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„П”

Вие сте коректив 
на системата

Времето лети…

ПоЗиЦиЯ

ПОдАРЪКЪТ

Желаем 
творческо 
дълголетие!

×ÅÑТÈТ ÐÎЖÄÅÍ ÄÅÍ!

Работата ви 
е добротворна!

на стр. 31

на стр. 3

на стр. 30

ПеНСИЯТА 
ЗА 

СТАРОСТ - 
СЪС 7 Лв. 
УвеЛИЧеНИе

вие сте сред най-добрите наши 
приятели. срещите с вас винаги са 
доставяли удоволствие за нас и за 
аудиторията. Това е и поводът да ви 
поканим да участвате в броя, кога-
то честваме рождения ден на вест-
ника.

Теди: Здравейте на всички и чес-
тит празник! Винаги съм се радвала на 
уважението между поколенията. Това 
обаче, което ме натъжава, е грубостта 
в отношенията напоследък и видима-
та агресия от млади към по-възрастни. 

Силвия и теди КАЦАроВи:

Стефан 
дАнАилоВ:

Бисер ПетКоВ:

Уважаеми „Пенсио-
нери”, 29 години е мно-
го време, браво! Щом 
имате читатели и 
те стават все пове-
че, това значи, че до-
бре, съвестно върши-
те журналистическа-
та си работа. Знае-
те, пазарът изобил-
ства от вестници и 
списания.

Актуализират 
социалните 
помощи 

Социалната пенсия за 
старост става по-висока 
от 1 юли. Тя се увелича-
ва със 7 лв. до 132 лв. и 
74 ст. на месец.

НОИ ще преизчисля-
ва служебно пенсиите 
на работещите пенсио-
нери. 

Гостува народната 
певица Янка рУПКинА

Глас, дарен от Бога

- г-жо рупкина, удоволствие е 
да ни гостува личност с неподра-
жаем глас и популярност като ва-
шите. кога разбрахте, че музика-

та ще е ваш доверен, не-
изменен спътник в жи-
вота ви?

- Баба Яна, моята баба,  
ми помогна да го разбера, 
кръстена съм на нея, тя е 
майката на баща ми. Ис-
каше да ми предаде това, 
което самата тя знаеше и 
можеше. Пееше прекрас-
но, имаше невероятен, 
меден глас.  

Ровичкам в семейния ком-
пютър, отдавайки се на спо-
мени. Разглеждам снимки от 
началото на прехода. При-
помням си първите крачки на 
„Пенсионери”, преодолявани-
те трудности и радости. Тук-
там се мяркат познати обра-
зи на забравени политици, ми-
тинги, развети знамена – чер-
вени, сини, оранжеви… Чес-
то се среща и лицето на Б. Бо-
рисов. Ето го млад, наперен, с 
брадичка, зорко следи за без-

опасността на Тодор Живков. 
Или със слънчеви очила над-
зърта зад рамото на Сакско-
бургготски. С кожен шлифер 
слиза от шофьорското място 
на джип мерцедес. Вече е гла-
вен секретар на МВР. В строг 
костюм – кмет е на столицата. 
Двамата с Цв. Цветанов обявя-
ват раждането на движението 
ГЕРБ. Има го и в екипа на „Би-
стришките тигри”. Бие дузпи, 
както и с тенис хилка на няка-
къв корт и т. н. на стр. 4

ПÎЗДÐÀÂÈ 
ÎÒ ÍÀØÈ 
ЗÂÅЗДÍÈ 
ПÐÈßÒÅЛÈ

на стр. 31

на стр. 8 на стр. 2

на стр. 3

от първия ден на своето появяване вестник „Пен-
сионери“ се бори за достоен живот на нашето поко-
ление. Затова се надявахме, че предложението на 
левицата за преизчисляване на парите ни ще влезе 
в пленарната зала. депутатите най-после ще раз-
берат: големият позор на България е мизерията на 
онези, които я съградиха след войната. Уви! мнозин-
ството игнорира благородното намерение.  В сума-
тохата след заповедта на Б. Борисов групата на ГерБ 
да отстоява намаляване на партийната субсидия 
застрахователи, изгонени от северната ни съсед-
ка заради монополно поведение, почти придобиха 
електроразпределителното дружество ЧеЗ. А дър-
жавата оформи заем от 300-400 млн. лв., недости-
гащи за покупката на осемте американски F-16. Пър-
воначално парламентът гласува сума от 1,6 млрд. 
После тихомълком я увеличи на 1,8 млрд. Цената 
на изтребителите обаче се оказа 2,2 млрд. лв. до-
бавим ли към тях предвидените средства за кора-
би и бойни машини на пехотата, милиардите ста-
ват 4. така най-бедната страна в европейския съюз 
ще докаже верността на поговорката „на гол тум-
бак – чифте пищови“. За какво са тия оръжия, един 
дявол знае. Внушението, че руснаците са врагове, е 
глупост на търкалета. 

добър подарък щеше да е за рождения ни ден, вмес-
то властниците да дрънкат оръжие, да направят 
необходимото над 2 млн. възрастни хора да зажи-
веят човешки…
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2 Законът Пенсиите

97-годишна жена стана кралица на гимна-
зиален бал в САЩ. Хелън Дейнис никога не 
е имала абитуриентска вечер като млада и 
затова обявяването й за кралица на бала на 
правнука й за нея било особена чест. 

Тя завършила училище по време на Голя-
мата депресия и не можела да си позволи 
бал. Когато разбрала за пропуска на баба си, 
внучката й Джули решила да й достави тази 
радост, дори и 80 години по-късно. Директо-

рът на гимназията в Род Айлънд, където учел 
внукът на Хелън, не само я поканил на бала, 
но дори потанцувал с новата кралица.

Дръжте здраво 
знамето на истината

Е, драги читатели, драги по-
читатели на писаното сло-
во,  вестник  „Пенсионери“ 

стана на 29 години! Младежка 
възраст, която не забравя ми-
налото и нашата младост, гле-
да критично на тъжното на-
стояще и като верен приятел 
с добра дума, стихче, разказче, 
фейлетонче разнообразява си-
вото ни ежедневие.  Той е с нас 

Кралица на бала

Пенсията 
за старост -

 със 7 лв. 
увеличение

От стр. 1
Решението е заради вече одо-

бреното с бюджета за тази годи-
на увеличение на всички пенсии 
с 5,7% от 1 юли. Влиза в сила из-
числяването на пенсиите по две 
методики. От началото на след-
ващия месец се вдига и таванът 
на пенсиите. Така най-високите 
доходи на възрастните хора ве-
че ще са до 1200, а не както се-
га - 900 лева.

Промяната ще засегне над 136 
хил. пенсионери. Причината е, 
че вдигането на социалната пен-
сия води до увеличаване на раз-
мерите на пенсиите, несвързани 
с трудова дейност, които се оп-
ределят от този размер. Това са 
пенсия за военна инвалидност, 
пенсия за гражданска инвалид-
ност, социална пенсия за инва-
лидност и персонална пенсия.

Увеличението на социалната 
пенсия за старост ще доведе съ-
що така до повишаване и на до-
бавките, които се определят в 
процент от нея.

Промените в КСО са обнарод-
вани в “Държавен вестник”. Та-
ка хората ще могат да избират 
по коя формула да се пресмята 
индивидуалният им коефициент 
за пенсия в следващите 4 г. Ако 
искат да се пенсионират по ста-
рите правила, трябва да го по-
сочат в новите заявления. НОИ 
автоматично ще изчислява пен-
сията в двата варианта и ще да-
ва по-високата.

Разликата между старите и новите 
пенсии е задълбочаващ се проблем. 
Дали това е системен дефект? Защит-
ниците на модела казват, че основна-
та част от възрастните хора са се пен-
сионирали преди доста време, когато 
заплатите са били ниски. Предпола-
га се, че за новите пенсии са праве-
ни вноски върху по-висок осигурите-
лен доход (от последните години). То-
ва обаче може да оправдае разликата 
между стари и нови пенсии само в ума 
на човек, който не разбира от иконо-
мика и финанси. Не случайно индиви-
дуалният коефициент се определя на 
база на съотношенията между индиви-
дуален осигурителен доход и средния 
осигурителен доход (заплата) за съот-
ветния период. По този начин се из-
бягва по-сложно изчис-
ление, което да отчете 
променящата се стой-
ност на парите във вре-
мето. Когато пенсията се 
отпуска, индивидуални-
ят коефициент се умно-
жава по средния осигу-
рителен доход за стра-
ната за предходните 12 
месеца и с друг коефициент, отчитащ 
осигурителния стаж. Тоест пенсията 
зависи от осигурителния принос и от 
доходите през предходната година. 
Ако се пенсионирате след година на 
добри заплати, печелите, но ако сред-
ният осигурителен доход продължи да 
расте,  вашата пенсия изостава с вре-
мето.

Заради това БСП редовно внася 
предложения за преизчисляване на 
всички пенсии (където индивидуал-
ният коефициент се умножи със сред-
ния осигурителен доход за 2012, 2013, 
2015, 2016 г.) и те редовно биват от-
хвърляни. За последно такова преиз-
числяване е правено през 2008 г., а от-
тогава доходите са нараснали повече 
от два пъти, аргументира се левицата. 

Но нейните идеи също са кръпка, а не 
трайно правило. Нужно е да се запита-
ме откъде идват разликите между ста-
ри и нови пенсии. Дали те се дължат 
на по-ниския осигурителен принос на 
старите пенсионери или на неправил-
на индексация? Редно е този отговор 
да дойде от НОИ, който има ресурси-
те да направи нужните изчисления. Ня-
колко съображения все пак могат да 
бъдат споделени.

Наистина по-възрастните пенсионе-
ри са се пенсионирали при по-ниски 
изисквания за стаж (за жените изис-
куемият стаж през 2018 г. е с 9% по-
висок, отколкото през 2000 г.) От та-
зи гледна точка изглежда, че техният 
принос към осигурителната система е 
по-нисък. Но това не е вярно, защото 

преди вноските бяха по-високи. Ако 
сега те са 19,8% (без здравната внос-
ка и вноската за безработица и здра-
ве, които общо са 12%), през 90-те го-
дини те достигаха 37% (тогава нямаше 
здравна вноска), а при социализма, с 
всичката условност на разграничени-
ето, вноските в пенсионния фонд са 
били от 20 до 30%. Грубо пресметна-
то, разликата на база приноса от глед-
на точка на вноските е средно над 40% 
за човек, който се е пенсионирал през 
2000 г. с две трети от стажа, натрупан 
по времето на социализма (Тогава пен-
сиите са се определяли  по друга фор-
мула, като се използваше редуциран 
размер на т. нар. осъвременителна за-
плата. С приемането на КСО бе дадена 
възможност за преизчисляване – б.а.). 

Преизчисляването Следователно заради разликата в раз-
мера на осигурителните вноски имаме 
основание да смятаме, че по-възрастни-
те пенсионери имат съпоставим, а в ня-
кои случаи – дори по-голям принос към 
осигурителната система. В същото вре-
ме осигурителната формула отчита ста-
жа (който е по-нисък при старите пен-
сии, особено при жените), но не и раз-
ликата във вноските. Частично пробле-
мът с осъвременяването на пенсиите се 
решава с швейцарското правило, кое-
то изисква пенсиите да се актуализи-
рат ежегодно с коефициент, отчитащ с 
равни дялове инфлацията и повишени-
ето на осигурителния доход. Тоест, ако 
инфлацията нараства с 2%, а доходите 
– с 10%, пенсиите трябва да се повишат 
с 6%. В годините след кризата това пра-
вило бе изоставено, а при реформата от 
2015 г. бе решено то да се замени с кое-
фициент, отчитащ осигурителния стаж. 

В годините на ниска инфлация или 
на натиск върху заплатите, както 
бе сред кризата, изглежда, че това 
правило не е вече подходящо, за-
това периодично в парламента се 
правят предложения то да бъде мо-
дифицирано, като се даде по-голя-
ма тежест на единия или другия по-
казател. Това също са кръпки, ко-
ито показват, че депутатите нямат 
доверие в правилата, които са гла-

сували, и са готови да ги променят във 
всеки един момент.

С последните промени в КСО (от 2015 
и 2017 г.) актуализацията бе поставе-
на в зависимост от трудовия принос, 
като процентът за всяка година осигу-
рителен стаж, определен първоначал-
но на 1,1, нараства от началото на вся-
ка следваща календарна година с про-
цент, равен или по-голям от процента, 
определен по швейцарското правило, 
до достигане на стойност 1,5. С бюдже-
та за 2019 г. виждаме отстъпление от то-
ва правило, като се  застопорява коефи-
циентът на 1,2.

иванина Манчева

и в делник, и в празник. 
Подема на своите стра-
ници социални,  поли-
тически и здравни те-
ми. Съветва ни как да 
не бъдем измамени, как 
да защитим правата и 
законните си интереси. 

Този 29-годишен мла-
деж - вестник „Пенсио-
нери“, никога няма да ни 
подведе, да ни каже или 
внуши неистина. Всяка 
сряда като чакан госте-
нин ще спре пред порта-
та ни и ще  си поговорим  
или поспорим с него ка-
то с добър съсед. Той ни 
кани с писъмце, със стих 
или коментар да изра-
зим мнение, да обменим 

мисъл, да разкажем  спомен, да 
споделим мъка или неволя, да 
намерим обич и любов с друг 
читател от друго селце или 
град и да открием своето щас-
тие. 

Възрастта не е порок нито 
за вестника, нито за нас, него-
вите читатели. Този рожде-
ник уверено крачи по  градове 
и села и смело отстоява пра-

вдата и истината за нашето 
минало и объркано настояще. 
Без страх брани от хули мла-
достта ни и времето, в което 
работихме, учихме и строих-
ме нашия живот. Плаче заедно 
с нас за децата ни, забегнали 
по чужбина да търсят препи-
тание. Ридае, като гледа праз-
ните къщи и буренясали дво-
рове, обезлюдените села, съ-
сипаните фабрики и заводи, 
ограбените ТКЗС-та, празни-
те читалища, полупразните 
детски площадки, окрадена-
та държава. Брани род и ро-
дина от продажни политици.  
Възмущава се от празните ду-
ми на управляващите, от тях-
ната арогантност и гешеф-
тарство. 

Острите пера на журна-
листите и редакторите на 
вестника не прощават нико-
му и нищо, за да защитят на-
шите национални идеи, права 
и интереси. 

И държейки знамето на ис-
тината и справедливостта, 
вестникът върви напред в жи-
вота. 

На добър път, приятелю!

Адвокат Кръстан ВлАдимироВ:
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кРАТкИ 
ВЕСТИ

Спасяват кораба 
"Радецки"

Правителството от-
пуска половин мили-
он за планов преглед 
и ремонт на моторния 
кораб "Радецки".

Теменужка 
Петкова защити 
поскъпването  

на тока

Аргументите на 
КЕВР за вдигане це-
ната на тока са на-
пълно основателни и 
не са свързани само с 
българската реалност, 
каза  министърът на 
енергетиката Теме-
нужка Петкова. Тя до-
пълни, че когато се 
коментира тази тема, 
не бива да се забравя, 
че освен всичко друго 
стойността на въгле-
родните емисии се е 
покачила рязко.

Данъците -  
без промяна

Министър-предсе-
дателят посочи, че 
ГЕРБ няма да пипа 
данъците, защото те 
са най-добрата среда, 
която може България 
да си позволи. 

Заплатите 
в образованието

Средните брут-
ни заплати във ви-
сшите училища са 
над 1700 лв., заяви  
министърът на об-
разованието Краси-
мир Вълчев.

Разликата между 
най-високите и най-
ниските заплати е 2,5 
пъти, обясни минис-
търът.

Тези избори бяха 
процедура по смяна 
на фасона на герБ. 
Борисов взе партия-
та си отново от Цве-
танов. Може би ре-
пликата на Цветанов, 
че няма кой да го на-
каже, пречупи лидер 
като Борисов.

Д-р николай 
Михайлов

б и с е р
Няма основания за 
поскъпване на парното

Социалните помощи ще се акту-
ализират с процента на средного-
дишната инфлация за съответната 
година - това предвижда проект на 
правителствено постановление за 
промени в Правилника за прилага-
не на Закона за социалното подпо-
магане. Документът е достъпен за 
обществено обсъждане. Проектът 
предвижда промяна в размерите на 
някои от видовете помощи, като те 
са процент от гарантирания минима-
лен доход от 75 лева на месец.  

Това се прави заради приетите 

от Народното събрание през април 
промени в закона, с които получа-
ването на месечните социални по-
мощи беше обвързано с редовното 
посещаване на детска градина или 
училище. Отчита се изпълнението на 
родителския ангажимент по отноше-
ние включването на децата в обра-
зователната система. 

Така например помощта за роди-
тел на дете до 16 години, ако учи, е 
73% от гарантирания доход, а за де-
те до 18 години, което не учи - 20% 
от гарантирания доход.

Вие сте коректив
 на системата

Уважаеми господин 
Дафинкичев,

Поздравявам Ви по 
случай отбелязване-
то на 29-ата годиш-
нина от създаването 
на „Пенсионери“. 

Близо 3 десетиле-
тия Вашият вестник 
се радва на верни чи-
татели и съмишлени-
ци. Това е дълъг път, 
изпълнен с труд и при-
знание, в който жур-
налистическото пе-
ро успява да преведе 
държавните полити-
ки на разбираем език, 
да ги доближи до хо-

Актуализират социалните помощи 

рата от трета-
та възраст. 

През години-
те на своето съ-
ществуване бла-
годарение на про-

фесионализма на еки-
па си вестник „Пенси-
онери“ се утвърди ка-
то авторитетен из-
точник на  коректна 
и обективна инфор-
мация за промените в 
пенсионноосигурител-
ната система и ко-
ректив за посоката 
на нейното развитие. 

Бих искал да Ви уверя, 
че Министерството 
на труда и социална-
та политика работи 
усилено за намиране-
то на най-добрите ре-
шения за проблемите 
на възрастните хора в 

България. Наш основен 
приоритет е да подо-
брим техния живот, ка-
то осигурим по-голяма 
адекватност на пен-
сиите и повече социал-
ни услуги за насърчава-
не на тяхната актив-
ност.

Пожелавам на Вас 
и Вашия екип и на чи-
тателите на вест-
ник „Пенсионери“ мно-
го  здраве, дълголетие, 
бодър дух и достойни 
старини!

Националният омбудсман Мая Манолова опре-
дели очакваното увеличение на цените на парното, 
топлата вода и ел. енергията от 1 юли като необос-
новано. Тя заяви, че с решенията си Комисията за 
енергийно и водно регулиране се превръща в ос-
новен генератор на инфлация в страната.

Манолова припомни, че последното увеличение 
на парното беше през октомври миналата година, 
когато цената му е достигнала най-високата си стой-
ност. Оттогава цената на природния газ на между-

народните пазари не се е увеличила. Така че спо-
ред омбудсмана основания за повишаване цената 
на парното практически няма.

"Още повече че този път КЕВР ще започне обсъж-
дането на по-високи цени на топлото, преди да е 
определила цената на природния газ. Предложени-
ето на "Булгаргаз" е за намаляване даже на цената 
на природния газ. Наистина символично с 0,1 лв. 
В същото време се предлага увеличаване на цена-
та на топлото, което на практика няма никакво со-
лидно обяснение", каза още омбудсманът.

Манолова посочи, че няма как да не се тревожим 
от представения доклад за състоянието на топло-
фикационните дружества. Манолова уточни, че за 
столичната "Топлофикация" показателите са пове-
че от лоши. 

Тя участва в откритото заседание на КВЕР, на ко-
ето ще се обсъждат новите цени на тока и парното 
от първи юли. По първоначалните разчети на екс-
пертите цената на електричеството трябва да се 
увеличи средно с 3,48 на сто в цялата страна. Ана-
лизът на цените на топлото показва поскъпване 
средно с около 4,5 процента.

Най-малко между пет и де-
сет процента ще поскъпне 
задължителната застрахов-
ка "Гражданска отговорност", 
прогнозира  Константин Ве-
лев – ръководител на една 

от големите застрахователни 
компании и член на бюрото 
"Зелена карта".

Към оскъпяването ще се до-
бави и цената на общата пре-
застрахователна програма, 

която секторът трябва да из-
готви заради поставянето на 
бюрото под специален над-
зор от Брюксел. Тя ще се от-
рази индивидуално на всяка 
от компаниите, обясни Велев: 

Ще скочи и "Гражданска отговорност" "От 5 до 10% е един норма-
лен ръст през годините, кой-
то ръст, разбира се, е повлия-
ван от различни фактори. Ня-
ма някакви фактори, които 
тази година да оказват по-се-
риозно въздействие освен въ-
просната презастрахователна 
програма."

Вдигат цената 
на хляба

Такса сградна инсталация
Двама от най-големите производители на хляб 

в Благоевградска област вдигнаха цената на хля-
ба с 0,10 лв. В момента Атанас Гаргавелов и Крум 
Геров продават белия хляб от 0,700 кг  за 1,20 лв.

Типовият хляб също вече се купува по 1,10 лв. 
Очаква се и другите хлебопроизводители да вди-
гнат цената.

Търговците обясняват, че поскъпването се дъл-
жи на предстоящото от 1 юли увеличение на то-
ка. Не се изключва и ново поскъпване, след като 
влязат в сила новите цени на електроенергията.

 Последното увеличение на хлебните изделия  
беше през месеците септември-октомври минала-
та година. Тогава цената на хляба скочи с 10-15%, 
а от бранша обясниха, че се дължи на по-скъпа-
та пшеница и повишаване цените на газа, дизело-
вото гориво и електричеството. От Националния 
браншови съюз на хлебарите и сладкарите в Бъл-
гария заявиха, че единственият начин стойността 
на насъщния да се задържи е да се въведе дифе-
ренцирана ставка на ДДС за хляба от 5%. Въвеж-
дането на тол таксите също води до оскъпяване 
на всички стоки, в това число и тези от първа не-
обходимост. Оттам дадоха за пример съседна Гър-
ция, където ДДС-то на хляба е намалено от 24 на 
13%, а от 2020 г. се очаква да стане 5%.

Промените в Наред-
бата за топлоснабдя-
ването са козметични. 
Това мнение изрази 
омбудсманът на Бъл-
гария Мая Манолова 
на дискусия по темата.

Промените в наред-
бата предвиждат все-
ки вход или блок с 
един вход да опре-
деля размера на так-
са сградна инсталация.

Според изменения-

та тя трябва да вари-
ра между 20 и 40%. 
Въз основа на какви 
аргументи енергийно-
то министерство е взе-
ло това решение, за-
пита Мая Манолова. 
Тя изтъкна, че хората 
в един вход имат раз-
лични интереси.

 Манолова смята, че 
не са предприети мер-
ки срещу кражбите на 
топло и не са зало-

жени такива в изме-
ненията на наредбата. 
Омбудсманът напом-
ни, че съществува за-
брана за демонтиране 
на радиаторите, което 
се явява пречка и пре-
дизвиква недоволство 
сред много граждани.

 Промените в На-
редбата за топлоснаб-
дяването идват в наве-
черието на очаквано 
решение на Върхов-
ния административен 
съд за такса сградна 
инсталация. Очаква се 
това решение да бъде 
окончателно.

 Миналата година 
тричленен състав на 
Върховния админи-
стративен съд отмени 
такса сградна инстала-
ция, но въпреки това 
енергийното минис-
терство обжалва това 
решение.

с уважение:  
Бисер ПеТков, 

министър на труда и 
социалната политика
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излиза ли Молдова 
от политическата 
криза

КоментирАме

В началото на този 
месец в Молдова се 
разрази остра поли-
тическа криза. Как се 
стигна до нея? През 
февруари се прове-
доха парламентарни 
избори. Нито една от 
партиите обаче не по-
лучи мнозинство, за 
да създаде самосто-
ятелно правителство. 
Краен срок за сфор-
мирането му бе 7 юни, 
след което президен-
тът Игор Додон тряб-
ваше да разпусне пар-
ламента и да насрочи 
нови избори за 6 сеп-
тември. В продълже-
ние на три месеца ра-
ботата на парламента 
бе блокирана поради 
невъзможност да се 
избере председател, 
както и управляваща 
коалиция.

