртният 
полк като пълноводна 
река от хора с гимнас-
тьорки и пилотки на че-
лата се носеше из пло-
щада от пладне до след 
залез слънце.

Дядо Борис гърнев, 
дом „илинден”, село 

Бойково, Пловдивско

От стр. 1
Мисълта, че е възможно да се за-

пали пожар в барутния погреб, пре-
дизвикал Първата световна война, 
и че Бойко се разхожда като слон в 
стъкларски магазин, се отхвърля ка-
то еретична и антипатриотична…

Подозренията, че по-го-
ляма част от населението 
на Македония и Гърция ня-
ма да се примири с каквито 
и да било компромиси, се потвър-
диха. Заев и Ципрас подписаха до-
говор, променящ името на братска-
та република на „Северна Македо-
ния“. Документът разбуни духове-
те в Скопие и Атина. Президентът 
Георге Иванов отказа да разговаря 
с премиера, а опозиционната „Но-
ва демокрация“ вкара вот на не-
доверие към кабинета на минис-
тър-председателя, симпатизиращ 
на Че Гевара. 

Дали коварната кампания на Бо-
рисов не бе с цел двама лидери ле-
воцентристи да бъдат компромети-
рани, времето ще покаже. Но точно 

това се случва заради натрапчиво-
то му ухажване, честите срещи на 
високо равнище, съблазнителните 
обещания и т.н.

Безобразието премиерът да от-
каже да се срещне с гостуващия 
държавен глава на Република Ма-

кедония е крупен дипломатически 
скандал. Още повече че Борисов в 
момента е ротационен председател 
на Европейския съюз. По-комично е 
поведението на бившата секретар-
ка на Росен Плевнелиев и настоящ 
външен министър г-жа Захариева, 
твърдяща преди, че никога не би-
хме приели географското опреде-
ление „Северна Македония“, пре-
обърнала се на 180 градуса… Тя 
също игнорира визитата на Георге 
Иванов, поканен още през февруа-
ри от нашия президент Радев. 

Но на следващия ден припна до 
Скопие уж на премиерата на кул-

турно събитие. И това ако не е вме-
шателство във вътрешните рабо-
ти на суверенна страна, здраве му 
кажи!

Сега надеждата е регионът да ос-
тане поне така спокоен, както бе-
ше, преди пожарникарят да драс-

не клечката кибрит, подпал-
ваща огъня на кипящи на-
ционалистически страсти, 
характерни за тази част на 

континента. Оттук нататък всеки 
коментатор, твърдящ, че Борисов 
е брилянтен международник, е до-
бре да си изяде дипломата. Защо-
то делата му доказват, че е май-
стор да проваля значими проекти с 
крупни външни инвеститори, нана-
сяйки огромни икономически ще-
ти. Той не успя да вкара родината 
в Шенген, нито постигна каквито и 
да е изгоди за всички 10 години, в 
които неистово се държи в мърт-
ва хватка за властта. Така е, дами и 
господа – когато фактите говорят, 
и опонентите мълчат!

Петьо ДаФинкиЧев

Пожар
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Да сушим плодове 
без химия

ИЗПИТАНИ РеЦеПТИ

При гуша
 Две супени лъжици от 

билката блатен тъжник се 
заливат с половин литър 
вряла вода и се оставят да 
киснат около час. После за-
парката трябва да се пре-
цеди и да се пие от нея по 
една чаша до четири пъ-
ти дневно преди хранене.
 Счукват се буквално 

на каша около две шепи 
листа от пелин, след кое-
то върху тях се изсипва по-
ловин пакетче нишадър на 
прах. Сместа се налага като 
компрес всяка вечер вър-
ху шията си и се оставя за 

Êогато не достига цинê
Цинкът е 

важен ми-
нерал за 
много функ-
ции в тяло-
то. Имунна-
та система 
не може да 
работи до-
бре без не-
го. Цинкът 
контроли-
ра метабо-
лизма, рас-

тежа на клетките, дори ефективността на сетивата.
 Цинк може да се приема като хранителна добав-

ка при значителен дефицит, но се среща и в някои 
храни, като семена, бобови, морски дарове, млеч-
ни продукти.  Недостигът на цинк се среща по-чес-
то при по-възрастни хора и при вегетарианци, на-
блягащи на растителни храни.

 кои са неочакваните признаци, 
че страдате от дефицит на цинк?

 косопад. Ниските нива на цинк могат да пре-
дизвикат падане на косата. Дефицитът на важния 
минерал предизвиква и изтъняване и накъсване 
на косъма.

 акне. Цинкът участва в различни процеси в 
клетките на кожата. Той е противовъзпалителен 
агент, потискащ развитието на акне. При недостиг 

на цинк, особено в по-тежки форми, е възможно 
да се появят гнойни пробиви по кожата. Дефици-
тът на цинк предизвиква омазняване и натрупване 
на бактерии в порите на кожата.

 имате хронично заболяване. Дефицитът на 
цинк се свързва с различни хронични заболява-
ния като диабет, болестта на Алцхаймер, атерос-
клероза, неврологични заболявания, автоимунни 
заболявания.

 незаздравяващи рани. Трудното оздравява-
не на раните е характерно за диабетиците, но и 
за страдащите от дефицит на цинк. Този минерал 
участва в процесите на делене и ремонтиране на 
клетките, от което зависи и правилното оздравя-
ване на тъканите.

 Зрението се влошава. Очите съдържат висока 
концентрация цинк в тъканите си, особено в ре-
тината. При дефицит на цинк се затруднява транс-
портът и усвояването на витамин А, така важен за 
доброто зрение.

 вкусът на храната се променя. Цинкът играе 
важна роля в ефективността на сетивата, включи-
телно вкус и мирис. Хората с недостиг на цинк в 
организма си изпитват трудности да усещат вкуса 
и миризмата на храната.

 Проблеми със слуха. При тежки форми на де-
фицит на цинк в организма може да настъпят зна-
чителни затруднение във функцията на слуховия 
апарат. Може да се появи шум в ушите, бучене и 
намаляване на слуха.

Предвидливите домакини 
приготвят концентрат за 
сок от бял бъз или изсу-

шават цветовете на растението 
за ароматен и много поле-
зен чай. Белият бъз се бере 
още в началото на лятото 
и се изсушава, а в повече-
то случаи от него са пра-
ви сок от бъз или отвара. 
Набран, цветът може да се 
суши цял или да се накъл-
ца, но все ще съдържа  по-
лезни витамини, гликозиди, ете-
рични масла, органични кисели-
ни и други вещества. Сокът от 
бял бъз и чаят помагат при 
сърцебиене, болни бъбре-
ци, възпаление на пикоч-
ния мехур и простатата.

Приготвя се по тради-
ционна българска рецеп-
та с цветовете на храста, 
като за целта се използват 
цветове, лимонтузу и вода. 
Хората, които нямат пробле-
ми с кръвната захар и не стра-
дат от диабет, може да приготвят 
сок от бъз от 12 цвята, килограм 
захар, един литър вода и пакет-

че лимонтузу. Които страдат от 
диабет, може да заместят бялата 
кристална захар с мед, който ще 
подобри още повече рецептата 

и лечебният сок от бъз ще ста-
не още по-здравословен. Всички 

съставки без захарта или меда се 
смесват и се оставят в хладилни-
ка за 24 часа. След това течността 
се прецежда и към нея се приба-

вя подсладителят. Разбърк-
ва се добре и се пресипва 
в шишета, които се затва-
рят добре. 

Лечебният сок се раз-
режда с вода на вкус – ня-
кои го пият по-сладък, дру-
ги – по-разреден.

 как да приготвите чай 
Две чаени лъжички от билката 

се заливат с 250 милилитра вря-
ща вода. Кисне 15 минути, по-

сле се прецежда и се пие на 
глътки.

 Сокът и чаят от бял бъз 
помага при проблеми с 
черния дроб и служи за 
успокояване на нервна-
та система. Съдържа ви-

тамините С, А, B1, B2 и B3 и 
е силно природно средство 

за повишаване на имунитета. 
 Имат потогонно, омекчаващо 

и отхрачващо действие и пома-
гат при настинка, хрема, ангина, 
кашлица, хемороиди и подагра.

 Ако гледате плодни дръвчета или някой ви 
дава домашен плод, може да си направите суше-
ни плодове. Освен че се запазват витамините и 
минералите, те са чудесен източник и на фибри.  
Конвенционалните сушени плодове се обработ-
ват със серен диоксид и сулфити, за да имат кра-
сив свеж цвят и да се предпазят от развитието на 
бактерии. Много често се обработват допълни-
телно със захар, но основно - с глюкозо-фруктоз-
ни сиропи. Разбира се, в общия случай токсично-
то съединение на сярата в малки количества се 
смята за безопасно, но както и много други не-
ща, впоследствие се оказват вредни. Особено за 
деца и хора с астма и дерматити сулфитите със 
сигурност вредят. Някои производители трети-
рат плодовете и с глицерин, за да имат бляскав 
вид. Много производители сушат плодовете в 
пещи на газ и бензин.

Да прибавим и това, че повечето сушени пло-

дове идват от други страни . 
 Вероятността да се формират алфатоксини в 

плодове, пътуващи затворени толкова дълго вре-
ме, е голяма. Още повече че за по-голям грамаж 
те най-често са с високо съдържание на влага -  
предпоставка за алафатоксини. Това са токси-
ни, отровна плесен, която е доказано, че при-
чинява рак.

 Домашно приготвените сушени плодове имат 
тъмен цвят и не изглеждат като купените. Естест-
вената захар в плода играе ролята на консервант 
и за лична употреба това е съвсем достатъчно за 
съхранението им.

Обработка
 в домашни условия

на слънце. Нарязаните на резени плодове се 
нареждат върху скарички или хартия и се сушат. 
Добре е, че може да се суши голямо количество 
наведнъж, стига да има място къде да се наре-
дят. Минус е, че се прашат и ги кацат насекоми, 
затова се покриват с тензух. Някои плодове - ка-
то ябълки и круши, може да се нанижат на връв 
и да се сушат.

 във фурната. Върху хартия за печене, поста-
вена в тавичка,  плодовете се нареждат и се сушат 
на 80-90о, но трябва да се внимава да не изгорят!

 в дехидрататор. Предназначен е за градски 
условия и е добра инвестиция. Минус е, че гъл-
та електроенергия.

 след като изсъхне, сухият плод се слага за 
кратко във вряща вода - 3-4 секунди. изсу-
шените плодове се съхраняват в плътно за-
тварящи се буркани или в хартиени плико-
ве или платнени торбички на сухо и прове-
триво място.

през нощта. Компресът се 
прави двадесетина пъти 
едно след друго до пости-
гане на ефект.
 Най-мощният лечи-

тел при проблеми с щито-
видната жлеза са орехите, 
но те трябва да бъдат за-
дължително пресни - на-
брани през същата годи-
на, тъй като старите оре-
хи и престоялите не вър-
шат никаква работа.
 Всеки ден се изяждат 

десетина пресни ореха, ка-
то в никакъв случай не се 
изхвърлят черупките им. 
Ядките се изваждат, а че-
рупките им се измиват до-
бре и се варят в един ли-
тър вода 5-6 минути. От 
получената отвара се пие 
чай всяка сутрин и вечер 
и задължително нея се кап-
ва лимонов сок от прясно 

изцеден лимон и се доба-
вя течен, но истински пле-
чен мед.

През останалото време 
от деня се консумира от-
варата като вода по вся-

ко време, докато не се из-
пие цялата течност. Ре-
цептата се изпълнява ми-
нимум две седмици, мо-
же и цял месец, тъй като 
ползата от нея е наисти-
на огромна.

 Необходими са  40 
зeлeни opexa и 800 г чиcт 
пчeлeн мeд. C пoмoщтa нa 
нoж нaпpaвeтe няĸoлĸo 
пpopeзa нa opexитe и ги 
сложете в пoдxoдящ cъд. 
Дoбpe e дa ce cнaбдитe c 
лaтeĸcoви pъĸaвици, зa дa 
нe cи бoядиcaтe pъцeтe. 

Зaлeйтe ги c 
мeдa и чакай-
те дa пpecтoят 
40 дни. Cлeд 
ĸaтo изтeчe тo-
зи cpoĸ, щe ce 
oбpaзyвa тeч-
нocт. Πpeцeдeтe 
я и я сипе-
те в cтъĸлeнa 
бyтилĸa. Взе-
майтe oт cмecта 

пo 1 чаена лъжичка 3 пъ-
ти на ден преди ядене. 
Paзбиpa ce, нaй-дoбpe e 
дa пoceтитe cпeциaлиcт, 
пpeди дa пpибeгнeтe ĸъм 
ĸaĸвитo и дa билo лeчeб-
ни мeтoди.

ца, но все ще съдържа  по-
лезни витамини, гликозиди, ете-
рични масла, органични кисели-
ни и други вещества. Сокът от 
бял бъз и чаят помагат при 
сърцебиене, болни бъбре-
ци, възпаление на пикоч-

Приготвя се по тради-
ционна българска рецеп-

Две чаени лъжички от билката 
се заливат с 250 милилитра вря-

ща вода. Кисне 15 минути, по-
сле се прецежда и се пие на 

като за целта се използват 
цветове, лимонтузу и вода. 
Хората, които нямат пробле-
ми с кръвната захар и не стра-
дат от диабет, може да приготвят 

глътки.

помага при проблеми с 
черния дроб и служи за 
успокояване на нервна-
та система. Съдържа ви-

тамините С, А, B
е силно природно средство 

за повишаване на имунитета. 
 Имат потогонно, омекчаващо 

и отхрачващо действие и пома-

сърцебиене, болни бъбре-

СОКЪТ ОТ БЯЛ 
БЪЗ ПОМАГА ПРИ 
МНОГО БОЛЕСТИ
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî
Пенка Арсова, 79-годишна, от Кюстендил
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Доста са ми годините. Знам. Но 
не мога да се откажа да правя гра-
дина, въпреки че децата настояват. 
Според тях вече трябва да си се-
дя кротко на терасата и да си ре-
шавам кръстословиците. Уплаших 
ги с няколко прилошавания, дока-
то прекопавам, плевя и поливам.

Опитвах се да предотвратя та-
кива случки. Като вземе да ми се 
върти главата, да ми бучат ушите и 
да ми притъмнява, налагаше се да 
поседна, докато премине. Сложиха 
ми даже пейчица насред двора – 
да ми е под ръка за почивка. Ама 
аз все си казвам – само още една 
лехичка, и това коренче, цветята 
да нагледам... И белята пак стане.

Все отлагах ходенето на лекар, 
ама като се заканиха да засе-
ят целия ми двор 
с райграс и по 
график да 
го по-
л и в а т 
и ко-
сят, ре-
ших, че 
т р я б в а 
да взе-
ма мер-
ки.

Изпи-
саха ми 
ентан – 
за по-
д о б р о 
о р о с я -
ване на 
м о з ъ -
ка, уши-
те, очите. 
Укрепвал 
кръвоносните съ-
дове и ги предпазвал от запушва-
не. Взимам и други лекарства, та 
се притесних да не ми станат мно-
го, но лекарката ми обясни, че то-
ва е чист природен продукт и без-
вреден даже при продължителна 
употреба. А на мен точно това ми 
трябвало.

Почнах да го пия в началото на 
лятото миналата година – 3 пъти 
на ден по една капсула след хра-
нене. От работата по градинката 
не се отказах. На реколта не раз-
читам, но роди ли се нещо – пъл-
ни ми душата. А цветята съм под-
редила така, че все нещо цъфти 
– от ранна пролет до късна есен.

Сега вече спокойно си нами-
рам занимавки из градината. От-
както си пия Ентана, децата се ус-
покоиха. Виждат, че съм добре. Не 
само не ми прилошава, ами взех 
да припкам доста по-бодро, не 
ме болят вече краката. Престанах 
да се лутам из къщата и да търся 
къде какво съм сложила. Вече не 
се говори за засяването с трева – 
ентан ми спаси градината.

EНТАН
За здрави съдове и 

добро кръвообращение
Какво съдържа Ентан?

Една капсула ентан съдържа 80 
mg проантоцианидин и 40 mg стан-
дартизиран екстракт на Гинко би-
лоба. Процесът на стандартизация 

гарантира чистотата и ефектив-
ността на всяка капсула.

Как действа Ентан?
ентан подкрепя дейността на 

кръвоносната система. Допринася 
за подобряване кръвоснабдяване-
то на ретината, крайниците, уши-
те и мозъка. Оказва положителен 
ефект върху цялото съдово дърво 
– артерии, вени, капиляри и лимф-
ни съдове. Подпомага паметта и 
концентрацията. Освен това ен-
тан притежава мощно антиокси-
дантно действие и по този начин 
предпазва съдовете и клетките от 
увреждащото действие на свобод-
ните радикали.

Кога да използваме Ентан?
  Нарушено кръвоснабдя-

ване на рети-
ната
  Хронич-

на венозна и 
лимфна не-
достатъчност 
на долните 
крайници
  П е р и -

ферни съдови 
заболявания, 
диабет, синд-
ром на Рейно 
и др.
  С в е т о -

въртеж, шум 
в ушите
  П о с т о -

перативен и 
посттравмати-

чен оток
 Мозъчна ате-

росклероза и състо-
яния след инсулт

 Влошена памет и концентра-
ция

Има ли странични  ефекти?
ентан е практически безвреден. 

Не дразни стомаха. При едновре-
менно приложение с противосъ-
сирващи средства (aнтикоагуланти) 
ентан усилва техния ефект.

Как да приемаме Ентан?
По 1 капсула до 3 пъти дневно 

след хранене.
Вече в иновативни растителни 

капсули VGcaps - 100% чист при-
роден продукт.

Хипоалергични, без глутен, при-
меси и консерванти!

Без съставки от животински про-
изход!

Подходящи и за вегетарианци!

„ПроСТАТИЗАл ПлюС“  
ПОМАГА НА ПРОСТАТАТА

Търсете в аптеките без рецепта!
Çà контàкти: Âитà Õерá, 

теë.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

гл. ас. д-р Светлин димитров, д.м.,
клиника по урология в Умбал “александровска”

Д о б р о к а ч е с т в е -
ната хиперплазия 
на просатата (ДХП) 
е хронично прогре-
сиращо заболяване, 
проявяващо се кли-

нично с обструкция 
на долните пикоч-
ни пътища. По ста-
тистически данни за 
България всяка годи-
на заболяват над 10 
000 мъже, като голя-
ма част от тях са на 
възраст под 50 годи-
ни. В Западна Европа 
90% от новооткри-
тите с ДХП започват 

лечение с натурал-
ни продукти. Те са 
разумна алтернатива 
в началните стадии. 
Природните проду-
кти имат висок ко-

ефициент ефектив-
ност/безопасност , 
съчетават се с лекар-
ствата и подпомагат 
тяхното действие, за-
бавят задълбочава-
нето на заболяване-
то и намаляват ри-
ска от поява на кар-
цином на простата. В 
моята дългогодишна 
практика на уролог 

аз изписвам много 
природни продукти, 
като през послед-
ните 4 години пре-
поръчвам най-чес-
то „ПросТаТиЗал 
Плюс“ на Вита Херб, 
като практически 
съм убеден в кли-
ничното му дейст-
вие. „ПросТаТиЗал 
Плюс“ е натурален 
продукт, който под-
помага укрепването 
и възстановяване-
то на дейността на 
простатната жлеза. 
Той действа диуре-
тично, противовъз-
палително и анти-
микробно. Съдейст-
ва за отстраняване 
на пикочните инфек-
ции, които се явя-
ват като често услож-
нение. „ПросТаТи-
Зал Плюс“ спома-

га и за стимулира-
не на сексуалната 
енергия. Не забра-
вяйте, че своевре-
менната профилак-
тика с „ПросТаТи-
Зал Плюс“ и кон-
султация с уролог 
гарантира здравето 
и сексуалния живот 
при мъжа над 50 го-
дини.
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Eнтан е търговска марка на 
бОрОла. За консултация с 
лекар специалист можете 

да се обърнете към клиника 
бОрОла, София, 1202, 
ул. „Цар Симеон” 52, 

тел. 02/ 983 62 03, 
e-mail:office@borola.com. 