На 8 юни обаче по-
лучилата най-много 
гласове на изборите 
– Социалистическата 
партия, и проевро-
пейският опозицио-
нен блок „Акум” ("Се-
га") се споразумяха за 
създаване на общ ка-
бинет, преди прези-
дентът да разпусне 
парламента и на фона 
на остра съпротива 
от досегашните упра-
вляващи – Демокра-
тическата партия на 
премиера Павел Фи-
лип и малката партия 
„Шор”, които бойко-
тираха парламентар-
ното заседание. Въ-
преки техния бойкот 
парламентът събра 
кворум. За председа-
тел бе избрана Зина-
ида Гречани – бивш 
премиер на страна-
та в периода 2008-
2009 г. от Социалис-
тическата партия, а за 
премиер бе посочена 
Майя Санду (на сним-
ката) – икономист и 
бивш министър на об-
разованието от 2012 
до 2015 г. За отбеляз-
ване е, че на заседа-
нието на парламента 
на 8 юни  присъстват 
президентът Игор До-
дон, руският посла-
ник Олег Васнецов, 
посланикът на САЩ 
Дерек Хоган и ръко-
водителят на делега-
цията на Европейския 
съюз в страната Пе-
тър Михалко, които 
приветстваха преодо-
ляването на полити-
ческата безизходица 
в страната.

Конституционни-
ят съд обаче в съ-
щия ден на свое за- Цветан илиев Петьо ДаФинкичев

От стр. 1
Стигам до последни-

те му изяви – наедрял, 
остарял, но самоуве-
рен. Господар на репу-
бликата! Докопа се поч-
ти до върха на Стълбата 
на Смирненски. Не е ше-
га работа да държиш в 
ръцете си цялата власт. 
Пардон, без президент-
ската. Бизнесменът Иво 
Прокопиев твърди, че 
държавата е привати-
зирана, не казва от ко-
го. Страх го е от поредни 
прокурорски проверки, 
съдебни дела, конфис-
кации и прочее издева-
телства. Категоричен е: 
4 млрд. лв. изчезват зад 
граница ежегодно заед-
но със собствениците на 
проспериращи доскоро 
фирми, бягащи в чужби-
на. Не че ми е безкрай-
но симпатичен бивши-
ят съсобственик на „Ка-
олин”, придобил комби-
ната за жълти стотинки 
и успял да го изтъргува 
за 100 и кусур милиона 
евро на немците. Въоб-
ще в душата 
на електора-
та  е вселена 
подозрител-
ност и анти-
патия към бо-
гаташите. Гне-
ти усещането, 
че те са стана-
ли такива за 
наша сметка 
или поне ос-
новната част 
от онези бли-
зо 1000 име-
на, изредени 
в списъка на 
преуспелите, 
са много, ама 
много съмни-
телни от кри-
минална и мо-
рална гледна 
точка…

Ако има 
нещо вярно 
в твърдения-
та на Проко-
пиев, то е, че 
уж не сме мо-
нархия, а няма 
важен въпрос, 
който да не се решава 
лично от Б. Борисов. Не 
това е най-страшното, а 
разделението на нация-
та на бедняци и олигар-
си и най-вече на свои и 
чужди. Партията ГЕРБ е с 
не повече от 70 хил. ду-
ши. Реално опозицията 
в лицето на столетница-
та ги бие по численост. 
А като октопод са про-
никнали навсякъде – ко-
мандват, често неком-
петентно и грешно, но в 
свой интерес. Затова бу-
ксуваме. Десетина про-
цента са симпатизанти-
те на управниците, трог-
нали се да отидат до ур-
ните на евроизборите. 
Останалите 90 на сто не 
одобряват управление-
то, апатични са и не вяр-
ват, че с бюлетини нещо 
ще се промени. Не им 
се нрави системата - не 
конституционното оп-
ределение за държав-
но устройство, а начи-

нът на функциониране. 
Критикарите на социа-
лизма пропускат „дреб-
ната” подробност, че от 
царство към република 
преминахме с референ-
дум. Може да е имало 
на места нарушения при 
провеждането му, но са 
останали още живи съв-
ременници на събитие-
то. Масово и ентусиази-
рано, с огромно жела-
ние народът се е разде-
лил с монархията. След 
10 ноември 1989 г. към 
нито един кардинален 
проблем не е подходе-
но така. Поне 80 на сто 
бяхме против влизане-
то в агресивния блок 
 НАТО, бомбардирал в 
онзи момент безпри-
чинно Белград. 

Уж щях да пиша при-
повдигнато есеистично 
слово за рождения ни 
ден. А отново задълбах 
в темата за несправед-
ливостта на съвремието 
ни. За разлика от доста 
заблудени люде усети-
хме още в началото, че 

нещата не тръгват до-
бре. Консултациите на 
пръкналата се от нищо-
то „демократична” опо-
зиция в американско-
то посолство преди за-
седанията на Кръглата 
маса хич не ни се нра-
веха, нито запалването 
на Партийния дом, взри-
веният мавзолей на Ге-
орги Димитров. Да не 
продължаваме с при-
ватизациите за левче, с 
ликвидационните съве-
ти и прочее. 

Направихме своя 
„Пенсионери” лилав. 
Символиката на цвето-
вете бе от особено зна-
чение. Помним левскар-
ската агитка при гро-
менето на парламента 
през 1996-1997 г. Иван 
Костов подскачаше ка-
то маймуна в такт със 
скандирането „Кой не 
скача, е червен!”. Око-
ло него същото праве-
ха и бъдещите му ми-

нистри. Странното е, 
че един става премиер 
след пожари и разру-
шения, а друг – с обе-
щания за възмездие, но 
не го наказва. Истината 
е, че безпогрешно раз-
брахме журналистиче-
ския си дълг – да казва-
ме на поколението съ-
зидатели, поставили на 
достойното 27-о място 
сред държавите на пла-
нетата прекрасната ни 
родина по брутен въ-
трешен продукт на гла-
ва от населението, че ще 
бъде пожертвано. Стра-
хуващите се за хляба си 
колеги в по-голямата 
част показваха събити-
ята както е удобно на 
победителите, премъл-
чавайки вероломството 
им. Ние, първият екип, 
вече бяхме пометени от 
синята метла. Зависехме 
единствено от читате-
лите. А те трябваше да 
знаят онова, което влас-
тта се опитва да скрие – 
че ще бъдем най-бедни-
те в Европа. Земята, смя-

тана за късче 
от рая, пло-
дородна, с ра-
ботлив и гос-
топриемен на-
род, постепен-
но ще се пре-
връща в мес-
топребивава-
не на бързо 
умираща на-
ция, топяща се 
от емиграция, 
мизерия, ха-
ос, корупция, 
печалбарство 
в здравеопаз-
ването. Ще бъ-
дем донор на 
млада кръв и 
умове за прех-
валения алчен 
Запад…

Не ни се 
разминаха не-
приятностите. 

Наложи се да се произ-
веждаме в провинция-
та. Благодарни сме на 
директора на врачан-
ската печатница „По-
липринт” Петър Генов, 
който не се уплаши. На 
натиска от тогавашни-
те му шефове да спре 
да ни печата отговаря-
ше, че няма как, понеже 
сме предплатили за по-
ловин година напред и 
не може да ни върне па-
рите. То си беше и така, 
за което дълбок поклон 
на абонатите – с тяхна-
та помощ многократно 

е оцелявал „Пенсионе-
ри”. Злосторници запа-
лиха редакцията – седе-
сарската злоба нямаше 
граници. Неизвестният 
извършител естествено 
не бе открит. Кошмарни 
бяха и ревизиите. След 
безкрайно ровичкане в 
счетоводните докумен-
ти зададох директен въ-
прос: докога ще ни тор-
мозите? Нямаме складо-
ва наличност, придоби-
ти активи, международ-
на търговска дейност, 
тайни банкови смет-
ки. Оборотите са про-
зрачни. По-възрастна-
та от данъчните посочи 
с пръст нагоре: „Разпо-
редено е?!” Споделяме 
главоболията си зара-
ди онези, дето се чудят 
защо сме на 107-о мяс-
то по свобода на слово-
то, след като преди де-
сет години сме били на 
37-мо заедно с Франция. 
Ами заради това – Еле-
на Йончева го нарича 
бухалка, Иво Прокопи-
ев – прокурорско свое-

волие, а прези-
дентът Румен 
Радев – опас-
ност от авток-
рация… 

Стигнах и до 
нашия колектив. Сним-
ките ни не са много и 
обикновено са по по-
вод: освещаване на ре-
дакцията, отбелязване 
на юбилеи, теглене на 
печелившите в томбо-
ли и дори заседание на 
редколегията. Заслуга-
та е на доайена - опе-
ратора-фотограф Ди-
митър Бебенов. А мла-
дият Юрий Стоянов ни 
е щракнал строени на 
дневна светлина. За съ-
жаление някои от коле-
гите вече не са сред нас 
по възрастови, здраво-
словни и трагични при-
чини. Няма ги на стра-
ниците на изданието и 
доста от прекрасните ни 
постоянни автори. Но да 
прогоним тъгата! Живи-
те сме на поста си. Вре-
мето лети неудържимо. 

Накрая си позволя-
вам да изкажа благодар-
ност на пчеличките, ко-
ито списват и обработ-
ват материалите. Криси, 
Наталия, Марги, Уля, Со-
ня, Албена, Ели, Надето, 
Цецо, Иван. Добри думи 
дължим на нещатния и 
изключително отгово-
рен и даровит сътруд-
ник Иво Ангелов, както 
и на онези, които не ни 
забравят – гостуват на 
страниците в делник и 
празник и  в този брой 
са заедно с нас и чита-
телите. 

Времето лети…

седание обяви за не-
конституционни реше-
нията на парламента, 
тъй като не бил спа-
зен крайният срок от 
24 ч. на 7 юни. От-
страни и Игор Додон 
от президентския пост. 
А и Демократическа-
та партия, която досе-
га управляваше, чий-
то лидер - олигархът 
Владимир Плахотнюк, 
ръководи страната от 
2015 г., не искаше да се 
откаже от властта. Така 
се създаде двувластие, 
което продължи око-
ло седмица. Социали-
стите заедно с „Акум”  
разполагаха с 61 депу-
тати от общо 101, ко-
ето им позволява да 
одобряват назначения 
и да приемат закони. 
Новоназначената ми-
нистър-председателка  
Майя Санду призова 
самия олигарх да не се 
съпротивлява на нова-
та реалност и да гаран-
тира мирно предаване 
на властта.

На 14 юни  правител-
ството, сформирано от 
Демократическата пар-
тия, подаде оставка. Та-
ка въпросът за двув-
ластието в страната бе 
решен в полза на но-
вия кабинет, сформи-
ран от социалистите и 
блока „Акум”. Полити-
ци и бизнесмени, свър-
зани с Демократична-
та партия,  напуснаха 
страната. Нейният ли-
дер - олигархът Вла-
димир Плахотнюк, съ-
що напусна и замина 
при семейството  си в 
Швейцария.

На 15 юни на извън-
редно заседание, про-
дължило не повече от 
5 минути, Конституци-
онният съд в Молдова 
отмени всички свои ре-
шения, довели до двув-
ластие и непризнава-
не на новото прави-
телство. Така властта в 
страната изцяло пре-
мина в ръцете на но-
вия кабинет с премиер 
Майя Санду. 

Въпросът е колко из-
дръжлива би могла да 
бъде новата управлен-
ска коалиция.

догодина, когато навлезем в тридесетте, 
хвалбите ще са повече от споделените пробле-
ми. няма да пропусна да подчертая ролята и 
на абонатите. те са нашата гордост и опора. 
Успехът на „Пенсионери”, силата, с която той 
преминава през превратностите на прехода, 
са благодарение на тяхното доверие и обич. 
да са живи и здрави още дълги години и да пра-
вят необходимото редиците ни да се множат! 
те знаят как. 

да ни е честит 29-ият рожден ден!
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ЗАЩо СЪм АБонАт

росица и майка й Фанка

На сëадка раздóмка в с. Äряново

Отново пред 
черната дъскаСкъпи приятели, уважаема ре-

дакция, честит рожден ден! Ние 
сме семейство ива, калин, Ма-
рио и никол николови от с. По-
дем, обл. Плевен. 

Щастливи сме да споделим 
своите комплименти към люби-
мия вестник. Да, мла-
до семейство 
сме, но бла-
г о д а р е -
ние на 
в а с 
с м е 
о т -
лич-
н о 
и н -
ф о р -
мира-
ни, за-
щото на-
м и р а м е 
време и за лю-
бимото си четиво. 

Ние сме годишни абонати на 
вестника и всяка сряда, когато се 
върнем от работа, го взимаме от 
пощенската кутия и започва го-
лямото и любопитно прелиства-
не. Знаете ли, нищо не липсва в 

изданието, то наистина е четиво 
за всички възрасти и всеки от се-
мейството ни намира по нещич-
ко за себе си - актуални новини, 
интересни интервюта, история, 
фолклор, кръстословици и судо-
ку, рецепти, споделени човешки 

съдби. И това ако не 
е благодат, здра-

ве му кажи! Да 
си на 29 е 

с т р а х о т -
но: го-

лям си, 
за да 
бъдеш 
о т г о -
ворен, 

м ъ д ъ р 
си, за да 

в з и м а ш 
правилни-

те решения, 
силен си, за да 

работиш усилено, оби-
чащ си, за да имаш сплотено се-
мейство! 

Ние сме част от него и сме гор-
ди с това, че имаме привилегия-
та да ви се наслаждаваме, да ви 
четем и обичаме!

Мъдри сте, „Пенсионери”!

Какво е вестник „Пенсионери”, без да е в 
ръцете на всеки пенсионер в дома му! Не е 
късно да го имате, да се абонирате! Абона-
ментът продължава!

Ние сме абонати и го четем с удоволствие!
Маргарита Таргова, сП-2004, варна

Наскоро в ямбол-
ското село Боя-
ново бе органи-

зирана среща  на уче-
ници от основното учи-
лище набор 1947 г. От 
четиридесет и двама 
души от преди шест-
десет години успяха да 
се съберат десетина съ-
ученици, дошли от раз-
лични краища на стра-
ната.  Някои се раз-
познаха от пръв по-
глед,  на други им бе-
ше нужно време да се 
досетят кой кой е, но 
пък прегръдките и це-
лувките след това бяха 
много сърдечни и тро-
гателни! Когато емоци-
ите позатихнаха, всич-
ки единодушно решиха 
най-напред да отидем 
на неделната църковна 
служба и се отправихме 
към църквата. Свеще-
никът беше приятно из-
ненадан от груповото 
посещение и с вълне-
ние ни отправи благо-
словията си. След  служ-
бата  поехме към учи-
лището, което въпре-
ки неделния ден беше 
отворено заради гос-
тите. Влезли в класна- та си стая, насядахме 

по чиновете си и се 
отдадохме на споме-
ни.  Залепихме на чер-
ната дъска снимки на 
класа отпреди шест-
десет и повече  го-
дини, разказвахме си 
случки, спомнихме си  
за учителите и съуче-
ниците, неуспели да 
присъстват  на среща-
та. Почетохме паметта 
на четирима души, ко-
ито вече не са между 
живите. После всеки 
разказа нещо за се-
бе си, за семейство-

то си, след което раз-
говорите продължиха 
на обяд в ресторанта.

Накрая, след като си 
направихме снимки за 
спомен и си  размених-
ме телефони, имейли и 
адреси,  всички изра-
зихме благодарност на  
съученичката си - орга-
низаторка на срещата, 
Станка Тодорова с по-
желание след две-три 
години да се срещнем 
отново  в родното си 
село.

юлияна Донева, 
ямбол

Преди 60 години...

четем го с 
удоволствие

Росица Павлова е че-
връста родопчан-
ка, която с умела 

ръка ръководи смесен 
магазин в село Дряново, 
община Лъки, Пловдив-
ско. Тук къщите са нака-
цали една над друга, ся-
каш изсипани от стръм-
нината на върха Моги-
ла, където е и свещеното 
място Герге, почитано 
много от местните хора. 
Росица поднася пъргаво 
и с усмивка кафе или чай 
на десетината баби, до-
шли да се видят. Тяхна-
та сбирка е традицион-
на - всяка сутрин към 7 
часа, щом Росица отво-
ри магазина, те са тук. 
Eдна от тях носи от до-
ма още топла погача, ша-

рена сол или друг мес-
тен специалитет, които 
жените похапват и дъл-
го си приказват. Редуват 
се в носенето на питка-
та. Говорът им е красив, 
напевен, родопски, ня-
кои думи са си техни - 
никой, дошъл отдалече, 
не ги знае и се  опитва да 
ги разбере. Ако не може, 
ги пита. Росица им е не-
що като домакин, бабите 
са насядали около дъл-
га маса, приказките им 
са благи като сложено-
то на масата. На края е 
седнала майката на Ро-
сица - Фанка Ушева. Тя 
е на 77 г., много приказ-
лива, сърдечна и сим-
патична жена. Разказва 
ми как някога работела 

в  ТКЗС-то, копаели, са-
дели картофи, събира-
ли сено. Когато тръгвали 
сутрин с колите към ни-
вите, докато работели и 
като се връщали, все пе-
ели. Вечер се събирали 
на седенки – нямало ра-
дио или телеви-
зор. Те били тях-
ната забава – 
тогава пак пее-
ли, но и шиели, 
плетели, тъчели 
красиви родоп-
ски тъкани. Ед-
на от друга зах-
ващали модела 
и ставали чудни 
платна, пъстри 
чорапи, извеза-
ни терлици, из-
кусни гривни и 
гердани. И днес, 
като се съберат, 
всяка от тях си 
е сложила по 
някакъв накит, 
който сама е оплела. Не 
губят чувството си да са 
красиво натъкмени и 
подредени както някога 
на младини. Фанка раз-
казва надълго за двете 
си дъщери, за четирите 

внучета и три правнуче-
та. Росица е една от дъ-
щерите й, самата тя ве-
че е баба на две внучета 
- от сина и от дъщерята. 
Затова баба Фанка е бо-
гата с три правнучета от 
двете си дъщери, всички 

посреща у дома с богата 
трапеза, наредена с ха-
рактерните тукашни го-
зби – качамак, трахана, 
марудници, клин – все 
вкусотии, които ги няма 
никъде другаде по све-

та. А баба Фанка, освен 
че ги нагостява, сяда да 
им разказва някогашни 
истории, когато у дома 
били пет деца, но винаги 
намирали повод да по-
пеят и да се повеселят. 

Приказките на въз-
растните жени ня-
мат край - от разка-
зи за пелените на 
бебетата – техни-
те деца някога, до 
препаските, торби-
те, месалите, кър-
пите и чергите, ки-
тениците и везани-
те на ръка терли-
ци – кое как става, 
какви шарки са най-
красиви – нещо ка-
то консултация в 
модно ателие. Но 
и за градината, за 
планината и за хо-
рата. В този момент 
дойде хлябът в ма-
газина. Всяка баба 

си взе в характерните 
шарени родопски тор-
би по два и потеглиха 
към домовете си. Роси-
ца ми разказва, че той е 

производство на мест-
ната кооперация. Бил 
много вкусен и натура-
лен, снабдяват дори ма-
газини в Пловдив с не-
го. Тук, в селото, има че-
тири магазина, продъл-
жава тя. Всички хора са 
задружни – общи са им 
празниците и делници-
те, веселят се, продъл-
жават да пеят и да об-
менят информация за 
всичко случващо се в 
техния живот.   Днес в  
Дряново, в самата па-
зва на Родопа планина, 
са останали предимно 
възрастни хора. Но жи-
вотът им е спокоен сред 
тишината на боровете, 
чистия въздух, хубава-
та храна, в очакване де-
цата им да ги навестят, 
защото те са по градо-
вете. 

Мъдростта им под-
сказва, че рано или 
късно красотата наоко-
ло непременно ще вър-
не младите към родни-
те им места.
Дора алексанДрова         

...и сега

мия вестник. Да, мла-
до семейство 
сме, но бла-
г о д а р е -
ние на 
в а с 
с м е 
о т -
лич-
н о 
и н -

ку, рецепти, споделени човешки 
съдби. И това ако не 

е благодат, здра-
ве му кажи! Да 

си на 29 е 
с т р а х о т -

мира-
ни, за-
щото на-
м и р а м е 
време и за лю-
бимото си четиво. 

лям си, 
за да 
бъдеш 
о т г о -
ворен, 

м ъ д ъ р 
си, за да 

в з и м а ш 
правилни-

те решения, 
силен си, за да 

работиш усилено, оби-

извезани от Фанка родопски терлици
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на тази Земя от него?”
„Бъдете искрени, 

честни! Бъдете в то-
зи свят, но не от този 
свят…”

„Няма утъпкана пъ-
тека към Бога. Той е 
Състрадание и Любов. 
В нас и с нас ще е, ако 
сме съхранили Човеч-
ността. Плодовете на 
доброто, което сме сто-
рили, тогава никога не 
ще ни се отнемат. Ни-
кога, никога. Ни в то-
ва съществувание, ни 
в следващо. Но ако пъ-

тят ни тръгва 
от сърцето, да 
не се надява-
ме да е равен и 
спокоен…”

„ П о м н е т е , 
всяка минута, 
всяка секунда 
от онова, ко-
ето трябва да 
премине през 
човешката ду-
ша на Земята, 
са строго пре-
д о п р е д е л е -
ни. Упование-
то във Висша-
та сила ни по-
мага да поне-
сем и най-теж-
ки изпитания с 
лекота. Тряб-
ва да живеем 
със съзнание-
то: дори кога-
то губим, пе-
челим… един 
урок. Имаме 
ли благородна 
цел, работим 
ли ден и нощ 

за нея, заслужим ли 
я, ще ни се даде.”

„Днешният ден – 
това е всичко, което 
имаме. За днес…“

„За да се разкри-
ят границите на въз-
можното, трябва да 
се премине през не-
възможното.“

„Потребни са огро-
мни усилия да устоим 
вярата и задържим 
постигнатото. Едва 
тогава то ще разцъф-
ти. Ще ни дари пре-
красни плодове. Ако не 
сега, занапред.”

„Колкото по-здраво 
сме стъпили на земята, 
толкова по-далеч сме 
от звездите.”

„Ако щастието и 
нещастието изграж-
дат пътя, Мъдростта е 
крайната цел. Доброта 
и Любов я осветяват! 
Празник е денят, в кой-
то сме добри.“

„Човек не може да 
бъде сам – дори в са-
моналожено заточе-
ние. Висшите духовни 
същества и тогава ни 
подкрепят. Не се бой-
те от самотата – Мой-
сей, Исус и Мохамед са 
намерили Бога в пусти-
нята…“

„От каналите, траси-
ращи Космоса, узнавам 
онова, което ме инте-
ресува. Мисията ми на 
Земята е да докажа, че 
едно обикновено чо-
вешко същество може 
по духовен път да об-
щува с пулсиращата и 

Продължение от бр. 24
„И друго – човек е 

не само туй, до което 
се домогва, а най-вече 
онова, което му липс-
ва. И от което се ли-
шава в името на нещо 
по-висше. Затова тол-
кова се цени постиг-
натото с много, мно-
го труд. И още, помис-
лете: с какво богатите 
на притежание пре-
възхождат богатите на 
желание? Изгубеният 
покрив над главите не 
ни ли приближава до 
звездите?”

„Събити-
ята в жи-
вота ни-
кога не са 
лоши. Лош 
е начинът, 
по който ги 
възприема-
ме. Родите-
лите бър-
кат, ужасно 
бъркат, ко-
гато волно 
или невол-
но манипу-
лират ро-
жбите си.”

„Човекът 
е като та-
тула. Зави-
си как гле-
даш на него 
– може да 
се превър-
не в уни-
щожителен 
яд, може и 
в целебно 
биле… Не 
е изключе-

но страданието, кое-
то приемаме за отро-
ва на живота, в уме-
рени количества да е 
нашият цяр…”

„Какво ли не прави 
от нас животът, това 
сиамство от радости 
и скърби… И знаете 
ли що – най-важно е 
човек сам себе си да 
разбере. Другото, дру-
гото е суета.”

„Чуйте… Не красо-
тата - доброто у чове-
ка ще спаси света. Има 
ли нещо по-обаятелно 

страницата подготви соня вълкова
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СПоделете С нАС

Тъжа, че нямам внучета!