За по-богата информация 
посетете

 www.entan.bg. 
може да поръчате онлайн на 

www.momo.bg.
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Ó âъзрàстните 
се пóкà кост порàди 

остеопорозà

Няколко пъти отказвахме оферти от прияте-
ли за много приятни екскурзии из Европа само 
защото трябваше да се пътува с автобус, а моята 
простата не позволяваше това. На почивка ходе-
хме само със самолет след едни кошмарно пре-
живeни 14 часа, които щяха да са по-малко, ако 
на 30 минути не се налагаше автобусът да спира 
заради моето облекчаване. Жена ми и досега не 
може да ми прости неудобството да слуша ко-
ментарите на 40 души, с основание подразнени 
от късмета си да се паднат в една туристическа 
група с такъв пикльо.

Права беше да се сърди, проблемът с уголеме-
ната ми простата съществуваше от доста време и 
се задълбочаваше. В офиса и вкъщи проявяваха 
разбиране към моите чести пребивавания в тоа-
летната, макар че често се случваше нетърпеливо 
да ми почукват на вратата. Но излезех ли от тази 
защитена среда, действителността беше съвсем 
друга. Неудобството да прекъсвам важни разго-
вори и събития, да ползвам съмнително чисти то-
алетни на случайни места, а понякога и каквито и 
да е, само да не стана за смях – всичко това смачк-
ва безкрайно самочувствието на всеки човек, а за 
мъжа е като некролог за споминала се младост.

Имам щастлив брак, добри деца. Жена ми се 
притесни и настоя да взема мерки, преди да се е 
стигнало до някое усложнение като камъни в пи-
кочния мехур, простатит, бъбречна недостатъч-
ност или запушване на пикочния канал.

За нещастие първият специалист ни ориен-
тира към синтетичните лекарства. С простатата 
нещата малко се пооправиха, но се появиха про-
блеми със сексуалността, каквито никога не бях 
имал преди. Дори след 30 години брак с жена ми 

се радвахме един на друг.
Вторият лекар, с когото се консултирахме, ни 

обясни, че това е нормално последствие от при-
емането на лекарствата за лечение на доброка-
чествената хиперплазия на простатата, както те я 
наричат. Затова в Западна Европа такива случаи 
първоначално се лекуват с природни продукти. 
Най-често използваният 
природен продукт 
е активната със-
тавка на Проста-
бор Форте – ви-
сококачествен 
стандартизиран 
екстракт от пло-
довете на Сао 
Палмето. Това 
е американска 
палма джудже, 
от хилядолетия 
използвана от 
индианците, от 
които пък завладели-
те ги европейци го наследили.

Пия вече почти година всеки ден по 1 течна 
капсула Простабор Форте след хранене. Прос-
тих се с честите уринирания, особено нощем, из-
нервящите напъни за незабавно облекчение, па-
ренето, болките, затрудненията и неефективно-
то изпразване на мехура. От месеци вече не го-
ворим със съпругата ми за тези неща. Възстано-
вихме нормалния си живот (и емоционално, и 
сексуално).

Сега се готвим за 10-дневна обиколка с авто-
бус из Европа – това, което преди пропуснахме.

Павел Илиев, 57-годишен, от Русе Простабор Форте
Природен катетър

какво представлява Простабор Форте?
Една разумна алтернатива при доброкачест-

вено увеличение на простатата. При затрудне-
но уриниране, поради мощния му ефект, го на-
ричат природен катетър.

какво съдържа Простабор Фортe?
Простабор Форте съдържа висококачест-

вен стандартизиран екстракт от плодо-
вете на Сaо Палмето (Сереноа репенс).

Процесът на стандартизация гаран-
тира чистотата и ефективността на вся-
ка капсула.

Защо Простабор Форте 
e толкова специален?

Простабор Форте се различава от дру-
гите продукти по качеството на съставка-
та, фармацевтичната форма и технологи-
ята на производство. Активната съставка 
се намира в по-ефективна мастноразтво-
рима форма - Solucaps (течни капсули), 

запазена марка на фирма „Борола“, която 
осигурява по-бързо и цялостно усвояване. 

как действа Простабор Форте 
върху простатата?

Активната съставка на Простабор Форте 
действа чрез потискане на ензимните системи, 
които нарушават баланса на половите хормони 
(тестостерон и естроген) и довеждат до увели-
чаване на простатата. Експериментални данни 
показват, че активната съставка Сaо Палмето по-
тиска разрастването на простатната тъкан, като 
редуцира нейното възпаление и оток.

кога да използваме Простабор Форте?
 При доброкачествена хиперплазия на 

простатата (ДХП) - помага за подобряване на 

уринирането, намалява размера на простата-
та, възпалението и отока.
 При иритативни симптоми от страна на пи-

кочния мехур (дразнене).
има ли научни доказателства

 за Простабор Форте?
Редица клинични проучвания доказват ефек-

тивността на активната съставка на Проста-
бор Форте при доброкачествено увеличение 
на простатата (ДХП). Установено е, че ефектив-
ността на продукта е съизмерима с тази на син-
тетичните лекарства, като при 50% от болните 
се наблюдава подчертано и трайно подобрение.

има ли странични ефекти?
Простабор Форте е практически безвре-

ден за разлика от синтетичните лекарства, ко-
ито често водят до нежелани реакции и по-
влияват качеството на сексуалния живот. Ня-
ма противопоказания. Може да се употребява 
продължително време, тъй като има много до-
бра поносимост.

как да използваме Простабор Форте?
 Леко изразена симптоматика – по 1 течна 

капсула дневно, след хранене.
 Умерено изразена симптоматика – по 2 

течни капсули дневно, след хранене.
 Тежко изразена симптоматика – след кон-

султация с уролог, който може да ви препоръ-
ча Простабор Форте и/или друг вид лечение 
според състоянието.

Prostabor® е търговска марка на фирма бОрОла. 
За консултация с лекар специалист можете да се 

обърнете към клиника „борола”, 
София 1202, ул. „Цар Симеон” №52, тел. 02/ 983 62 03,
 e-mail: office@borola.com. За по-богата информация 

посетете www.prostabor.com. 
можете да поръчате онлайн на www.momo.bg

първоначално се лекуват с природни продукти. 
Най-често използваният 
природен продукт 
е активната със-

Проста-
 – ви-

сококачествен 
стандартизиран 
екстракт от пло-
довете на Сао 
Палмето. Това 
е американска 
палма джудже, 
от хилядолетия 
използвана от 
индианците, от 
които пък завладели-
те ги европейци го наследили.

какво съдържа Простабор Фортe?
Простабор Форте

вен стандартизиран екстракт от плодо-
вете на Сaо Палмето (Сереноа репенс).

тира чистотата и ефективността на вся-
ка капсула.

гите продукти по качеството на съставка-
та, фармацевтичната форма и технологи-
ята на производство. Активната съставка 
се намира в по-ефективна мастноразтво-
рима форма - Solucaps (течни капсули), 

запазена марка на фирма „Борола“, която 
осигурява по-бързо и цялостно усвояване. 

как действа Простабор Форте 

Най-често използваният 
природен продукт 

които пък завладели-

вен стандартизиран екстракт от плодо-

гите продукти по качеството на съставка-
та, фармацевтичната форма и технологи-
ята на производство. Активната съставка 

рима форма - Solucaps (течни капсули), 
запазена марка на фирма „Борола“, която 

осигурява по-бързо и цялостно усвояване. 

Спукването на кост може да мине почти незабе-
лязано у възрастните, защото болката се взема за 
някоя от честите болки на ставите или мускулите. 
То не е пълно счупване и затова не дава всички 
признаци на счупване. Но спукването е по-често 
именно у възрастните, и то у жените поради раз-
витието на остеопороза.

У жените калцият в костите намалява с 1% вся-
ка година след 50-те. Така костите стават крехки и 
чупливи. Спукванията може и да не са предизви-
кани от някакви особени обстоятелства като па-
дане или силен удар. У възрастните най-честото 
и най-опасно пукване е на шийката на бедрената 
кост. Но има и пуквания на ходилото, на петата, на 
големия пищял. Ако е на малка кост и няма голям 
оток, възможно е то да не се забележи от паци-
ента и диагнозата да се постави много по-късно.

Л е ч е н и е -
то на пукване, 
което е било 
забелязано, е 
в обездвижва-
не на крайни-
ка, за да може 
костта да за-
расне. Може 
да се направи 
не с гипс, а с 
добре стегнат 
бинт. Вземат се 
и препарати с 
калций и фос-
фор. Обикновено такова пукване зараства напъл-
но за около 20-30 дни.

1. За да се предпази от счупвания и пуквания 
на костите, всяка жена над 60-те трябва да следи 
за поява на болки в гръбнака или по други кости 
и да се проверява за остеопороза. Пробата е бър-
за, безболезнена и безопасна. Извършва се в поч-
ти всички диагностично-консултативни центрове 
в страната. Мъжете също е добре да се проверя-
ват веднъж годишно.

2. Да се избягват неравномерните натоварва-
ния на краката и ръцете, да не се допуска преу-
мора на мускулите. При преумора те се отпускат, 
костта се претоварва и пукването й е по-лесно.
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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./

Продукта „артрофикс регенератор“ 
можете да поръчате директно на телефон: 0877 72 10 40.

както и на интернет страницата: http://tonik.info/arthrofix/  
или в повечето аптеки в страната.

как се мери кръвно

 Ако костите ви са по-
датливи към травми и ви 
болят или не можете да се 
двиите свободно. Ако има-
те заболяване на опорно-
двигателния апарат. Ако 
сте пробвали какво ли не, 
но желаното облекчение 
не идва...

Уверено препоръчвам 
на своите клиенти проду-
кта „артрофикс регенера-
тор“ - самото му име под-
сказва, че има регенерира-
щи свойства. „артрофикс 
регенератор“ е първият 
по рода си иновативен про-
дукт на пазара с формула, 
която клетките абсорбират 
и разпознават като макси-

мално естествена. Така тя-
лото усвоява пълноценно 
вложените субстанции и 
болката и сковаността из-
чезват по естествен път. За-
белязал съм, че пациентите 
ми регистрират подобре-
ние още от първия ден на 
прием на „артрофикс ре-
генератор“. Въпреки това  
аз препоръчвам  да прие-
мате продукта поне три 
месеца, за да 
се натру-
пат по-
лезни-
те със-
т а в к и 
дълбо-
ко в став-
ния хрущял и 
костите и да получите дъл-
готраен ефект. 
 Arthrofix Regenerator 

участва в изграждането на 
ставните хрущяли.
 Съдейства за подобря-

ване смазването на стави-
те,  предотвратява дегене-

ративните процеси в тях и 
повишава функционалния 
им капацитет.
 Подходящ е при преж-

девременно износване 
на ставите и гръбначния 
стълб. Снабдява организма 
с калций и фосфор от рас-
тителен произход.
  Подпомага различ-

ни състояния на опорно-
двигателния апарат. Съ-

четава по оригина-
лен начин ка-

чествата на 
силно кон-
центрира-
на формула 

от екстракти, 
позволяваща 

оптимална усвояе-
мост и възможност за при-
емане на максимални дози 
на основните съставки.

Arthrofix Regenerator 
подобрява кръвообраще-
нието и доставя ценни хра-
нителни вещества до всич-
ки стави и хрущяли.

Д-р стоянов разказва за последните новости в помощ на ставните заболявания:
С напредването на въз-

растта концентрацията на 
глюкозамин в тялото на-
малява естествено и затова 
не е чудно, че почти всич-
ки хора в по-зряла възраст 
страдат от един или друг вид 
ставни проблеми. 

Arthrofix Regenerator 
доставя необходимия за 
организма глюкозамин и 
по този начин спомага за:
 Предпазва от остеопо-

роза.
 Помага при артрит.
 Служи като градивен 

материал на хрущялната 
тъкан.
 Намалява болките в 

ния:
ставите и премахва дис-
комфорта.
 Грижи се за общото 

здраве на ставите и став-
ните хрущяли.
 При ставни травми и 

възпаления.
 Препоръчва се на 

спортисти и хора, водещи 
активен начин на живот.
 Подпомага по-бър-

зото зарастване на рани 
по тялото.

„артрофикс регене-
ратор“ притежава серти-
фикат за качество, което 
е гаранция за полезност-
та на продукта и ефектив-
ното му действие.

мате продукта поне три 
месеца, за да 
се натру-
пат по-
лезни-

двигателния апарат. Съ-
четава по оригина-

лен начин ка-
чествата на 

дълбо-
ко в став-
ния хрущял и 

силно кон-
центрира-
на формула 

от екстракти, 
позволяваща 

оптимална усвояе-

В днешното труд-
но време много хора 
страдат от високо кръв-
но дори и в юношество-
то, което е много тъжно. 
Високото кръвно е епи-
демия, която често взи-
ма жертви.

Често главоболие, 
слабост, замайване и 
тинитус са само част от 
симптомите, които по-
казват скок на кръвно-
то налягане. Следова-
телно апарат за кръв-
но има почти във вся-
ко семейство, защото 
този проблем не може 
да бъде пренебрегнат, 
особено при възраст-
ните хора и бременни-
те жени.

Но възможността да 
измерите кръвното на-
лягане далеч не е га-
ранция, че ще получи-
те правилните данни. 
Има правила за измер-
ване на налягането, ко-
ито не са свързани с ка-
чеството на устройство-
то, което прави измер-
ването. 90% от хората 
не ги вземат предвид.  

как да измерваме 
правилно кръвното 

налягане
Апаратът за кръвно 

може да даде погреш-
ни данни, тъй като по-
вечето хора злоупо-
требяват и не вземат 
под внимание някои 
правила за подготов-
ка на този процес. За 
да не се допусне греш-
ка чрез измерване на 
налягането с автомати-
чен или механичен апа-
рат за кръвно, обърне-

те внимание на следни-
те нюанси:

1. Най-малко 30 ми-
нути преди измерване-
то на кръвното наляга-
не трябва да се въздър-
жате от пушене и пиене 
на кофеинови напитки 
(кафе, кола, чай).

2. Преди да измер-
вате кръвното наляга-
не, трябва да почивате 
най-малко 5 минути.

3. Пикочният мехур 
трябва да се изпраз-
ни преди измерване на 
кръвното налягане.

4. Измерванията не 
се извършват в рамки-
те на 2 часа след при-
лагането на лекарства 
(без значение какви). 
Второто измерване на 
налягането може да се 
направи минута след 
първото.

5. Ръката по време на 
процедурата поставете 
така, че средата на ръ-
ката с маншета да е на 
нивото на сърцето. До-
лният край на маншета 
трябва да е 2-3 см над 
лакътя. Необходимо е 
да сте удобно седнали 
на стол, в спокойна по-
зиция на тялото.

6. Не говорете по 
време на измерване-
то. Краката не трябва 
да се кръстосват, а да 
са спокойно отпуснати 
на пода.

7. Също така вземете 
под внимание факта, че 
механичният апарат за 
кръвно е много чувст-
вителен към шума в по-
мещенията. Следова-
телно често стойности-
те на налягането, изме-

рени в аптеката напри-
мер, се различават от 
действителните данни.

Неспазването на тези 
условия може да дове-
де до промени в стойно-
стите на кръвното наля-
гане: след приемането 
на кафе – 11/5 mm Hg, 
алкохол – 8/8 mm Hg, 
пушене – 6/5 mm Hg, с 
пълен пикочен мехур – 
15/10 mm Hg, при лип-
са на опора за ръката – 
с 7/11 mm Hg.

Не всеки има време, 
нерви и възможност да 
се обслужва с анало-
гов апарат за кръвно 
налягане. В аптеките 
се продават електрон-
ни устройства, които са 
идеални за ползване от 
хора, които сами си из-
мерват кръвното наля-
гане. Но данните, които 
електронните устрой-
ства отчитат, невинаги 
са точни.

Никога не игнори-
райте скока или внезап-
ното падане на кръвно-
то налягане! Хората, ко-
ито не придават значе-
ние на този проблем, 
са 7 пъти по-склонни 
да развият церебрална 
циркулация, 4 пъти по-
вероятно е да получат 
исхемична болест на 
сърцето и 2 пъти по-
вероятно е да получат 
инфаркт.

Измерете налягане-
то, спазвайки всички те-
зи правила, за да полу-
чите най-точния резул-
тат. Също така споделе-
те тази полезна статия с 
приятелите си в социал-
ните мрежи!

90% от хората не измерват кръвното налягане 
правилно и отчитат грешни показатели
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ÀËÒÎÐÈß и çаболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни 
заболявания водят до 
краткотрайна загуба на 
работоспособността, а 
напредналите хронич-
ни увреждания на диха-
телната система са ва-
жна причина за трайно 
инвалидизиране. В око-
ло 10% от възрастно-
то население се устано-
вява изразена в различ-
на степен дихателна не-
достатъчност. При хро-
ничната дихателна не-
достатъчност се наблю-
дава нарушение в алве-
оларно-капилярната ди-
фузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради 
задушаване на малките 
дихателни пътища, пре-
дизвикано от бронхиал-
на хиперсекреция. Всич-
ко това означава настъп-
ване на хипоксемия (на-
малено преминаване на 
кислород в организма и 
съответно по-ниското му 
съдържание в тъканите), 
но без хиперкапния (по-
вишено съдържание на 
въгледвуо кис), тъй като 
въглеродният двуокис 
преминава през алвео-
ларно-капилярната мем-
брана 25 пъти по-лесно 
от кислорода.

За да не се стига до 
хронифициране на забо-
ляванията, не трябва да се 
допуска продължително 
въздействие на различ-
ни видове агенти, дразне-
щи бронхиалнта лигави-
ца: тютюнопушене, прах, 

дим и др. Важно е и то-
ва острите инфекции да 
се лекуват навреме и пра-
вилно.

Фитотерапията има оп-
ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на за-
боляванията на дихателна-
та система. Лечебни расте-
ния се прилагат в профи-
лактиката и в помощ на те-
рапията както при възпа-
ление на горните дихател-
ни пътища, така и при ос-
три и хронични бронхити.

Лечебната ружа 
(Althaea officinalis L) е едно 
от най-проучваните расте-
ния по отношение на забо-
ляванията на дихателната 
система. Корените са бога-

ти на слу-
зести ве-
щ е с т в а , 
които спо-
с о б с т в а т 
за омеко-
тяване на 
бронхиал-
ните сек-
рети и за 
по-лесно-
то им от-
деляне от 
бронхиал-
ното дър-
во. Екс-
т р а к т и т е 
от лечеб-
ната ружа 
имат из-
разен про-
т и в о в ъ з -
п а л и т е -
лен ефект. 
П р е п о -

ръчва се прилагането им 
при упорити кашлици, ма-
гарешка кашлица, трахеи-
ти, бронхити. Освен това 
се установява благотвор-
но влияние на ружата по 
отношение на язвена бо-
лест на стомаха и черва-
та, хиперацидитетни гас-
трити, при остри и хро-
нични колити, дори и при 
диарични страдания и ди-
зентерия.

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 комби-
нация екстрактите от ле-
чебна ружа и планински 
очиболец имат потен-
цииран ефект, което е из-
ползвано в създаването на 
продукта Altoria. Приема-
нето на 1 капсула в дено-
нощие в подкрепа на про-
филактиката през студе-
ните и влажни месеци се 
отразява добре на функ-
цията на дихателната сис-
тема. При настъпило въз-
паление на горните диха-
телни пътища и бронхиал-
ното дърво препоръчва-
ните дози са 3 по 1 кап-
сула на ден. При упорита 
кашлица и тежки бронхити 
може да се приемат 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 
природата, и е без стра-
нични действия. Във вся-
ка капсула се съдържа 300 
мг екстракт от лечебна ру-
жа и 150 мг екстракт от пла-
нински очиболец.

Този продукт е в по-
мощ на профилактиката и 
лечението на заболявани-
ята на дихателната систе-
ма. Трябва да мислим как 
да съхраним здравето си. 
То е безценно.

1 áр. õ 49 ëâ. + Áезпëàтнà достàâкà /Îáùо: 49 ëâ./
2 áр. õ 45 ëâ. + Áезпëàтнà достàâкà /Îáùо: 90 ëâ./

3 áр. õ 39 ëâ. + Áезпëàтнà достàâкà /Îáùо: 117 ëâ./

ÖÅÍÀ: 

Гинко билоба 
помага при 

шум в ушите

голеМИЯТ ПолИП 
ЗА 10 гоДИнИ 
СТАвА рАк нА 

ДеБелоТо черво!