разумна Вселена.“
 „От една майка – две 

деца. И двете различ-
ни. Помислете какво на 
тоя свят, при отсъствие 
на духовно просветле-
ние, облагородява по-
вече от многообразни-
те изпитания? Не си въ-
образявайте, че сте ро-
жба единствено на по-
рива любов на вашите 
родители. Създала ви 
е мъдростта на Вселен-
ския разум.”

„На Земята никой ня-
ма право да бъде наре-
чен учител. Ако човек е 
учен, той би могъл само 
да напътства. Единстве-
ният учител на всички 
е Космическият разум. 
Вярвам, че той наисти-
на е справедлив.”

„Нас ни свързва жи-
вотът. После – Отвъд-
ното. Е, и там с духовно 
най-близките сме заед-
но. Душите и в Отвъд-
ното мислят, следова-
телно съществуват.”

„У Духа в Отвъдно-

то се съхраняват най-
светли мисли и чув-
ства от последни-
те му земни прояв-
ления. Телесната се-
тивност ориентира 
душите при тяхната 
еволюция. Непреход-
ният Дух разполага 
с абсолютно безпо-
грешни вътрешни се-
тива. Мнозина са убе-
дени – живее се само 
веднъж. Открехнат ли 
се небесата, с почуда 
съзнават – животът 
не спира. С поредно-
то ново раждане ни-
що не се губи в без-
дната на Необята.”

„Човешкият род, 
затънал в консума-
торство, би се пре-
върнал в завод за от-
падъци.”

източник:
„Зеница към Все-

лената. Свръхфено-
менът Слава Севрю-
кова“, Христо нанев

Здравейте, приятели и 
читатели на любимия ми 
вестник. Тежи ми много 
сериозен проблем и по-
неже виждам, че на ваши-
те страници хората спо-
делят те-
гобите си, 
реших и аз 
да разкажа 
моята.

Дъщеря 
ми е на 41 
години. Все 
още мла-
да, много 
добре из-
глеждаща, 
с хубава 
професия 
– работи в 
престижна 
телевизия. 
Но болка-
та ми е, че 
все още ня-
ма приятел, 
с когото да 
се обвърже 
и да създа-
дат семей-
ство. Тя е образована, 
добре запозната със съ-
временната култура и има 

много приятели, с които 
често се събират и, така да 
се каже, гуляят - посеща-
ват концерти, театри, съ-
бирания всякакви. 

Често се прибира по 

малките часове, е, после 
отива свежа на работа и 
добре се развива там. И 

от всичките тези много-
бройни приятели през го-
дините тя не можа да на-
мери човек, с когото да 
свие семейно гнездо! Има 
връзки ту с един, ту с друг, 
но впоследствие се оказ-
ва, че и те не желаят да 
се обвързват сериозно. 
Ей така им минава живо-
тът. Тя твърди, че над 80 
процента от колегите й в 
работата живеят по този 
начин! 

Не мога да разбера 
днешните млади хора – 
нима освен сладкия жи-
вот и кариерата нямат 
друга цел – създаването 
на поколение? Не ги ли 
интересува какво ще ос-
тавят след себе си? Аз та-
ка тъжа за внучета! Но дъ-
щеря ми само се усмихва 
и махва с ръка – има вре-
ме! А това не е вярно – то 
тече неумолимо и много 
скоро идва старостта! Как 
да й помогна, споделете, 
ако и някой от вас има по-
добен случай, който да е 
решил.

станка сТоянова, 
варна 

Съветите на Слава Севрюкова

Честита 
годишнина, 
колеги!

Прекрасно е, когато човек 
има хубави спомени за отмина-
лите дни. Още по-добре е, кога-
то в тях намира място съпре-
живяното с колегите от в. „Пен-
сионери”. Някой ще каже, че то-
ва сравнение е леко претенциоз-
но. Днес, когато вече името ми 
не е в редакционното каре, бих 
искал да споделя нещо важно за 
това издание. То е седмичник, 
който сам се издържа, без дър-
жавна или друга финансова под-
крепа, не крие името на издате-
ля си. Зад него стоят имената 
на колегите и приятелите му. 
Силата на един вестник е в него-
вия екип. И още нещо: няма как и 
не може да се отрече, че в. „Пен-
сионери“ е трибуна, при това 
обществена, която не пести 
от истината на деня.

Велин ЯВорСКи, 
журналист

Радости и болки. Има та-
кава рубрика. Известно време 
я водих. Трудна работа, чест-
но казано, въпреки че животът 
на всеки от нас е изпълнен как-
то с хубаво, така и с лошо. Но в 
рамките на тридесетина реда 
трябваше да представя нечия 
житейска съдба с проблемите й. 

Още нещо няма да забравя 
от работата си във вестни-
ка. Очакването на пощальона. 
Отначало се питах: „Защо пи-
шат толкова много хората?” 
С течение на времето разбрах 
отговора. Читателите тър-
сеха някого, с когото да споде-
лят и преживелиците, и болки-
те, и надеждите си. Именно чи-
тателите са богатството на 
вестника и преимуществото 
му пред останалите от вест-
никарската сергия. Вярвам, че 
„Пенсионери“ ще продължи да 
бъде на върха. Читателите в 
крайна сметка имат думата! 
Честита годишнина, колеги! 
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Вестник, който се развива

Роден край

Да си пенсионер е привилегия на съдбата. Не все-
ки успява да го стигне, а да пишеш за пенсионери-
те, е двойна привилегия и отговорност. Страни-
ците на вестник „Пенсионери“ ми дават тази въз-
можност вече повече от десетилетие. Остаря-
вах и аз с него, променях се, пенсионирах се. И жи-
вотът продължава на друга скорост, друго ниво 
на активност, с други емоции. Но продължавам с 
радост пиша за тях, с нетърпение споделям оно-
ва, което съм видяла, посетила, разбрала и разка-
зала за хората, стигнали пенсионната възраст. 
И не само за тях. 

През последните години вестникът разчупи 
предишните си рамки и отвори страниците си 
за нови хоризонти за света, живота на млади и 

възрастни, за всички останали. Страниците са 
по-живи, по-пълнокръвни, по-интересни, такъв, 
какъвто е животът около нас. Продължава да се 
освобождава и от автоцензурата, която ограни-
чава мирогледа, свободата на мисълта, приема-
нето на новите понятия и представи за проме-
нящия се динамичен живот. Един вестник в непре-
къснато развитие е голямо предизвикателство 
за колеги и за читатели. Защото будните чита-
тели на възраст продължават да се променят и 
животът променя вестника. С обич, гри-
жа и внимание към възрастните хора. 

Пожелавам му да празнува още 
много рождени дни и да продъл-
жава да се развива!  

Â Òðÿâíà - ãðàäà 
íà ìàéñòîðèòå 

В Трявна историята е 
оставила да живее отко-
лешният възрожденски 
дух. Тук сякаш от при-
казките е пресъздадено  
миналото в рез-
б о в а н и 
разка-
з и , 

и з -
о г р а -
фисани об-
разци от тревненските 
майстори марангози по 
стария градеж на въз-
рожденска Трявна.

Спокойно и тихо 
градче, то приканва гос-
тите да се разходят по 
улицата на занаятите, 
където могат да се ви-
дят майстори, изработ-
ващи своите уникални 
предмети. И как иначе 
– оттук е тръгнал май-
стор Кольо Фичето, за да 
поеме по цяло Българ-
ско и да построи своите 
ненадминати и до днес 
четири моста, 12 черк-
ви, да изографиса мно-
го от тях и още много 
други. Строил майсто-
рът наред с църквите и 
джамии, но навсякъде 
оставил вълшебството 
на ръцете си в тях. Спо-
менат е в класическото 
произведение „Пътува-
не из България” на голе-
мя пътешественик, авс-
троунгареца Феликс Ка-
ниц, който пише, че спо-
собността на този май-
стор да изгражда мосто-
ве и начинът на проти-
востоенето на водата 
трябва да се изучават 
във всички технически 
училища. Възкликвал и 
се чудел още какво би 
станало с този високо 
надарен народ, ако на 
Балканите имаше поне 
едно от техническите 
училища на Италия. 

П ъ т е ш е с т в е н и к ъ т 
сравнил и нарекъл Тряв-
на Българския Нюрн-
берг по подобие на нем-
ския град заради мно-

гото занаяти тук. Стара-
та част на града е обя-
вена за архитектурен 
резерват. Някога тук са 
се чували сечивата на 

майстори куюм-
джии, ре-

збари, 
зог-

р а -
фи, зи-

дари, розовари, коп-
ринари, заради кое-
то Феликс Каниц наре-
къл града така. Първи-
те самородни архите-
кти строели масивни 
възрожденски къщи, 
църкви, училища, а ре-
збарите украсявали от-
вътре олтари и тавани 
в дърворезбовано ве-
ликолепие. Дворове-
те преливали от цвет-
ни градини, създавали 
уют, настроение и вдъх-
новение на хората. Ця-
лото това възрожден-
ско богатство днес е 
събрано в музейна екс-
позиция в Даскаловата 
къща, където още гре-
ят онези две слънца на 
двамата майстори – ста-
рия и младия, хванали 
се на облог чие слънце 
ще свети по-силно, яр-
ко и красиво. Работи-
ли, майсторили дълго, 
без да поглеждат какво 
прави другият. Старият 

майстор 
Димитър 
р е з б о -
вал про-
л е т н о 
с л ъ н ц е , 
м л а д и -
ят Иван 
– есен-
но. Със-
тезание-
то спечелило слънцето 
на стария, но и младият 
бил признат за майстор 
от задругата на майсто-
рите в града. Страхотни 
дърворезби очароват 
от тавана на Даскало-
вата къща. За да станеш 
някога майстор, трябва-
ло 30-годишен труд в та-
зи област и признание-

то на старите майсто-
ри. Единственият, който 
е получил твърде млад 
тази титла, бил Уста Ко-
льо Фичето. 

През ХІІ в., когато въз-
никнал градът, единият 
от братята Асеневци -  
Калоян, пренесъл мо-
щите на светеца Миха-
ил Воин Български. Те 
останали да преспят 
тук, а на същото място 
по-късно бил издигнат 
храм Божи – „Св. архан-
гели Михаил и Гавра-
ил”, съграден през 1820 
г. Около него се засели-
ли други българи. Ста-
рата черква помни го-
лямото кърждалийско 
нашествие през 1798 г., 
когато в нея служели 40 
попове. 

По време на турско-
то робство жителите му 
били облагодетелства-
ни, което много е по-
могнало да се развие 
градът и занаятите. То-

ва било срещу задълже-
нието да охраняват про-
ходите през планината. 
Истинският разцвет тук 
настъпва по време на 
Възраждането, когато 
Трявна става голям за-
наятчийски и търговски 
център. Някои от икони-
те и дърворезбите, не-
зависимо от сюжета, мо-

гат да се вземат 
за творение 
на италиан-
ски майсто-
ри. Ос-
новател 
на тази 
школа е 
папа Ви-
тан Кой-
ов, съз- дал иконоста-
са в църквата „Св. ар-
хангели Михаил и Га-
враил”, и от синовете му. 
По онова време е имало 
само килийни училища, 
нямало къде да се учат 
занаятите. Умението в 
майсторлъка се преда-
вало от баща на син, за 
да се запази тайната на 
занаята. И до ден дне-
шен не могат да се раз-
гадаят силата и трай-
ността на цветовете, с 
които са изографиса-
ни иконите. Те блестят 
с красотата и неповто-
римото си обаяние ве-
че втори век. За всичко 

това в Трявна разказват 
експонатите в Даскало-
вата къща,  160-те хро-
нологично подредени 
икони в Музея на ико-
ните, разположен горе, 
в параклиса над гра-
да, построен от цари-
ца Йоана през миналия 
век. Тя организирала и 
субсидирала санатори-

ум за туберкулозно бо-
лни деца. За всички те-
зи природни и културни 
богатства на града знае 
минаващата през града 
река Дряновска. 

Мостът със статуите 
на четирите основни за-
наята: зидар, художник, 
дърворезбар и иконо-
писец, посреща и изпра-
ща гостите на града. На 
един от мостовете е и ча-
совниковата кула, един 
от символите на града, 
която все още отмерва 
точно времето. В центъ-
ра е старото училище с 
изложбата на теглилки. 

Трявна е родно мяс-
то и на забележителни 
българи – Пенчо Сла-
вейков, баща му Петко 
Славейков, живял тук, 
в днешния дом музей с 
битова и документална 
експозиция. През май в 
тяхна чест се организи-
рат Славейковите праз-
ници. Дядо Славейков 
е бил в Учредително-
то събрание в Търно-
во, министър, депутат, 
участвал е в църковни-
те борби, присъствал е 
на църковния събор в 
Истанбул. Най-голямата 
му заслуга е в литерату-
рата, като се е борил за 
създаване на чист гово-
рим български език, из-
чистен от всякакви тур-
ски и руски влияния. За-
почва с хумористично-

то списание „Гайда”, по-
сле с по-сериозен вест-
ник - „Македония”, из-
дава много списания и 
книжки за жени и деца.

Неговият син Пен-
чо Славейков, роден в 
Трявна, е западен въз-
питаник, завършил ли-
тература и философия в 
Лайпциг, бил е директор 
на Народния театър и на 
Народната библиотека. 
Той също работи върху 
новия литературен бъл-
гарски език, но за разли-
ка от баща си Пенчо се 
стреми да внесе хармо-
ния, финес, изящество. 

Дарина  ненова

Две седмици преди Петровден се пости, а 
блажни ястия се позволяват след края на 
светата литургия. В православния кален-
дар св. Петър е отбелязван като върховен 
апостол, тъй като е по-могъщ и олице-
творява доброто начало, поради което 
Петровден се приема за по-голям празник 
от Павловден. По стара българска тра-
диция на този ден във всеки дом се коли 
курбан от най-младото петровско пиле в 
името на светеца. На трапезата се под-
режда и традиционният за празника бял 
мъж или кутмач - характерно ястие, при-
готвено от бито прясно сирене. Домаки-
нята приготвя още празнична погача, ба-
ница с масло и сирене и тиквеник, ястия с 

пилешко месо. В църквата се носят ябъл-
ки петровки, за да се осветят и след то-
ва се раздават за здраве.

Обредите и ритуалите, които са се 
запазили и до днес, се извършват за пред-
пазване от пожари, градушки и гръмо-
тевици. И докато св. Петър позволявал 
на земеделците да работят на полето, 
св. Павел не разрешавал да се извършва 
никаква земеделска дейност и бил готов 
да изпрати огън от небето, за да накаже 
всеки, дръзнал да наруши категоричната 
му забрана. Затова на Павловден, за да не 
пламнат снопите, освен че не се работи, 
не трябва да се пали огън в огнището или 
пък да се пече хляб. 

ÏÅÒÐÎÂÄÅÍоБреди и оБиЧАи

На 29 и 30 юни православната църква по-
чита паметта на братята Петър и Па-
вел, служили приживе като Христови апос-
толи. На Петровден приключват Петро-
вите пости. 

Според народните вярвания Христови-
те апостоли са не само братя, но и близ-
наци. Свети Петър бил удостоен с висока 
длъжност да пази портите на рая, преце-
нявайки дали да пусне душата на човек в не-
го или да го отпрати към ада. Празникът се 
свързва с жътвата, първите ябълки, млади-
те животни и веселите петровски събори. 
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 Янка рупкина е родена в с. Богданово, Бургаско, през 1938 г. В семейство й ви-
наги се е пеело. Запява народни песни от малка и на 22 години печели първа на-
града от събора-надпяване в с. Граматиково. от 1960 г. в продължение на 30 го-
дини е  солистка на Ансамбъла за народни песни на Бнр. Янка издирва и записва 
стотици оригинални песни от Странджанския край за Бнр и „Балкантон”, снима 
и много филми за Бнт.  осъществява модерни фолклорни проекти с трио „Спе-
шен случай”, с композитора димитър Пенев и с кавалджията теодосий Спасов. 
нейната песен „Калиманку  денку” в обработка на Красимир Кюркчийски впечат-
лява швейцарския продуцент марсел Селие, който я нарежда сред любимите си 
в поредицата албуми на „мистерията на българските гласове”. Световната 
си известност тя дължи на своя изключителен глас и на работата си с вокално 
трио „Българка”. Самостоятелно и с триото осъществява съвместни проек-
ти със световноизвестни музиканти като Кейт Буш, Крис де Бърг,  джордж Ха-
рисън, линда ронстад и „трансглобал Ъндърграунд”.

   За изключителното си вокално майсторство  е удостоена с  високото дър-
жавно отличие орден „Кирил и методий”.

   Преломен момент в живота на певицата е 21 декември 1971 г. на този ден 
група български музикални изпълнители, между които Янка рупкина, Паша Хри-
стова, мария нейкова, Борис Гуджунов, фолклорен ансамбъл „Аура”, трябва да 
заминат за Алжир. Силен страничен вятър и повреда в самолета обаче предиз-
викват инцидента, при който Паша Христова загива. рупкина остава жива, но 
е с изгаряния по ръцете.

От стр. 1
Когато запееше, 

я слушах, но особе-
но внимание не об-
ръщах. Един ден ме 
е чула да си танани-
кам, докато съм се 
занимавала с нещо 
из двора. Извика ме 
при нея и ми каза: 
„Янко, баба, трябва 
да започнем да учим 
песни, искаш ли?” 
Отговорих й, че не 
желая, защото пове-
че ми се играе и щу-
рее с другите деца и 
време за песни ня-
мам.  Хукнах аз по иг-
ри, но не мина мно-
го време, когато ме 
хвана  за ръка, сложи 
ме в скута си и здра-
во ме стегна с крака-
та си. Каза ми: „Ян-
ко, само слушай. За 
5 минути, не повече, 
и ще те пусна да оти-
деш при другарчета-
та си”. Изпя ми едно 
куплетче от бавната 
и трудна песен „Бо-
гдан” и ме пусна да 
тичам. Мина седми-
ца, а тя повече по то-
зи въпрос не ме за-
качи. Викам й: „Бабо, 
уж искаше да ме пра-
виш певица, но нещо 
ме изостави”. Отвър-
на ми: „Насила няма 
да те карам”, но аз 
проявих желание и 
всеки ден по малко 
сядахме и си попей-
вахме. Започнах да 
я моля да ми казва 
текстовете на песни-
те, да ходя на хорото 
на мегдана, отпусках 
се, опознавах, любо-
питствах...

- Първото ви из-
лизане на сцена ко-
га се случи? и него 
ли така добре си 
спомняте?

- Разбира се! Бях 
на 6 годинки, кога-
то излязох на сце-
ната в моето село. 
Покачиха ме на ед-
на маса пред учили-
щето, спомням си, че 

имаше сбор. Изпях пе-
сен, която с днешна да-
та все още не съм запи-
сала, за един убит фрон-
товак на име Петко. Не-
говата майка беше обле-
чена в черно от глава-
та до петите. Дойде же-
ната и застана до мен и 
ми каза: „Янка, ще ста-
неш, бабо, голяма певи-
ца, пожелавам ти го от 
сърце!”  Започнах да пея 
по войнишките застави, 
по околийски и окръж-
ни надпявания.

Знаете ли, щастлива 
певица и жена съм. Му-
зиката има лечебна си-
ла, тя подсилва духа, за-
режда с хубава енергия 
и емоции. Гласа си па-
зя с много пеене. Борис 
Христов казваше: „Една 
брадва колкото я сечеш, 
тя по-остра става, не се 
изхабява”. 

- кое отличие във 
впечатляващата ви ка-
риера бихте опреде-
лила като най-голямо?

- Много  награди съм 
получила. Първото ми 
отличие бе през 1967 
година, бях на фести-
вал в Тунис, в град Кар-
таген получих първата 
си и най-голяма награ-
да - златен медал. След 
тази се заредиха и дру-
гите ми награди - и от 
чужбините, и от Бълга-
рия. Тук получих награ-
дата „Кирил и Методий”. 
Получих признание и от 
Министерството на кул-
турата. Благодарна съм 
на всички!

Зарадвах се и когато 
Ансамбълът за народни 
песни към БНР, бивша-
та „Мистерията на бъл-
гарските гласове” (не 
сегашната), в която бях 
40 години солистка и хо-
ристка, получи „Грами”, 
първото за България.

- освен за огромна-
та аудитория от цени-
тели на фолклора, за 
кого другиго обичате 
да пеете, г-жо рупки-
на?

- Много хора се на-

слаждават на гласа ми 
- и млади, и възрастни. 
Когато реших да стана 
певица, подкрепа ми 
оказаха родителите ми, 
сестрите, брат ми, после 
и съпругът ми (който бе-
ше спортист, сега е горд 
съпруг, баща, дядо, при-
ятел, личност блага, той 
ми даде пълна свобода, 
н е з а -
м е -
н и м а 
п о д -
к р е -
п а ) , 
синът 
м и , 
в н у -
ч е -
т а т а , 
с н а -
ха ми, 
с ъ с е -
д и т е . 
Да ви 
кажа, 
на цял 
с в я т 
т о л -
к о в а 
много 
п я х , 
но на 
м о и -
те ро-
д и т е -
ли твърде малко попях...

Когато гостувам в ра-
дио или телевизия, ста-
вам в 4 часа сутринта, 
за да съм в кондиция в 
7, защото знам, че ще ме 
накарат да пея на живо, 
което не е лесно да пра-
виш рано сутрин. Спом-
ням си как веднъж бях 
във Франция, беше към 
5 сутринта и нямаше къ-
де да се разпея толкова 
рано в хотела. Слязох в 
едно мазе и там се раз-
пях, след това отидох за 
интервюто. Много хора 
ми се радват, а това ме 
радва и мен. Особено 
когато ме срещнат на 
улицата, обичам да съм 
сред хората, в трамва-
ите, в автобуса. Потуп-
ват ме по рамото, изказ-
ват хвалебствия, радват 
ми се, ако не бързам, 
си говорим, обсъждаме 
здравни въпроси.

Българския дух може 
да го съхрани обедине-
нието. Когато си разе-
динен, нищо не можеш 
да направиш. Но лошо-
то е, че ние, българи-
те, като направим не-
що хубаво, искаме да го 
развалим. Аз съм има-
ла много несгоди в ра-
ботата си, но съм за-

пазвала спокойствие.
- освен певица вие 

сте и дипломирана ме-
дицинска сестра. По-
магат ли ви в ежедне-
вието тези умения?

- Да, във всичко ми 
помага тази професия. 
Завърших и психология. 
Помогнала съм на много 
хора на улицата. Спаси-
ла съм и няколко човеш-
ки живота дори.

- най-известната 
ви песен „калиманку 
Денку” от странджа 
ли произхожда?

- Тази песен ми я да-
де братовчед на моя съ-
пруг - Стою Стоев от се-
ло Габър. Първо започ-
нах с тракийски песни. В 
нашето село, макар да е 
в центъра на Странджа, 
незнайно защо пеехме 
тракийски песни. След 
като се омъжих за Геор-
ги Рупкин от село Габър, 

видях и чух, че там се пе-
ят странджански песни. 
След „Калиманку Денку, 
мари хубава” - тази го-
ляма красива песен, нау-
чих и много други стран-
джански, които продъл-
жавам да пея с удоволст-
вие.

- срещали сте се с го-
леми личности, ваши 

п е с н и 
з в у ч а т 
и във 
филми. 
а д м и -
рации!

- Да, 
г л а с ъ т 
ми на-
пример 
з в у -
чи във 
филм с 
х о л и -
вудска-
та ак-
т р и с а 
Андже-
л и н а 
Джоли, 
към са-
ундтра-
ка на 
„ Л а р а 
Крофт”. 
И з п р а -
т и х м е 

дори съобщение на Ан-
джелина, а тя отговори, 
че желае да се срещнем.

Иначе с вокално трио 
„Българка” и група „Бал-
кана”, в която свиреха 
най-добрите народни 
инструменталисти, оби-
колихме света. Незабра-
вим остава за мен кон-
цертът ни в лондонска-

та „Роял фестивал хол” - 
от Калифорния пристиг-

на Джордж Харисън с 
приятели. Това беше 
вълнуваща среща - 
един „бийтълс” да дой-
де да слуша български 
песни. С Харисън се 
познаваме, в неговия 
голям и красив дом 
лично от него полу-
чих подарък - грамо-
фонна плоча с негова 
музика, изработена за 
мен с негов автограф. 
Сред 100-те гости му-
зиканти на тази вече-
ря беше и Ерик Клеп-
тън. Прекрасна вечер, 
сред прекрасни хора.

„Калиманку Денку” 
пък е звучала на сват-
бата на певеца Дей-
вид Бауи, пуснал е мен 
вместо Менделсон, ко-
гато се е женил за съ-
пругата си. Малко пре-
ди да почине, пак е 
пуснал моята песен и 
на сребърната си сват-
ба. Чух се с него тога-
ва, тъжно е, че рано си 
отиде.

- на каквато и да е 
възраст, човек тряб-
ва да мечтае. Поже-
лайте си нещо, г-жо 
рупкина!

- Чувствам се пре-
красно! Благодаря на 
Бог за всичко! За дъл-
гия си творчески път 
искам да благодаря 
на моята публика, ко-
ято много ме подкре-
пя, от сърце съм й при-
знателна! Благодаря и 
за доверието там, къ-
дето журирам, къде-
то съм председател 
по конкурси, събори, 
надпявания. На себе 
си, семейството ми и 
на читателите на вест-
ника пожелавам здра-
ве, радост, късмет, ку-
раж и търпение. Ние, 
българите, сме търпе-
ливи хора и смятам, 
че ще оцелеем, за да 
я има България, наша-
та родина! 

Г-н Ангелов, желая 
на вас и на екипа на  
вестник „Пенсионери” 
здраве - когато човек 
го има, той има всич-
ко! Честит 29-и рожден 
ден на вестника! Бъде-
те усмихнати, дръжте 
се ръка за ръка и слу-
жете все така достой-
но, вярно и честно на 
многобройните си чи-
татели! 

въпросите зададе 
ивайло илиев

Глас, дарен от Бога

В компанията на популярната си колежка 
 Светла Караджова
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Îтнесена от виõъра

таéни за êрасота Плодови маски

не успяла да я пречупи. 
Тогава й обяснила като 
на възрастна, че за да 
посрещне достойно но-
вото време, на жената 
е необходимо оръжие 
– образованието. „Ни-
що няма да има значе-
ние – извисила глас Мей 
Бел – освен твоите зна-
ния и това, което можеш 
да правиш със собстве-
ните си ръце.“ Мей Бел 
не подозирала, че ней-
ната дъщеря ще се пре-
бори не само с костели-
вия орех на образова-
нието, но и ще се спра-
ви блестящо с колосал-
ната задача да опише 
възраждането на побе-
дения Юг.

 Между майката и дъ-
щерята обаче се разго-
ряла сериозна война 
заради колежа. Учение-
то на Пеги прекъснало 
внезапно – през януари 
1919 г., половин година 
след постъпването й в 
колежа, майка й внезап-
но починала и девойка-
та се върнала в бащиния 
си дом, за да изпълнява 
ролята на стопанка. 

 Маргарет мечтае-
ла да се отклони от то-
зи път колкото се може 
повече. Тя наистина ня-
мала призвание да из-
пълнява традиционни-
те си женски задълже-
ния. При това била пър-
вата красавица в Атлан-
та. На осемнадесет годи-
ни вече имала десетки 
предложения за брак.

 Първия път Пеги се 
омъжила с една-един-
ствена цел – да ядоса ба-
ща си и баба си, а и да 
придобие законна въз-
можност да изпита фи-
зическа страст, за каква-
то четяла в романите. 
Избрала рижия, вятър-
ничав и дяволски оба-
ятелен Барън Ап-
шоу. Но веднъж, 
върнала се вкъ-
щи по-рано, на-
мерила в спал-
нята мъжа си 
разгорещен 
и напълно 
гол. Потре-
сена от не-
очакваното 
о т к р и т и е , 
тя отвори-
ла вратата 
на шкафа и 
видяла там 
камериер-
ката, свита на 
кълбо и тре-
переща като 
лист. След час 
съпругът бил 
изгонен завина-
ги от дома Мичъл. 
След като изгони-
ла Барън, на 22 годи-
ни, млада и енергична, 
тя започнала работа ка-
то репортер в един от 
най-големите вестници 
на Атланта – „Журнал”. 

 С Джон Марш Пеги 
се запознала по също-
то време, когато срещ-
нала първия си съпруг. 
Джон избрал идеалния 
момент, за да й направи 

предложение: на след-
ващия ден, след като я 
оперирали от апанди-
сит, и три месеца след 
развода й с Апшоу. Стра-
дащата Пеги гледала в 

преданите му очи и си 
мислела, че има нужда 
именно от такъв човек, 
в чиято любов може да 
се загърне като в топъл 
домашен халат. Ожени-
ли се на 4 юли 1925 г. 

 Веднъж, завеждай-
ки Джон в ранната су-
трин в болницата, по пъ-
тя за работа тя паднала 
и си счупила крака. Счу-
пеното скоро зарасна-
ло, но болката останала 

и прераснала в тежък 
артрит. Маргарет не 

можела да ходи 
около година. 

Наложило се 
да се откаже 

от любима-
та си рабо-
та, един-
с т в е -
ния све-
тъл лъч 
в труд-
ния й 
живот.

 За-
п о ч -
н а л а 
да пи-
ше „От-
н е с е н и 

от виха-
ра“, за да 

се отвлече 
поне малко 

от мрачни-
те мисли. През 

1933 г. романът 
практически бил 

завършен и забутан 
под купчина вестни-
ци. Чиста случайност 
било озоваването му 

в ръцете на известния 
нюйоркски издател Ха-
ролд Летъм. Опитът на 
издател му подсказал, 
че държи в ръцете си 
нещо специално, бест-
селър номер едно. 

Преди 83 години 
на бял свят из-
лиза романът на 

Маргарет Мичъл "От-
несени от вихъра". Ав-
торката му няма дру-
га книга, но затова пък 
единствената, която 
написва, печели "Пу-
лицър" и е обявена за 
романа на всички вре-
мена. Има нещо мис-
тично в живота и края 
на тази жена, която жи-
вее като вихър и уми-
ра, пометена от такси, 
на няколко пресечки 
от дома си.

 Маргарет Мичъл 
се е родила на 8 но-
ември 1900 г. в сър-
цето на американския 
Юг – Атланта. Бракът 
на родителите й бил 
необикновено здрав. 
Баща й, Юджин Ми-
чъл, преуспяващ ад-
вокат, се отличавал с 
мек характер и склон-
ност към тихи занима-
ния. Затова пък майка 
й, Мей Бел Мичъл, по 
баща Стивънс, коло-
ритна, темперамент-
на, с огнени коси и 
ръст 180 см, била ак-
тивна привърженичка 
на феминизма. Марга-
рет растяла изключи-
телно непокорна. Ко-
гато се върнала след 
първия учебен ден, 
казала, че повече ня-
ма да ходи на учили-
ще, защото ненавижда 
аритметиката. Майка 
й, която кипвала бър-
зо и не търпяла въз-
ражения, я шляпнала 
с четката за коса, но 

можност да изпита фи-
зическа страст, за каква-
то четяла в романите. 
Избрала рижия, вятър-
ничав и дяволски оба-
ятелен Барън Ап-
шоу. Но веднъж, 
върнала се вкъ-
щи по-рано, на-
мерила в спал-
нята мъжа си 
разгорещен 
и напълно 
гол. Потре-
сена от не-
очакваното 
о т к р и т и е , 
тя отвори-
ла вратата 
на шкафа и 
видяла там 
камериер-
ката, свита на 
кълбо и тре-

дащата Пеги гледала в пеното скоро зарасна-
ло, но болката останала 

и прераснала в тежък 
артрит. Маргарет не 

можела да ходи 
около година. 

Наложило се 
да се откаже 

лист. След час 
съпругът бил 
изгонен завина-
ги от дома Мичъл. 
След като изгони-
ла Барън, на 22 годи-
ни, млада и енергична, 
тя започнала работа ка-
то репортер в един от 

от любима-
та си рабо-
та, един-
с т в е -
ния све-
тъл лъч 
в труд-
ния й 
живот.

п о ч -
н а л а 
да пи-
ше „От-
н е с е н и 

от виха-
ра“, за да 

се отвлече 
поне малко 

от мрачни-
те мисли. През 

1933 г. романът 
практически бил 

завършен и забутан 
под купчина вестни-
ци. Чиста случайност 

щи по-рано, на-

маргарет мичъл

Както е известно, плодовете 
са полезни не само приемани като 
храна, но и служат за подобряване 
състоянието на кожата, прилага-
ни като маски. Понеже сега е тех-
ният сезон, ето няколко маски, 
които ще допринесат 
да изглеждаме сияе-
щи през лятото:

Черешова 
вземете 2 супени 

лъжици череши без 
костилки. Добавете 
към тях 1 супена лъ-
жица сок от портокал и 
картофено нишесте. след това до-
бавете 1 чаена лъжица алое вера. 
нанесете върху лицето и изчакай-

те 10-15 минути. изплакнете с 
топла вода.

От круши за
 почистване 

с в а р е т е 
100 г ориз, та-
ка че да е на-
пълно разва-

рен. излейте 
излишната вода. 
рендосайте ед-

на узряла круша. 
смесете я с ориза. нанесете върху 
кожата за 10-15 минути. изплакне-
те с вода със стайна температура, 
като използвате масажиращи дви-
жения. Тази маска почиства кожа-
та и свива порите.

С праскови
ако имате суха кожа, смесете 1 

с. л. прасковен плод, направен на 
пюре, с 1 ч. л. зехтин. и не забра-
вяйте, че може да използвате ме-
сестата част на плода под форма-
та на маска, а сока вместо тоник за 
по-мека и еластична кожа.

За сияйна кожа
смесете ½ 

настър-
г а н а 
прас-

кова, 
½ ч. 

л. пчелен 
мед, ½ ч. 
л . к и с е л о 
мляко, 1 ч. 
л. нахут/леб-
лебия на прах 
(за мазна кожа) или 1 ч. л. сухо мля-
ко (при суха кожа) и нанесете полу-
чената смес върху лицето. оставе-
те да престои около половин час и 
изплакнете с хладка вода.

Срещу стареене 
обелете 2 средно големи прас-

кови и ги направете на пюре с по-
мощта на вилица или пасатор, до-
бавете 2 с. л. сметана и оставете да 
подейства върху кожата на лицето 
за 20 минути. изплакнете обилно с 
вода и нанесете хидратиращ крем. 

 Когато пътуваме до 
различни и непознати 
за нас места, винаги на-
учаваме по някоя тайна 
за разкрасяване. 

Така например в 
япония не само кон-
сумират водорасли, но 
ги използват като раз-
красяваща терапия.

В гърция дамите 
използват зехтин, за 
да имат хубава кожа 
и коса. 

В Бразилия една от 
най-любимите напит-
ки на дамите е пресни-
ят сок от моркови. Ос-
вежаващият сок задъл-
жително се предлага на 
плажа. Може да ви зву-
чи пресилено, но бра-
зилките дължат своя 
красив загар именно 
на този сок. Моркови-
те са богати на бета-ка-
ротин, което се отразя-
ва на пигмента на кожа-
та. От друга страна, бо-
гатият витаминен със-
тав (витамини А и Е ) се 
грижи за еластичността 
и младостта на кожата.

Получено от пе-
рнати, срещащи се в 
 австралия, маслото 
от ему се използва ка-
то грижа за кожата и ко-
сата. То има редица ле-

чебни свойства и се смя-
та, че помага при псори-
азис, екзема, акне, изга-
ряния, а също така и за 
подхранване на косата 
и скалпа.

 Ако страдате от из-
тъняване на косата или 
косопад, доверете се на 

копривата и розмарина. 
испанките често из-
плакват косите си с от-
вара от тези билки, ко-
ито ускоряват растежа, 
намаляват омазняване-
то и пърхота и правят 
косата по-лъскава.

 японските гейши 

са използвали ориз на 
прах в продължение 
на стотици години за 
намаляване на бръчки-
те, пигментните петна и 
пъпките. В действител-
ност много козметич-
ни продукти, които се 
предлагат на пазара, из-

ползват като ос-
новна съставка 
оризово брашно. 
Вие също може 
да си направите, 
като в кухненски 
робот сложите 
една шепа суров 
ориз и го смели-
те фино.

 В индия да-
мите се грижат за 
красотата и мла-
достта на своята 
кожа с куркума. 
Ароматната под-
правка се комби-
нира с масло от 
сандалово дър-
во, розова вода 
и прясно мляко. 

Маската трябва да прес-
тои 15 минути на лицето 
и след това се изплаква.

 В германия бира-
та не е само напитка. 
В действителност гер-
манките я прилагат вър-
ху мокра коса за повече 
блясък и обем.

 „Отнесени от вихъ-
ра“ бил публикуван на 
30 юни 1936 г. Всички 
вестници без изклю-
чение го оценили ка-
то огромно литератур-
но събитие. Романът 
се продавал в такива 
огромни тиражи, че 
скоро Маргарет Ми-
чъл станала доста бо-
гата. Но измъчената от 
болестите жена с угас-
нал поглед равнодуш-
но слушала разточи-
телните комплименти 
и искала само едно: да 
скрие главата си под 
възглавницата и да не 
мисли за нищо. 

 Пеги отказала учас-
тие и в снимките на хо-
ливудската продукция 
по книгата й. Не поче-
ла с присъствието си 
и премиерата на фил-
ма в Лос Анжелис. Оп-
исват Маргарет Ми-
чъл като "преродена-
та Жорж Санд" - и тя 
също като нея обича-
ла мъжките дрехи, яз-
дела, пушела и носе-
ла пистолет. Омъжва 
се два пъти и два пъ-
ти се развежда. Обича-
ла да властва над мъ-
жете си. Няколко пъти 
катастрофира с авто-
мобила си и по някак-
ва жестока ирония на 
съдбата след бурния 
си живот умира от-
несена от автомобил. 
Бързо каращо такси 
я помита на 11 август 
1949 г. и 5 дни по-къс-
но Маргарет Мичъл 
умира на 49-годишна 
възраст. 
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Продукти:  патладжан - 2 бр. 
средно големи, горчица - 1 с. л., 
мед - 1 ч. л., балсамов оцет - 1 с. 
л., зехтин - 1 с. л., 3 - 4 стръка пре-
сен босилек, краве сирене - 100 
г, кромид лук - 1 глава, 2 домата, 
мазнина - за пържене, сол, мас-
лини - за декорация.

Приготвяне: Патладжанът се 
измива и се нарязва на кръгчета. 
Поставя се в купа със солена во-
да, за да му се премахне горчиви-
ят сок. Подсушава се и се поръсва 
със сол, след което се изпържва 
в сгорещена мазнина до златис-

Продукти:  2-3 с. л. ленено семе, 6 с. л. овесени трици, 
1 1/2 кофички кисело мляко 0,1 %, 200 мл вода, чесън на 
вкус (пролетно време може и накълцан пресен чесън), 2 
с. л. стрит джоджен/гьозум (сух) или пресен повечко, ня-
колко капки оцет, малко  сол. 

Приготвяне: Съставките се смесват в дълбок съд. Съдът 
се захлупва да престои така едно денонощие, за да набъб-
нат триците и лененото семе. Дозата е за 2 дни. Консумира 
се студено и не подлежи на никаква термична обработка.

Човек като мен, който е истински родолю-
бец, чиято кауза се казва „Вкусната България”, 
смятам, че няма възраст, в която човек да не 
обича страната си, но традицията и нейното 
предаване е един завет, който по-възрастните 
трябва да дават на по-младите. На мнение съм, 
че човекът на възраст трябва да е отговорен 
към нас, по-младите. Поздравявам от сърце ця-
лата аудитория на вестник „Пенсионери”! Да оч-
акваме следващите поколения, които да знаят 
за вас и вашата благодат, която грее от стра-
ниците на четивото. Няма втора или трета 
възраст, има знаещи и можещи хора, които се 
трудят усърдно, честно и почтено. Вие сте та-
кива! Всички сме замесени от българските тра-
диции, които са уникални и трябва да сме горди 
с това. В сакралността на религиите е залегна-
ло числото 33. С няй-голямо удоволствие и тре-
пет очаквам да станете на 33, тогава, когато 
нещата да влезнат в звездните числа. Пожела-
вам на приятелите на вестника да ви четат 
още 29 г., за горницата не гарантирам! (Смее се.)

Още 29 години 
да ви четат!

Продукти за тесто-
то:  ¾ ч. л. сода, щип-
ка сол, две капки оцет, 
550 г брашно, 250 г ме-
ко масло, 2 яйца, 1 ч.ч. 
кисело мляко.

Продукти за плън-
ката:  180 г меко масло, 
1 и ½ ч. ч. кристална за-
хар, 2 ванилии, 1 и ½ ч. 
ч. брашно, 1 яйце за на-
мазване.

Приготвяне: Сложе-
те в купа содата, солта 
и две капки оцет. До-
бавете брашното, след 
това разбийте заедно 
с маслото. Накрая сло-
жете яйцата и кисело-
то мляко. Разбъркайте 
всичко добре с миксер, 
докато получите тесто. 
Покрийте го с фолио и 
го приберете да почине 
час в хладилника. 

През това време при-
гответе плънката. В ку-
па разбъркайте мекото 
масло заедно със за-
харта и ванилиите. До-
бавете брашното, раз-

бъркайте и разрошете с 
вилица, докато получи-
те трохи. Приберете в 
хладилник, докато тес-
тото стане готово.  За-
грейте фурната на 180 
градуса. Постелете го-
ляма тава с хартия за пе-
чене.  Извадете тесто-
то от хладилника. Раз-
делете го на три топки. 
Разточете първата топ-

ка на тънко, около 0,2 
мм, във формата на пра-
воъгълник. 

Ако не е с приблизи-
телно правилна форма, 
поизравнете с нож. 

Разделете си плънка-
та мислено на три. Тряб-
ва да стигне за три рула. 
Разпределете първата 
част плънка върху пра-
воъгълното парче тес-
то. Наронете я с ръце. 
Оставете около санти-
метър от ръбовете. На-
вийте на руло откъм 
дългата страна, като ле-
ко потупвате при вся-

ко превъртане. Край-
ният ръб трябва да се 
пада отдолу на рулото. 
Прехвърлете рулото в 
тавата. Нарежете го ле-

ко по диагонал на пар-
чета с дебелина около 
4 см. Направете шарки, 
като внимателно про-
карате хоризонтално 
вилица по повърхност-
та на рулата. Намажете 
ги с яйце.  

Печете рулата 30 ми-
нути на загрята на 180 
градуса фурна, дока-
то добият карамелен 

загар. Когато 
ги извадите от 
фурната, ги раз-
режете на пар-
чета, защото по 
време на пече-
нето плънката 
се топи и се сле-
пват. Бискви-
тките са вкус-
ни и топли, ко-
гато са по-меки, 
и студени, кога-

то стават хрупкави.
Можете да ги съхра-

нявате в затворена ку-
тия около седмица.

Следва

 Арменската кухня е една от най-древните в 
Азия и почти със сигурност най-старата в Кав-
казкия регион. Създаденото през VI век пр. н. е. 
Арменско царство почти непрекъснато е било 
под влияние или зависимост на перси, римляни, 
монголи, византийци, араби, турци, но въпре-
ки това културата, включително и кухнята, 
се запазват и развиват. нещо повече - кули-
нарната традиция оказва силно влияние вър-
ху тази на селджукските тюрки, впоследствие 
завладени от османците, и много изконни ар-
менски ястия стават известни в европа като 
постижения на турската кухня. един от най-
популярните примери са лозовите сарми, на-
речени толма, а на турски - долма. Подобен е 
и случаят с баклавата, която има персийски 
произход, но турците я заимстват именно от 
арменците. обикновено арменското готвене е 
сложно, а в някои случаи и крайно трудоемко. 
Подготовката на ястията често се състои 
в пълнене, безкрайно месене или приготвяне 
на пюреобразни смеси. едно от „най-мъчител-

ните” блюда е подобният на кюфте кололак, 
който в автентичния си вариант изисква фи-
но счукване на говеждо месо с дървено чукало 
върху гладък камък.

разнообразието от техники ясно личи и в су-
пи като спас на основата на кисело мляко и яй-
ца или бозбаш, при която месото се вари, до-
като започне да се отделя от костите, и чес-
то се подкиселява със зелено грозде или сливи, 
а също и супите, в които се използва позната-
та и у нас тархана. някои от оригиналните ар-
менски сладкиши, например ароматизираният 
с кафе гата, са на основата на дълго и търпе-
ливо приготвяно многолистно тесто, а други 
могат да се опитат чак след две седмици, осо-
бено ако включват плодове и ядки. В десерти-
те намират място и необичайни продукти ка-
то патладжани, зелени домати и динени кори.  

Ако искате и вие да се потопите в очарова-
телния кулинарен свят на Армения, ви пред-
лагаме следните  рецепти  за арменски специ-
алитети:

Продукти:  патла-
джани – не големи, но 
от тъмните, кайма, ориз, 
печени червени чушки, 
домати, праз или кро-
мид лук, копър, магда-
ноз, кимион, черен пи-
пер, червен пипер, сол.

Приготвяне: Измий-
те патладжаните и от-

режете горната част, 
където е дръжката. 
Трябва с помощта на 
нож и лъжица да из-
дълбаете сърцевината 
на патладжаните. По-
солете ги и ги оставете 
тъмният сок да се из-
цеди. Сложете сърце-
вината в гевгир или в 
друг съд с дупки, посо-
лете обилно и оставете 
да пусне кафяв сок. До-
като патладжаните се 
отцеждат, пригответе 
тяхната плънка:  Наре-
жете на ситно кромид 
или пресен лук, може и 
праз. Смесете го с кай-
мата и добавете зеле-
ни подправки – магда-
ноз или копър. Сложете 
кимион, черен пипер, 
червен пипер, ако ги 
обичате. Изцедете чер-
ния сок от патладжани-

Êàрíú ñàлàä

те и ги измийте обил-
но с вода. Напълнете 
готовите патладжани 
с тази плънка. Нареде-
те ги в тавичка, нама-
зана с олио. Сложете 
малко вода и ги изпе-
чете. Докато пълнени-
те патладжани се пекат, 
пригответе гарнитура-

та. Нарежете лук – кро-
мид, пресен или праз, 
и заедно с 1 ч. ч. ориз 
сложете в дълбок тиган 
или в тенджерка. Сло-
жете 2 ч. ч. топла вода 
и оставете лука и ориза 
да къкрят. Когато лукът 
омекне, а  оризът запо-
чне да набъбва,  доба-
вете сърцевината – из-
мита от солта и наряза-
на на ситно, заедно с 1 
или 2 червени домата. 
Преди да отнемете от 
огъня, добавете ситно 
нарязани печени чер-
вени чушки. Отнемете 
от огъня и   прибавете 
подправки по ваш из-
бор. Поднасяте, като в 
чиния слагате 1 пълнен 
печен патладжан, а око-
ло него сипвате от гар-
нитурата с ориз и със 
зеленчуци.

се слагат в блендер и 
се пасират.

     В подходяща 
чиния се нареж-
дат кръгчетата 
патладжани и 
се намазват с 
приготвения 
сос. Върху тях 

се поръсва на-
стъргано сире-

не, след това се 
посипва с наряза-

ния на ситно лук. На-
края се слага от нарязани-

те на кубчета домати.
     Патладжанът се гарнира с 

пресен босилек и маслини.

то. Ху-
б а в о 
е да 
се ос-
т а в и 
в ъ р -
ху кух-
ненска 
х а р т и я , 
за да се от-
страни излиш-
ната мазнина. След 
това се приготвя сос от горчица-
та, меда, балсамовия оцет, зехти-
на и пресния босилек. Всички те 

Êàрíú ñàлàäÊàрíú ñàлàä се слагат в блендер и 
се пасират.

то. Ху-
б а в о 
е да 

в ъ р -

чиния се нареж-
дат кръгчетата 
патладжани и 
се намазват с 
приготвения 
сос. Върху тях 

се поръсва на-
стъргано сире-

не, след това се 
посипва с наряза-

ния на ситно лук. На-
края се слага от нарязани-

ненска 
х а р т и я , 
за да се от-
страни излиш-
ната мазнина. След 

то. Ху-

Ути 
БЪЧВАроВ,  
кулинарен
специалист
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Има ли свят без рак? 
Твърдата обвивка на кайсиевата костилка 
защитава един от най-забележителните 

хранителни продукти на земята!