д-p асенов: 

В червата на всеки от нас има 15 ки-
лограма отрови, които водят до теж-
ки заболявания, затова системното им 
пречистване е от огромно значение. 
Много хора смятат, че за да пречис-
тят червата и стомашно-чревния тракт, 
е необходимо да си направят клизма. 
Това обаче далеч не е така, защото 
отровите и опасните наслоявания не 
могат да бъдат изчистени само с по-
мощта на клизма.

Все по-често се среща проблемът с 
нередовните черва, а това води до поч-
ти всички останали здравословни про-
блеми. Остатъчната хранителна маса е 
добре да се изхвърля редовно, защо-
то, престоявайки в червата ни, започва 
да загнива, отделените газове и веще-
ства са токсични и лесно преминават в 
кръвообращението и така се разпрос-
траняват по цялото ни тяло.

За профилактика и предпазва-
не от полипи и рак на дебелото 
черво аз препоръчвам един съ-
временен фитопродукт, който по 
естествен начин пречиства чер-
вата и предпазва от образува-
не на тумори по дебелото чер-
во. Продуктът се казва колон 
клийнър. Съдържа натурални 
биосубстанции, които подпома-
гат естественото изпразване на 
чревния тракт и участват ак-
тивно в процесите на детокси-
кация на тялото и поддържане-
то на здрава храносмилателна 
система. колон клийнър отми-
ва всички престояли и загнили 
остатъци по храносмилателната 
система, особено добре изчист-
ва от натрупани шлаки и мазни-
ни по лигавицата и стените на 

дебелото черво.
Продуктът се използва за 

ефективното прочистване на 
полипите в дебелото черво  – 
причини за стомашно-чревни-
те възпаления, дисбактериоза-
та и нарушената чревна флора, 
фамилната аденоматозна-поли-
поза, тумори и отслабването на 
имунната система.

колон клийнър съдържа 
Алое екстракт, Псилиум екстракт  
(индийски живовляк), Глухарче 
корен екстракт, Екстракт тикве-
ни семки, Сена екстракт. 

Препоръчителен е приемът 
в продължение на 3 месеца 2 
пъти в годината. „колон клий-
нър“ има дълготрайно дейст-
вие, като запазва своята ефек-
тивност в тялото дори след пе-
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поза, тумори и отслабването на 

 съдържа 
Алое екстракт, Псилиум екстракт  
(индийски живовляк), Глухарче 
корен екстракт, Екстракт тикве-

Препоръчителен е приемът 
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вие, като запазва своята ефек-
тивност в тялото дори след пе-

Продукта „колон клийнър“ можете да поръчате директно 
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет страницата: 

http://tonik.info/coloncleaner/ или в повечето аптеки в страната.

риода на употреба. Без лекарско 
предписание.

Дървото гинко е навярно най-старият вид дърво 
на земята. Източната медицина е използвала не-
говите плодове и семена от хилядолетия. С гин-
ко са лекували астматичен задух, екземи и дру-
ги болести.

То намалява отока при възпаление, спира обра-
зуването на тромби във вените, подобрява кръво-
обращението в малките съдове.

Точно това действие подобрява паметта при 
различни състояния – старческо забравяне или 
след микроинсулт. Освен това в растението има 

и вещества, стимулиращи нервните клетки и па-
зещи ги от разрушаване. Подобрението при Алц-
хаймеровата болест е слабо, но си заслужава при-
ложението.

Възможно е също добро действие при шум в 
ушите. Някои изследвания сочат положителен 
ефект. Също при клаудикацио интермитенс. При 
това заболяване има болки в краката при ходене, 
защото се запушват големите артерии и муску-
лите страдат от липса на кислород. Гинко навяр-
но разширява съдовете и помага да се образуват 
свързващи съдове, които облекчават кръвоснаб-
дяването.

Дневната доза гинко е от 120 до 320 мг за стан-
дартизиран екстракт от листа. Лечението продъл-
жава няколко седмици, докато се получи видим 
ефект.
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Очите се 
премрежват 

от умора
Премрежването на очите често се дължи 

на умора на малките мускули, които проме-
нят формата на лещата и я пригаждат за близ-
ко и далечно виждане. Физическата умора на 
цялото тяло дава такава реакция, но също и 
специфичната умора на очите. Ако сте седе-
ли дълго пред телевизора или сте се взира-
ли с часове в книга с дребен шрифт, това е 
естествена последица.

Но може да има и други причини. Щом сте 
пили лекарства срещу високо кръвно наляга-
не и то е паднало прекалено, зрението отго-
варя по този начин.

Рязкото и голямо снижаване на кръвната 
захар също премрежва погледа. Това е ес-
тествена реакция на организма за защита 
срещу липсата на захар в такива нежни ор-
гани като очите.

внимание, въЗрасТни!
раЗДвоЯване или Премрежване?

Различавайте добре премрежването от раз-
двояването на зрението.

Ако образът пред очите ви се раздвоява 
и това явление трае повече от час, веднага 
търсете специализирана помощ!

Стресът, по своята същност, е 
проява на нарушено приспо-
собяване към житейските си-

туации. Изследвания сочат, че 75% 
от заболяванията на сърдечно-съ-
довата система (стенокар-
дия, сърдечен инфаркт, хи-
пертония, мозъчен инсулт), 
както и на храносмилател-
ната система (язвена бо-
лест, колит) и някои нерв-
но-психични разстройства 
са предизвикани от стрес.

Основен източник на 
стреса е нарушеният ба-
ланс между вътрешната и външна-
та среда на човека. Това е трудното 
възприемане на външния поради 
несъответствие с вътрешния свят 
на индивида. Всеки стрес, особе-
но този, предизвикан от разоча-
рования, неуспех, негативни пре-
живявания, оставя в нашия орга-
низъм необратими следи, които 
се натрупват и в много случаи се 
проявяват с по-голяма сила с на-
предването на възрастта. 

При хората в напреднала въз-
раст, първичните прояви на стрес 
са много по-силно изразени – 
нервност, безпокойство, страх, де-
пресия, безсъние, както и съпът-
стващите ги физически заболява-
ния. В действителност, всички ле-
кари са на мнение, че транквили-
заторите и седативните средства 

в никакъв случай не решават про-
блема със стреса. Вместо това, па-
циентите би трябвало да намерят 
достъпен, лесен и естествен на-
чин сами да преодоляват напре-

жението. 
Най-добрият начин за избягване 

на вътрешния стрес е да си избе-
рем такава среда, която да съот-

ветства на вътрешните ни предпо-
читания и да се посветим на така-
ва дейност, която обичаме и ува-
жаваме. Възрастните хора често 
нямат възможност за подобен из-

бор. При тях, по време на стрес, 
организмът изразходва хранител-
ните вещества много по-бързо от 
обикновено. Ако не компенсират 

загубата чрез храненето или по-
средством добавки, това може да 
доведе до недостига им и съот-
ветно до отслабване на имунната 
система. Хранителните добавки са 

източник на концентрира-
ни хранителни вещества с 
благотворен ефект върху 
органите и системите в чо-
вешкия организъм. 

Специалистите пре-
поръчват фитопродукта 
Bland (Бланд), като една 
от най- качествените хра-
нителни добавки с поло-

жително действие върху нервна-
та система и  ефикасни за пости-
гане на спокойствие, хармония и 
баланс. Той съдържа екстракти от 
маточина, лавандула и ашваганда. 
Бланд е един от малкото проду-
кти, подходящи за възрастни хо-
ра. Активните му съставки са под 
формата на екстракти, а те са лес-
но усвоими дори и за организъм с 
нарушени абсорбционни функции, 
както е при хората в напреднала 
възраст. Маточината и лавандула-
та са билки с утвърдени успокоява-
щи и укрепващи нервната система 
свойства, а ашвагандата осигуря-
ва по-добра адаптация към външ-
ната среда.

Bland действа меко и не води 
до пристрастяване. Не намалява 
работоспособността.

Възрастните хора -
най-големите жертви на стрес 

и емоционален дискомфорт
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Човекът, който подаряваше мечтиЕдна сутрин сес-
тра ми и аз се 
събудихме, както 

обикновено закусихме 
и отидохме на учили-
ще. Татко и мама бяха 
на работа, баба оста-
на у дома. На обяд се 
върнахме от училище, 
обядвахме.

Седнахме със сес-
тра ми на двора, аз 
четях книга, тя поли-
ваше цветята, а баба 
миеше някакви бурка-
ни на чешмата и тога-
ва в двора ни съвсем 
неочаквано влезе не-
познат мъж. Ние три-
мата го погледнахме 
учудени.

Не бяхме много из-
ненадани, защото по 
улиците на кварта-
ла ни често минаваха 
непознати мъже. Ед-
ни от тях гръмко се 
провикваха: “Купувам 
стари медали, орде-
ни, картини, пощен-
ски картички…”, дру-
ги подвикваха: “Попра-
вям перални, бойле-
ри, електрически печ-
ки…”, трети просто си 
минаваха мълчаливо и 
си заминаваха, но този 
мъж, който неочаква-
но влезе в двора ни, 
беше странен.

Немного висок и 
немного пълен. По-
скоро нисък и слаб. 
Дрехите му бяха мал-
ко смешни - дъл-
го черно палто, кое-
то стигаше почти до 
подметките на изкри-

вените му от ходене 
обувки. Под палтото, 
което беше разкопча-
но, се виждаше бя-
ла риза, а на главата 
му имаше шапка, мно-
го приличаща на бом-
бе. Толкова измачка-
на, че половината от 
периферията й висе-
ше надолу като счу-
пено крило на птица 
и закриваше очите му. 

Аз дори малко се уп-
лаших, защото не виж-
дах очите 
му, а кога-
то човек 
не виж-
да очите 
на няко-
го, се пла-
ши, защо-
то не мо-
же да раз-
бере дали 
е добър 
или лош. 
Но баба не 
се уплаши 
и троснато 
му каза:

- Нищо 
не искаме да купува-
ме! Всичко си имаме. 
- Но после може би се 
замисли и го попита 
вече с по-мек глас: – 
А ти какво продаваш?

- Нищо не прода-
вам, само подарявам 
– отговори непознати-
ят и тогава ми се сто-
ри, че гласът му е то-
пъл и мек като септем-
врийски следобед. Той 
повдигна шапката си 
и ни погледна. Видях 

очите му. Бяха кафя-
ви като диви кестени 
и ми се сториха топли 
като гласа му. Баба съ-
що много се учуди. До-
сега не беше виждала 
мъж, който да подаря-
ва нещо.

- Какво подаряваш? 
– попита го пак баба, 
като го гледаше подо-

зрително и недовер-
чиво.

- Мечти подарявам 
– отговори спокой-
но мъжът, сякаш каза 
„Цветя подарявам”.

Баба остана като 
гръмната. Сигурно не 
очакваше да чуе точ-
но това.

- Мечти ли? Та за 
какво са ни мечти! – 
изсмя се тя и усетих в 
смеха й ирония и по-
дигравка.

- Бабо, искам една 
мечта.

Баба, която много 
ме обичаше, защото 
бях първият й внук и 
винаги беше готова на 
всичко за мен, отстъпи 
и каза:

- Е, добре, какви 
мечти продаваш?

Очите на непозна-
тия свет-
наха, той 
п р и с е д н а 
на пейка-
та в двора 
ни. Поседя 
така мъл-
чаливо ми-
нута или 
две, за да 
си почине 
от дългия 
път, и бав-
но загово-
ри:

- На мно-
го места 
съм бил, 

много свят съм видял. 
Разбрах, че хората все 
по-малко и по-малко 
мечтаят. Вече се стра-
хуват да мечтаят. Рабо-
тят нещо, правят нещо, 
но не смеят да мечта-
ят. Истинските мечти 
те правят щастлив, ка-
рат те да тръпнеш, да 
се вълнуваш, вечер да 
заспиваш с усмивка, а 
сутрин да се събуж-
даш щастлив и всеки 
ден да очакваш мечта-

та ти да се сбъдне. Как-
во е животът без меч-
та? Може ли човек да 
живее, ако няма поне 
една красива мечта? Тя 
му дава смисъл, тя го 
кара да се чувства ис-
тински човек.

Баба, сестра ми и аз 
го слушахме със зяпна-
ли уста. Досега не бях 
чувал някой да говори 
за мечтите. 

- С мечтата може 
да стигнеш до стра-
ни, където никога не 
си бил, може да срещ-
неш хора, които не 
познаваш и никога не 
си виждал, може да 
откриеш нещо, което 
никой преди теб не 
е откривал и дори не 
е предполагал, че съ-
ществува – продължа-
ваше да говори крот-
ко и тихо непознати-
ят. – Та аз реших да 
посъбера някоя и дру-
га мечта, да тръгна от 
град на град и от се-
ло на село и да запо-
чна да ги подарявам. 
Казвах си: „Все някой 
някъде ще вземе от 
мен някоя мечта и жи-
вотът му ще стане по-
светъл и по-смислен.” 
Обиколих много гра-
дове и села, но на-
всякъде ме вземаха 
за луд, смееха ми се, 
подиграваха ми се и 
никой дори не поже-

ла да ме изслуша, но 
аз не се сърдя. 

- А как ще ми пода-
риш мечта? – попитах 
го нетърпеливо аз.

- Много лесно. Се-
га ще те погледна в 
очите и ще те нака-
рам да си пожелаеш 
нещо, но нещо кра-
сиво и необикновено, 
което не се купува с 
пари и не се постига 
с помощта на близки 
и приятели. Нещо, ко-
ето искаш сам да по-
стигнеш и което ще 
те направи щастлив. 
Ето, гледай ме в очи-
те и си мисли.

Погледнах непозна-
тия в кестеновите му 
топли очи и неверо-
ятно, стори ми се, че 
от този миг започнах 
да мечтая.

Вечер заспивах с ус-
мивка, защото си ми-
слех за моята мечта, 
а сутрин се събуждах 
щастлив, защото с все-
ки изминал ден се при-
ближавах към нея.

След този незабра-
вим майски ден непо-
знатият с черното пал-
то и смешната шап-
ка никога повече не 
се появи, нито пък го 
срещнах някъде, но 
съм му благодарен, 
защото ме накара да 
мечтая.

георги миХалков

Аз помня песничка на мускетари
от фееричен приключенски филм.
И злата, и прекрасната Тамара
от книжка на един поет любим.

И плавно закръжила балерина
като на лунна светлина лъчът.
Вирсавия в Брюловата картина
с извивките на бялата й плът.

И сякаш някой, разтрошил дъгата,
по рафтовете бе я подредил
във руската книжарница, която
с възторг изпълни моите гърди.

Ти бе вакханката на свободата
със златна чаша и зелен венец.
Ти бе мадона тиха и пресвята,
привела се над свиден младенец.

Приятелко на златното ми детство,
на пламенните юношески дни,
Русия, ти със своето вълшебство
сърцето ми завинаги плени!

Теодора илиева, гр. нови искър

С чудатата си песен в утрин  бяла
пред мене чучулигата лети.
Отдадена в любовен трепет  цяла,
не крие свойте водещи мечти!
Вървя, а песента й ме опива – 
пред танца й пленителен мълча.
Като заветен блян пред мен се скрива
тя, сякаш кани да я закача,
да се опитам с нея да политна,
та полета копнеж да продължим…
Да се докоснем двама в тръпка китна,
като че двама нещо си дължим…

А пее тя и свределно се вдига:
„Партньоре чакан, повик сподели!”
Незакъснял, и той запял пристига,
та радостта поравно раздели.
С цигулка виртуозна „Чучулига”
на младините бе жадуван хит…
Днес песента на утрото постига
признание – до костите честит!
Певице, защитена от закона,
с крилете песента си разпилей!
Светица ти, любяща пред амвона,
 в простора необятен се радей!

В годината един е този ден,
 когато слънцето е горе спряло.
 На Еньо с името е отреден,
 към зимата запътен с наметало.
 В росата чиста нагази тогаз,
когато още самодиви пеят.
Душата ти се къпе във екстаз,
а билките от красота немеят!
Тук еньовче си откъсни с крилца,
там сбирай маточина лековита!
Във китките ти с тупкащи сърца
магията отдавнашна е скрита.
Чуй мащерка лилава как зове,
белее се равнецът отдалече.
Спокойно чакай  зимни мразове,
че с Божата закрила си облечен!
Ти през венец от билки премини –
за здраве тъй поверието казва...
На щедрост ще се радват твойте дни –
орисник от злините ще предпазва!
Край лумнал огън вечерта мини –
прескачай го напук на злите сили...
Икона с кантариона пак обвий –
духовна сила, в пътя ни крепила!
 Не, няма край на билките денят –
пленен от лятното слънцестоене!
Езическа игра на този свят
от старото дошла летоброене!

стоян миХайлов, Търговище
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Зyeка изпpати абитypиeнтка

Bдoвицата на ×oчo 
Ïoпйopданoв преборила раêа

Зaxapи Бaxapoв - на крачка от 
cмъpттa

Зyeка изпpати 
свoята дъщеря Дe-
вина Bасилeва аби-
тypиeнтка!

Той e най-щастли-
вият и гopд баща. ста-
ва дyма за пъpвopoд-
ната мy дъщepя, кoя-
тo e плoд на любoвта 
мy с нeгoвата кoлeж-
ка Hина Димитpoва.

Зyeка и Hина бяxа 
заeднo близo 20 гo-
дини, слeд кoeтo сe 
pаздeлиxа. Двама-
та нямат гpаждан-
ски бpак, така чe нe 
сe налoжи да сe сти-
га дo pазвoд.

Зyeка сpeщна нoва-
та си любoв в лицeтo 
на ани Bичeва, кoятo 
пpeди някoлкo гoди-
ни гo даpи и с втopo 
дeтe, сина мy стeфан. 
Bасил Bасилeв и дъ-

щepя мy Дeвина бяxа 
в дoста oбтeгнати oт-
нoшeния в началoтo, 
нo явнo са сe пoмиpи-
ли. Hа бала на Дeви-
на вoдeщият на „Kа-
тo двe капки вoда“ из-
глeждал гopд, щаст-
лив и yсмиxнат. а дъ-
щepя мy сияeла дo 
нeгo. Moмичeтo би-
ло избpалo кpасива и 
мнoгo стилна poкля, 
а пpичeската й била 

съвсeм eстeствeна.
Дeвина Bасилeва си 

напpавила фoтoсeсия 
с пpиятeли и съyчeни-
ци, нo нe пpoпyснала 
да сe снима и с poди-
тeлитe си. Mястoтo, на 
кoeтo са на фoтoситe, 
e дoмът на Hина Ди-
митpoва, къдeтo жи-
вeят двeтe с дeвoйка-
та. всички й пoжeлали 
здpавe и пoпътeн вя-
тъp в живoта. 

СПОделете С наС

Преди известно време ми се слу-
чи странна случка във фейсбук. Ви-
дях, че имам покана за приятелство 
от непознат човек на име Стив Як 
от някакъв американски щат. При-
ех я от любопитство, пък и реших, 
че пишейки си с него, ще си поуп-
ражнявам английския език. Той ми 
се представи като генерал от аме-
риканската армия, който бил на ми-
сия в някаква африканска държава. 
Бил самотен баща, жена му почина-
ла и търсел майка на сина си, кой-
то бил настанен в сиропиталище за-
ради липсата на време да го гледа 
предвид военната му кариера. Писа-
хме си почти цяла нощ, развълнувах 
се от съдбата на този мъж. Имаше и 
негова снимка, на която ми хареса 
като визия. Контактите ни зачестиха. 
Дойде моментът, в който усетих, че 
аз го харесвам и очаквах с нетърпе-
ние следващото включване. Той бе-
ше мил и внимателен. Каза, че ме ха-
ресвал много на снимките в профи-
ла ми във фейсбук. Така минаха три 
месеца. Мислех си за него всеки ден, 
даже започнах да си кроя планове за 

среща, въпреки че не знаех как би се 
осъществила. Дойде момент, в който 
той ми каза, че иска да дойде в Бълга-
рия да сключим брак. Бях най-щаст-
ливата жена на земята. Започнах да 
си мечтая как ще се промени живо-
тът ми и че най-накрая срещнах лю-
бовта. Уговорихме деня на негово-
то идване. И изведнъж получих пис-
мо, в което той ми съобщаваше, че е 
катастрофирал на път за летището и 
се нуждаел спешно от пари, тъй ка-
то имал в себе си само джобни. Беше 
ми написал банкова сметка с молба 
да му преведа 2 хил. долара. Дойде 
ми като гръм от ясно небе. Нещо в 
мен се преобърна и изведнъж про-
зрях истината. Той беше някакъв из-
мамник, който залъгва наивни жени 
в интернет с цел да отскубне от тях 
пари. Не може един генерал да ня-
ма толкова средства, че да моли да 
му изпращам аз. Така приключи мо-
ята история. Пиша я, за да предпазя 
много други жени от подобни греш-
ки. Моля ви, не се връзвайте на 
такива мошеници!