Амброзия В17
® амигдалин може да поръчате във 

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

В своята книга “Свят 
без рак” американски-
ят писател  Едуард Гри-
фин посвещава на ис-
торията на едно откри-
тие, в чийто фокус е ви-
тамин в17, или амигда-
лин, веществото, кое-
то бързо унищожава 
раковите клетки.

Авторът пише: 
„…Има научни обяс-

нения на лечението на 
рака с витамин В17 и 
недоумявам защо ор-
тодоксалната медици-
на обяви война на ле-
карството, с което мно-
го клиники успешно ле-
кували пациентите си.

Ако лекарството е 
един прост витамин, то 
само за един миг ще се 
разруши една гигант-
ска индустрия, която 
се противопоставя на 
лечението. Фармацев-
тичните компании про-
веждат изследвания са-
мо с химическите съе-

динения, които те съз-
дават. Те никога няма 
да проведат изследва-
не с прости вещества, 
които се продават във 
всеки супермаркет, за-
щото не могат да ги па-
тентоват.“

Веществото амигда-
лин  е открито в плодо-
вите костилки и най-ве-
че в кайсиевите.

Още преди 35 годи-
ни амигдалинът е обя-
вен от  учените за пре-
венция и профилакти-
ка на онкологичните 
заболявания при еже-
дневната му употреба.

Според д-р Ернст Т. 
Кребс младши – биохи-
мик от Сан Франциско, 
ракът подобно на скор-
бута (недостиг на вита-
мин С) и пелагра (не-
достиг на витамин В3) 
не се предизвиква от 
тайнствена бактерия, 
вирус или токсин, а е 
болест на витаминния 

дефицит, предизвикан 
от недостига на ценни 
хранителни компонен-
ти в менюто на днеш-
ния човек. 

Най-много от това 
вещество се съдър-
жа в костилките на 
кайсията, както още 
в просото, лененото 
семе, ябълковите сем-
ки и в много храни-
телни продукти, ко-
ито днешният човек 
не консумира. По-ра-
но плодовете съдър-
жаха витамин В17, и 
то не само в семена-
та, но и в меката си 
част. Днес само ди-
вите плодове съдър-
жат витамин В17. Пло-
дът, който ядем днес, 
е печален резултат от 
многогодишното кул-
тивиране в името на 
размерите и външния 
му вид; меката му част 
вече не съдържа В17.

Преди няколко ве-

ка хората употребява-
ли богатия на витамин 
В17 просен хляб, но се-
га всички предпочитаме 
белия хляб, който не го 
съдържа.

Някога нашите баби 
добавяли в ястията кай-
сии, ябълки и други пло-
дове, съдържащи цен-
ния В17.

Изследвания показа-
ли, че племето Хунза в 
Хималаите никога не е 
боледувало от рак, до-
като храната му съдър-
жала просо и кайсии.
 извадка от доклад  

„…Когато не получа-
ваме адекватна на на-
шия организъм храна, 
той заболява. Ако не по-
лучавате витамин В17 с 

хранителните проду-
кти, то най-добрият на-
чин да го получите е 
чрез добавки към хра-
ната.“

 от къде да си 
набавим витамин 

в17?
За да удовлетворим 

нужните на организма  
от този витамин, съз-
дадохме добавката: 

Амброзия В17® амигда-
лин на фирма „Doleran 
Pharma”.

Амброзия В17® ами-
гдалин -  е високока-
чествен продукт с ат-
рактивна цена в удоб-
на капсулна форма, 
произведен в Бълга-
рия  и покриващ еже-
дневните нужди на ор-
ганизма от ценния ви-
тамин.

Медицина Дълголетие

Êоëко жеëязо ни е нóжно
При определянето на дневните дози на же-

лязото изследователите вземат предвид би-
оналичността на елемента в храните и нива-
та му на абсорбция. Препоръчителната днев-
на доза за възрастни здрави мъже над 19 г. 
е 8 мг дневно. Дневните нужди при жени в 
детеродна възраст са доста по-големи – око-
ло 18 мг на ден и намаляват до 8 мг дневно 
след 50 г. 

Храни, богати на желязо
Добър източник на хемово желязо (форма 

на желязото, която е лесноусвоима) са чер-
вените меса, пилешкото месо и рибата. Мор-
ските дарове (миди, стриди) и говеждият че-
рен дроб също са богат източник на желязо. 
Много зърнени закуски и хляб са обогатени 
с желязо. Въпреки че това желязо е нехемо-
во, което означава, че е по-трудноусвоимо, 
добавянето му към храната има резултат по-
ради високата консумация на такива храни в 
западния тип диета. 

Някои зеленчуци и бобови култури също са 
източник на желязо. Това, което се намира в 
растителните храни, е нехемово, т. е. по-труд-
ноусвоимо желязо. За повишаване на усвоя-
ването на нехемовото желязо се препоръчва 
приемът на животински храни и храни, бога-
ти на витамин С.

Хората, които не консумират животински 
продукти, трябва да внимават диетата им да 
осигурява нужните количества желязо, за-
щото запасите от хемово желязо се изчерп-
ват бързо. 

Предозиране
Предозиране може да се наблюдава само 

след прием на медикаменти, съдържащи же-
лязо. Случайното предозиране е най-честата 
причина за отравяния и смъртни случаи при 
деца до 6 години в САЩ. Симптомите на от-
равяне включват гадене, повръщане, диария, 
виене на свят, обърканост, сърцебиене.

 Ако интоксикацията не се лекува свое-
временно, може да нанесе сериозни щети 
на сърцето, нервната система, черния дроб 
и бъбреците. За това е от изключителна важ-
ност приемът на железни продукти да се из-
вършва под лекарски контрол, след направе-
ни изследвания.
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Китай е 
страте-
гически 
п а р т -
н ь о р . 
Среща-
та меж-
ду два-
м а т а 
л и д е -
ри през 
юни бе 
2 8 - а т а 
през по-
следни-
те 6 го-
дини.

В ди-
п л о м а -
т и ч е -
с к а т а 

област Китай и Русия ко-
ординират тясно дейст-
вията си. Двете стра-
ни, които са постоян-
ни членки на Съвета за 
сигурност на ООН, чес-
то блокират инициати-
ви на западните държа-
ви. Например опитите 
на САЩ и Европа  за 
„умиротворяване” 
на Сирия, по иран-
ската ядрена про-
грама или за  „де-
мократизирането” 
на Венецуела.

Пекин и Москва 
декларират, че ще 
се съпротивляват 
на всичко, което е 
опит за налагане на 
„американска хеге-
мония”.

Русия и Китай 
работят много тяс-
но и във военната 
област. През сеп-
тември 2018 г. руски и 
китайски военни под-
разделения участва-
ха в съвместно военно 
учение „Восток 2018”. 
Москва продължава да 
продава на Китай руски 
оръжия, независимо 
че тя междувременно 
значително разшири 
и собственото си оръ-
жейно производство. 
Особено забележител-

на е скоростта, с която 
Пекин изгражда своя 
военноморски флот.

В Санкт Петербург 
Путин и Дзинпин дадо-
ха тласък и за разширя-
ването на инфраструк-
турата по общата грани-
ца между двете страни 
– дълга 4000 км. Показа-
телен в това отношение 

е строежът на моста над 
граничната река Амур в 
Далечния изток. Китай-
ците за кратък срок за-
вършиха своята поло-
вина от моста, дълъг 
над 2 км. До края на го-
дината се очаква и из-
пълнението на проекта 
от руска страна.

Русия и Китай са 
новите велики 

държави 
и главен фактор за 
сдържането на САЩ. В 
същото време стратеги-
ческите цели и интере-
си на Руската федера-
ция и Китайската народ-
на република са много 
по-близки в сравнение 
с тези на западните дър-
жави.

Колкото и да се от-
насят неприязнено към 
политиката на Китай и 
Русия, САЩ не могат да 
не се съобразяват, че 
продължават да бъдат 
зависими от доставки-

те от Китай на редки 
земни метали и от Ру-
сия на уран и титан. С 
един  удар на перото 
Пекин и Москва могат 
да поставят американ-
ската индустрия на ко-
лене. Тези стратегиче-
ски материали са съ-
ществени компонен-
ти за безброй устрой-
ства, на които милиони 
американци разчитат, 

включително смарт-
фони, самолети, ком-
пютри, навигационни 
системи, както и еко-
логични технологии 
като вятърни турбини, 
енергийно ефективно 
осветление и хибрид-
ни акумулатори. Малко 
вероятно е САЩ да мо-
гат бързо да премахнат 

зависимостта си от дос-
тавките на тези сурови-
ни от други страни. За-
висимостта на САЩ от 
вноса на уран, титан и 
редки земни елемен-
ти е впечатляваща. Ва-
шингтон ги получава 
главно от Китай, кой-
то ежегодно произ-
вежда около 105 хиля-
ди тона, а това е око-
ло 81% от световното 
производство. Забра-
ната или ограничава-
нето на доставката им 
ще причини непопра-
вим удар върху целия 
американски техноло-
гичен сектор. А те се съ-
държат във всеки теле-
фон, във всяка кола и 
самолет.

В ръцете на Русия има 
поне две оръжия срещу 
Съединените щати в об-
ластта на минералите – 
уран и титан. САЩ са 
най-големият потреби-
тел на уран, тъй като в 
Америка има 99 ядрени 

реактора. В същото вре-
ме само 11% от урана, 
доставен за реактори в 
американските атомни 
електроцентрали  през 
2017 г., е произведен в 
самите Щати, а остана-
лите 89% са доставе-
ни от Русия. А тя запо-
чна да доставя уран на 
американците още през 
1993 г. Русия е също ва-
жен доставчик на титан 
за американската ин-
дустрия. Основните по-
требители на титан са 
производителите на са-
молети. А в един само-
лет може да има тонове 
титан. При това корпо-
рация „Боинг” ежегод-
но пуска по 700-800 са-
молета.

Русия може със соб-
ствено решение да ос-
тави Съединените ща-
ти без ядрена енергия, 
да потопи страната в 
тъмнина и да унищожи 
цялата авиационна ин-
дустрия на САЩ. Китай 
може да погребе цяла-
та високотехнологич-
на американска индус-
трия.

Но нито Русия, ни-
то Китай бързат да из-
ползват тези козове. Ето 
защо може да се очак-
ва, че с новата вълна 

от санкции тези индус-
трии ще бъдат заобико-
лени. Малко вероятно е 
да се достигне точката, 
след която няма връща-
не назад.

От гледна точка на 
стратегическото 
превъзходство 

Русия и Китай чудесно 
се допълват и подкре-
пят взаимно. Китай е 
не само втората иконо-
мика в света, а и стра-
на с бързо нарастващо 
политическо влияние и 
военна мощ. Съвкупна-
та мощ на Русия също не 
може да бъде подценя-
вана. По своята военна 
мощ тя отстъпва един-
ствено на САЩ, а към 
това трябва да се доба-
вят забележителните й 
способности да изграж-
да стратегии в между-
народните отношения. 
Двете страни отлично 
се допълват и в сфера-
та на стратегическите 

сили. Русна-
ците са силен 
народ, а ки-
тайците – из-
дръжлив. Вър-
вейки ръка за 
ръка, те могат 
да се справят с 
всяка външна 
заплаха. Но те 
се придържат 
твърдо към 
п р и н ц и п и т е 
за „неприсъе-
диняване към 
каквито и да 
било съюзи, 

нулева конфронтация, 
отказ от блоково про-
тивопоставяне и идео-
логически натиск, а съ-
що така придържане 
към принципа за вза-
имна изгода и взаимно 
зачитане на интереси-
те”. Близостта им в стра-
тегическо отношение е 
основа и за задълбоча-
ване на деловите отно-
шения.

Ако говорим за раз-
витието на междуна-
родните отношения, то 
светът се намира в ста-
дий на велики промени, 
където Руската федера-
ция и Китайската народ-
на република имат ис-
торическа мисия.

Без да се отдава голя-
мо значение на оценки-
те на западните експер-
ти, със сигурност може 
да се твърди, че перс-
пективите за развитие 
на руско-китайските от-
ношения са в посока на 
постепенно, всестран-
но задълбочаване на 
стратегическите отно-
шения и сътрудничест-
во или както ги опреде-
ли президентът Путин: 
„особени партньорски 
отношения, като меж-
ду близки приятели”.

Цветан илиев  

На 5 юни в Порт-
смут лидерите 
на Великобри-

тания, САЩ и Фран-
ция се срещнаха, за да 
отбележат 75-ата го-
дишнина от съюзниче-
ския десант в Норман-
дия по време на Вто-
рата световна война. 
Там обаче не присъст-
ваха лидерите на Ру-
сия и Китай, две стра-
ни, които дадоха свид-
ни жертви по време 
на войната. В същото 
време далеч от Ламан-
ша руският президент 
Владимир Путин прие 
китайския си колега 
Си Дзинпин в Москва 
за началото на три-
дневната му визита в 
Русия. На срещата бе 
отбелязана 70-ата го-
дишнина от установя-
ването на диплома-
тическите отношения 
между Москва и Пе-
кин, като и двете стра-
ни потвърдиха, че от-
ношенията им са по-
добри от всякога. 
„Путин е най-добрият 
и сърдечен приятел” 

каза Си Дзинпин  пред 
руската агенция ТАСС 
преди визитата.

Китайският лидер во-
деше със себе си много-
людна делегация, в ко-
ято бяха включени спе-
циалисти от различни 
области и представите-
ли на големи стопански 
компании. По време 
на визитата бяха под-
писани 30 документа. 
Открит бе китайски за-
вод за леки коли. Об-
съждани бяха въпроси, 
засягащи енергийни и 
инфраструктурни про-
екти, търговски и ико-
номически отношения. 

Подписано бе и спо-
разумение за отказ от 
американския долар и 
използване на рублата 
и юана в двустранната 
търговия.

През последни-
те години отношени-
ята между Русия и Ки-
тай  успешно преми-
наха през изпитания и 

станаха по-зрели и ус-
тойчиви. „Готови сме да 
изведем двустранните 
отношения на още по-
високо равнище”, под-
черта гостът от Пекин 
на международния 
икономически форум 
в Санкт Петербург.

През първите пет 
месеца на тази година 
двустранната търговия 
продължи да нараства. 
Тонът на Владимир Пу-
тин бе почти триумфа-
лен, когато обяви, че 
през 2018 г. 
търговският обмен с 
Китай бележи ръст 

от 25% и достига 108 
млрд. долара.

Русия изнася за Ки-
тай най-вече суровини 
– нефт, газ, въглища и 
дървесина,  докато Ки-
тай продава на Русия 
машини, транспортни 
средства и стоки за по-
требление. Още през 
2010 г. Китай измести 
Германия като най-ва-
жен търговски парт-
ньор на Русия. След 
2014 г. Кремъл се ори-
ентира не само в ико-
номическата, но и в по-
литическата област към 
Китай и Азия. Това със 
сигурност се дължи и 

на западните санкции 
срещу Москва. А в близ-
ко време не се очерта-
ва тези санкции да бъ-
дат разхлабени. Дока-
то Пекин е засегнат от 
търговската война със 
САЩ.

В края на април при 
посещението си в Пе-
кин Путин заяви, че 

Русия и Китай в 
стратегически алианс
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ПеТък, 28 юни 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Вре-

ме за път
13:35 Бързо, лесно, вкусно
14:05 Малки истории
15:05 Предаване за хора с ув-

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

21:00 Панорама с Бойко Васи-
лев

22:00 Госпожо Държавен се-
кретар

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на камерен 

ансамбъл “Софийски 
солисти”

0:35 Кафе
2:20 Култура.БГ
3:20 100% будни /най-добро-

то/
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБоТа, 29 юни 

6:00 Инуяша
6:25 Сребристият жребец
7:15 Сид - дете на науката 2 
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

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

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/ 
15:00 Пантелей  /95 години от 

рождението на Васил 
Акьов/

16:50 Комисията по досиетата 
и отварянето на архиви-
те на Държавна сигур-
ност

17:30 Джинс
18:00 Извън играта
19:00 Умно село
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Господин Селфридж 2
22:20 По света и у нас
22:35 Студио “Х”: Тайфуни с 

нежни имена 
23:45 Незначителност
1:35 Госпожо Държавен се-

кретар
2:20 Кафе
4:05 Днес и утре
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов
неДеля, 30 юни 

6:00 Инуяша
6:25 Сребристият жребец
7:15 Сид - дете на науката 2 
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Възстановителна репе-

тиция /85 години от рож-
дението на Любен Гройс/

14:00 Библиотеката
15:00 Скакалци  /85 години от 

рождението на Васил 
Попов/

16:10 Епиграмите на Темида
16:40 Кадифе 4
18:00 Джаз фестивал в Мон-

трьо “Микстейп”
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Тайните светове
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 България от край до 

край 8
21:15 Лоло
23:00 По света и у нас
23:15 Кървавите скали
1:35 Господин Селфридж 2
3:10 Туристически маршрути
3:35 Кадифе 4
4:55 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/ 
5:55 Телепазарен прозорец

ПонеДелник, 1 юли
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Не-

изчезващите
13:40 Бързо, лесно, вкусно
14:10 Малки истории
14:25 Телепазарен прозорец
14:40 Островът на сините пти-

ци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Хрътката 3
22:00 Госпожо Държавен се-

кретар

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 100% будни /най-добро-

то/
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар
3:10 Туристически маршрути
3:40 Тайните светове
4:30 Брат за брата 3
5:15 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец 

вТорник, 2 юли 
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Не-

изчезващите
13:45 Бързо, лесно, вкусно
14:15 Малки истории
14:25 Телепазарен прозорец
14:40 Островът на сините пти-

ци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Госпожо Държавен се-

кретар
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg

1:20 100% будни 
/най-доброто/

2:20 Госпожо Държавен се-
кретар

3:15 Дойче Веле: Шифт
3:30 Туризъм.бг
4:30 Брат за брата 3
5:15 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец 

сряДа, 3 юли 
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Не-

изчезващите
13:45 Бързо, лесно, вкусно
14:15 Малки истории
14:25 Телепазарен прозорец 
14:40 Островът на сините пти-

ци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Анна Герман
21:55 Госпожо Държавен се-

кретар
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 100% будни /най-добро-

то/
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар
3:10 Туристически маршрути
3:35 Анна Герман
4:25 Брат за брата 3
5:15 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец 

чеТвърТък, 4 юли 
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни

 /най-доброто/
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Не-

изчезващите
13:45 Бързо, лесно, вкусно
14:15 Малки истории
14:25 Телепазарен прозорец 
14:40 Островът на сините пти-

ци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Анна Герман
21:55 Госпожо Държавен се-

кретар
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 100% будни /най-добро-

то/
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар
3:10 Отблизо с Мира

ПеТък, 28 юни
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно 
8:00 Откакто свят светува
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1 
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 Шифт
15:15 Пътувай с БНТ 2
15:45 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1 
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Асен Пейков - българи-

нът от Рим
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 2
21:10 София в един снимачен 

век
21:30 Музика, музика...
22:00 Младите иноватори 
22:30 В близък план
23:00 По света и у нас
23:25 Концерт на Western 

Balkans Band BG
1:00 Натисни F1 
1:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
2:15 Откакто свят светува
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви 2
5:00 Съкровище в двореца

съБоТа, 29 юни
6:00 Олтарите на България
6:15 Спомен
7:05 Ваканцията на Лили
8:00 Бертолдо

8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата 
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/
10:30 Откакто свят светува
11:00 Пазители на традициите
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция 
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Кеймбридж
16:05 Островът на сините пти-

ци
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм
19:55 Музика, музика...
20:25 Дивото зове
21:50 Отворени досиета 2
22:20 По света и у нас
22:35 Ново 10 + 2
23:35 Добър ден с БНТ 2
0:35 Кеймбридж
1:40 Време за губене
2:10 Дивото зове
3:35 Рецепта за култура 
4:35 Асен Пейков - българи-

нът от Рим
5:30 Пиренеите

неДеля, 30 юни
6:00 Време за губене
6:30 Откакто свят светува
7:00 Ваканцията на Лили
7:55 Бертолдо
8:20 Европейски маршрути
8:30 По света и у нас
9:00 Приказките на госпожа 

Виола: Магията на кино-
то - любими музикални 
теми от филми и мюзи-
къли

10:00 Пиренеите
10:30 Домът на вярата

10:45 Олтарите на България
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Концертен цикъл „Сцена 

и маски“
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред 
15:30 №1 Туризмът: Фестива-

лите на Венециела
16:00 Може би фрегата /85 

години от рождението 
на актьора Васил Попов/

17:20 Златни ръце
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Шифт
18:15 Натисни F1 
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува
20:00 Турция през погледа на 

Саймън Рийв
21:00 Музика под звездите
22:30 Туристически маршрути
23:00 По света и у нас
23:15 Добър ден с БНТ 2
0:15 Джинс
0:45 Пътешествия
1:15 Музика, музика...
1:45 Турция през погледа на 

Саймън Рийв
2:45 №1 Туризмът: Фестива-

лите на Венециела
3:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
3:30 Репетиция 
4:00 Младите иноватори 
4:30 Арт стрийм 
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути

ПонеДелник, 1 юли
6:00 Най-доброто от...
6:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/
7:45 Бързо, лесно, вкусно
8:15 Пловдив - Европейска 

столица на културата 
2019

8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ /избрано/ 
11:30 Домът на вярата /избра-

но/ 
11:45 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Туризъм.бг
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция /избрано/
15:00 Южни хроники: Зад кули-

сите
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ /избрано/ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура /

избрано/
19:15 Рецепта за култура 
20:05 Репетиция /избрано/ 
20:35 В близък план 
21:05 Славка /90 години от 

рождението на художни-
ка Славка Денева/

22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред 
23:00 По света и у нас
23:25 Концертен цикъл „Сцена 

и маски“
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ /избрано/ 
1:40 60 минути за култура /

избрано/
2:40 Репетиция /избрано/ 
3:10 Домът на вярата /избра-

но/ 
3:30 Младите иноватори 
4:00 Часът на зрителите

4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

вТорник, 2 юли  
6:00 Най-доброто от...
6:30 Туризъм.бг
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Потомци на Фичето
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред 
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ /избрано/ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:20 Олтарите на България
13:35 Арт стрийм /избрано/
14:00 60 минути за култура /

избрано/
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ /избрано/ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура /

избрано/
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 На опера с БНТ 2: “Отело” 

от Джузепе Верди
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Кървавите скали
1:45 Натисни F1
2:00 Знание.БГ /избрано/ 
2:30 60 минути за култура /

избрано/
3:30 Пловдив - Европейска 

столица на културата

3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви 3
5:00 Съкровище в двореца

сряДа, 3 юли  
6:00 Най-доброто от...
6:30 Рецепта за култура 
7:20 Сцени от модерния жи-

вот в Китай
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Рила – приказна и непов-

торима
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ /избрано/ 
9:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
9:30 Публично изслушване на 

кандидатите за генера-
лен директор на БНТ

11:45 Натисни F1
12:00 Златни ръце
12:15 Публично изслушване на 

кандидатите за генера-
лен директор на БНТ

17:00 Бърколино
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ /избрано/ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура /

избрано/
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 Арт стрийм 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Кървавите скали
1:40 Натисни F1
1:55 Знание.БГ /избрано/ 
2:25 60 минути за култура /

избрано/
3:25 Световно наследство
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви 3
5:00 Съкровище в двореца

чеТвърТък, 4 юли  
6:00 Най-доброто от...
6:30 Домът на вярата /избра-

но/ 
6:45 Олтарите на България
7:00 Репетиция /избрано/ 
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите 

/избрано/ 
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ /избрано/ 
9:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
9:30 Публично изслушване на 

кандидатите за генера-
лен директор на БНТ 

11:45 Натисни F1
12:00 Златни ръце
12:15 Публично изслушване на 

кандидатите за генера-
лен директор на БНТ

17:00 Бърколино
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ /избрано/ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура /

избрано/
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:25 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 На концерт с БНТ 2
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Великият Бък Хауърд
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ /избрано/ 
1:40 60 минути за култура /

избрано/
2:40 Време за губене /избра-

но/
3:10 Олтарите на България
3:20 Световно наследство
3:40 Пътувай с БНТ 2
4:10 Търсачи на реликви 3

ПеТък, 28 юни
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни 
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър: Опасна игра
13:00 Време за губене /избра-

но/
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика 
15:00 100% будни 
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура /

избрано/
17:15 Малки истории
17:30 Опера на открито
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 В близък план
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ: “Български 
уроци - народни танци, 
песни и обичаи”

0:00 100% будни 
1:00 Още от деня
1:40 Време за губене /избра-

но/
2:10 История.bg

3:15 Панорама 
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБоТа, 29 юни
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене /избра-

но/
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Приказките на госпожа 

Виола: Българско - мо-
дерно и класическо

11:50 Европейски маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 Войната на таралежите
14:30 №1 Туризмът: СПА богат-

ствата на Варна
15:00 Откакто свят светува /

избрано/ 
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съдбата като плъх
22:00 Умно село 
22:55 Часът на зрителите
23:25 По света и у нас
23:40 Златни ръце
23:50 Рецепта за култура 
0:50 Ново 10 + 2
1:50 Музика, музика...
2:20 Репетиция /избрано/ 
2:50 Младите иноватори 

3:20 Златни ръце
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 В кадър: Опасна игра

неДеля, 30 юни
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика 
8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Ответен удар
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев  
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Войната на таралежите
14:50 Моето решение
15:05 Пазители на традициите 

/избрано/
15:35 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Осъдени души /110 го-

дини от рождението на 
Димитър Димов/

22:55 Нощни птици
23:55 По света и у нас
0:10 Извън играта
0:55 Библиотеката
1:55 Отблизо с Мира
2:50 Иде нашенската музика 
3:50 Денят започва с Георги 

Любенов
5:50 Под морските вълни: 

Първи стъпки

ПонеДелник, 1 юли  
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Най-доброто от... 
9:45 100% будни 
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва 
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Моето решение
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Туризъм.бг
22:00 Младите иноватори 
22:30 На концерт с БНТ 2
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ: “Часът на 
зрителите “

0:00 100% будни /най-добро-
то/

1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува /

избрано/ 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/ 
4:15 Бързо, лесно, вкусно

вТорник, 2 юли  
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ /избрано/
9:15 Най-доброто от... 
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура /

избрано/
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 До Европа и напред
22:30 Домът на вярата 
22:45 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни 
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите 

/избрано/
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 История.bg
5:45 Малки истории

сряДа, 3 юли  
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ /избрано/
9:15 Най-доброто от... 
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Знаци по пътя: Николай 

Бинев /85 г.от рождение-
то на актьора/

14:25 Музикална разходка в 
парка

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

канал на БНТ: “Послани-
ци на България”

0:20 100% будни 
1:20 Още от деня
2:00 Нощни птици
3:00 Европейски маршрути
3:20 Отблизо с Мира

чеТвърТък, 4 юли  
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ /избрано/
9:15 Атлас /избрано/
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на българската 

музика /избрано/
13:35 Домът на вярата 
13:50 Олтарите на България
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/ 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:35 Златни ръце
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 България от край до 

край 8
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция /избрано/ 
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни 
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 28 юни
06.00 „Трансформърс” еп.25
06.30 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”  

еп.38
15.00 Премиера: „Шест сестри”  

с.5, еп.64
16.00 Премиера: „Сестра Бети“  

с.3 еп.10
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци”  с.13, еп.37
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая”  еп.32
21.30 „Игрите на звездите“ 

- гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.5

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления”  
с.6, еп.12

01.00 „Вечно твоя”  еп.207, 208
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.30 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.20 „НепознатиТЕ” - доку-

ментална поредица

съБоТа, 29 юни
05.50 „Гимназия за чудовища: 

Наелектризирани”
07.00 „Двама мъже и полови-

на”  еп.3, 4
08.00 „Тази събота и неделя” 

- предаване с водещи 
Жени Марчева, Алекс 
Кръстева и Диана Любе-
нова

11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините 
12.30 „НепознатиТЕ“ 
13.00 „Смотаняци“ „
14.40 „Аламинут: Добре дошли 

в България“ - скеч шоу
15.00 „Ловен сезон“ 
16.50 „Заличителят”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерит
20.00 Мегахит: „Индиана 

Джоунс и кралството на 
кристалния череп“ 

22.20 Мегахит: „Х-Мен: Апо-
калипсис“ - фентъзи, 
екшън, приключенски 
(САЩ, 2016), режисьор 
Брайън Сингър, в роли-
те: Дженифър Лорънс, 
Евън Питърс, Никълъс 
Хоулт, Майкъл Фасбен-
дър, Джеймс Макавой, 
Оскар Айзък, Роуз Бърн, 
Софи Търнър

01.10 “Вреден навик” - ко-
медия (САЩ, 2005), 
режисьор Майк Милс, в 
ролите: Лу Тейлър Пучи, 
Тилда Суинтън, Винсънт 
Д`Онофрио, Бенджамин 
Брат, Кели Гарнър и др. 

03.10  „Заличителят” /п./ - 
екшън, психологична 
драма (САЩ, 1996)

неДеля, 30 юни
06.00 „Малкото Пони: Приятел-

ството е магия”  анима-
ция, еп.1, 2

07.00 „Двама мъже и полови-
на”  еп.5, 6

08.00 „Тази събота и неделя” 
- предаване с водещи 
Жени Марчева, Алекс 
Кръстева и Диана Любе-
нова

11.00 „Търси се“ - токшоу с 
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон”  с.2 еп.17
13.00 „Смотаняци 2“
14.40 „Аламинут: Добре дошли 

в България“ - скеч шоу
15.00 Семеен следобед: „Ро-

бинзон Крузо“ 
17.00 „120 минути” 
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 “Каубои и извънземни” 
22.20 „Денят, в който земята 

спря“ - фантастика, 
трилър (САЩ, 2008), ре-
жисьор Скот Дериксън, 
в ролите: Киану Рийвс, 
Дженифър Конъли, Кати 
Бейтс, Джейдън Смит

00.20 „Трудна мишена 2“ - ек-
шън, трилър (САЩ, 2016), 
режисьор Рул Рене, в 
ролите: Скот Адкинс, 
Робърт Непър, Рона Мит-
ра, Темуера Морисън, Ан 
Труонг и др.

02.20 „Двама мъже и полови-
на” /п./ - сериал

02.50 „Търси се“ /п./
03.40 „120 минути” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

ПонеДелник, 1 юли
06.00 „Трансформърс” еп.26
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ 
07.00 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

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

- сериал, еп.39
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.65
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.11
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова.

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.38
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.33
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.17
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления” - 
сериал, с.6, еп.13 (после-
ден)

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.209

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

риал
05.30 „Лице в лице” /п./

вТорник, 2 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” еп.1
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица

07.00 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

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

- сериал, еп.40
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.66
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.12
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13, еп.39

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.34
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.18
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Лонгмайър” - сериал, 
с.5, еп.1

01.10 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.210, 211

02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.40 „Лице в лице” /п./

сряДа, 3 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс”  еп.2
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица

07.00 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

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

- сериал, еп.41
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.67
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.13
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13, еп.40

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.35
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.19
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Лонгмайър” - сериал, 
с.5, еп.2

01.10 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.212, 213

02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.40 „Лице в лице” /п./

чеТвърТък, 4 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” еп.3
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“  
07.00 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

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

- сериал, еп.42
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.68
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.14
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.41
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.36
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.20
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Лонгмайър” - сериал, 
с.5, еп.3

01.10 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.214

02.10 bTV Новините /п./
02.40 „Преди обед” /п./
04.50 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.40 „Лице в лице” /п./

ПеТък, 28 юни
06.00 “Седем часа разлика”  

еп.22, 23
08.00 „Фийби в страната на 

чудесата” 
10.15 “Седем часа разлика” 

еп.24, 25
12.15 Телепазар
12.30 “Двете лица на януари” 
14.30 „Американско момиче: 

Лия се притича на по-
мощ” 

16.30 “Нокаут или Всичко, кое-
то тя написа” 

18.45 „Джак, убиецът на 
великани” - фентъзи, 
приключенски (САЩ, 
2013), режисьор Брайън 
Сингър, в ролите: Никъ-
лъс Холт, Стенли Тучи, 
Юън Макгрегър, Елинор 
Томлинсън, Еди Марсан, 
Юън Бремнър, Иън Мак-
шейн, Уоруик Дейвис, 
Бил Най и др. 

21.00 „Съдията“ - драма (САЩ, 
2014), режисьор Дейвид 
Добкин, в ролите: Робърт 
Дауни мл., Робърт Дю-
вал, Вера Фармига, Били 
Боб Торнтън, Винсънт 
Д`Онофрио, Дакс Ше-
пърд и др.

23.45 “ФАНатик” - трилър (тв 
филм, Канада, 2017), 
режисьор Жан-Франсоа 
Ривар, в ролите: Бетси 
Бранд, Бенджамин 
Артър, Кейти Брайър, 
Алисън Лаудър и др.

01.45 „Баща ми трябва да 
умре“ - криминален, 
психотрилър (тв филм, 
Канада, 2014), режисьор 
Елизабет Гилис, в роли-
те: Синтия Стивънсън, 
Уилям Моузис, Себасчън 
Пигот и др. 

03.30 „Пандорум“ 

съБоТа, 29 юни
06.00 „Бременна на 17“
07.45 “Американско момиче: 

Грейс постига успех” 
10.00 “Тайният живот на Уол-

тър Мити”
12.30 “Като на кино” 
13.30 „Джак, убиецът на вели-

кани”
15.45 “Аватар”
18.45 „Последният ловец 

на вещици” - фентъзи, 
екшън, приключенски 
(САЩ, 2015), режисьор 
Брек Айснър, в ролите: 
Вин Дизел, Роуз Лесли, 
Илайджа Ууд, Майкъл 
Кейн, Армани Джаксън и 
др.

21.00 „Шерлок Холмс“ - прик-
люченски, криминален, 
екшън (САЩ, Германия, 
2009), режисьор Гай 
Ричи, в ролите: Робърт 
Дауни мл., Джуд Лоу, 
Рейчъл Макадамс, Еди 
Марсан, Марк Стронг и 
др.

23.30 Cinema X: “Натрапници” 
- хорър, трилър, фентъзи 
(САЩ, Великобритания, 
Испания, 2011), режисьор 
Хуан Фреснадильо, в 
ролите: Клайв Оуен, 
Карис ван Хаутен, Исан 
Корчеро, Даниел Брюл, и 
др. [16+]

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

02.30 „Тайни“ - трилър (Канада, 
2014), режисьор Къртис 
Крофърд, в ролите: 
Кейтлин Тарвър, Тамара 
Дуарте, Ники Ейкокс, 
Питър Дилън и др.

04.15 „Любовен капан” - три-
лър (тв филм, САЩ, 
2013), режисьор Мишел 
Моуър, в ролите: Сара 
Ланкастър, Дрю Уотърс, 
Наталия Сиглюти

неДеля, 30 юни
06.30 „Американско момиче: 

Лия се притича на по-
мощ” 

08.45 „Обичам те, човече”
11.00 “Нокаут или Всичко, кое-

то тя написа”
13.00 „Съдията“
15.45 „Шерлок Холмс“ 
18.15 “Kingsman: Тайните служ-

би” - екшън, комедия, 
приключенски (Велико-
британия, САЩ, 2014), 
режисьор Матю Вон, в 
ролите: Тарън Еджъртън, 
Колин Фърт, Самюъл 
Джаксън, Марк Стронг, 
Майкъл Кейн

21.00 “Зодиак” - криминален, 
драма (САЩ, 2007), ре-
жисьор Дейвид Финчър, 
в ролите: Джейк Джи-
ленхол, Робърт Дауни 
мл., Марк Ръфало, Клоуи 
Севъни, Брайън Кокс, 
Илайъс Котеас и др.

00.00 „Любовната квартира” 
- психотрилър, романти-
чен (Белгия, САЩ, 2014), 
режисьор Ерик фон Ло-
ой, в ролите: Карл Ър-
бън, Джеймс Марсдън, 
Уентуърт Милър, Ерик 
Стоунстрийт, Матиас 
Схунартс, Изабел Лукас, 
Маргарита Левиева и др. 
[14]

02.00 “Натрапници” - хорър, 
трилър, фентъзи (САЩ, 
Великобритания, Ис-
пания, 2011), режисьор 
Хуан Фреснадильо, в 
ролите: Клайв Оуен, 
Карис ван Хаутен, Исан 
Корчеро, Даниел Брюл, и 
др. [16+]

04.00 „Тайни“ - трилър (Канада, 
2014), режисьор Къртис 
Крофърд, в ролите: 
Кейтлин Тарвър, Тамара 
Дуарте, Ники Ейкокс

ПонеДелник, 1 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, с.2 еп.24
07.00 “Зодиак” 
10.15 “Седем часа разлика” - 

еп.26, 27
12.30 “Прекият път към щасти-

ето”
14.30 “Джак, убиецът на вели-

кани”
16.45 “Американско момиче: 

Грейс постига успех” - 
семеен, юношески (САЩ, 
2015), режисьор Винс 
Марсело, в ролите: Вир-
джиния Мадсън, Кейтлин 
Кармайкъл, Оливия 
Родриго, Рафаел Едхолм 
и др.

18.45 Телепазар
19.00 “Емпайър Стейт” - кри-

минален, трилър (САЩ, 
2013), режисьор Дито 
Монтиел, в ролите: Лиъм 
Хемсуърт, Майкъл Ан-
гарано, Дуейн Джонсън, 
Ема Робъртс и др.

21.00 Премиера: “Виктор 
Франкенщайн” - хорър, 
драма (САЩ, Великобри-
тания, 2015), режисьор 
Пол Макгуигън, в ролите: 
Даниел Радклиф, Джеймс 
Макавой, Джесика Фин-
дли, Андрю Скот, Луиз 
Бриъли, Марк Гейтис, 
Фреди Фокс, Даниел 
Мейз и др.

23.15 “Реката” - драма (САЩ, 
1984), режисьор Марк 
Ридел, в ролите: Мел 
Гибсън, Шейн Бейли, 
Сиси Спейсек и др.

01.45 “Седем часа разлика” /п./ 
-  еп.26

02.45 “Съдията” - драма (САЩ, 
2014), режисьор Дейвид 
Добкин, в ролите: Робърт 
Дауни мл., Робърт Дювал, 
Вера Фармига, Били Боб 
Торнтън

вТорник, 2 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

-  еп.26, 27
08.00 “Тайни” 
10.00 “Седем часа разлика” 

-  еп.28
12.00 Телепазар
12.15 “Петата власт” 
14.45 “Любовен капан” 
16.30 “Американско моми-

че: Лия се притича на 
помощ” - семеен (САЩ, 
2016), режисьор Надя 
Тас, в ролите: Маги Ели-
забет Джоунс, Холи Тод, 
Сторм Рийд и др.

18.30 Телепазар
18.45 “Виктор Франкенщайн” 

- хорър, драма (САЩ, 
Великобритания, 2015), 
режисьор Пол Макгу-
игън, в ролите: Даниел 
Радклиф, Джеймс Мака-
вой, Джесика Финдли, 
Андрю Скот, Луиз Бриъ-
ли, Марк Гейтис, Фреди 
Фокс, Даниел Мейз и др.

21.00 Премиера: “Голямата 
работа” - комедия (САЩ, 
2016), режисьор Бен Фал-
кон, в ролите: Мелиса 
Маккарти, Кристен Бел, 
Питър Динклидж, Кати 
Бейтс и др.

23.15 “Разходка по Мисисипи” 
- драма, комедия (САЩ, 
2015), режисьори Ана 
Боудън и Райън Флек, в 
ролите: Бен Менделсон, 
Ивон Ландри, Райън Рей-
нолдс, Стефани Хонърей, 
Сиена Милър, Алфри 
Уудард и др.

01.30 “Седем часа разлика” /п./ 
-  еп.28

03.30 “Петата власт” - биогра-
фичен, драма, трилър 
(САЩ, Индия, Белгия, 
2013), режисьор Би Кон-
дън, в ролите: Бенедикт 
Къмбърбач

сряДа, 3 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

-  еп.28
08.00 “Любовен капан”
10.00 “Седем часа разлика” - 

сериал, с.3 еп.1
12.00 Телепазар
12.15 “Музика на тишината” 

- биографичен (Италия, 
2017), режисьор Майкъл 
Радфорд, в ролите: Ан-
тонио Бандерас, Джорди 
Мойя, Тоби Себасчън, 
Алесандро Спердути, 
Луиза Раниери и др.

14.30 “Отвъд Африка” - драма, 
романтичен, биогра-
фичен (САЩ, 1985), 
режисьор Сидни Полак, 
в ролите: Мерил Стрийп, 
Робърт Редфорд, Клаус 
Мария Брандауер, Май-
къл Кичън, Майкъл Гоу, 
Малик Боуенс, Рейчъл 
Кемпсън и др.

17.45 Телепазар
18.00 “Зодиак” - криминален, 

драма (САЩ, 2007), ре-
жисьор Дейвид Финчър, 
в ролите: Джейк Джи-
ленхол, Робърт Дауни 
мл., Марк Ръфало, Клоуи 
Севъни, Брайън Кокс, 
Илайъс Котеас и др.

21.00 “Приятелю, Тед” - фен-
тъзи, комедия (САЩ, 
2012), режисьор Сет 
Макфарлън, в ролите: 
Марк Уолбърг, Мила 
Кунис, Джоуел Макхейл, 
Джовани Рибиси, Патрик 
Уорбъртън, Лора Ван-
дервоорт и др. [14+]

23.15 Мисис Даутфайър
01.45 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, с.3 еп.1
03.45 “Натрапници” - хорър, 

трилър, фентъзи (САЩ, 
Великобритания, Ис-
пания, 2011), режисьор 
Хуан Фреснадильо

чеТвърТък, 4 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, с.3 еп.1
08.15 “Разходка по Мисисипи”
10.45 “Седем часа разлика” - 

сериал, с.3 еп.2, 3
13.00 “Зодиак” - криминален, 

драма (САЩ, 2007), ре-
жисьор Дейвид Финчър, 
в ролите: Джейк Джи-
ленхол, Робърт Дауни 
мл., Марк Ръфало, Клоуи 
Севъни, Брайън Кокс, 
Илайъс Котеас и др.

16.00 Последният ловец на 
вещици

18.15 Телепазар
18.30 “Реката” - драма (САЩ, 

1984), режисьор Марк 
Ридел, в ролите: Мел 
Гибсън, Шейн Бейли, 
Сиси Спейсек и др.

21.00 “Приятелю, Тед 2” - ко-
медия (САЩ, 2015), ре-
жисьор Сет Макфарлън, 
в ролите: Марк Уолбърг, 
Аманда Сайфред, Джо-
вани Рибиси, Морган 
Фрийман, Патрик Уор-
бъртън, Джесика Барт, 
Лиъм Нийсън, Джон 
Слатъри и др. [14+]

23.15 “Роден на четвърти юли” 
- военен, драма, био-
графичен (САЩ, 1989), 
режисьор Оливър Стоун, 
в ролите: Том Круз, Рей-
мънд Бари, Том Берин-
джър, Стивън Болдуин, 
Каролайн Кава и др. [14]

02.15 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал, с.3еп.2, 3

04.00 “Любовната квартира” 
- психотрилър, романти-
чен (Белгия, САЩ, 2014), 
режисьор Ерик фон Ло-
ой, в ролите: Карл Ър-
бън, Джеймс Марсдън, 
Уентуърт Милър, Ерик 
Стоунстрийт, Матиас 
Схунартс, Изабел Лукас

ПеТък, 28 юни
06.00 “Теория за големия 

взрив”  с.6 еп.18, 19
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2017)
10.00 “Снежната кралица 3: 

Огън и лед” - анимация, 
семеен, приключенски 
(Русия, 2016), режисьор 
Алексей Цицилин

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

на” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели”  с.8 еп.12, 13
19.00 “Столичани в повече”  с.3 

еп.9
20.00 Премиера: “Новите съсе-

ди”  с.11 еп.2
22.00 “Двама мъже и полови-

на”  с.3 еп.19, 20
23.00 “Кухня”  15 еп. с.4 

еп.15, 16
00.00 “Ченге и половина: 

Новобранец” - комедия, 
екшън, приключенски 
(тв филм, Канада, 2017), 
режисьор Джонатан 
Розенбаум, в ролите: Лу 
Даймънд Филипс, Лулу 
Уилсън, Джанет Кидър, 
Майкъл Коулман и др.

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал

съБоТа, 29 юни
06.00 “Теория за големия 

взрив”  20 еп. с.6 еп.20, 21
07.00 “Приятели” - сериал
09.00 “Добре дошли в Гимна-

зия за чудовища” 
10.00 “Ледена епоха 4: Кон-

тинентален дрейф” 
- анимация, комедия, 
приключенски (САЩ, 
2012), режисьори Стив 
Мартино и Майкъл Тър-
майер

12.00 „Нечиста наука“ - коме-
дия, роматичен, фентъзи 
(САЩ, 1985), режисьор 
Джон Хюз, в ролите: 
Антъни Майкъл Хол, 
Илан Мичъл-Смит, Кели 
ЛеБрок, Бил Пакстън, 
Робърт Дауни мл., Джуди 
Аронсън и др.

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

15.00 “Кухня” - сериал
16.30 “Тя е баща ти” - сериал
19.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
20.30 “Майка под наем” - коме-

дия, романтичен (САЩ, 
2008), режисьор Майкъл 
Маккълърс, в ролите: 
Ейми Поулър, Шабан 
Фалън, Стив Мартин, Грег 
Киниър, Сигорни Уивър, 
Тина Фей и др.

22.30 “Лигата на джентълмени-
те”  с.3 еп.3, 4

23.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

01.00 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Лигата на джентълмени-

те” 

неДеля, 30 юни
06.00 “Теория за големия 

взрив”  с.6 еп.22, 23
07.00 “Приятели” - сериал
09.00 “Гимназия за чудовища: 

Наелектризирани“
10.00 “Майка под наем” - коме-

дия, романтичен (САЩ, 
2008), режисьор Майкъл 
Маккълърс, в ролите: 
Ейми Поулър, Шабан 
Фалън, Стив Мартин, Грег 
Киниър, Сигорни Уивър, 
Тина Фей и др.

12.00 “Снежната кралица 3: 
Огън и лед” - анимация, 
семеен, приключенски 
(Русия, 2016), режисьор 
Алексей Цицилин

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

15.00 “Кухня” - сериал
16.30 “Тя е баща ти” - сериал
19.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
20.30 “Ледена епоха 4: Кон-

тинентален дрейф” 
- анимация, комедия, 
приключенски (САЩ, 
2012), режисьори Стив 
Мартино и Майкъл Тър-
майер

22.30 “Лигата на джентълмени-
те”  с.3 еп.5, 6

23.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

01.00 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Лигата на джентълмени-

те” - сериал
04.00 “Грижовни омайничета” - 

анимация
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

ПонеДелник, 1 юли
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6 еп.24, 
с.7 еп.1

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

09.00 “Комиците и приятели” - 
комедийно шоу (2018)

10.00 “Смотаняци” - комедия, 
екшън (САЩ, 1991), режи-
сьор Джим Ейбрахамс, 
в ролите: Чарли Шийн, 
Кери Елуес, Валерия 
Голино, Лойд Бриджис, 
Кевин Дън, Джон Крайър 
и др.

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

на” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Домашен арест” - сери-

ал, еп.13, 14
18.00 “Приятели” - сериал, с.8 

еп.14, 15
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.3 еп.10
20.00 “Тя е баща ти” - сериал, 

еп.9
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.21, 22
23.00 “Кухня” - сериал, с.4 еп.17, 

18
00.00 “Футболен татко” - ко-

медия, спортен, семеен 
(САЩ, 2005), режисьор 
Джеси Дилън, в ролите: 
Уил Феръл, Робърт Дю-
вал, Майк Дитка, Кейт 
Уолш и др.

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал

05.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал
вТорник, 2 юли

06.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал, с.7 еп.2, 
3

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

09.00 “Домашен арест” - сери-
ал, еп.13, 14

10.00 “Шефове гадняри 2” - ко-
медия (САЩ, 2014), режи-
сьор Шон Андерс, в ро-
лите: Джейсън Бейтман, 
Джейсън Съдекис, Чарли 
Дей, Дженифър Анистън, 
Кевин Спейси, Джейми 
Фокс, Крис Пайн, Крис-
тоф Валц и др.