Âíèìàâàéòå, æåíè!

Я. П., софия

„Òúðñÿ ïîëîâèíêàòà ñè”

У в а ж а е м и 
читатели,

В редакция-
та получава-
ме много пис-
ма от хора, 
които търсят 
своята поло-
винка чрез ру-
бриката „За-
познайте се”. 
н а п о с л е д ъ к 
зачестиха те-
зи, които ни 
питат дали е 
възможно не в 
две-три изречения, а по-пространно да разкажете за себе си, жи-
вота си, да опишете човека, когото търсите. ето защо редколе-
гията реши на страниците ни да се появи рубрика – „търся поло-
винката си”. Повтаряме, че очакваме вашите писма. 

За рубриката може да пишат и хора, които вече са намерили своя 
спътник в живота. Пишете ни! Очакваме ви!

нова рубрика

Надявам се все още да 
срещна мъжа на живота си

От няколко годи-
ни търся мъж, досто-
ен да ощастливи дни-
те ми. Но все не попа-
дам на подходящи. Аз 
съм жена на 61 г. от 
неголям град до Со-
фия. Смятам, че още 

съм млада, поне такъв 
ми е духът, и мечтая 
да намеря половинка-
та си. За себе си мога 
да кажа, че съм добър 
човек, интелигентен, 
все още със запазена 
външност.Търся до-

бър господин, който 
да не иска да е с мен 
заради пари или гле-
дане, а да споделяме 
самотните си дни. Не 
държа да е красив, но 
да е умен и отзивчив.

Яна

Заxаpи Баxаpов е 
имал много тежък миг 
в своя живот!

Днес той се pадва на 
попyляpност и паpи, но 
всичко това можеше да 
не бъде постигнато от 
него, ако се беше слyчи-
ло най-лошото пpеди 20 
години. 

Tогава бъдещият ак-
тьоp е бил на кpачка от 
смъpтта.

Последната же-
на в живота на Чо-
чо Попйоpданов из-
глежда не до-
бре! Даниела 
Mиpчева е от-
слабнала драс-
тично. Дани е 
свалила пpека-
лено много ки-
логpами. Тя те-
жала едва 45 кг, 
което е малко за 
тегло на зpяла 
жена.

Пpичината да 
отслабне толкова 
много е битката й 
с pака. Tя пpекаpала 
последните 2 години 
в боpба с най-коваp-
ното заболяване, но 
важното е, че е yспя-
ла да го пpебоpи.

Bсе пак без послед-
ствия почти никога 

не може. Hейните са 
свъpзани с външния 
й вид, но се очаква 

скоpо да започне да 
пълнее лека-полека.

Pазбиpа се, мъката 
по Чочо също е ока-
зала влияние за вло-
шеното здpаве на Да-
ниела. Счита се, че се 

е pазболяла именно 
заpади смъpтта на мъ-
жа до нея.

Петъp Попйоp-
данов има два 
бpака в живота 
си. Единият е с 
Xилда Kазасян, а 
дpyгият с Йоана 
Бyковска.

С Даниела ня-
маше бpак, но 
точно тя беше го-
лямата мy любов. 
Двамата се позна-
ват от деца.

„С него ми беше 
пъpвата целyвка. 

Bеднъж, седим си, а 
той ме пита: „Искаш 
ли да xодиш с мен?”, 
а аз абсолютно сyxо 
мy отвъpнаx „Mи, да”. 
Бяxме заедно до гим-
назията. 

Б а щ а 
мy Иван 
Б а x а p о в 
бил за-
клет пpи-
въpженик 
на яxтите. 
Дълги го-
дини той 
з а д е л я л 
паpи, за 
да може 
да си кy-
пи лодка, 

с която да плава.
Kогато го стоpил, 

пpи едно свое пътyване 
взел и големия си син. 
Двамата отишли на Дy-
нав, но там пpетъpпели 
коpабокpyшение.

Близо до Лом се 
yдаpили в шлеп и лод-
ката се потопила изця-
ло. Иван и Заxаpи пад-
нали в pеката и били 
yбедени, че това е кpа-

ят на живота им.
„Споменът от този ин-

цидент ще ме пpеследва 
до кpая на живота ми. 
Беше толкова стyдено, 
мpъсно и гадно, че си 
мислеx: никога няма да 
изплyваме“, спомня си 
Заxаpи Баxаpов.

Сpещата със смъpт-
та и досега е най-теж-
кото изпитание, което 
е пpеживявал. Оттога-
ва той не е плавал из-
общо и доpи има стpаx 
да плyва на плажа.

Tази слyчка каpа 
Заxаpи да пpеосмисли 
живота и да започне да 
гледа на него по-сеpи-
озно. Bъпpеки че тога-
ва бил още тийнейджъp, 
станал по-зpял и възмъ-
жал пpеждевpеменно.
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Георги Мамалев издаде забавна книга

страницата подготви  невена николова

актьорът алексей кожухаров е роден пре-
ди 46 години в Пловдив. Представителя на 
зодия близнаци познаваме от развлекател-
ното шоу „Пълна лудница”, участвал е и в 
суперрейтинговото „като две капки вода”. 
Сега го гледаме в сериала „Полицаите от 
края на града”. той е и си остава сред лю-
бимците на зрителите и в театъра, и на 
малкия и големия екран. Освен това алекс, 
както обичат да го наричат приятели-
те му, е сценарист и режисьор. Завърш-
ва натфиЗ „кръстьо Сарафов”, а в родния 
си град и българска филология в ПУ „Паис-
ий Хилендарски”. С уникален талант е, а в 
семейството си е направо безупречен ка-
то съпруг и баща и като приятел, и прос-
то като човек.

От стр. 1
Но когато е и част от про-

фесията, малко по-рядко се 
случва човек да се засмее 
по начина, за който казахте, 
просто защото сте го прави-
ли буквално часове на сце-
ната, а след това ви се ис-
ка да си починете. Не ми се 
влиза в щампата на песента 
на Васил Найденов, че „кло-
унът” винаги е тъжен, но все 
пак има моменти, в които се 
смея неудържимо. Послед-
но например се смях, и то 
доста, на една щуротия на 
сина ми, много е изобрета-
телен в палавите си детски 
игри...

- Да, смехът е здраве, 
ала мъжките сълзи срам-
ни ли са според вас?

- Сълзите са съвсем нор-
мално човешко състояние. 
Скоро не си спомням да съм 
плакал. Излиза сякаш съм 
някакъв безчувствен ръб, 
истината е, че ние, актьо-
рите, живеем много по-мо-
нотонен живот извън про-
фесията. Най-вероятно то-
ва е защитна реакция. А ка-
то казвам ние, актьорите, не 
всички са така. Има колеги 
с малко по-бутафорно пове-
дение, но има и други, кои-
то постоянно са на стол, до-
ри и сред обществото и в 
съсловието са много по-ар-
тистични, отколкото на сце-
ната. За мен качественият 
артист живее малко по-ску-
чен живот в реалността.

- Да сте влизали в пре-
рекание в скоро време?

- Не съм конфликтен. По-
следно обаче си спомням, 
че се скарахме за нещо с 
жена ми, в тесен семеен 
кръг беше, за някакви би-
товизми... Грешка е, но хо-
рата от семейството са те-
зи, които обикновено по-
насят най-големите нега-
тиви за съжаление. Откро-
вено казано, аз и Наталия 
се обичаме и се познаваме 
достатъчно добре и дори и 
да се сърдим един на друг 
за нещо, бързо ни минава. 
Забравяме за случилото се 
след няколко минути и „ка-
раницата” и „вината” не си 
ги слагаме на сърце. 

- Учебната година е 
към края си и храмът на 
знанието ще се отдаде на 
заслужена ваканция. вие 
какво си спомняте от този 
период в живота си - чес-
то ли закъснявахте за час, 
или бяхте напълно изря-
ден ученик?

- Не закъснявах много, 
защото тогава дисципли-
ната беше строга. От за-
късненията зависеше как-

во поведение ще имаш, от 
което пък зависеше каква 
характеристика ще ти на-
пишат. Тя влияеше на това 
как ще се реализираш по-
нататък. Доста по-различно 
беше. Например „отсъствие 
по домашни причини” поч-
ти не се признаваше, освен 
ако не беше нещо сериоз-
но. Иначе не обичах да ста-
вам рано за школо! Трудно 
се събуждах и почти не го-
ворех сутрин. Но вече не е 
така. Сега нямам проблем 
колкото и рано да е. Защо-
то време-
то е много 
динамично 
и трябва да 
си в крак с 
него.

- не раз-
брах оба-
че щурак 
ли бяхте, 
или мами-
но синче?

- В ка-
зармата ба-
ща ми бил в 
школа за запасни офицери 
и когато бях ученик, беше 
старши лейтенант от запа-
са. Запаса, задължителен за 
всеки по онова време, той 
го караше вкъщи с някак-
ва станция, която го свърз-
ваше с поделението, ако се 
наложи. Бяха му дали една 
офицерска чанта, брезенто-
ва, с кожен кант и презрам-
ка. Той не я носеше, просто 
беше част от снаряжението. 
Много ми харесваше тази 
чанта и го помолих да ми я 
даде да отида на училище 
с нея. След много уговорки 
да я пазя добре той се съгла-
си. Не знам с какъв акъл ре-
ших, че трябва да я направя 
„истинска” ученическа чан-
та и да я нашаря с оригинал-
ни надписи на групи. Мно-
го модерно тогава. Връщам 
се вкъщи, а на офицерската 
чанта на баща ми се мъдрят 
перфектно изрисувани с хи-
микал за 20 стотинки име-
ната на „упадъчните” „Ме-
талика”, които тъкмо изгря-
ваха, „Айрън Мейдън”, „Лед 
Цепелин”, „Дийп Пърпъл”, 
„Уайтснейк”... Тогава за пър-
ви и последен път в живо-
та ми баща ми ми удари ша-
мар. Явно е оправил неща-
та после, но можеше да по-
страда сериозно за такова 
нещо...

- Да сте се сбивали в 
училище, защитавайки 
момичето от съседния 
клас?

- Не помня да съм по-
стъпвал чак толкова рицар-
ски... Всъщност не бях голям 

Малките жестове ме трогват

побойник. Бил съм се, но то-
ва не беше основният ми на-
чин на изразяване.

- „връщайки лентата”, 
мислите ли, че нищо не е 
като преди?

- О, да, тогава имаше два 
канала на телевизията, ка-
то единият работеше до 
обед, а другият свършва-
ше в полунощ с национал-

ния химн. Имаше само ста-
ционарни телефони, а ком-
пютри виждахме единстве-
но на изложенията в учили-
ще по техническо и научно 
творчество на младежта. По 
цял ден се шлаяехме по ули-
ците, играехме на „стража-
ри и апаши” или на „ръбче” 
- с топка по ръба на бор-
дюра, или крадяхме грозде, 
сливи или череши от някой 
двор, докато стопанинът не 

ни подгони. Времето ни бе-
ше научило, че всичко е об-
що и ние само се възполз-
вахме. Лятото постоянно 
бяхме навън, докато не ни 
приберат насила вкъщи. А 
днес децата се затварят в 
стаите и общуват чрез еди-
колко си инчови и марко-
ви таблети. Тъжно е, меко 
казано...

- с днеш-
на дата би-
хте ли щу-
рели до 
първи пе-
тли?

- Бях в 
Бургас и 
почти до 
първи пе-
тли се заба-
влявахме с 
колеги след 
представле-
ние в града, 

бяхме в готин караоке бар. 
Спектакълът ни мина безу-
пречно, след което реши-
хме да го отпразнуваме, ка-
то се почерпим. Много ни 
беше приятно - танцувахме, 
пяхме, веселихме се до къс-
но...

- има ли обаче нещо, 
което да ви скъса нерви-
те?

- Има неща, които ме 
дразнят, например безраз-

личието в съвременна Бъл-
гария, въпреки че това май 
важи и за доста страни по 
света. Не харесвам затва-
рянето на хората, капсу-
лирането им. Наскоро хо-
дих да тичам в Борисова-
та градина, защото прин-
ципно обичам да спорту-
вам сутрин. Спрях до една 
пейка, седнах, починах си 
малко и продължих с някои 
упражнения. За десетината 
минути наблюдавах хората, 
не бяха особено много. Но 
всички до един съсредото-
чено бяха „заровили” по-
глед в телефоните си. Ста-
на ми толкова тъжно, че ми 
идеше да счупя моя в земя-
та. По този начин те пропус-
кат истинските, стойностни-
те неща в живота, общува-
нето очи в очи, допира с 
природата...

- кое цените най-много 
у хората?

- Самият човек, правото 
му на избор и това, че може 
да прави всичко, каквото си 
поиска, но, разбира се, ви-
наги разумно, мирно, бла-
городно и благодатно, пло-
дотворно. То това всъщност 
ни е отредено според Биб-
лията и според Господ Бог. 
Но доколко някой го спазва 
и върви по праведния път, 
е друг въпрос...

- имате ли дръзки пла-
нове?

- Планове?! Ще ви ка-
жа една приказка, отно-
во свързана със Създате-
ля: „Как можеш да разсме-

еш Всевишния? Разкажи Му 
плановете си!”... Така че не 
обичам да правя планове, 
било то обикновени или по-
дръзки.

- За какво често отпра-
вяте молитва?

- За това да не спирам 
да вярвам във Всевишния, 
да е милостив и да поддър-
жа вярата ми жива, истин-
ска, чиста. Не искам да ме 
обземат дори и за секунда 
ужасни, страховити или гре-
ховни съмнения, че нещата 
отиват на никъде, че сме в 
черна дупка. Всичко прос-
то ще се нареди един ден, с 
малко търпение, упоритост 
и постоянство нещата си ид-
ват по местата все някога, 
все някак си.

- невероятен оптимист 
сте, усмихвате се непре-
къснато! споделете така 
ли е в личния ви живот?

- Дъщеря ми, синът ми 
и жена ми карат спонтанно 
усмивката да изгрява вър-
ху лицето ми. Но когато не 
е свързано с близки за мен 
хора, може да я предизвика 
и на пръв поглед не особе-
но голям жест от страна на 
някого към дете или възрас-
тен човек. Например спира-
нето на кола на пешеход-
на пътека, джентълменско-
то задържане на вратата в 
магазина, за да премине да-
мата или трудноподвижни-
ят дядо... Просто „малки”, 
сърцати, мили жестове.

въпросите зададе
 иво ангелов

Актьорът георги мамалев 46 години по-къс-
но описва най-забавните истории от житейския 
и професионалния си път в книгата "УсмиХни 
се, ЧовеЧе!". Дали това е класическа автобиогра-
фия, разказва самият той в 
предговора: „Аз нямам ли-
тературни претенции; та-
зи книга не е нито роман 
за моя живот и творчество, 
нито хронология на срещи-
те ми с велики хора. Просто 
искам да ви разкажа исто-
рии, случили се зад кадър, 
извън сцената - на местата, 
където публиката не може 
да надникне. Те не са засне-
ти, не са и изиграни - истин-
ски са. За мен няма по-голяма радост от това непо-
знат да ме погледне и да се усмихне. Ами че това 
е истинска благодат! Затова искам да ви разкажа 
тези истории. И ако в процеса на четенето на ва-
шето лице се появи усмивка, знайте - онова, кое-
то съм искал най-много, се е случило." А то всъщ-
ност е неизбежно - може ли човек да остане се-
риозен, докато един от най-даровитите български 
комици описва защо свързва първата училищна 
любов с бой и кифлички, как е избегнал бащини-
те шамари след бягство от уроците по акордеон, 

къде е сбъркал при първото си кандидатстване в 
Театралната академия, колко старателно е танцу-
вал балет, облечен в анцуг... Георги Мамалев раз-
смива и с неизвестни подробности около сним-

ките на култови фил-
ми като "Господин за 
един ден" и "Оркес-
тър без име", с исто-
рии от театралните 
гастроли на леген-
дарната постановка 
на Младен Киселов 
по "Опит за летене" 
от Йордан Радичков. 
Разбира се, актьорът 
е отделил подобава-
що място и на успе-

хите си с пародийната формация "Иръпшъните", 
с "Клуб НЛО" и с моноспектаклите. От кого ли е 
наследил находчивостта и комедийния талант? И 
отговорът на този въпрос е скрит между редове-
те на книгата. Няма как да го пропуснете, защото 
в "Усмихни се, човече!" липсват единствено скуч-
ни пасажи за прескачане. Томчето е богато илю-
стрирано и се чете като сборник с анекдоти от 
първата до последната дума.

За алексей семейството е най-важно.
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Откриването

„Петлите“ се измъчиха срещу Австралия

Перу загуби от Дания

Аржентина се препъна в Исландия

Хърватия надви Нигерия с 2:0

Успешно начало за Сърбия

Швейцария не се даде на Бразилия

Мексико прегази Германия

Иберийското дерби не излъчи победител

Иран се наложи с автогол

Русия разгроми Саудитска Арабия

Уругвай спечели с късен гол

Програмата на Мондиал 2018 по дни и часове

група „В“

група „е“

група „F”

„а” група

група „D”

група „С“

Със стилна церемония бе открито световното първен-
ство по футбол в Русия. Известният поппевец Роби Уилямс, 
който бе централна фигура на церемонията, излезе на им-
провизираната сцена на стадион "Лужники" в Москва. До-
пълваше го руската оперна певица от татарски произход Аи-
да Гарифулина. По време на шоуто беше изпълнена и музи-
ка на руския композитор Пьотър Илич Чайковски.

Преди началото на церемонията легендарният испански 
вратар и световен шампион през 2010 г. Икер Касияс изнесе 
заедно с руския модел Наталия Водянова Световната купа 
на стадиона и двамата я показаха на публиката.

Броени минути преди началото на първия мач от светов-
ния шампионат пред хилядите фенове на “Лужники” произ-
несоха реч президентът на Русия Владимир Путин и прези-
дентът на ФИФА Джани Инфантино.

Началото на Мондиал 
2018 беше сложено с изра-
зителна победа на домаки-
на Русия с 5:0 над Саудит-

ска Арабия в среща, играна 
на стадион “Лужники” в Мос-
ква. Юрий Газински откри с 
първия точен удар във вра-
тата в 12-ата минута, а след 
него се разписаха резерви-
те Денис Черишев (43’, 90’) и 
Артьом Дзюба (71’), както и 
Александър Головин (90+5'). 
Така беше спазена традици-
ята домакинът никога да не 

губи в първия си двубой от 
форума.

Исканият от Ювентус Го-
ловин беше титуляр за до-

м а к и н и т е 
и впечатли 
с две асис-
тенции и ед-
но попаде-
ние. 22-го-
д и ш н и -
ят халф на 
ЦСКА (Мос-
ква) е една 
от надеж-

дите на местните фенове за 
добро представяне на ти-
ма. Очаквано Фьодор Смо-
лов беше на върха на ата-
ката, а в защита действаше 
ветеранът Сергей Игнаше-
вич, който след месец ще на-
върши 39 години. Така той 
постави нов рекорд за най-
възрастен руски национал 
на световни финали.

Отборите на Португа-
лия и Испания сътвориха 
величествено иберийско 
д е р -
б и ,  
з а -
в ъ р -
шило 
3:3 в 
Сочи. 
Крис-
тиано 
Р о -
н а л -
до порази на три пъти вра-
тата на Давид де Хеа (4 - 
дузпа, 44 и 88). Диего Ко-
ща отбеляза две попаде-

ния (24 и 55), а Начо Фер-
нандес се разписа с кра-
сив удар в 58-ата. Срещата 

предложи множество ин-
фарктни ситуации и в край-
на сметка не определи по-
бедител. 