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

на” - сериал
15.30 “Тя е баща ти” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2019)
18.00 “Приятели” - сериал, с.8 

еп.16, 17
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.3 еп.11
20.00 “Тя е баща ти” - сериал, 

еп.10
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.23, 24
23.00 “Кухня” - сериал, с.4 

еп.19, 20
00.00 “Шефове гадняри 2” /п./ - 

комедия (САЩ, 2014)
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

сряДа, 3 юли
06.00 “Теория за големия 

взрив”  еп.4, 5
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2019)
10.00 “Футболен татко” - ко-

медия, спортен, семеен 
(САЩ, 2005), режисьор 
Джеси Дилън, в ролите: 
Уил Феръл, Робърт Дю-
вал, Майк Дитка, Кейт 
Уолш и др.

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

на” - сериал
15.30 “Тя е баща ти” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018) 
18.00 “Приятели” - сериал, с.8 

еп.18, 19
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.3 еп.12
20.00 “Тя е баща ти” еп.11
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.7 еп.1, 2
23.00 “Кухня” еп.1, 2
00.00 “Свалки в облаците” - 

комедия (Испания, 2013), 
режисьор Педро Алмо-
довар, в ролите: Антонио 
Бандерас, Пенелопе 
Крус, Хуго Силва, Мигел 
Силвестре, Хавиер Ка-
мара, Хосе Мария Яспик, 
Лола Дуеняс, Сесилия 
Рот, Пас Вега

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

чеТвърТък, 4 юли
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7 еп.6, 
7

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

09.00 “Комиците и приятели” - 
комедийно шоу (2018)

10.00 “Свършихме ли вече?” 
- фентъзи, комедия, 
семеен (Канада, САЩ, 
2007), режисьор Стив 
Кар, в ролите: Айс Кюб, 
Ниа Лонг, Джон Макгин-
ли, Алийша Алън, Филип 
Болдън и др.

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

на” - сериал
15.30 “Тя е баща ти” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” - сериал, с.8 

еп.20, 21
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.3 еп.13
20.00 “Тя е баща ти” - сериал, 

еп.12
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.7 еп.3, 4
23.00 “Кухня” - сериал, с.5 

еп.3, 4
00.00 “Свършихме ли вече?” 

/п./ - фентъзи, комедия, 
семеен (Канада, САЩ, 
2007)

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
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ПеТък, 28 юни
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон 

21.00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сери-
ал

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм,  сезон 
23 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 7

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

съБоТа, 29 юни
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Кофти прическа” (пре-

миера) – с уч. на Лий-
Алин Бейкър, Лора Ма-
рано, Крисчън Кембъл

14.45 „Синьо увлечение“ –  с 
уч. на Кейт Босуърт, Ма-
тю Дейвис, Крис Талоа, 
Саное Лейк, Мишел Ро-
дригес и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” 
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”  
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA 
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Непобедимите” – с уч. 

на Силвестър Сталоун, 
Джейсън Стейтъм, Брус 
Уилис, Арнолд Шварце-
негер, Мики Рурк, Джет 
Ли, Долф Лундгрен, Ерик 
Робъртс и др.

22.10 „Тигър и Дракон” - с уч. 
на Чоу Юн Фат, Мишел 
Йео, Зиу Занг, Чен Чанг и 
др.

00.40 „Фрийдъмленд” – с уч. на 
Джулиан Мур, Самюел 
Джаксън, Антъни Маки, 
Уилям Форсайт и др.

03.00 „Мистериите на Аурора 
Тийгардън: Актрисата” – 
с уч. на Кандис Камерън 
Бър, Марилу Хенър, Яник 
Бисън, Миранда Фригън  
и др.  /п/

04.40 „Кофти прическа” – с уч. 
на Лий-Алин Бейкър, 
Лора Марано, Крисчън 
Кембъл и др. /п/

неДеля, 30 юни
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Лозята на любовта” –  с 

уч. на Марго Харшман, 
Стив Тали, Британи Ън-
дърууд, Девон Никсън

14.10 „Отново на първа сре-
ща” –   с уч. на Кандис 
Камерън Бър, Тай Олсън, 
Наташа Колис, Джеси 
Фрейзър и др.

16.00 „Мистериите на Аурора 
Тийгардън: Разплата” 
(премиера) 

18.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Карибски пирати: Сан-

дъкът на мъртвеца” – с 
уч. на Джони Деп, Джак 
Дейвънпорт, Кийра Най-
тли, Орландо Блум и др.

23.00 „Американска схема” – с 
уч. на Крисчън Бейл, 
Ейми Адамс, Брадли 
Купър, Джеръми Ренър, 
Дженифър Лорънс, Джак 
Хюстън, Майкъл Пеня и 
др.

01.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

04.30 „Лозята на любовта” –  с 
уч. на Марго Харшман, 
Стив Тали, Британи Ън-
дърууд, Девон Никсън и 
др. /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 23

ПонеДелник, 1 юли 
07.00 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон 

21.00 „Хавай 5-0” – сериен 
филм, сезон 8

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
23 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 7

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 23 

вТорник, 2 юли
07.00 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0” – сериен 
филм, сезон 8

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
23 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 7

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 23 

сряДа, 3 юли
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ 
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” 
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0” – сериен 
филм, сезон 8

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
23 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 7

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 23 

чеТвърТък, 4 юли 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премие-

ра) – сериен филм 
15.00 „Прости ми” (премиера) 

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публи-

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 
„Златната топка”

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0” – сериен 
филм, сезон 8

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм
00.30 „Костюмари” – сериен 

филм, сезон 7
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.00 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм /п/

ПеТък, 28 юни
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - из-

брано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 

съБоТа, 29 юни
06:15 „Интервю” 
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” /п/
09:00 „Социална мрежа” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”
11:00  „Спорт в обектива”
12:00 Телемаркет
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - из-

брано
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - из-

брано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/

неДеля, 30 юни
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Пулс” /п/
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес”
09:45  Телемаркет 
10:00 „Офанзива” с Любо Огня-

нов- /п/
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” - 

/п/
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз”- избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -/п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия 
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - из-

брано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”  /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30  07:00  Повторения

ПонеДелник, 1 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Беновска пита”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - из-

брано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

вТорник, 2 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Офанзива” с Любо Огня-

нов  – избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - из-

брано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 

сряДа, 3 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на живо
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - из-

брано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

чеТвърТък, 4 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

живо 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - из-

брано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:00 07:00 Повторения

ПеТък, 28 юни
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продължение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 41 еп.
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, се-

риал, 42 еп.
16.35 “Стоян Зографът” - доку-

ментален филм
17.00 “Тихият Дон” - сериен 

филм, 9 епизод 
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Джулия Робъртс
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият Дон” - сериен 

филм, 10 епи-
зод, Русия (2015 г.)

21.30 Новини
21.50 “Танцуващият със Сенки” 

(2012г.), Великобритания/
Ирландия, Киносалон 
БСТВ

23.30 Новини - късна емисия 
23.50 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
03.10 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев 
04.10 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян 

съБоТа, 29 юни
07.30 “Холивудски знаменито-

сти: Пенелопе Крус 
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Студио Икономика”  
09.35 “Шевица”  
10.35 “Съдба - космонавт” 
11.30 “Общество и култура”  
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински 

14.00 ТВ пазар
14.15 “Професия Турист”: Сар-

диния /VІ част/
14.45 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

15.30 Новини
15.40 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян 
16.40 “Тихият Дон” - сериен 

филм, 10 епи-
зод 

17.30 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев 

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев

20.00 “Анна от 6 до 18” (1994г.), 
Русия/Франция, Киноса-
лон БСТВ

21.35 Новини - централна еми-
сия 

22.05 “Младост” (2015г.), Ита-
лия, Киносалон БСТВ

00.10 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев 

01.10 “Общество и култура”  
02.10 “Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова 
03.10 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ 

03.40 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков 

неДеля, 30 юни
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Матю Маконъхи 
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Планетата на 

съкровищата”(1982г.), 
режисьор Румен Петков

09.45 ТВ пазар
10.00 “Шевица” 
11.00 “Професия Турист”: Сар-

диния (VІ част) 
11.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев 
14.05 “Природата е моето ате-

лие” 
14.30 “Цветен следобед”
15.30 Новини
15.55 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

16.30 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов 

17.30 “Гласове” 
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “Общество и култура” 
20.00 “Мьобиус” (2013г.), Фран-

ция/Белгия, Киносалон 
БСТВ

21.50 Новини - централна еми-
сия 

22.20 “Малкият остров” 
(2014г.), Испания, Киноса-
лон БСТВ

00.05 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков 

01.05 “Студио Икономика”  
02.05 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ 

02.40 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов 

03.40 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян 

ПонеДелник, 1 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 42 еп. (п)
11.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, се-

риал, 43 еп.
16.35 “Живата вечност” 
17.00 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Джон Траволта
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

20.00 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев

21.00 “Тихият Дон” - сериен 
филм, 11 епизод, Русия 
(2015 г.), режисьор Сер-
гей Урсуляк

22.00 Новини
22.20 “Ароматът на успеха” 
23.50 Новини
00.10 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.35 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков (п)
03.35 “Червен картон”- спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

04.35 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

06.30 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев (п)

вТорник, 2 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 43 еп. (п)
11.30 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, се-

риал, 44 еп.
16.35 “Моят Чирпан” 
17.00 “Тихият Дон” - сериен 

филм, 11 епизод (п)
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Майкъл Дъглас
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият Дон” - сериен 

филм, 12 епизод, Русия 
(2015 г)

21.30 Новини
21.50 “4 месеца, 3 седмици, 2 

дни” (2007г.), Румъния, 
Киносалон БСТВ

23.45 Новини - късна емисия 
(п)

00.05 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев (п)

03.10 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев (п)

04.10 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

05.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня (п)

сряДа, 3 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда” 

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 44 еп. (п)
11.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, се-

риал, 45 еп.
16.35 “Внучка на троянски 

зограф” 
17.00 “Тихият Дон” - сериен 

филм, 12 епизод (п)
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Анджелина Джоли
18.30 Новини
19.00 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият Дон” - сериен 

филм, 13 епизод, Русия 
(2015г.)

21.30 Новини
21.50 “Изгубен в Сибир” 

(2014г.), Германия/Русия, 
Киносалон БСТВ

23.30 Новини - късна емисия 
(п)

23.50 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев (п)

03.05 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

04.05 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (п)

05.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня (п)

чеТвърТък, 4 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 TВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продължение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 45 еп. (п)
11.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, се-

риал, 46 еп.
16.35 “Голямо изкуство и в 

малкия град” 
17.00 “Тихият Дон” - сериен 

филм, 13 епизод (п)
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Том Круз
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “Студио Икономика” 
20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият Дон” - сериен 

филм, 14 епизод, Русия 
(2015 г.)

21.30 Новини
21.50 “Трофейна съпруга” 

(2010г.), Франция, Кино-
салон БСТВ

23.30 Новини - късна емисия 
(п)

23.50 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев (п)

03.10 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

04.05 “Студио Икономика” (п)
05.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова (п)
07.00 Актуално от деня (п)
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ПеТък, 28 юни
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  Телеканал «Доброе утро»
10:00  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Премьера. «Три аккорда» 

(16+)
23:20  Сергей Светлаков в комедии 

«Жених» (12+)
00:55  Артём Быстров, Борис Не-

взоров, Дарья Мороз, Сергей 
Арцибашев в фильме «Ду-
рак» (16+)

03:00  Леонид Барац, Ростислав Ха-
ит, Камиль Ларин, Александр 

Демидов, Игорь Золотовиц-
кий в фильме «Быстрее, чем 
кролики» (16+)

04:35  «Модный приговор» (6+)
05:45  Андрей Мягков, Дмитрий 

Харатьян в комедии Леонида 
Гайдая «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

съБоТа, 29 юни
06:00  Новости
06:10  «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

07:25  Лариса Голубкина, Юрий 
Яковлев в фильме «Гусарская 
баллада» (12+)

09:00  «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  Премьера. «Стас Михайлов. 

Все слёзы женщин» (12+)
11:10  «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Теория заговора» (16+)
13:05  К юбилею Александра Пан-

кратова-Чёрного (16+)
16:00  Елена Яковлева в комедий-

ном детективе «Любопытная 
Варвара — 3» (16+)

17:50  «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19:30  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  Премьера. Музыкальная пре-

мия «Жара» (12+)
00:50  Максим Матвеев, Светлана 

Ходченкова, Любовь Аксё-
нова, Екатерина Васильева 
в фильме «Любит не любит» 
(16+)

02:20  Александр Демидов, Леонид 
Барац, Ростислав Хаит, Ками-
ль Ларин, Максим Виторган, 
Нонна Гришаева, Михаил 
Ефремов в фильме «День 
выборов» (16+)

04:20  Евгений Леонов, Владимир 
Носик, Галина Польских, Ека-
терина Стриженова в фильме 
«Американский дедушка» 
(16+)

неДеля, 30 юни
06:00  Новости
06:10  Людмила Хитяева в фильме 

«Евдокия» (0+)
07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)

09:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)

10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11:10  «Видели видео?» (6+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  Премьера. «Живая жизнь» 

(12+)
14:50  «Стас Михайлов. Все слёзы 

женщин» (12+)
15:45  «Легенды «Ретро FM» (12+)»
18:00  Премьера. «Семейные тай-

ны» с Тимуром Еремеевым 
(16+)

19:30  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр. Финал (16+)
23:50  Сергей Светлаков, Юлия 

Александрова, Егор Кореш-
ков, Ян Цапник, Елена Валюш-
кина в фильме «Горько!» (16+)

01:40  Ксения Раппопорт, Фёдор 
Бондарчук в фильме Авдотьи 
Смирновой «Два дня» (16+)

03:10  Ростислав Плятт, Андрей 
Мягков в фильме «Послесло-
вие» (12+)

04:45  «Модный приговор» (6+)

ПеТък, 28 юни
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Противостояние. Х/ф
00:25 Белая студия. Семен Слепаков
01:10 Жена ушла. Х/ф
02:40 Четвертый пассажир. Х/ф
04:15 Андрей Малахов. Прямой эфир

съБоТа, 29 юни
06:00 Утро России. Суббота
09:20 По секрету всему свету
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пешком... Абрамцево
12:05 Пятеро на одного

12:50 Выход в люди
13:45 Далекие близкие
14:40 Берег надежды. Х/ф
18:10 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Любовь не по правилам. Х/ф
22:35 К юбилею Авдотьи Смирновой. 

История одного назначения. Х/ф
00:35 Романтика романса
01:50 Золотая мина. Х/ф
04:00 Молчун. Х/ф
05:30 Пешком... Абрамцево

неДеля, 30 юни
06:00 Противостояние. Х/ф
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:40 Смеяться разрешается
13:40 Чужое счастье
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:30 Действующие лица с Наилей Аскер-

заде
01:15 Почтальон
02:50 Когда мне будет 54 года. Х/ф
04:15 Смеяться разрешается

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком

ПеТък, 28 юни
07.45 Новини  повторение 
08.00  Ранни вести   на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот   

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване  пов-
торение  

14.00 „Дискусионно студио“  
повторение  

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“  

повторение  
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти  повто-

рение  
17.30  Новини  на живо 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт  
на живо  

18.30  „Прокудени от бащин 
край“  повторение  

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване  на живо 

21.00  “Час по България” с 
водещ Пламен Павлов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

22.30  Дневниците на уфолога  
повторение  

23.45  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето.   повторение 
01.00  “Дискусионно студио”  

повторение   
02.00  „Прокудени от бащин 

край“  повторение 
03.00  “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев  повторение 

05.00  “Паралакс” – публици-
стично предаване  пов-
торение  

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение   

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 
съБоТа, 29 юни

07.45 Новини  повторение 
08.00  Ранни вести  на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков  
на живо 

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия  на живо 

12.45 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева  на живо 

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина  на живо 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване  на 
живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова  
на живо 

22.30  Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия  повторение  

23.00  “Телевизионен форум” 
с водещ Стефан Солаков   
повторение 

01.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение  + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката  повторение  

03.15  “Изгнаници клети“ 

03.45 “Паралакс” – публици-
стично предаване  пов-
торение 

05.30  “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова  
повторение 
неДеля, 30 юни 

08.00  Ранни вести   на живо  
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков  на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт   на 
живо 

14.00  Разбулване -  повторе-
ние 

15.00  „Прокудени от бащин 
край“ с водещ Стоян Рай-
чевски  на живо 

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“  на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00  “Алтернативи”
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

22.30  „Час по България“  пов-
торение  

23.30  “Фронтално”   повторе-
ние 

01.30  Новини.Прогноза за 
времето повторение 

01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край -  повторение 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт   повто-
рение 

05.15 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева   повторение  

06.45 „Дискусионно студио”  
повторение  

ПонеДелник, 1 юли
07.45 Новини повторение 
08.00 Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45 Алтернативи – повторе-

ние 
14.15 Паралакс - повторение 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - повторение 
16.00  Първото благо повторе-

ние 
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00 Дискусионно студио” 
повторение 

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение 

03.00  Телевизионен форум 
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

вТорник, 2 юли
07.45 Новини повторение 
08.00 „Ранни вести“ на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов на 
живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 „Директно за културата“ 
- повторение

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00 “Дискусионно студио” 
повторение 

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение 

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

сряДа, 3 юли
07.45 Новини повторение 
08.00 Ранни вести - на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00 „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30  Дискусионно студио” 

повторение 
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30 Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 
повторение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

чеТвърТък, 4 юли
07.45 Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00 Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30  Паралакс – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

01.00  „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00 “Първото благо“ - повто-
рение 

04.00  “Край Босфора“ повто-
рение 

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

05.45  Дискусионно студио” 
повторение 

ПеТък, 28 юни
10:30 Истинска любов - 43 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 18 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Военна прокуратура - 7 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 43 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 18 еп. - 

Сериал 
03:30 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ  

съБоТа, 29 юни
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

11:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

16:30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 България на живо - с Иво 

Божков 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
05:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

06:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

неДеля, 30 юни
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

18:00 Новини 
18:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

19:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 

05:30 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

06:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:59 Делници - с Николай 
Колев

ПонеДелник, 1 юли
10:30 EuroTV Shop 
11:15 Любовен облог - 19 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 България на живо - с Иво 

Божков 
21:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
22:00 Военна прокуратура - 6 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
02:45 Любовен облог - 19 еп. - 

Сериал 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 

05:30 България на живо - с Иво 
Божков 

06:30 Делници - с Николай 
Колев 

вТорник, 2 юли
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
02:30 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 България на живо - с Иво 

Божков 
05:30 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

06:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

сряДа, 3 юли
10:30 EroTV Shop 
11:15 Любовен облог - 20 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:45 Ключът към успеха 
14:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
19:30 Новини 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
02:45 Любовен облог - 20 еп. - 

Сериал 
03:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

05:00 Честно казано - с Люба 
Кулезич 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

чеТвърТък, 4 юли
10:30 EuroTV Shop 
11:15 Любовен облог - 21 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
02:45 Любовен облог - 21 еп. - 

Сериал 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 
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За информация се обърнете към 
вносителя: “ФАрмАБион ПлЮС” еоод, 

 тел. 02/9532601,
 www.pharmabion-plus.dir.bg          

Ïîäàðåòå ñè çäðàâå 

Çà âàøåòîÇà âàøåòî  „При камъни в жëъчката 
не áързаéте с операцията. 

Åкстракт от áиëки е новото 
откритие за справяне с проáëема“

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

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

П о с л е д н о -
то откритие на 
съвременната 
фитотерапия е 
продуктът гол-
фикс за раз-
г р а ж д а н е т о 
на жлъчни ка-
мъни. Посред-
ством проду-
кта се разтва-
рят холестери-
новите камъни 
и се намалява 
концентраци-
ята на холес-
терол в жлъч-
ката. Препара-
тът има мощ-
но стимули-
ращо отделя-
нето на жлъч-
ка (холеретич-
но) действие, 
вследствие на 
което се намалява за-
държането на жлъчка 
(холестазата). В резул-
тат на болкоуспокоява-
щото действие се нама-
ляват болките, дължа-
щи се на спазъм. От-
страняват се съпътства-
щите нарушения на хра-
носмилането, без необ-
ходимост от назнача-
ване на допълнителни 
лекарствени продукти.

голфикс е баланси-
ран микс от изцяло на-
турални съставки. Бла-
годарение на засиле-
ния ефект от комби-
нираното действие на 
вложените екстракти 
спомага за отделяне-
то на токсичните ве-
щества от организма и 
пречиства черния дрoб 
и жлъчката на клетъч-
но ниво.

Показания:
 При заболявания 

на черния дроб и жлъч-
ните пътища.
 При камъни в 

жлъчката.
 При възпаление 

на жлъчния мехур.
 При спазъм на 

жлъчния мехур.
 При дискинезия 

на жлъчните пътища 
– нарушена двигател-
на активност на жлъч-
ните пътища. При въз-
паление на жлъчните 
пътища.
 Препоръчва се 

при предоперативно и 

постоперативно лече-
ние на черния дроб и 
жлъчните пътища и с 
оглед предотвратяване 
на повторно образува-
не на камъни.

как ни 
въздейства 
Голфикс?

 Притежава болко-
успокояващ ефект, като 
по този начин се уле-
снява преминаването 
на камъните през жлъч-
ния мехур и се намаля-
ва болката при жлъчни 
колики.
 Регулира стойно-

стите на чернодробни-
те ензими.
 Подобрява липид-

ната обмяна.
 Пречиства черния 

дроб от токсини, бакте-
риални и вирусни ин-
фекции, наркотични ве-
щества, пестициди, ле-
карства и алкохол.
 Защитава клетъч-

ните мембрани.
 Подобрява дей-

ността на стомашно-
чревната система.
 Предпазва от ув-

реждане черния дроб.

Допълнителни 
положителни 
ефекти от 
приемането 
на Голфикс:

Затлъстяване – ос-
вобождава черния 
дроб от мастните де-

па, които му пречат да 
изхвърля натрупаните 
токсини. 

Проблеми със ста-
вите – като прочист-
ва организма, намаля-
ва масата на тялото, а 
оттам и напрежението 
и болката в ставите.

Целулит – прочист-
ването на черния дроб 
и ефективното осво-
бождаване от отпадни-
те вещества помага в 
борбата с “портокало-
вата” кожа и задържа-
нето на излишни теч-
ности в организма.

кожни проблеми – 
помага на черния дроб 
да изхвърля токсините 
по-ефективно. По този 
начин всичко онова, ко-
ето затлачва човешкия 
организъм, няма да из-
бива навън, причиня-
вайки обриви, зачер-
вяване и лющене на 
кожата.

състав: екстракт от 
бял трън, екстракт от 
чесън, екстракт от глу-
харче, екстракт от ри-
ган, екстракт от курку-
ма, ниацин.

При поръчка на 
три продукта 

получавате 
подарък  книжка 

„лечебните 
билки 

на България“.

“Диоскорея коре-
ни растителни кап-
сули х 30“ на Espara 
GmbH, австрия, съ-
държа фитохормона 
диосгенин като из-
точник на естествен 
прогестерон, който 
значително подобря-
ва състоянието на женския органи-
зъм по време на менопауза. Баланси-
ра отношението естроген - прогесте-
рон, подпомага нормалния хормона-
лен статус по време на полово съзря-
ване. Препоръчва се за регулиране 
на менструалния цикъл и фертилни-
те функции на жената от пубертета до 
климактериума. Използва се при на-
рушена функция на хипофизата, хи-
поталамуса, надбъбречните жлези и 
яйчниците. Продуктът има изразе-
но регенеративно въздействие вър-
ху физическото тяло в съчетание със 
стимулиращ ефект върху емоциите и 
психиката. Облекчава главоболието, 
колебанията в настроението, депре-
сията, раздразнителността и безсъни-
ето. Увеличава мускулната маса, нама-
лява отлагането на липиди в артери-
алните съдове и черния дроб. 