Уругвай започна участието си на световното първен-
ство в Русия с драматична победа с 1:0 над Египет във вто-
рия двубой от надпреварата в Група А. Единственото попа-
дение реализира Хосе Хименес в 89-ата минута, като с не-
го "урусите" сложиха край на негативната си серия от шест 
мондиала, в които отборът не успяваше да запише победа 
в първия си мач на шампионата.

Южноамериканският тим през цялото време търсеше по-
вече победата, докато Египет основно се защитаваше и се 
опитваше да стигне до нулево равенство. Стражът на Еги-
пет Мохамед Eл Шенави изигра страхотен двубой, но в 89-
ата минута капитулира.

Мароканецът Азиз Бухадуз си вкара красив автогол с гла-
ва дълбоко в добавеното време и донесе победата на Иран 
с 1:0. Африканците имаха превъзходство през по-голямата 
част от мача, но накрая играха за равен и бяха наказани. 

Франция не записа най-
мечтаното начало на Мон-
диал 2018, но се отчете с 
много важна победа в Ка-
зан, след като надви Австра-
лия с 2:1. Единственото по-
падение, което селекцията 
на Дидие Дешан отбеляза, 
бе дело на Антоан Гризман, 
който се разписа от дузпа 

след като ВАР технологията 
бе използвана за първи път 
на световното първенство в 
Русия. "Победното" попаде-
ние дойде от съперниковия 
лагер, след като Азис Бехич 
си отбеляза автогол, но бе 
записано на Пол Погба. То-
чен за гостите пък бе капи-
танът Миле Йединак.

Дания постигна трудна победа над Перу с минималното 
1:0. Победното попадение за "червения динамит" реализи-
ра Юсуф Поулсен в 59-ата минута, а в герой за тима се пре-
върна вратарят Каспер Шмайхел, който се отличи с няколко 
решаващи спасявания. В края на първото полувреме Куева 
от Перу не успя да реализира отсъдената срещу него дуз-
па, като изпрати топката високо над вратата. 

Един от основните претенденти за купата на световното 
първенство в Русия - Аржентина, започна с фалстарт учас-
тието си на Мондиал 2018. В първия си мач от Група “D” га-
учосите не успяха да се справят с дебютанта Исландия и 
срещата завърши наравно 1:1. Големият длъжник бе звез-
дата на тима Лионел Меси. Играчът на Барселона бе най-
актвният, но пропусна да донесе успеха, след като не вка-
ра дузпа в средата на втората част. Резултатът бе открит в 
19-ата минута от Серхио Агуеро, но само четири минути по-
късно Алфред Финбогасон изравни. 

Хърватският национален 
отбор стартира с успех учас-
тието си на Мондиал 2018. 
"Шахматистите" нямаха осо-
бени трудности и спечелиха 
с 2:0 битката си срещу Ниге-
рия. Балканците спазиха до-
брата за тях традиция да не 
губят никога досега от аф-

рикански тим. Първият гол 
в Калининград падна малко 
преди почивката, когато Ете-
бо имаше малшанс да отбе-
лежи в собствената си врата. 
Трите точки бяха подпечата-
ни в 72-ата минута, когато ка-
питанът Лука Модрич бе без-
погрешен от дузпа.

Отборът на Сърбия започна с победа участието си на 
Мондиал 2018. Западните ни съседи надиграха с 1:0 чет-
въртфиналиста от предното световно първенство - Коста 
Рика. Единственото попадение в мача падна в началото 
на втората част и бе дело на Александър Коларов от пряк 
свободен удар. “Орлите” можеха да се поздравят и с още 
по-изразителна победа, но Александър Митрович, Сергей 
Милинкович-Савич и резервата Филип Костич направиха 
няколко много сериозни пропуска. 

Бразилия и Швейца-
рия завършиха 1:1. Фили-
пе Коутиньо реализира 
забележително попаде-

ние в 20-ата минута с па-
раболичен удар, но в 50-
ата Стивен Цубер израв-
ни с глава. 

група „а”
русия
саудитска арабия
египет
Уругвай
Уругвай - Саудитска Ара-
бия, 20 юни от 18 ч
Русия - Уругвай, 25 юни, 
17 ч
Египет - Саудитска Ара-
бия, 25 юни, 17 ч

група „в”
Португалия
испания
мароко
иран
Испания - Иран, 20 юни, 
21 ч
Мароко - Португалия, 20 
юни, 15 ч
Португалия - Иран, 25 
юни, 21 ч
Мароко - Испания, 25 
юни, 21 ч

група „с”
Франция
австралия
Перу
Дания
Франция - Перу, 21 юни 
от 15 ч
Австралия - Дания, 21 
юни, 18 ч
Франция - Дания, 26 юни, 
17 ч
Перу - Австралия, 26 юни 

от 17 ч
  група D

аржентина
исландия
Хърватия
нигерия
Аржентина - Хърватия, 
21 юни от 21 ч
Нигерия - Исландия, 22 
юни, 18 ч
Хърватия - Исландия, 26 
юни, 21 ч
Аржентина - Нигерия, 26 
юни, 21 ч

група „е“
Бразилия
Швейцария
коста рика
сърбия
Бразилия - Коста Рика, 22 
юни, 15 ч
Сърбия - Швейцария, 22 
юни, 21 ч
Бразилия - Сърбия, 27 
юни, 21 ч
Швейцария - Коста Рика, 
27 юни, 21 ч

група „F“
германия
мексико
Швеция
южна корея
Германия - Швеция, 23 
юни, 18 ч
Мексико - Южна Корея, 

23 юни, 21 ч
Мексико - Швеция, 27 
юни, 17 ч
Германия - Южна Корея, 
27 юни 17 ч

група „G“
Белгия
Панама
Тунис
англия
Белгия - Тунис, 23 юни, 
15 ч
Англия - Панама, 24 юни, 
15 ч
Белгия - Англия, 28 юни 
от 21 ч
Панама - Тунис, 28 юни, 
21 ч

група „н“
Полша
сенегал
колумбия
Япония
Япония - Сенегал, 24 
юни, 18 ч
Полша - Колумбия, 24 
юни от 21 ч
Япония - Полша, 28 юни, 
17 ч
Сенегал - Колумбия, 28 
юни, 17 ч

 осминафинали
50. Победител С - Втори 
D, 30 юни, 17 ч
49. Победител А - Втори 
В, 30 юни, 21 ч

51. Победител В - Втори 
А, 1 юли, 17 ч
52. Победител D - Втори 
С, 1 юли, 21 ч
53. Победител Е - Втори 
F, 2 юли, 17 ч
54. Победител G - Втори 
H, 2 юли, 21 ч
55. Победител F - Втори 
Е, 3 юли, 17 ч
56. Победител H - Втори 
G, 3 юли, 21 ч

Четвъртфинали
57. Победител мач 49 - 
Победител мач 50, 6 юли, 
17 ч
58. Победител 53 - Побе-
дител 54, 6 юли, 21 ч
59. Победител 55 - Побе-
дител 56, 7 юли, 17 ч
60. Победител 51 - Побе-
дител 52, 7 юли, 21 ч

Полуфинали
61. Победител 57 - Побе-
дител 58, 10 юли, 21 ч
62. Победител 59 - Побе-
дител 60, 11 юли, 21 ч
Мач за трето място
14 юли, 17 ч

Финал
15 юли, 18 ч
всички мачове ще се 
предават по БнТ 1 и 
БнТ HD. 

Мексико победи световния шампион Германия с 1:0 в 
мач на стадион „Лужники“ в Москва. Ървин Лосано отбе-
ляза гола за Мексико в 35-ата минута. 
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Коткà осиноâи áеáе рис

Световна мозайка

ÂÐÀÒÀÒÀ ÍÀ ÀÄÀ

страницата подготви невена николова

Äреâен коìпютър 
предскàзâàë áъдеùето

Астрономическият 
калкулатор, смятан за 
първия аналогов ком-
пютър в света, вероят-
но е бил използван за 
предсказване на бъде-
щето, смятат експерти. 
Механизмът от Антики-
тера е създаден преди 
2 0 0 0 
г о д и -
ни в 
д р е в -
н а 
Г ъ р -
ция, а 
ч а с т и 
от ус-
т р о й -
с т в о -
то са намерени през 
1901 г. при проучва-
не на корабни останки 
близо до едноименния 
остров. 

През последните 
12 години различни-
те елементи от маши-
ната биват реставри-
рани или възстановя-
вани чрез рентгенова 
технология. 

Вече е известно, че 
калкулаторът е бил из-
ползван от гърците, за 
да се определя движе-

нието на планетите и 
звездите. 

Сега учените са успе-
ли да разкодират над-
писи на дъното на ус-
тройството, според ко-
ито то е имало основ-
но астрологична цел. 
„Компютърът” от Анти-

китера има сложен ча-
совников механизъм, 
включващ над 30 брон-
зови зъбни колела, и е 
изработен между 150 и 
100 г. пр. Хр. До него-
вото откритие учените 
не са предполагали, че 
такава технология е съ-
ществувала на толкова 
ранен етап от човеш-
ката история. Всички-
те открити части се па-
зят в Националния ар-
хеологически музей в 
Атина.

Êàéëè Ìèíîóã
ñòàíà íà 50 ãîäèíè

Êàêâî ñè õàïâà 
ê ð à ë è ö à ò àХю Грант се венча за първи път

Известният британски актьор Хю Грант се вен-
ча за първи път в Лондон за приятелката си Ана 
Ебърстийн в рамките на скромна гражданска це-
ремония. Снимки на 57-годишния "вечен ерген" 
и на бившата шведска телевизионна продуцентка 
се появиха на страниците на британските вестни-
ци. На тях се вижда как Грант и Ебърстийн напус-
кат гражданско отделение в квартал Челси и по-
зират пред фотографите заедно с малка група от 

членове на семействата им. Хю носеше тъмносин 
костюм, а Ана - синя риза и бяла мини пола. Заяв-
ление за сключване на граждански брак беше по-
дадено в кметството на Кенсингтън и Челси в За-
паден Лондон, където двойката притежава къща. 
В съответствие с британските закони заявлението 
беше публикувано три седмици преди събитието. 
За 57-годишния актьор, спечелил световна слава с 
участието си във филма "Четири сватби и едно по-
гребение", това е първа сватба. Грант и Ебърстийн 
са двойка от 6 години. Тя го е дарила с три деца. Не-
говата 39-годишна съпруга е разведена. Тя е бивша 
продуцентка на телевизия И Ес Пи Ен, а сега рабо-
ти за шведския бранд за детско облекло "Ейс енд 
Ми". Наричан вечния ерген от британските медии, 
Грант поддържаше следени отблизо от таблоиди-
те любовни връзки с британската актриса и мане-
кенка Лиз Хърли и продуцентката Джемайма Голд-
смит. Той има също две деца от китайската актриса 
Тинглан Хонг. Няколко месеца преди да навърши 
50 години, Грант заяви, че се страхува, че ще оста-
не стар, тъжен и самотен мъж.

Íà ÿõòà â... áàñåéí
Луксозна яхта с три спални се предлага за нае-

мане, но не в морето, а в басейн и има уникална 
гледка към Йонийско море. Гръцкият й собстве-
ник решава, че високите разходи за поддръжка на 
яхтата могат да бъдат избегнати и вместо да стои 
п а р к и -
рана в 
приста-
н и щ е -
то,  ще 
я парки-
ра в ба-
сейна на 
т у р и с -
т и ч е -
ски ком-
плекс, разположен в столицата на остров Леф-
када. Цената за нощувка започва от 200 евро на 
вечер в зависимост от броя на гостите.

Котка в руски зоо-
парк осинови бебе рис. 
Името на приемната 
м а й -
ка е 
М о -
н и -
ка и 
е из-
к л ю -
ч и -
т е л -
н о 
в с е -
отдаен родител, кате-
горични са служители-
те на зоопарка. Рисчето 
се родило два дена след 
котенцата и било от-
хвърлено от своята май-
ка. Персоналът се опи-
тал да го храни с мля-

ко, но малкото не може-
ло да преглъща. Тогава 
решили да го поверят 

на гри-
ж и т е 
на кот-
к а т а 
М о н и -
ка, ко-
ято на 
д р а г о 
с ъ р ц е 
приела 
рисче-

то в своето семейство 
и започнала да го кър-
ми и обгрижва като ед-
на от рожбите си. Пер-
соналът е категоричен, 
че ще оставят бебето да 
израсне с „приемната” 
си майка.

Горящата яма, из-
вестна като Вратата на 
ада или кратера Дерве-
зе, се намира в газово 
находище в централна-
та част на Туркменис-
тан, във вилает Ахал 
във вътрешността на 
пустинята Каракум. Тя е 
с впечатляващи разме-
ри – широка е 69 метра 
и е дълбока 30 метра. 
Ямата се образува през 
1971 г. При големи ге-

оложки проучвания за 
наличие на природен 

газ в бившия СССР зе-
мята пропада. Дупката 
е толкова голяма, че ня-

ма как да бъде запълне-
на. Започва изтичане на 

газ и за да го спрат, сон-
дажните екипи прила-
гат обичайната в таки-

ва случаи процедура – 
запалват мястото. Тога-

ва се е пред-
полагало, че 
след някол-
ко дни, с из-
черпването 
на горивото, 
огънят ще за-
гасне сам. И 
до момента 

ямата гори, като всич-
ки опити да бъде зага-
сена са неуспешни.

Готвачът на британ-
ската владетелка Марк 
Фланаган два пъти сед-
мично представя на 
монарха си списък от 
предложения за ме-
ню, който тя одобрява. 
Кралицата не е чрево-
угодник, тя се храни, за 
да живее. Принц 
Филип обаче 
обичал хра-
ната и до-
ри можел 
да седи 
цял ден 
на маса 
и да во-
ди раз-
говори. 
Д е н я т 
започва с 
чай и бис-
квити. Ели-
забет пие ча-
ша току-що за-
парен ърл грей без 
мляко и захар в чаша 
от китайски порцелан 
с няколко бисквитки. 
След това идва закус-
ката, която включва 
зърнен микс и плодо-
ве или препeчена фи-
лийка със сладко. По-
някога сладкото се за-
меня с бъркани яйца, 
пушена сьомга и трю-
фели. Кралицата е по-
читателка на кафяви-
те яйца, защото смята, 
че са по-вкусни. Пре-
ди обед тя пийва кок-
тейл от джин и дюбо-
не с парченце лимон 
и много лед. Обядът й 

обикновено включва 
семпли ястия като ри-
ба със зеленчуци или 
пиле със салата, при-
дружени от чаша ви-
но. Чашата следобеден 
чай се сервира със сан-
двичи с краставици, пу-
шена сьомга, яйца и ма-

йонеза или шун-
ка и горчица, 

както и фи-
лийки с 
малино-
во слад-
ко, из-
рязани 
с раз-
мерите 
на пени. 
Вечеря-

та се със-
тои от те-

лешки фи-
лета или фа-

зан, сьомга от 
фермите в Сандригам 
и Балморал. Месото се 
сервира със сос от гъ-
би, сметана и уиски. Де-
сертът включва ягоди 
или сладки, бели прас-
кови от градините на 
замъка Уиндзор. Кра-
лицата обожава шо-
колада, а също обича 
бисквитена шоколадо-
ва торта, шоколадов 
мус и ганаш. И не на 
последно място денят 
на Елизабет II завърш-
ва с чаша шампанско. 
Изборът е сведен до 8 
основни марки, сред 
които Bollinger, Lanson 
и Krug.

Попдивата от 90-те Кайли 
Миноуг навърши 50 години. 
Австралийката става извест-
на с ролята си в сапунена-
та опера "Съседи" и навлиза 
със силен старт в попиндус-
трията. Албумите й са про-
дадени в над 80 милиона ко-
пия. През 1988 г. Кайли изда-
ва първия от тях. Продължа-
ва доминацията си през 90-
те с още много продукции. 
В началото на април се по-
яви 14-ият й студиен албум 
"Golden". Преди няколко ме-

сеца Кайли говори за пред-
стоящия си юбилей: "Да бъ-
деш 50 години на планетата 
Земя е нещо наистина удиви-
телно. Със сигурност годи-
ните не са ме отказали от па-
лавия начин на живот. Още 
се старая всеки мой ден да 
е интересен и секси. И на 50 
ще бъда непослушна!" Мино-
уг смята, че човек трябва да 
се цени във всяка една въз-
раст и тези ценности трябва 
да са водещи и в музикална-
та индустрия.

угодник, тя се храни, за 
да живее. Принц 
Филип обаче 
обичал хра-
ната и до-
ри можел 
да седи 
цял ден 
на маса 
и да во-
ди раз-
говори. 
Д е н я т 

шена сьомга, яйца и ма-
йонеза или шун-

ка и горчица, 
както и фи-

чай и бис-
квити. Ели-
забет пие ча-
ша току-що за-

малино-
во слад-
ко, из-
рязани 
с раз-
мерите 
на пени. 
Вечеря-

та се със-
тои от те-

лешки фи-
лета или фа-

зан, сьомга от 
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ПеТък, 22 юни
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0”  – сериен 
филм, 7 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

00.30 „Черният списък” – сери-
ен филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

съБоТа, 23 юни  
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 3
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 „Въздушният Бъд: Шам-

пионска лига” – с уч. на 
Кевин Зегърс, Мартин 
Фереро, Дейл Мидкиф, 
Кейтлин Уакс и др.

14.45 „От глупав по-глупав: 
Завръщането“ –  с уч. на 
Джим Кери, Джеф Дани-
ълс, Лори Холдън, Роб 
Ригъл, Катлийн Търнър и 
др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Престъпно предгра-

дие” – с уч. на Пол Уокър, 
Давид Бел, Брус Рамзи, 
Каталина Денис и др.

21.50 „Боeн кон” – с уч. на Еми-
ли Уотсън, Дейвид Тюлис, 
Питър Мълан, Джеръми 
Ървин, Том Хидълстън, 
Бенедикт Къмбърбач, 
Дейвид Крос, Еди Мар-
сан и др.

00.50 „От глупав по-глупав: 
Завръщането” –  с уч. на 
Джим Кери, Джеф Дани-
ълс, Лори Холдън, Роб 
Ригъл, Катлийн Търнър и 
др. /п/

04.50 „Въздушният Бъд: Шам-
пионска лига” – с уч. на 
Кевин Зегърс, Мартин 
Фереро, Дейл Мидкиф/

неДелЯ, 24 юни
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 3
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „С вкус на любов” – с 

уч. на Линдзи Морган, 
Патрик Фабиан, Шери-
лин Фен, Джо Ландо, 
Кейси Бонд и др.

14.15 „Да се завърнеш у дома” 
– с уч. на Ранди Уейн, 
Джералд Макрейни, Яна 
Крамер, Шон Сипос и др.

16.00 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване на 
NOVA

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”  

18.00 „Кошмари в кухнята” – 
предаване на NOVA 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Ударът “Палем 123”: 

Отвличане в метрото” – с 
уч. на Дензъл Уошинг-
тън, Джон Траволта, Луис 
Гусман, Рамон Родригес, 
Джеймс Гандолфини, 
Джон Туртуро и др.

22.10 „Ченгета без значки” – с 
уч. на Мартин Лорънс, 
Стив Зан, Колм Феоре, 
Стивън Тоболовски, Ерик 
Робъртс, Бил Дюк и др.

00.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

00.30 „Дракула”  – с уч. на Гари 
Олдман, Уинона Райдър, 
Антъни Хопкинс, Киану 
Рийвс, Кари Елуис и др.

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПонеДелник, 25 юни 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм 
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0”  – сериен 
филм, 7 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

00.30 „Черният списък” – сери-
ен филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм 

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

вТорник, 26 юни
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0”  – сериен 
филм, 7 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

00.30 „Черният списък” – сери-
ен филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм 

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

срЯДа, 27 юни
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0”  – сериен 
филм, 7 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

00.30 „Черният списък” – сери-
ен филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм 

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ЧеТвърТък, 28 юни 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
14.30 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0”  – сериен 
филм, 7 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

00.30 „Черният списък” – сери-
ен филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПеТък, 22 юни
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/ 
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

съБоТа, 23 юни
07:00 „Холивуд” – с Ивелина 

Кунчева/п/ 
07:30 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
08:00  „Денят на живо”/п/

09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет 
10:45 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 „Вечните песни” - /п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет 
14:30 „Парчета от реалността“
14:40 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
16:30  „Патарински Live/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Парчета от реалността”
20:10 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
00:30 Спорт в обектива”- /п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 – Повторения

неДелЯ, 24 юни
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова
07:30 “Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Парчета от реалността“
14:40 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова - /п/
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
16:25 Телемаркет
16:30 „Патарински Live”/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Парчета от реалността“
20:10 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 Спорт в обектива”-/п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 – Повторения

ПонеДелник, 25 юни
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър – анализ и 

прогнози” 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Дими-

тър Патарински
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/ 
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

вТорник, 26 юни
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър – анализ и 

прогнози” 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Дими-

тър Патарински
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/ 
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

срЯДа, 27 юни
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър – анализ и 

прогнози” 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Дими-

тър Патарински
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/ 
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ЧеТвърТък, 28 юни
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър – анализ и 

прогнози” 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Дими-

тър Патарински
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/ 
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ПеТък, 22 юни
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00   „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп  
12.30   новини
12.45   Телепазар
12.55   Прогноза за време-

то
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.45   Телестар
14.00  Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45   Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30   новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00   Новини
18.10   „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30   новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини

20.10  Бизнес дейли /п/   
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/  
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

съБоТа, 23 юни
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00   „Документите с 

Антон Тодоров 1”
11.00  Новини
11.05  „Документите с 

Антон Тодоров 2” 
12.00  Новини
12.20   Спорт
12.30   новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15  „В обектива”
14.30   новини 
14.45  прогноза за време-

то и спорт
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
16.00  Новини
16.40  „Европространство” 

с Д. Наумова
17.00   Новини
17.25  Прогноза за време-

то
17.30   новини
17.35  „В обектива” 
18.00   Новини

18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00   Новини
20.20   Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30   новини
20.40   Кариера
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.10   Спорт
22.30  новини
22.40   Евромакс
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

неДелЯ, 24 юни 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  Новини
10.10   Бизнес дейли /п/
10.30   новини
10.35   „Кариера”
11.00  Новини
11.05  „Плюс - минус” /п/  
11.30  Новини
11.35   „Плюс - минус” /п/  
12.00  Новини
12.10  „В обектива”
12.30   новини
12.45   Телестар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.40  Бъдете здрави
14.00  Новини
14.15  „В обектива” 
14.30   новини
14.45  прогноза за време-

то и спорт 

15.00  Новини
15.25  прогноза за време-

то
15.30  новини
15.35  прогноза за време-

то и спорт
16.00   Новини
16.05  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
17.00  Новини
17.05  „Документите с 

Антон Тодоров 2”
18.00   Новини
18.15  Времето  
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10   „Европростран-

ство” с Д. Наумова
19.30   Новини
19.40   Евромакс
20.00   Реакция - публ. пре-

даване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20   Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПонеДелник, 25 юни
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение 
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15  Темите 1
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен информаци-
онен блок

вТорник, 26 юни
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 

16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок 

срЯДа, 27 юни
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Прогноза за време-

то
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини

14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

ЧеТвърТък, 28 юни
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини

12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок
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Български

ПеТък, 22 юни
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное вре-

мя
14:55 Гении и злодеи
15:25 Склифосовский (3 

сезон)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное вре-

мя
18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное вре-

мя
21:00 Две жизни
00:15 Белая студия. Андрей 

Смоляков
00:55 Сошедшие с небес. 

Х/ф
02:15 Двадцать дней без 

войны. Х/ф

04:00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир

05:05 Гении и злодеи
05:40 Пряничный домик

съБоТа, 23 юни
06:05 Чокнутая
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему 

свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-

мя
11:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

12:05 Аншлаг и Компания
14:10 Моя любовь – Россия!
14:40 Искатели
15:25 Ближний круг Сергея 

Урсуляка
16:20 Плохой хороший 

человек. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Мишель. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:25 Эта женщина в окне. 

Х/ф
02:55 Эгоист. Х/ф
04:35 Ближний круг Сергея 

Урсуляка
05:30 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

неДелЯ, 24 юни
06:00 Мишель. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разрешает-

ся
14:05 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
14:50 Разорванные нити. 

Х/ф
18:15 Лига удивительных 

людей. Суперфинал
20:00 Вести недели
22:00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:25 Лев Яшин – номер 

один
01:15 Два билета в Вене-

цию. Х/ф
02:45 Любовь до востребо-

вания. Х/ф
04:25 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
05:05 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
ПеТък, 22 юни

06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  Телеканал «Доброе утро»
09:30  «Контрольная закупка»
09:55  «Жить здорово!» (16+)
11:00  «Модный приговор»
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 Алексе-

ем Пимановым (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:40  Премьера. Мария Миро-

нова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый 
в сериале Валерия Тодо-
ровского «Садовое кольцо» 
(16+)

22:40  «Оттепель». Многосерий-
ный фильм (16+)

23:40  Премьера. Антон Левин в 
фильме «Лейтенант» (12+)

01:05  «Вечерний Ургант» (16+)
01:45  Рената Литвинова, Максим 

Виторган, Анна Михалкова, 
Надежда Маркина, Михаил 
Боярский в фильме «Петер-
бург. Только по любви» (16+)

03:35  Леонид Куравлёв, Лариса 
Удовиченко, Татьяна Крав-
ченко в фильме «Опасно 
для жизни!» (12+)

05:05  «Садовое кольцо». Многосе-
рийный фильм (16+)

съБоТа, 23 юни
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (16+)
06:40  Евгений Миронов, Алек-

сандр Панкратов-Чёрный в 
фильме «Перед рассветом» 
(12+)

08:05  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  «Смешарики. Новые при-

ключения»
08:55  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  Премьера. «Ирина Пегова. В 

роли счастливой женщины» 
(12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:10  «Идеальный ремонт»
12:55  Олег Ефремов, Олег Таба-

ков, Вячеслав Невинный в 
фильме «Испытательный 
срок»

14:50  Светлана Колпакова, 
Дмитрий Поднозов, Кирилл 
Гребенщиков в многосерий-
ном фильме «Тайны Города 
„ЭН“» (12+)

18:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

18:15  «Тайны Города «ЭН». Про-
должение (12+)»

19:15  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:40  Премьера. Мария Миро-

нова, Евгения Брик, Ирина 
Розанова, Анатолий Белый 
в сериале Валерия Тодо-
ровского «Садовое кольцо» 
(16+)

22:40  «Оттепель». Многосерий-
ный фильм (16+)

23:40  Премьера. Паулина Андрее-
ва, Сергей Безруков, Ирина 
Розанова, Фёдор Бондар-
чук, Ксения Раппопорт, 
Иван Ургант в комедии 
«Мифы» (16+)

01:15  Андрей Смоляков, Любовь 
Аксёнова, Пётр Фёдоров, 
Андрей Мерзликин в фи-
льме «Родина» (18+)

03:25  Лидия Федосеева-Шукшина, 
Людмила Крылова, Марга-
рита Кошелева в фильме 
«Сверстницы» (12+)

04:45  «Садовое кольцо»

неДелЯ, 24 юни
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы» (12+)
07:30  «Смешарики. ПИН-код»
07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:25  «Угадай мелодию» (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  «Марина Ладынина. От 

страсти до ненависти»
11:15  «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12:00  Новости (с субтитрами)
12:25  «Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь» (12+)
13:25  Людмила Гурченко, Сергей 

Шакуров в фильме «Лю-
бимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)

14:55  «Тайны Города „ЭН“» (12+)
18:00  Вечерние новости 
18:15  «Тайны Города «ЭН». Про-

должение (12+)»
19:15  Премьера. Инга Оболдина, 

Виктория Исакова, Влади-
мир Ильин в фильме «Жги!» 

21:00  Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа

21:40  «Концерт Стаса Михайлова»
23:00  «Что? Где? Когда?»
00:20  «Оттепель»

евроком

   

ПеТък, 22 юни
07.00 „Църквата св.Николай 

Софийски“ - документа-
лен филм

07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край   
14.00 “Дискусионно студио”  
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”   
16.10 „Дълбочината на цвето-

вете“ - док.филм
16.30 Нови хоризонти   
17.30 Новини  
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт   
18.30 Документален филм
19.00 Класически концерт 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не  

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов  

22.00 Новини. Прогноза за 
времето.  

22.30 Дневниците на уфолога  
23.45 Класически концерт 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.  
01.00 “Дискусионно студио”   
02.00 „Прокудени от бащин 

край“  
03.00 “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захариев  

05.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване   

06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  

съБоТа, 23 юни
07.00 “Златната църква на цар 

Симеон“ - документален 
филм

07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева   

14.15 Актуален репортаж 
14.40 Класическа музика
15.15 „През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина  

17.00 “Изгнаници клети …” 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
18.00 “Паралакс” - публици-

стично предаване  
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова  
22.30 Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия   

23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков  
01.30 Новини. Прогноза за 

времето   + Другата исто-
рия 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката  

04.00 “Изгнаници клети“ 
04.30 Класическа музика 
05.30 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова

неДелЯ, 24 юни
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков   
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  
14.00 Разбулване 
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски   

16.00 „Първото благо“ 
17.00 „Приказка за бели водо-

пади“ - док.филм
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 Джон Лоутън представя - 

док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ 
19.30 Новини 
20.00 “Алтернативи”   
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

22.30 „Час по България“   
23.30 “Фронтално”  
01.30 Новини.Прогноза за вре-

мето 
02.00 “Паралакс“ 
03.30 Прокудени от бащин 

край 
04.30 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  
05.30 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

ПонеДелник, 25 юни
07.00 „ България е страна за 

живопис“ - док. филм 
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Алтернативи -  
14.15 Паралакс -  
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс -  
16.00 Първото благо 
17.00 Документален филм 
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 ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Кольо.... това..е „ - док 
филм , 1 - ва част

20.30 “Дискусионно студио” на 
живо

21.30 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев на живо

22.30 Новини. Прогноза за 
времето 

23.00 Класическа музика 
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски  
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00 “Дискусионно студио”   
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.00 Телевизионен форум - 
05.00 Облаче ле, бяло -  
06.00 Документален филм
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт  

вТорник, 26 юни
07.00 „Мечтания “ - документа-

лен филм 
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 Дискусионно студио” 
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ 
16.15 „Ако зажалиш“  
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 ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Кольо.... това..е „ - док 
филм , 2 - ра част

20.30 “Дискусионно студио” на 
живо

21.30 „Нови хоризонти“ - П. 
Петров  Й. Апостолов на 
живо

22.30 Новини. Прогноза за 
времето   

23.00 „Директно за културата“
01.00 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.30 “Дискусионно студио”   
02.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.30 „Фронтално“  
05.30 “Разбулване“ -  
06.30 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт 

срЯДа, 27 юни
07.00 „ Чудото на Букоровския 

манастир“ - док.филм
07.30 „Приказки с Ванчето“ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот  

на живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
14.00 “Дискусионно студио” 
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - бъл-

гарско -  
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
20.00 “Кольо.... това..е „ - док 

филм ,3 - та част
20.30 “Дискусионно студио” 

публицистично предава-
не - на живо

21.30 „Паралакс“ - на живо 
22.30 Новини. Прогноза за 

времето 
23.00 Изгнаници клети 
23.30 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за 

времето
01.00 “Дискусионно студио” 
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
03.00 “Нови хоризонти“ -  
04.00 Алтернативи - 
05.30 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
06.30 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт - 

ЧеТвърТък, 28 юни
07.00 „ Самобитна живопис“ - 

документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести  на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот на 

живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
14.00 “Дискусионно студио 
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло - 
16.30 Паралакс - 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт  на 
живо

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Кольо.... това..е „ - док 
филм , 4 - та част

20.30 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не на живо 

22.30 Новини. Прогноза за 
времето

23.00 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката  на живо

01.00 Новини. Прогноза за 
времето

01.30 “Дискусионно студио”
03.30 “Първото благо“ -  
04.30 „Дневниците на уфолога“
05.30 “Край Босфора“ 
06.30 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 

ПеТък, 22 юни
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Босове под прикритие - 

2 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 70 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 103 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Страници от живота - 70 

еп. - Сериал 
04:00 Изумрудената огърлица 

- 103 еп. - Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБоТа, 23 юни
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

10:30 Ключът към успеха 
11:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
12:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура
22:00 Веществени доказател-

ства - 8 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
05:00 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-

рактаров 
06:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 

неДелЯ, 24 юни
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
14:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Куче в джобче - 2 еп.- 

Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Веществени доказател-

ства - 8 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ПонеДелник, 25 юни
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 71 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 103 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 58 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
04:30 Страници от живота - 71 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 103 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

вТорник, 26 юни
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 72 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 104 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:05 Босове под прикритие - 
3 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Военна прокуратура - 59 
еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
03:45 Босове под прикритие - 

3 еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 72 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 104 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

срЯДа, 27 юни
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Не се страхувай! - с Ва-
сил Василев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 73 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 105 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

21:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

22:00 Военна прокуратура - 60 
еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 73 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 105 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ЧеТвърТък, 28 юни
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 74 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 106 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Военна прокуратура - 61 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
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МЕТАМОРФОЗА КРЪГОСЛОВИЦА

С ХОДА НА КОНЯ

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

ÓÊÇÀÒÅËÅÍ ÇÍÀÊ

ËÀÒÈÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ
ÊÈÍÎÀÊÒÜÎÐ-”ÌÅ×ÒÀÒÅËÊÈ”

Ïðåîáðàçóâàéòå “ÑÒÐÅËÁÀ” â “ÀÐÁÀËÅÒ”, êàòî âúâ
âñÿêà ñëåäâàùà äóìà çàìåíÿòå ïî åäíà áóêâà

è ðàçìåñòâàòå îñòàíàëèòå

Êàòî çàïî÷íåòå îò áóêâàòà “Á”, êîÿòî ñå 
íàìèðà â êâàäðàò÷åòî ñúñ ñèâ öâÿò è 

ïðåìèíåòå ñ õîäà íà øàõìàòíèÿ
êîí ïðåç âñè÷êè ïîëåòà ñàìî ïî âåäíúæ,

ùå ïîëó÷èòå ìèñúë íà èçâåñòíèÿ ôðåíñêè
ïèñàòåë è ôèëîñîô Âîëòåð

ÍÈÌÔÀ ÎÒ ÄÐÅÂÍÎ-
ÃÐÚÖÊÀÒÀ ÌÈÒÎËÎÃÈß

ÑÒÀÐÀ ÇËÀÒÍÀ ÌÎÍÅÒÀ Â
ÍßÊÎÈ ÐÎÌÀÍÑÊÈ ÑÒÐÀÍÈ

ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÑÊÈ
ÑÂÅÙÅÍÈÖÈ

ÑÍÀÐßÄ,ÐÀÇÐÓØÀÂÀÙ ÏÎÄ-
ÂÎÄÍÀÒÀ ×ÀÑÒ ÍÀ ÊÎÐÀÁ

ÄÚÑÊÀ, ÂÚÐÕÓ ÊÎßÒÎ
ÕÓÄÎÆÍÈÖÈÒÅ ÐÀÇÌÈÂÀÒ

ÁÎÈÒÅ ÑÈ

ËÅØÎßÄÈ
/ÄÈÀË./

ÊÐÀÒÊÎ ÈÇËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ
ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅÒÎ ÍÀ ÎÏÅÐÀ

/ÌÍ.×./

ÂÈÄ ÎÁÅÄÈÍÅÍÈÅ ÍÀ
ÑÐÎÄÍÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

/ÌÍ.×./

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÍÀÐÎÄÅÍ
ËÅ×ÈÒÅË

ÄÎÌÀØÍÀ
×ÅÕËÀ

ÌÀÐÊÀ
ÍÀØÀ
ÁÈÐÀ

ÁÎß ÍÀ 
ÊÀÐÒÀ 

ÇÀ ÈÃÐÀ
/ÌÍ.×./

ÊÀËÈÅÂÎ-
ÀËÓÌÈÍÈÅÂ

ÑÓËÔÀÒ

ÊÀÔÅÒÅÐÈß

ÊÓÏÓÂÀ×,
ÏÎÑÅÒÈÒÅË

ÑÏÅÖÈÀ-
ËÈÑÒ ÏÎ

ÃÅÎËÎÃÈß

Ñ ÕÎÄÀ ÍÀ ÊÎÍß:
“Áîãàòñòâîòî íà 
åäíà ñòðàíà ñå 

êðèå â ÷èñëîòî íà
íåéíèòå æèòåëè
è â òåõíèÿ òðóä”

Оòãîâîðè îò áð. 24
Сòð. 38

воДоравно: „Случи се една нощ“. Асинара. АПОЛО. „Идали-
до“. Статер. Оман. Тамарини. Асо. Икили. Атил. ТТТ. Аколит. Ате-
рина. Обухов (Александър). Анева (Милена). Авари. Анофелес. 
Рамос (Серхио). Асал. Мера. ЕМИ. Орт. Ивано. Крон. Анен (Ро-
же). Колани. Скобар. Роке. Ора (Рита). Ана Карима. Свако. Апо-
лог. Старина. Иново. Око. Иринин (Борис). Тор. Ирокези. Анона. 

оТвесно: „Младостта на Раковски“. Усамотеност. Оратор. 
Очила. Трефа. Абака. Инини. Ивелина. Орик (Жорж). Асад. Ка-
нал. „Вера“. ИРЕ. Еротика. Еман. Наниз. „Леа“. Ало. Асен. Рапани. 
Смилов (Боян). Рококо. Аната. Ибара (Ана). Окалина. Апаратура. 
Клерон. Анотит. Химера. Игото. Оленино. Омоним. Вон. „Ещо-
рил“. Висини. Агора.

Сòð. 27



20.VI. - 26.VI.2018 г.
25

2

Български28 Обяви Съобщения

малки ОбяВи

Възпоминание

Възпоминание

Възпоминание

имОти
0882/104048 – търся поча-

сова работа – почистване на 
офис или вход; разпродажба 
на пособия за рисуване, шка-
фове и др.

0887/561638 - продава 2 
нови покривки за ъглови лег-
ла - по 18 лв./бр., единичен по-
лилей за спалня - 17 лв., спален 
чувал - 15 лв., употребявано 
вълнено одеяло - 10 лв., поли-
лей топка - 32 лв.

0725/66476 - SOS! Подаря-
вам котета малки и големи

0888/245413 - продава 
единичен матрак - 38 лв., 2 
аплика х 24 лв./бр., тефлонова 
скара АЕГ нова - 80 лв.

0893/814246 – продава пет 
кошера пчели и центрофуга

0877/380029 – сама жена 
търси да чисти къщи, апарта-
менти, грижи за възрастни хо-
ра, може  провинцията

0884/945832 – търся до-
машна помощница – гр. Тут-
ракан, заплата 1000 лв.

0886/413930 – продава 
пунктшвайс без кабели – 250 
лв., чугунен скрап – машин-
ни части 3 тона, 0,90 лв./кг, 
миксер, казан 40 литра, ре-
ле за време трифазен – 1000 
лв.; двуколесен трактор „Ур-
сус”, пълен комплект, прика-
чен инвентар и ремарке с то-
вароподемност 0,4 т – 1500 
лв.; банциголента, две рула 
по 100 метра – 2,10 лв./лине-
ен метър, едно руло 100 м по 
30,2 мм – 1,80 лв.

02/8727526 – продава/по-
дарява 15 манекени „ТОРС”

0888/553166 - търсим сто-
пани на три малки сладки ко-
тета

0882/886983 – продава: 
ярмомелка – 3 ф., телевизор 
„Фунай”, детски велосипед – от 
3 до 6 г., 2 фотьойла, пералня 
„Иснис”

0988/972950, 032/675554 
– продава две бакърени тави 
за варене на лютеница и слад-
ка – 140 лв.

02/8727526 – продава по-
яс-коремна/гръдна стена р-р L 
ortho the и единично легло тип 
Русенско с пружина и дюшек

02/9878503, 0896/631143 
– търси жена да го гледа като 
личен асистент

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застрое-
на площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

0898/950581 - продава 
имот в село Балканец, бли-
зо до Троян, лесен достъп, 
река - 16 хил. евро

0878/338141 – добри по 
характер, работят и учат в 
София, не пият и не пушат. 
Желаят доглеждане или ку-
пуване на по-стар апарта-
мент в София и кварталите. 
Петров

0876/574681 – заменя 
апартамент в Силистра за 
ниви

0897/042029 – предлага 
жилище на село – безплатно 
и безсрочно, на пенсионер-
ка с цел обитаване, може и 
финансова подкрепа. Жена-
та македонка от Белоград-
чик да ми се обади. Жили-
щето й е осигурено!

0879/100320 – продава 
3,7 дка нива с над 300 че-
тиригодишни тополи в нея, 
край Пазарджик

0 8 8 5 / 2 5 4 3 1 4 , 
0888/121793 – продава 10 
дка иглолистна гора в райо-
на на Велинград

0878/534711 – продава 
хубава двуетажна стабил-
на къща в с. Боровци, обл. 
Монтана – 5 стаи, плоча, въ-
трешна тоалетна и баня, ге-
ран, барбекю, чешми, двор 

40 Дни
без 

Ангел ИвАнов 
ТюфекчИев

чушкАТА
от Търговище

(1934-2018)
Изявен футболист от ми-

налото в отбора на „Свет-
кавица” – Търговище.

Роднини, приятели и фе-
нове ще запазим спомените за спортиста и 

добрия човек.

На 25 юни се навършват 
40 Дни 

от кончината на
 ДонкА СИМеоновА МИТевА
 Тя бе талантлив и трудолюбив 

учител, възпитал поколения док-
тори, инженери и много други 

специалисти в различни области 
от град Любимец, но също така 
добра съпруга, майка ,баба, но 

на първо място човек.
 Почина на 91 г. на 17.5.2018 г.

от близките

За всички нас е тежък ден
годишнина от смърт човешка,
 но аз от спомена смутен
днес правя грешка подир грешка.
 Откъснах две цветя красиви,
 и бързо, бързо заситних,
докато бяха още живи

еДна гоДина 
от смъртта на 

ПеТър ДИМИТров ПеТров
14.6.2017 г. 

арендатор в с. Пъдарско,  
обл. Пловдивска 

    на гроба в утрото сложих.
  Поседнах там, сълзи пророних,
 неща различни си спомних,
в детството се поразрових
 и му написах този стих.
  Един живот, живян достойно,
 оставя винаги следа,
 почивай в мир и спи спокойно -
 тук грее твоята звезда.
  Вечна му памет!

от кръстьо ст. кънев,  
от съпругата маргарита, от 

всички близки и роднини 
от цялото село.

0896/722938 – „Панча-
тантра”, древноиндийска ли-
тература.  Учебник с мъдро-
сти и наставления за управни-
ци – 200 лв.; „Кама сутра” – част 
7-ма, омайването на жените, 
обладаването

0889/378252 – лечебна ка-
лизия, лекува диабет, катарак-
та, онкологични заболявания – 
разсад в саксия, извлек; ъгло-
во канапе 195/120/60 см – 140 
лв.; детски компютър; мини ка-
зан за ракия – 170 лв., уред за 
жива и мъртва вода – 45 лв., 
масичка куфар – 35 лв.

07126/2426, 0884/680784 
- продава дърводелски маши-
ни, циркуляр за професионал-
ни цели, малко фургонче, ново 

0886/729130 – продава ко-
жух мъжки и дамски с качулка, 
къси, нови; пералня AEG, запа-
зена, гоблен Вилеров „Ифиге-
ния”, два килима и неизполз-
ван вертикален фризер на из-
годна цена

0899/821238 – електро-
услуги, електроинсталации 
на място – на изгодни цени! 
Професионален електротех-
ник, също домашен майстор. 
Частно лице

0888/606053 – купува за-
пазени стари книги на руски 
език, издадени преди 1940 г.

0897/488261 – продава 
трошачка за бадеми, орехи 
и лешници, обхват 8-32 мм – 
20 лв.

0886/792979 – да се обади 
Тина от Черни Вит, общ. Тете-
вен, обл. Ловеч!

0882/553939 – продавам 
ел. четка за зъби – 16 лв., въз-
главница за пътуване – 15 лв. 
(немски), мъжка шуба от ес-
тествена кожа и дамска – по 
40 лв. (нови). Продавам тер-
мос 2 л – 18 лв., чаши кристал 
– чешки, за ракия – 40 лв. 6 
бр., възглавници руски 70/70 
с калъфки – 20 лв., нови. Про-
давам ортопедична подложка 
за ръка – 20 лв., нов с подпла-
та червен дълъг № 52 – 25 лв., 
мъжка немска жилетка № 52 – 
20 лв., сламени шапки дамски 
с кордели – 12 лв., одеяло па-
мучно – 35 лв.

0887/025404 - заменям 
петместна 6-метрова карава-
на напълно оборудвана - за ба-
гер с гребло и кофа

0887/337684 - купувам но-

ви или запазени лаптоп, ради-
окасетофон, книгите "Война и 
мир", "Мъртвите Сибирски по-
лета", "Клетниците", всичко от 
Карл Май, Майн Рид и Емилио 
Салгари, руска и съветска ли-
тература с тематика револю-
цията и Отечествената война.

0888/272446 - продава 
шевна машина електрическа 
"Юнион" - 100 лв.

0879/864103 - продава 
ГАЗ 53 дизел, бордово, двига-
тел Перкинс, мотоциклет ИЖ 
"Планета" 350 куб. и ГНП за 
"Мадара"

079421090 - продава нов 
газов пистолет 9 мм, полунов 
калорифер, 9 нагревателя ло-
вешки вместо за 215 лв. от ма-
газина - само за 25 лв.; нова 
порцеланова мивка - 10 лв.

0988/233207, след 19-
21 ч. - продава ярмомелка, 
електрожен+циркуляр и др. 
машини, предава 5 т желязо 
втора употреба - евтино; къ-
ща с 9 стаи, 4 мазета, 5 стаи + 
гараж, овошки

0898/733808 - продава 3 
китеника за спалня, 2 масле-
ни радиатора, книги - в гр. Ку-
ла, Видинско

0888/809639, В. Петрова 
- продава запазен персийски 
килим 3,60/2,80 м. - 90 лв.

0898483353 – продава око-
ренени лозички, 2,50 лв./бр.

0876/608849 - продава 
стъклени чинии и чаши, кили-
ми, китеници, дървени столо-
ве и др. Купува грамофонна иг-
ла за "Акордс" с две тонколони.

0898/380387, 02/8242129 
- продава китеник, спортен ве-
лосипед, старинен часовник, 
аптекарска везна, приставки 
за бормашина - ренде, трион, 
старинна лампа, телефон

0882/642701 - продава не-
употребявани двутомни реч-
ници по немски и английски 
език - всеки том по 10 лв., и ху-
дожествена литература

02/8566830, 0887/585240 
– продава панелна дограма – 
1 лв./кв. м; продава филател-
ни материали и картички; про-
дава грамофон, плочи, видео 
и касети

275 кв. м – 12 500 лв.
0886/196621 – спешно 

търси малък апартамент 
в малък град за възрастни 
хора – на нисък етаж, необ-
заведен

02/8665624 – дава под 
наем мазе за склад или друго

0988/783323 – спеш-
но продавам ремонтирана 
и преобразена гарсониера 
или заменям за боксониера. 
Блокът също е преобразен 
от покрива до мазето, всич-
ко е подновено. Отвън е са-
ниран с 10 см стиропор, от-
вътре – с ламперия, и е ре-
конструирана в двустаен. 
Към жилището има и гараж

0878/438599 – продава 
обзаведена вила, на 40 км 
от София, с ток, вода, двор 
800 кв. м, 30 дървета, басейн, 
панорама. Въздухът е крис-
тален.

0887/337684 - наемам 
дългосрочно срещу при-
емлив наем и добро стопа-
нисване селска къща с ба-
ня и тоалетна, лятна кухня 
или солидна стопанска по-
стройка - в цялата страна, без 
областите Кърджали и Смо-
лян. С предимство са Габров-
ска, Търновска, Старозагор-
ска, Пловдивска и Сливенска 
област

0898/824436 - къща дву-
етажна с двор 2500 кв. м в 
Средня, Шуменско, с ябълко-
ва градина

0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 , 
0886/010504 - продава в с. 
Ведрина, Добричко, обза-
ведена къща с 2 гаража, за-
творена, луксозна беседка, 
огради, 3 дка двор с овощ-
на градина

0894/637021 – продава-
ме къща, кухня, селскосто-
пански сгради с двор, 5 дка 
овощна градина. Изгодно!

0896/722938 – продава/
заменя за малък апартамент 
в София имот 880 кв. м близо 
до водите на язовир „Искър”. 
Двустайна дървена къща 18 
кв. м, много строителен ма-
териал. Облагороден, елек-

трификация, инфраструк-
тура много добра. Отлична 
панорама, тишина, чист въз-
дух, на 40 км от София – за 
лов на водоплаващ дивеч, 
зайци, сърни, диви прасета, 
за риболов, подводен рибо-
лов, ветроходство.

0894794406 – прода-
ва къща със стопански по-
стройки с двор 740 кв. м, 
гъбарник, трифазен ток, во-
доснабдено, с. Тополи, Вар-
ненско

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 
Ряхово, Русенско, на р. Ду-
нав. Цена по договаряне!

0882/488551 - продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив, бул. "Мария Лу-
иза" 27

0876/344456 - продава 
двуетажна къща обзаведена 
в с. Ст. Караджово, общ. Бо-
лярово, с дворно място 1,240 
кв. м. В селото има минера-
лен извор 

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 2 
дка двор, лозе, овошки и две 
сонди за поливане + масив-
на къща в Пловдивско, общ. 
Първомай

0877/311136 – търси 
стая под наем за сам човек 
в къща – в София или око-
ло София

0898/225564 – приемам 
нуждаещо се младо семей-
ство или пенсионери за под-
дръжка на идеален селски 
имот в Първомайско

0878/288210 – продава 
двуетажна тухлена къща на 
две плочи, гараж, стопански 
сгради, овошки – село Цани 
Гинчево, Шуменско

0889/027105, след 19 ч. 
- продава едноетажна ма-
сивна къща с ток, вода, пла-
тен данък в Пловдив, 1300 
кв. м двор. Цена по спора-
зумение

02/4690408 – спешно да-
ва обзаведена стая под на-
ем! Изгодно! Гараж под на-
ем – оборудван, с ток и во-
да, близо до градски транс-
порт и метрото

0877/756033 – продава 
двуетажна вила с декар на-
саждения, пчели – до Перу-
щица, на 15 км от Пловдив. 
Има ток, вода изворна

0884574410 – продава 
1900 кв. м двор с къща на 2 
етажа, 100 кв. м изба, в цен-
търа на с. Недялско, Ямбол-
ско, на централен път 

02/4690408, след 18 ч. – 
дава под наем самостоятел-
на стая обзаведена, за непу-
шач, гараж с ток и вода

041350362 – продава ви-
ла на два етажа с 1,1 кв. двор-
но място, 40 кв. м гараж, бан-
циг и фреза, на 5 км от зе-
ленчуковата борса в с. Пло-
довитово
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ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

20 юни 2018 - 13:52:03 
ч. - първа четвърт. За да 
смъкнете 1-2 кг, трябва 
да започнете диетата от 
този час и да продължи-
те на сокове и течности 
до същия час на следва-
щия ден.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на 7 юни на 

МАрИЯ ПеТровА БАЙковА 
от Бургас

Скъпа приятелко, от сърце ти желая 
много здраве, щастие и късмет

 и много рождени дни занапред!
Цвета Димова
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

ВреметО

Д-р иван сТоЯнов
магнитни бури - 20, 21.VI. 

20 юни, 8 лУнен Ден, Първа 
ЧеТвърТ, 

лУна във веЗни 
Повече здравомислие и реши-

мост – ще ви се появят добри въз-
можности да подобрите личните си 
качества. Използвайте повече тра-
диционните подходи за това.

21 юни, 9 лУнен Ден, 
нарасТваЩа лУна, лУна във 

веЗни 
Не хвърляйте думите си на вятъ-

ра, а ги подкрепяйте с дела, иначе 
рискувате да подкопаете авторите-
та си. Отдайте се на отдих и релак-
сация, за да укрепите здравето си.

22 юни, 10 лУнен Ден, 
нарасТваЩа лУна, лУна в 

скорПион 
Погледнете на обстоятелствата 

от нова гледна точка. Непременно 
отделете време за пълноценен от-
дих, за да възстановите силите си.

23 юни, 11 лУнен Ден, 
нарасТваЩа лУна, 
лУна в скорПион 

Успокойте се и малко си почине-
те от належащите си дела. Напрегна-
тият труд ви е противопоказан. Ще 
получите неочаквано признание за 
вашата правота и това ще ви даде 
нови сили, за да доказвате и зана-
пред истината. 

24 юни, 12 лУнен Ден, 
нарасТваЩа лУна, 
лУна в скорПион 

Тъй като идеите ви  са богати, е 
време за тяхната реализация. Смело 
реализирайте замисленото, а пове-
че време посветете на децата си, за-
щото те се нуждаят от вашата помощ.

25 юни, 13 лУнен Ден, 
нарасТваЩа лУна, 

лУна в сТрелеЦ 
Ще се случат събития, които на-

пълно ще обсебят вашето внимание, 
но не се престаравайте да отклик-
вате на всичко, за да не се измо-
рите още в средата на седмицата. 
Вслушайте се в гласа на интуицията. 

26 юни, 14 лУнен Ден, 
нарасТваЩа лУна, 

лУна в сТрелеЦ 
Ще се наложи да преживее-

те силно напрежение, затова не се 
отказвайте от предложената ви по-
мощ, иначе ще бъде сложно да за-
вършите много от нещата, с които 
сте се заели. Придържайте се към 
принципите, които изповядвате, но 
все пак вземете и чуждото мнение. 
Усмихвайте се повече – ведрото ви 
настроение ще повдигне и ваши, и 
на близките.

ЛУНеН 
КАЛеНДАР

ЗаПОЗнайте Се

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (20.VI.- 26.VI.2018 г.)
В сряда се очаква валежите да не са изобилни, а пре-

димно незначителни. В четвъртък може би ще удържи и 
да не вали, като температурите няма да се различават 
от тез в предишния ден, а именно – между 14 и 27 граду-
са, ще е облачно. В петък обаче очакванията са за обилни 
валежи, на много места придружени с градушки и гръмо-
тевици. температурите ще останат в същите граници. 
В събота също може да не вали. без промяна в темпера-
турите. В неделя се очаква захлаждане, преваляванията 
ще са на някои места, а температурите ще бъдат от 15 
до 21 градуса. В понеделник дъждовете започват отново и 
тогава ще е още по-хладно за сезона – само 15-16 градуса. 
Във вторник валежите ще продължат, но дневните тем-
ператури леко ще се покачат и ще достигат до 22 градуса.

налице е повишена честота на разпространение на ви-
русни инфекции на горните дихателни пътища. С профи-
лактична цел, а при настъпило вече заболяване е препоръ-
чително няколкократното дневно втриване в ноздрите на 
прополисов мехлем за хрема. Съдържащите се в него пропо-
лис и етерични масла упражняват силно противовъзпали-
телно и директно противомикробно действие. В дните с 
магнитни бури е възможно да има известно влошаване на 
здравето при хора с мениероподобен синдром и от полза 
за тях ще бъде приемането на хранителни добавки и ча-
йове, съдържащи гинко билоба.

ДЖеСИКА

овен - Не проявявайте 
колебание, особено като 
ви се предоставя възмож-

ност да разгърнете способностите 
и фантазиите си. Постарайте се да 
бъдете максимално организирани 
и постоянни.

ТелеЦ - Много от вас 
ще имат шанс да запо-
чнат развитие на изця-

ло нова основа, което ще подобри 
ситуацията ви и в материално от-
ношение. До средата на седмица-
та очаквайте предизвикателствата.

БлиЗнаЦи -  Ангажи-
ментите ви ще са мно-
гобройни, особено ако 

през изминалите дни и седмици 
сте поставили начало на нещо но-
во. Обръщайте внимание на де-
тайлите, които ще ви спестят не-
приятности. 

рак - Действайте с по-
голяма увереност до-

ри и да ви се струва, че ви липсва 
нужният опит. Не си позволявай-
те безразлично отношение към 
застигащите ви събития, за да ус-
пеете в начинанията си.

лъв - Направете пре-
оценка на текущото си 
материално състояние, 

тъй като така ще можете да пла-
нирате предстоящите си ходове. 
Около средата на периода вне-
сете равновесие в емоционал-
ния си свят. 

Дева – Ако повдигнете са-
мочувствието си, ще сте на 
ръка разстояние от пости-

гането на набелязаните от вас це-
ли. Не търсете признание от де-
цата, защото овациите малко ще 
закъснеят. 

веЗни - В края на седмица-
та се постарайте да сложи-
те под пълен контрол чув-

ствата и действията си, защото са-
мо така ще се справите с текущите 
си задължения и ще ви остане дос-
татъчно време за отпускане. 

скорПион - Постарайте 
се да бъдете ефективни и 
последователни в изисква-

нията си към близки и приятели. 
През почивните дни мнозина от 
вас ще са склонни на щедрост, 
която ще доставя радост. 

сТрелеЦ - Моментът е 
изключително подходящ 
за засилване на близост-

та ви с интимната половинка и 
по-младите представители от се-
мейството. Мнозина от вас ще се 
чувстват уязвими в емоционално 
отношение. 

коЗирог - Част от вас ще 
се колебаят коя житейска 

посока да поемат, което до извест-
на степен ще се дължи на факта, 
че животът ви не крие чак толкова 
изненади. Но най-важно е здраве-
то – погрижете се за него.

воДолей - В началото 
на периода е малко ве-
роятно да се сблъскате с 

непреодолими затруднения, осо-
бено ако сте взели всички необ-
ходими мерки. Седмицата ви ве-
щае здраве.

риБи - Постарайте се 
да следвате отлична въ-

трешна дисциплина и организа-
ция, с която ще постигнете ста-
билността, от която се нуждаете 
на този етап от време. 

биОПрОгнОЗа

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

СЪОБЩеНИе
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО” 

Р България, Балчик,  пл. „21 септември” № 5
ТЕЛ.+359 579 7 28 62,  МОБ.ТЕЛ. +359 899 655 249

Покана За УЧасТие
В IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”, 

който ще се проведе от 24 до 26 август 2018 г. 
в Балчик, на брега на Черно море

На него ще демонстрирате, без такса за участие, автентичен фолклор, 
литература, занаяти, трудове на учени и краеведи за съхраненото нацио-
нално наследство – език, традиции, култура. Даваме трибуна и за худож-
ниците, които рисуват съхранения бит и обичаи на българите по света. 
В Балчик предлагаме на най-достъпни цени пълен пансион /нощувка, за-
куска, обяд и вечеря/, която струва 40.00 лв. на ден на човек или 60 евро 
на човек за три дни. Транспортът също е за Ваша сметка.

Необходимо е да заявите до 31 юли 2018 г. участието си, като посочи-
те брой участници, в кои дни ще пребивавате в Балчик, кои дни и какви 
условия избирате. Всички хотели са на Ваше разположение. На 15 деца – 
един ръководител пребивава безплатно. На 20 души възрастни участни-
ци – един ръководител пребивава безплатно.Това е срокът и за заплаща-
не по банков път или в брой на сумата за пребиваване. 

Банка сиБанк България
BIC BUIв BG SF
IBAN BG 95 BUIв 98881049067900 
сдружение “Българско наследство”                        
Подробности по настаняването и цялостната организация на форума 

ще намерите в нашия сайт: www.bgnasledstvo.com
Всички участници ще бъдат удостоени с материални и морални награди. 

Осигуряваме безплатно посещение на ДКИ КЦ „Двореца”Балчик, Универ-
ситетската ботаническа градина и музейните обекти на Община Балчик. 

Подробна програма – в следващия брой на в. „Пенсионери”

068/639416 – 74 г., без 
ангажименти, с позитивен 
ум, търси мъдър господин 
за сериозна връзка

0884/287962 - 61 г./173 
см/65 кг, добър и скро-
мен мъж с отлична визия 
и здраве, работи, не пие 
алкохол и не пуши, очак-
ва запознанство с добра 
и приятна жена, която да 
е като него с чувство за ху-
мор – от Ловешка област, 
Северна България

0894/358377 – май-
стор готвач търси дама 
за сериозна връзка или 
брак. Заедно да работим 
през лятото на морето, зи-
мата – по зимните курор-
ти. Моля само сериозни 
обаждания и СМС!

0898/344893 – 68 г./160 
см./67 кг, добра домакиня 
с добро сърце търси дру-
гар за спокойни старини, 
до 72 г., от Пловдив и ре-
гиона

0896/783992 – 
71/155/75 – вдовица пен-
сионерка търси другар за 
старини. Предпочита да е 
от Русенска и Разградска 
област, може и от Велико-

търновска
02/4690408 – самотен 

учител пенсионер от Со-
фия, с възможности да по-
дсигури спокоен и смис-
лен живот на себеподоб-
на дама от 65 до 75 г., 163-
170 см. Самостоятелнос-
тта е главно и важно ус-
ловие. Държавата, нацио-
налността и др. са без зна-
чение. Владеенето на съ-
временни технологии са 
за предпочитане и уваже-
ние. Да се обаждат сери-
озни и подходящи дами!

0879/578077 – 63 г./164 
см/75 кг, търси жена, за ко-
ято да се грижи – до 87 г., 
по възможност от град, да 
живее при нея с цел съжи-
телство и разбирателство

0885/986100  – 
78/175/78, вдовец, не пу-
ши, почти не пие, с пен-
сия 300 лв., няма кола, без 
домашни любимци, домо-
шар, неконфликтен, инте-
лектуалец, търси дама 60-
80 г./160-180 см/60-80 кг, 
възможна кореспонден-
ция, живеене, може и при 
нея - зимата в столицата, 
лятото на село

0879/578077 – 63 г./163 
см/76 кг, търси жена за съ-
пруга – до 60 г.

0876608849 - 54 г./175 
см/75 кг желае запознан-
ство с дама от Североиз-
точна България за сери-
озно приятелство

0894/768863 - 85 г/165 
см/75 кг, приема жена без 
ангажименти, здрава, от 
65 до 75 г. - за доглежда-
не и унаследяване

0988/815140 - 61 г./178 
см/78 кг, интелигентен, 
сериозен и отговорен, 
чувствителен и всеотда-
ен, умеещ да обича ис-
тински, не пуши и не пие, 
непоправим романтик, 
желае сериозна връзка 
със сериозна, възпитана 
и отговорна слаба дама, 
излъчваща нежност, чар 
и интелект

1000 софия, пощенска 
кутия 822 - вдовица на 75 
г./166 см/68 кг, непушачка, 
запазена, без ангажимен-
ти, осигурена, търси дру-
гар за съжителство

0879/265162 - вдовица 
от Варна, на 65 г., 158 см, 
70 кг, интелигентна, мила, 

с благ характер, без по-
роци, отлична домакиня, 
търси подобен - честен, 
морален и трудолюбив

0882/550389, Николов 
- 81 г./169 см/70 кг, непу-
шач, трезвеник, добряк, 
лозар, иска да живее при 
интелигентна, любяща, 
вдовица от 71 до 83 г.

0885/538581 - търси 
съпруга около 40 г., да не 
пие и да не пуши, да не 
е  осъждана, психически и 
физически здрава, за да 
създадат дете и семей-
ство. Живеене при него

0894/202602 - 70 г./177 
см/70 кг - не пуши, не пие, 
осигурен, без наследници, 
търси жена за съжител-
ство или брак

1750 софия - от гри-
жи към своите забравихме 
себе си. Търся от Западна 
България 77-81-годишен. 

на 16 юни на 
СТелА кеновА

от Бургас
Стеле, честит юбилей!

Желая ти много здраве, щастие и късмет
 и да посрещнеш още толкова рождени дни

 занапред! 
Цвета Димова
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Български30 Медицина Дълголетие

тел. 02/9532601, 
www.pharmabion-plus.dir.bg

Продуктите са 
производство на 
ESPARA GmbH, австрия
вносител: 
“ФармаБион Плюс” еооД

ЯПОНСКА  МАНУАЛНА 
ТЕРАПИЯ  ПОМАГА 
ПРИ ДИСКОПАТИИ

Установено е, че повече от 90% от страда-
щите от дискова болест могат успешно да се 
лекуват консервативно. Над 100 вида специ-
ални омесващи и разтриващи техники на спе-
циалния японска масаж на проф. М. Сайонджи 
освобождават безболезнено ставните блокажи 
по протежение на целия гръбначен стълб, как-
то и прищипаните нервни коренчета. Вече 26 
години в ЦенТър За масажи “Био енерго 
сПекТър” тази безлекарствена терапия пома-
га на хора, страдащи от гръбначни и тазови 
проблеми, болки в гла-
вата, раменете, врата и 
крайниците, някои за-
болявания на нервната 
система и обмяната на 
веществата. Мануалните 
масажи засилват кръво-
обращението не само в 
засегнатите участъци, а 
в цялото тяло, като по-
добрява мускулния тро-
фик и статиката на гръб-
начния стълб. Нещо по-
вече - чрез паралелното 
прилагане на аурикуло-
терапия, зонотерапия, акупресура, подходяща 
физиотерапия и оздравителна японска гимнас-
тика се лекуват последствията от възпалението 
и травмираните структури, мускулния спазъм 
около гръбнака, сковаността и болката. Нещо 
повече- във въЗсТановиТелниЯ сПа Цен-

Тър на фирмата се 
прилагат и допъл-
нителни  хидрома-
сажни  процедури 
с използването на 
лековити соли от 
Мъртво море и аро-
матерапевтични масла. И з -
ползваните арома- и олиго- продукти имат до-
пълнителен оздравяващ ефект. Комплексната 
терапия съкращава и времето за възстановя-

ване на организма, ка-
то успоредно регулира 
естествения му енерги-
ен баланс.

Не бива да се забравя, 
че дископатията може 
да възникне изведнъж 
- при рязка промяна на 
положението на горната 
част на тялото (завърта-
не, изправяне, навежда-
не), при вдигане на те-
жести, след прекарани 
травми и злополуки, от 
наднормено тегло, ста-

тична неправилна стойка на работа и покой.
Дисковите болести трябва да се лекуват на-

време, предупреждават специалистите, тъй ка-
то всяко едно забавяне може да доведе до по-
сериозни заболявания, като дискови хернии и 
частични парези на долните крайници.

26 ГОДИНИ “БИО еНеРГО СПеКТЪР”

софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. Заимов” 14 

(срещу ІV рПУ, 
близо до х. “Хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а, 

ет. 1 (до трамв. 
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

С голямо удоволст-
вие предлагам на ва-
шето внимание обез-
боляващия акупунк-
турен апликатор. 
Той е съставен от 60 
броя пулчета с остри 
шипчета, прикрепе-
ни към кожено плат-
но 20 на 27 см. По-
ставен към болното 
място, острите шип-
чета въздействат на 

Облекчава
 болките 

в главата, 
гръбначния 

стълб, 
ставите, 

подобрява 
кръвообращението, 

Поръчки 
на тел. 0888/254210

ако не ви помогне, може да  
го върнете в 14-дневен срок.

ОбеЗбОляВаЩ 
акУПУнктУрен аПликатОр

За всеки Дом

лекарят 
съветва

биологично активни-
те точки и по този на-
чин облекчават болка-
та. Използвайки го, чо-
век се освобождава от 
болката без лекарства, 
които понякога леку-
ват един орган, а ув-
реждат друг.

Използва се при гла-
воболие, болки в муску-
лите, ставите и гръбнач-
ния стълб. Нормализи-
ра работата на сърдеч-
носъдовата, дихателна-
та и нервната система, 
на стомашно-чревния 
тракт. Повишава тонуса 
на организма, работос-
пособността.

Препоръчвам ви от 
сърце обезболяващия 
акупунктурен аплика-
тор за вашата аптечка! 
Победете с него бол-
ката.
Д-р Филка ФилиПова

Цена 19,98 лв. 

отпуска мускулите
 и нервите.

Треперенето на мускули по 
лицето – тикове, може да 
е фамилен белег. Дължи 

се на особености във възбуж-
дането на мускулите. Понижен 
е прагът на възбудимостта в 
главния мозък и това се от-
разява на мимическите муску-
ли. Те започват непроизволно 
свиване дори при незначител-
ни дразнения.

Прилага се лечение с препа-
рати, които повлияват нервната 
система, но треперенето едва ли 
може да се отстрани. Успех е, ко-
гато не се засилва с възрастта.

Не пийте кафе! Кофеинът по-

вишава възбудимостта на пе-
риферните нерви и треперене-
то става по-забележимо. И това 
важи не само за тиковете по ли-
цето, а и за цялото тяло. Затова 

избягвайте кафе, черен и зелен 
чай, кока-кола. Пушенето също 
влияе твърде неблагоприятно. 

Никотинът е типична нервна от-
рова. За алкохола мненията са 
разделени. Действието му про-
тича в два етапа. В първия той по-
вишава леко възбудимостта на 
нервната система и е възмож-
но трепкането да се засили. Във 
втория – възбудимостта спада 
и треперенето намалява. Обик-
новено чаша червено вино ве-
чер или бутилка бира през де-
ня не влошават положението, а 
носят и убеждението: „Аз съм ка-
то другите.” То вече само по се-
бе си действа успокояващо. Така 
че разрешавайте си това малко 
удоволствие!

Тиковете се 
засилват от 

кафе и никотин

 Диоскорея корени растителни капс. х 30 съ-
държа фитохормона диосгенин като източник на 
естествен прогестерон, който значително подо-
брява състоянието на женския организъм по вре-
ме на менопауза. Балансира отношението естро-
ген - прогестерон, подпомага нормалния хормо-
нален статус по време на полово съзряване. Пре-
поръчва се за регулиране на менструалния цикъл 
и фертилните функции на жената от пубертета до 
климактериума. Използва се при нарушена функ-
ция на хипофизата, хипоталамуса, надбъбречните 
жлези и яйчниците. Продуктът има изразено реге-
неративно въздействие върху физическото тяло, в 
съчетание със стимулиращ ефект върху емоциите 
и психиката. Облекчава главоболието, колебания-
та в настроението, депресията, раздразнителност-
та и безсънието. Увеличава мускулната маса, нама-
лява отлагането на липиди в артериалните съдо-
ве и черния дроб. 

Червена детелина растителни капс. х 30 при-
тежава висока концентрация растителни естроге-
ни, които предпазват организма от ксенохормони-
те. Прилага се успешно за регулиране функцията 
на жлезите с вътрешна секреция и за отстраняване 
на горещите вълни, изпотяването, депресията, на-
рушения сън и сърдечносъдовите смущения през 
менопаузата. Намалява риска от остеопороза, мас-
тит, потиска апетита. Възстановява функциите на 
организма след продължително приемане на кор-
тикостероиди и антибиотици. Червената детелина 
е имунен стимулатор, подобрява циркулацията на 
кръвния и лимфния поток, пречиства кръвта, то-
низира гладката мускулатура на кръвоносните съ-
дове, балансира нивото на хемоглобина и броя на 
кръвните плочици.

Хиалурон-биотин растителни капс. х 30 е 
природен продукт с богата формула от бамбуков 
екстракт, екстракт от нар, хиалуронова киселина, 
кварцова пръст, цинк, естествен витамин Е, панто-
тенова киселина, витамин В2 и биотин. Участва ак-
тивно в изграждането на кожата, косата, ноктите и 
костите и допринася за нормализиране обмяната 
на веществата в тях. Има подмладяващ ефект, про-
тивомикробно и противовъзпалително действие. 
Благоприятно повлиява всякакви наранявания и 
бавно зарастващи рани, септични състояния, ци-
реи и абсцеси. Стимулира растежа на косата и ус-
пешно се прилага при чупливи нокти. Кварцова-
та пръст, бамбукът и нарът са богати на силиций, 
който стимулира минерализацията на костната тъ-
кан, предотвратява отлагането на соли в ставите и 
участва активно във формирането на зъбите и ске-
лета. Хиалуроновата киселина подпомага хидрати-
рането на ставите и изграждането на хрущяла, за-
личаването на бръчки и хидратирането на кожата.

овчарска торбичка комплекс билков дести-
лат 30 мл от: овчарска торбичка, пасифлора, 
шапиче и бял равнец

Овчарската торбичка действа укрепващо и спа-
змолитично на женския организъм при болки в 
органите на малкия таз и може да предотврати 
прекомерното менструално кървене. Пасифлора-
та също има спазмолитично действие и действа 
успокояващо на нервната система при менопауза 
и предменструален синдром. Шапичето действа 
за укрепване на женските полови органи в мал-
кия таз, при възпаления, както и при менструал-
ни нарушения. Белият равнец се препоръчва ка-
то кръвоспиращо средство и при нередовно мен-
струално кървене. 
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Български

ОТКРОВЕНИЯ

С ПАЧЕ ПЕРО, ИЛИ В 
БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ

СИЛАТА НА БЮРОКРАЦИЯТА

ВМЕСТО БАСНЯ

ЧОВЕКЪТ КОНСУМАТОР

Хумор Хумор32

СИТУАЦИЯ
нъчните? 

– Амии... на една екскурзия 
вадихме монети от фонтана...


вече се разбра официално 

защо спряха бюлетина за ни-
вото на река Дунав в сантиме-
три - защото това били лични 
данни на реката!


връща се мъж от работа. 

Жена му го поглежда и казва: 
- Какво е това на челото ти 

бе, червило ли? 

- Какво червило, кръв е – 
пред входа ме нападнаха и ме 
удариха по главата с винкел. 

- Е, имаш късмет..! 


един човек си вървял по 
улицата и пускал пясък. Спи-
ра го полицай и пита: 

- Що хвърляш пясък? 
- Против крокодили! 
- Ами... то няма крокодили!?! 
- Щот' хвърлям пясък! 


минава кола, от прозореца 

ВИЦоТЕКа

Жейно  ЖейнОВИстанбулската конвенцИя

на която виси младеж и кре-
щи: "Дипломирах се, педали-
ии!!!" Веднага става ясно, че 
минава образован човек. 


- Давате ли кредити срещу 

честна дума? 
- Няма проблем. 
- А ако не ги върна? 
- Ще ви е срам, като се яви-

те пред Всевишния… 
- То това кога ли ще бъде … 
- Ами ако не си платите до 

пето число на месеца, след 
шести някъде…


Депутат срещнал селянин 

и го попитал: 
- Ти колко си учил, байчо? 
- Епа, завършил съм трето 

отделение. 
- А аз съм завършил ос-

новно образование, техни-
кум, имам и две висши обра-
зования - общо съм учил 25 
години. 

- Малее! Епа ти ептен нищо 
не си знаял бе!


– имате ли доходи, които 

не сте декларирали пред да- страницата подготви  невена николова

ЩУРЧЕТО

ГРЕХЪТ НА БАЙ ИВАН

От партията на прочути музиканти
за втори път отлюспиха Щурчето.
Оплюха го, обидиха момчето,
че станало от „наше” върло „анти”,
че вече свирело фалшиво…
Поплака си Маестрото горчиво…
А Мравката му, спътница в тандема,
погали го и каза му учтиво:
- Не си погубвай, драги мой, сърцето!
Ще напишем възражение, с което…
Замислено прекъсна я Щурчето:
- На кого да се оплачем?!
Отсреща бяха…
същите водачи и палачи!

Панчо неДев

И аз играх някаква роля,
но още за хонорар се моля.

Напразно сме чакали Годо.
И той бачкал е от – до!

Вижте – пие телевизионна боза
едно яре от стара коза...

В стомаха – мазнини,
в главата – празнини.

Турхан расиев

СЪВРЕМЕННА ИНДУЛГЕНЦИЯ
За един грях има прошка, 
за друг има наказание, 
за трети - родово проклятие.

ВСЕСТРАННО РАЗВИТ
За да не падне от два стола, седи на повече.

БИБЛЕЙСКА ИСТИНА
гладните са озлобени – нахранете ги!

ФИЛОСОФИЯ НА ДЕНЯ
дума дупка невинаги прави - 

САТИРИчНИ ГАТАНКИ
лошо е, щом дупките са „черни”.

ТИХИ ТРУЖЕНИЦИ
За хората на разума властта никога не се сменя.

ВЕРНИ ПРЕДАТЕЛИ
ята ласкатели - псевдоприятели.

ПАРТИЙНО РАЗГРАЖДАНЕ
Все някога и партията на безпартийните 
ще победи.

На ъгловата масич-
ка в кварталното 
кафене бяха сед-

нали бай Иван и Сандо 
Саламурата.

- Голям грях сторих, 
Сандо, вчера. Голям грях 
ти казвам и не мога да си 
простя – рече бай Иван 
със сълзи на очи. - Ако 
тя разбираше, щях да й 
обясня, щях да й се изви-
ня и щеше да ми прости, 
защото знае колко мно-
го я обичам. Сандо, ти 
чул ли си, че опростени-
ят грях не е вече грях?

- Сигурно е така, бай 
Иване, ненапразно хо-
рата казавт: има ли 
грешка, има и прошка! 
– рече Саламурата и от-
пи от кафето.

- Да ти кажа, Сандо, 
какви грижи съм пола-
гал за нея! Имало е дни 

Богатият се представя за беден
и обратно.
Здравият се преструва на болен
и обратно.
Хитрият се прави на глупав
и обратно.
Лошият се изкарва добър
и обратно.
Жененият се подвизава като ерген
и обратно.
Щом всичко става на обратно,
значи и ние сме обратни.

младен коТин

Подпушиха и радиа, и рой екрани
от мнения оплетени и неразбрани.
И питат се народните избраници:
- Ще оцелеем ли, или пък ще фалираме,
хартията ако не парафираме?
И с цел да се избистрят ред неща
на Цецка Цачева издигна се гласа:
- Спокойно, българи, спокойно, хора,
на никого не ще смениме пола!
След тез слова във цялата страна
настана траен мир и тишина...
И пак бедняците и там, и тук 
заровиха се в кофите с боклук.

ради коваЧев, габрово 

най-ТрУДно се крият 
годините, когато на ли-
цето е изписано всичко.
койТо се къпе в свет-
лина, никогая не се мок-
ри.
оТ каПаниТе, в кои-
то думите могат да ни 
вкарат, се излиза най-
трудно.
койТо губи време, ни-

кога не усеща, че го пра-
ви. 
еЗикъТ зад зъбите сти-
га по-далеч, отколкото 
езикът пред зъбите.
колкоТо и да изпъл-
няваш инструкции до 
последната запетая, 
не забравяй, че има и 
точка.

Борис ананиев

преди пенсия да няма 
хляб за мене, но за ней-
ната дажба винаги е има-
ло. Бог да съди управни-
ците! Този месец седмо-
то число се случи в събо-
та и пенсиите закъсняха 

с два дни. Признавам, че 
не предвидих това в хар-
човете, и събота и неде-
ля прекарахме в безпа-
ричие. Казвам й: потрай, 
миличка. Днес ще гладу-
ваме, утре ще пирува-

ме! Тя ме гледа тъжно 
с красивите си зелени 
очи, мрънка и иска да 
я галя. Повторих думи-
те, ама ефект нямаше. 
Знаеш, че по природа 
съм кротък човек, но 
тоя път не издържах. 
Фраснах й един, а тя 
изпищя и се лепна за 
вратата.

- Кво, бабата ли си 
ударил бе, бай Иване? 
– втрещен изкрещя Са-
ламурата и се хвана за 
главата.

 - Глупости! Котката! 
– виновно навел глава 
отвърна бай Иван.

стайко колев, 
Хасково

рисунка авторът

мария ваЧева

 Той най-сетне по-
сети „стената на пла-
ча“, но не пророни и 
сълза…
 Тихият шепот 

често води до силен 
рев…
 Той помагаше на 

другите, като опла-
кваше съдбата им…
 Подаде оставка 

от ниския пост и се 
запъти към по-висо-
кия…
 Допускаше мно-

го грешки,  но ги 
 описваше като пости-
жения…
 Съдебна система 

– хвани единия, уда-

ри другия, пусни тре-
тия…
 И утре е ден!... 

– успокоила се едно-
дневката…
 Днес, като затво-

рихме кранчето на 
илюзиите, не ни ос-
тава нищо друго, ос-
вен да изпием горчи-
вата чаша на реално-
стите…   
 Парите не мири-

шат, докато не се раз-
миришат нравите…
 Искаше да избяга 

от себе си, но не зна-
еше накъде ще поеме 
сянката му…                                                                                                                   

атанас  желЯЗов

АФОРИЗМИ