“канела Плюс 
растителни капсули 
х 30” на TerraPoint 
GmbH, австрия, e 
природна алтернати-
ва при диабет тип 2. 
Съдържа хром, цинк, 
витамин Е, екстракт от 
нопал и алфа-липое-

ва киселина. Поддържа нормални ни-
ва на кръвната захар, кръвното наля-
гане, „лошия“ холестерол и триглице-
ридите. Неутрализира свободните ра-
дикали, забавя развитието на диабет-
ните усложнения като атеросклероза, 
ретинопатия, невропатия ... Съдейства 
за по-малко натрупване на мазнини, 
особено в коремната област, и лесно 
използване на мастните запаси като 
източник на енергия. Алфа-липоевата 
киселина е помощно средство при ле-
чението на диабет и периферна нерв-
на дегенерация, за изчистване на чер-
ния дроб, спиране образуването на ка-
таракта и за предпазване от сърдечно-
съдови и дегенеративни заболявания. 
Нопалът регулира нивата на кръвната 
захар, „лошия“ холестерол и триглице-
ридите, нормализира процесите в сто-
машно-чревния тракт и функциите на 
черния дроб. Хромът участва в мета-
болизма на глюкозата и подобрява ра-
ботата на инсулина. 

“арТиШок Плюс капс. х 30” 
на TerraPoint GmbH, австрия,
е балансиран фи-
то тер апе вт иче н 
продукт с екстра-
кти от артишок, 
глухарче, бял трън 
и куркума, особе-
но ефикасни при 
чернодробна, сър-
дечна и бъбречна 
недостатъчност, 
хроничен и остър нефрит, хрони-
чен запек, гастрит, колит, подагра 
и нарушения на мастната обмяна. 
Подпомага изчистването и функци-
онирането на чернодробно-жлъчна-
та ситема и стимулира организма да 
се справя сам с проблемите. Арти-
шокът действа слабително и диуре-
тично, понижава серумния холесте-
рол и отстранява стомашно-чревния 
дискомфорт (гадене, киселини, по-
дуване, тежест и газове). Глухарче-
то действа отводняващо, стимулира 
работата на жлъчката и регулира об-
мяната на веществата. Белият трън 
ефикасно предпазва черния дроб от 
увреждания и стимулира клетъчна-
та му регенерация. Препоръчва се 
при хронична интоксикация, злоу-
потреба с медикаменти, алкохоли-
зъм. Екстрактът от куркума неутра-
лизира свободните радикали, пред-
пазва черния дроб от токсини, под-
помага кръвообращението и пони-
жава „лошия“ холестерол. 

 “кудзу капсули х 60” 
на Espara GmbH, австрия, 
съдържа висококачествен 
екстракт от растението куд-
зу. Има изразено потиска-
що въздействие върху вле-
чението към алкохола и 
тютюнопушенето и забавя 
развитието на физическа-
та зависимост към тях. Съ-

действа за нормализиране функции-
те на увредените органи чрез своето 
адаптогенно, антиоксидантно и хепа-
топротекторно (изчистващо и защита-
ващо черния дроб) въздействие. Сни-
жава алкохолната интоксикация. При 
употребата му не се отбелязват никак-
ви токсични странични ефекти. Освен 
това кудзу подобрява микроциркула-
цията и кръвоснабдяването на сър-
дечния мускул, нормализира кръвно-
то налягане и отстранява свързаните 
с него аритмия, сърдечна болка (анги-
на пекторис), главоболие и световър-
теж, изчиства и оздравява стените на 
кръвоносните съдове. 

С продуктите на Фармабион плюс еоод

Д-р Янев:
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Хранителните добавки 
Тракеия са взаимвствани от хра-
ните на древните траки, съчетани 
с българските космически храни-
телни технологии. Те са създадени 
от Българската академия на науки-
те съвместно с Института по кри-
обиология и хранителни добавки.

Този продукт е отличен с пър-
во място в конкурс за нови българ-
ски продукти на Международния 
панаир в Пловдив.

Подходяща е за пенсионери, 
защото е на достъпна цена и дейст-
ва безотказно. 

Продуктът е 100% натурален 
и снабдява човешкия организъм 
с всичко необходимо. Полезен е 
за всички възрасти, няма проти-
вопоказания и странични ефекти. 
Представлява водноразтворим 
прах от билки, горски плодове и 
лимец. 

видове
 Тракеия:
1 . с ъ р ц е 

и кръвонос-
на система – 
възстановява 
функциите на 
сърцето, чер-
ния дроб и далака, нормализира 
кръвна захар, кръвно налягане и 
холестерол. Изчиства и отпушва 
кръвоносните съдове, премахва 
разширени вени и хемороиди.

2.костно-ставна система – 
подпомага изграждането на хру-
щялна тъкан и премахва коксартро-
за, гонартроза и дискова херния. 
Увеличава плътността на костите.

3.храносмилателна система 
– гастрит, колит, рефлукс, премах-
ва проблеми с тънкото и дебело-
то черво.

4.Дихателна система – из-
чиства белия дроб, включително 
и на пушачите, укрепва бронхите, 
трахеята, алвеолите. Спомага из-
чистването на синусите.

5.нервна система – намалява 
психическото напрежение и без-

покойство. Способства за по-до-
бър сън, бодрост и концентрация. 
Балансира нервната система.

6.имунинет – балансира 
имунната система, повишава съп-
ротивителните сили на организма 
и физическата активност.

7.Баланс телесна маса – на-
малява мазнините, балансира ме-
таболизма, подпомага контрола 
на телесното тегло.

8.Баланс мозък – подпомага 
нормалното функциониране на 
мозъка – памет, концентрация, 
мисловна дейност.

Всеки вид действа най-силно 
за посочения проблем като подо-
брява и цялостно организма.
Мнения на ползвали продукта:

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сърце и 
стави, от скъпи по-скъпи, и няма-

ше ефект. 
Ползвах Тра-
кеия почти 
без пари и 
веднага за-
почнах да се 
подобрявам. 
След някол-
ко месеца, 

правейки редовните изследвания, 
лекарите не повярваха какво се е 
случило с мен. Тичам, работя, жи-
вея нов живот. Използвайте го и 
сами се уверете в силата на то-
зи продукт.“ 

Мария иванова, Благоевград, 
0896 781 313

„Бях загубил вяра, че нещо мо-
же да ми помогне. Няколко човека 
от пенсионерския клуб го ползва-
хме, защото можехме да си го поз-
волим. След няколко месеца всички 
започнахме да споделяме, че неве-
роятното се случва. На един се по-
добри сърцето, на друг ставите, на 
трети белият  дроб, ходим два пъ-
ти повече без умора. Чувстваме се 
много по-жизнени и нашите прия-
тели последваха нашия пример. До-
сега няма недоволни.

ТРАКеИЯ  -  здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  
Христов, 0898 573 092

БИОАКТИВЕН МЕТОД ЛИКВИДИРA ПРОБЛЕМА С 
НЕВОЛНОТО ИЗПУСКАНЕ И ЧЕСТОТО УРИНИРАНЕ

ЛЯТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА 
Само за първите обадили се 100 души до 10.07.2019г. ще имат правото да се 

снабдят с препарата на Фредерик Пике „DEXOROL” вместо 199 лв. 

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

тел. 02 4738722

САМО ЗА 67 ЛВ.
1 ОПАКОВКА С 30 КАПСУЛИ ЗА ЕДНОМЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ

ОСИГУРЕНА  БЕЗПЛАТНА  ДОСТАВКА  ДО  ВАШ  АДРЕС
от Понеделник до Петък от 08:00 до 20:00 и Събота от 10:00 до 16:00

Онлайн поръчка може да направите на WWW.GREENWAY-ESHOP.COM

   Всекидневието на хората 
имащи проблема с честото 
уриниране е истински кошмар и 
преживяване. Всяко излизане от 
вкъщи се превръща в мъчение. 
Трябва да се уверят, че по пътя 
им има тоалетни, че ще достигнат 
мястото достатъчно бързо или 
трябва да вземат превръзки или 
памперси. Ежедневието на такъв 
човек е наистина непоносимо 
и изпълнено с много стрес и 
дискомфорт. Някои хора даже 
предпочитат да не излизат с 
месеци от вкъщи само и само за 
да не срамуват пред хората. 
  “Имайки 30 годишен 
стаж като Уролог заедно 
с познанията ми към 
растенията действащи 
благоприятно на пикочния 
мехур и знаейки проблема 
на пациентите ми реших 
да намеря алтернативно  
решение. Обърнах се 
към лабораториите във 
Великобритания имащи био-
-нанотехнология за извличане 
на 100% чисти натурални 
екстракти от растенията! 
Няма значение дали имате 
от скоро или с години това 
неволно изпускане/често 

уриниране - това може да се 
преодолее по естествен път 
без да се налагат операции” - 
уверено споделя откривателя на 
формулата професор Фредерик 
Пике. След направените 
тестове и статистики, вече 
има констатирани над 100 
хил. души в цял свят, които 
потвърдиха ефективността на 
тази уникална формула в това 
число около 8 хил. души от 
България, които са преминали 
терапията и потвърждават 
ползите от този метод.      
  Показвайки резултатите от 
терапията на водещите уролози 
в 24 страни, всички те бяха 
шокирани... “Не можахме да 
повярваме, че без оперативна 
намеса и медикаменти, може 
да се постигне подобен 
ефект.” - споделят  уролози от 
България. 
   Само качествен продукт 
съставен от чисти натурални 
вещества може да даде 
бързи и трайни резултати, 
стимулирайки  организма  
да реши тези проблеми по 
натурален път. Благодарение на 
съвременната нанотехнология 
на молекулярно ниво, също 

и следвайки биопроцесите в 
природата, помогнаха да се 
създаде уникалният препарат 
“DEXOROL’’ (ДЕКСОРОЛ)
 Формулата на този препарат е  
поместена в капсула 
съдържаща 6 биоактивни 
съставки, които бързо 
и ефективно дават възможността 
да преодолеете уринарната 
инконтиненция.   Действат 
благо- приятно за отстраняване 
на появили се  възпаления в 
пикочния канал и уретрата, 
възстановява правилната 
функция и здравина на 
мускулатурата на тазовото дъно, 
подобряват нервната система 
на пикочния мехур, като се 
подава  сигнал към мозъка и ни 
информира в правилния момент, 
че е време да отидем по “малка 
нужда”.
 Понеже технологията 
за обработка на ценните 
съставки не е евтина, и за да е 
финансово достъпен препарата 
за българските граждани, са 
избегнати всякакви посредници 
и дистрибутори. В момента  
покупката става чрез телефонно 
обаждане към оторизирания 
представител за България.

„Цели 15 години се измъчвах и срамувах. След 3 месеца ползване на 
препарата Дексорол ми се подобри уринирането ми и вече не се изпускам!” 
                                                                             Валерия М., 77 год.,  София

„Ставах по 6-7 пъти през нощта да уринирам, което ме вбесяваше и 
нямах спокоен сън. Пих капсулите 2 месеца и спря честото уриниране. 
Вече спя спокойно!”                                                       Боян Ч., 64 год., Варна

„Простата не ми даваше спокойствие и трябваше да ходя често 
да уринирам, случвало се и да се изпускам ако не стигна на време до 
тоалетната. След 2 месечно ползване на капсулите  всичко си дойде в 
норма!                                                                      Серафим Д. 72г. Пловдив
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Алтория и заболяванията 
на дихателната система

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

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

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Аlthаeа 
officinаlis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

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

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

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

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

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

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

Направено бе про-
учване на ефекта от 
прилагането на храни-
телната добавка гли-
кофикс при 30 болни 
с декомпенсиран за-
харен диабет тип 2 и 
наднормено тегло на 
лечение с орални ме-
дикаменти (метфор-
мин, сулфонилуреен 
препарат, росигли-
тазон или комбина-
ция между тях), върху 
контрола на кръвна-
та захар, липидния профил 
и телесното тегло за срок 
от 4 месеца. Всички болни 
бяха контролирани ежеме-
сечно, като не променяха 
своето антидиабетно лече-
ние и хранителния си ре-
жим, а хранителната добав-
ка беше прилагана в доза 2 
капсули дневно. В края на 
наблюдението се установи 
значимо понижение на кръ-
возахарните нива от 8,24 ± 
0,79 ммол/л на 6,91 ± 0,41 
ммол/л и на гликирания хе-
моглобин от 7,23 ± 0,67 % на 
6,34 ± 0,08 %. Не се наблю-
даваха никакви странични 
явления от приема на хра-
нителната добавка. глико-
фикс може да се използва 
успешно като допълнение 
към пероралното лечение 
на захарен диабет тип 2.

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

Цена: 

Хранителната добав-
ка гликофикс е ре-
зултат от множество 

клинични проучвания 
върху екстракти на рас-
тения и въздействието 
им върху усвояването на 
кръвната захар и произ-
водството на инсулин от 
панкреатичните клетки.

Тайната на екстремни-
те резултати, постигнати 
от изследваните лица, се 
дължи на точното съотно-
шение мужду екстрактите 
от канела, глухарче, кур-
кума, риган, коприва и ви-
тамин С.

Екстрактът от канела 
съдържа метилхидрокси-
халконов полимер, кой-
то увеличава усвояване-
то на глюкоза в мускули-
те и адипоцитите чрез по-
вишаване на инсулинова-
та чувствителност, както 
и на синтезата на глико-
гена в черния дроб. Те-
зи действия понижават 
кръвната захар. От дру-
га страна, добавянето на 
екстракти от глухарче и 
риган увеличава броя на 
инсулиновите рецептори 
и повишава свързването 
на инсулина с тях, като то-
ва също понижава кръв-
ната захар. Екстракти-
те от куркума и коприва 
стимулират панкреатич-
ните клетки, а витамин С 
действа като катализатор 
на всички тези процеси в 
тялото. 

В резултат може да се 
заключи, че гликофикс 
има подобно на инсулина 
действие, стимулира отде-
лянето на инсулин от бета-
клетките на панкреаса и по-
нижава кръвната захар, ка-
то действа на няколко раз-
лични нива. Забавя изпраз-
ването на стомаха, за да на-
мали резките покачвания 
на кръвната захар след хра-
нене, и подобрява ефектив-
ността на инсулина и чувст-
вителността към него.

гликофикс е уникален 
натурален препарат – най-
новата разработка на съ-
временната наука. Той въз-
становява баланса на веще-
ствата в организма и пре-
махва негативни прояви на 
захарния диабет. Редовна-
та употреба на капсулите 

спомага за поддържането 
на кръвната захар в норма и 
стимулира нормалния глю-
козен метаболизъм. Курсът 
на прием с Glykofix позво-
лява напълно да победите 
диабета, предотвратявай-
ки смъртоносните усложне-
ния и стабилизирайки със-
тоянието на пациента.

как ни въздейства 
гликофикс?

Нормализира нивата 
на кръвната захар.
Подпомага образува-

нето на гликоген в муску-
лите.

Подпомага анти-
оксидантните проце-
си в организма.
Подпомага за-

щитата от усложнения 
при диабетични забо-
лявания.
Подпомага про-

цесите на превенция 
при лица, предразпо-
ложени към диабет.
Подкрепя под-

държането на въгле-
хидратната обмяна в 
организма.
Подкрепя поддържа-

нето на нормални метабо-
литни функции на клетките.
Съдейства за подо-

бряване чувствителност-
та на инсулиновите рецеп-
тори.
Има благотворен 

ефект върху транспорта 
на глюкоза в мускулната 
тъкан.
Съдейства на органи-

зма за избягване на хронич-
ните усложнения при заха-
рен диабет тип 1 и 2.
Забавя абсорбция-

та на захарта, постъпваща 

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

Новото чудо, което ендокринолозите 
препоръчват за борба с диабета

в организма с храната, и 
благоприятно повлиява 
инсулиновото действие.

Съвременните лекар-
ства за диабет са насо-
чени към премахване на 
симптомите, а не към при-
чините. Капсулите за диа-
бет Glykofix са насочени 
към дългосрочна реми-
сия. Още след 1-вия курс 
на прием диабетът посте-
пенно минава, възстано-
вява се работата на всич-
ки системи на организма.

Ефективността на про-
дукта е потвърдена както 
в лабораторни изследва-
ния, така и на практика.

„След приема дина-
миката на диабетната те-
рапия се подобри забе-
лежимо при моите паци-
енти. Препоръчвам това 
съвременно и ефективно 
средство.“

 Д-р кацарски, 
ендокринолог,   

диабетен център

Причини за 
сухота в устата

Най-тривиалната причина за сухота в уста-
та е дехидратиране на организма. По прин-
цип изпитваме ли жажда, значи е настъпил во-
ден дисбаланс.  

Друга причина може да е синдромът на 
сьогрен. Това е автоимунно заболяване, при 
което белите кръвни телца - лимфоцитите, ата-
куват слъзните и слюнчените жлези.

 Сухотата в устата може да е в резултат на 
засегнати нерви в областта на главата или 
врата. Някои от тях предават съобщенията от 
мозъка до слюнчените жлези и обратно. Ако 
тези конкретни нерви са увредени, мозъкът 
няма как да „нареди“ на жлезите да произ-
веждат слюнка.

 Неприятното състояние може да е неже-
лан ефект на някои видове лечения. Повече 
от 400 вида медикаменти могат да причинят 
сухота в устата. В тази група са и лъчетерапи-
ята при ракови заболявания, при която често 
се увреждат слюнчените жлези.

При поръчка на 
три продукта 

получавате подарък  
книжка „лечебните 
билки на България“.
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ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ
тел.: 02 953 05 83

 www.revita.bg

МУЛТИВИТАМИНИ  
АЛФА БЕТИК

ПОВЕЧЕ 
 ЖИЗНЕНОСТ  

И ЕНЕРГИЯ ЗА ХОРАТА  

С ДИАБЕТ  
И ДИАБЕТНА НЕВРОПАТИЯ 

П
РЕ

ПО
РЪЧАНО 

О
Т ЗДРАВНИ СПЕЦ

И
А
Л
И
С
Т
И

Ефикасно натурално средство  
против умора!

 Прецизни клинични дози от всички 
необходими за диабетиците хранителни 
вещества

 С добавен лутеин, алфа липоева киселина и 
витамим В12 за оптимално функциониране 
на очите и нервната система

 Най-богат състав

 Удължено енергизиращо действие през 
целия ден

 Тестван за качество  
и безопасност

 Само 1 таблетка дневно



26.VI. - 2.VII.2019 г.
26

2

Български22 Любопитно у нас

Бургас - Пясъ÷ният град 

страницата подготви соня вълкова

Национален събор 
на староселци 

Ïúòóâàùà èçëîæáà "Áàø ìàéñòîðà 
çàâèíàãè”

Фестивал 
"черноМорски
звУЦи" 

Íоâ паìетник на Õристо Áотеâ

Хористите в меж-
дународния фести-
вал "Черноморски 
звуци" в Балчик сви-
риха на кавал, гай-
да, удряха тъпан и 
пробваха стъпките 
на българските на-
родни танци, съоб-
щи  артистичният 
директор на фору-
ма д-р Валентина Ге-
оргиева. Фестивал-

ната програма по-
каза нови жанрове 
в изкуството. В ра-
ботилницата за на-
родни танци певци-
те от Европа се за-
познаха с български-
те народни инстру-
менти и танцуваха в 
ритмите на "Калино 
Радо" в изпълнение 
на хор "Черномор-
ски звуци". За първи 
път бе отворена ра-
ботилница за детски 

Тутраканското старо село бе домакин на 
Първия национален събор на староселци. в 
него се събраха гости от села с такова или 
производни имена от страната. идеята бе на 
Цветанка николова - председател на култур-
на организация "старо село - живот и тради-
ции", която от три години се занимава с ав-
тентичен фолклор. според нея идеята има 
подкрепа от Министерството на културата и 
от националния научен експедиционен клуб 
юнеско. 

Тя твърди, че в България има пет села с 
това име, но са били поканени представите-
ли и на такива с производни имена като ста-
росел, староселци, староселец, старо сели-
ще. има идея догодина да се поканят гости 
от села с подобни имена в чужбина. Цветан-
ка николова разказва, че има такива в ру-
мъния, гърция, северна Македония, черна 
гора, сърбия. 

Тутраканското старо село поема ангажи-
мент за домакинството и за надграждането 
на идеята. 

С военен ритуал във 
Велико Търново бе-
ше открит паметник 
на Христо Ботев. Де-
сетки великотърнов-
ци поднесоха цветя в 
знак на почит към ре-
волюционера и заги-
налите за свободата 
на България. 

Паметникът беше 
открит от кмета Да-
ниел Панов и учени-
ци, извървели марш-
рута "По стъпките на 
Ботевата чета" и въз-

В Кърджали за първи път бе 
направена демонстрация на те-
лемедицинска връзка между 
МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" и бол-
ница "Пирогов"- София. Целта бе 
да се покажат възможностите за 
подкрепа и взаимната лекарска 
работа при диагностика и лече-
ние на пациенти в по-отдалече-
ните места.

Демонстрацията пред медии 
бе направена от д-р Асен Ме-
джидиев, началник на отделе-
нието по УНГ, в присъствието на 
директора на болницата в Кър-
джали проф. д-р Тодор Черке-
зов и заместник-директора на 
"Пирогов" проф. д-р Николай 

Габровски. Обсъ-
ден бе реален ме-
дицински случай 
с придружаващи-
те го изследвания. 
Изпробвана бе и 
камера за директ-
но наблюдение на 
пациента.

Идеята на болни-
ца "Пирогов" е да 
се създаде мрежа 
за междуболнична 
комуникация, в която дежурни 
специалисти  да оказват 24-ча-
сова подкрепа на свои колеги 
от страната. 

С технологията вече разпола-

Телевръзка между болници

Само български автори участ-
ват това лято във фестивала на 
пясъчните фигури в Бургас.

Творците са общо 19. 
Петима от авторите са 
бургазлии. 

Това е дванадесе-
тото издание на фес-
тивала. През първи-
те му години автори-
те бяха предимно от 
чужбина, но постепен-
но и наши творци усво-
иха изкуството на пясъч-
ните фигури, съобщават още 
от общината. 

Темата тази година е "Любими 
детски герои". В експозицията са вклю-

чени изваяни от пясък 
трансформъри, Ала-

дин с вълшебна-
та лампа, Пино-

кио, Лило и 
Стич, класи-
чески герои 
на Уолт Дис-
ни и други. 
П я с ъ ч н и я т 

град може да 
бъде разгле-

дан през ме-
сеците юли, ав-

густ, септември и 
октомври.

Само български автори участ-
ват това лято във фестивала на 
пясъчните фигури в Бургас.

Творците са общо 19. 
Петима от авторите са 

чени изваяни от пясък 
трансформъри, Ала-

дин с вълшебна-
та лампа, Пино-
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но и наши творци усво-
иха изкуството на пясъч-
ните фигури, съобщават още 

Темата тази година е "Любими 
детски герои". В експозицията са вклю-

Стич, класи-

град може да 
бъде разгле-

дан през ме-
сеците юли, ав-

густ, септември и 
октомври.

Пътуваща изложба и 
книга албум "Баш май-
стора завинаги" бяха 
представени в Реги-
оналната библиотека 
"Проф. Беню Цонев" в 
Ловеч. 

Те са посветени на 
българския актьор от 
близкото минало Ки-
рил Господинов по по-
вод 85 години от не-
говото рождение, съ-
общават от културна-
та институция.

Мултимедийната из-
ложба със снимки от 
различни филми  бе 
представена от дъще-

рята на Господинов - 
актрисата и докумен-
талист Веселина Гос-
подинова. Тя напра-
ви и премиера пред 
ловешката публика на 
своята книга албум, 
посветена на Баш май-
стора. 

Гостите слушаха му-
зиката от филмите и 
успяха да гледат един 
от тях - "Баш майсто-
рът на море".  

Дъщеря му разказа 
интересни факти и ис-
тории от живота на ба-
ща си.

питаници на ОУ "Хрис-
то Ботев". 

Бюстът е дарение 

от Националния вое-
нен университет и е 
поставен върху дву-

метров мраморен по-
стамент в центъра на 
града. 

"Велико Търново 
ревностно пази спо-
мена за величието на 
българската история", 
каза в словото си кме-
тът Даниел Панов. 

Той припомни, че в 
Търново са живели съ-
пругата и дъщерята на 
Христо Ботев, намери-
ли своя вечен покой 
отново на търновска 
земя." 

вокални групи, които 
заедно с композитора 
Емил Струнджев раз-
учиха авторската му 
песен "Бре Петрунко". 
Сред най-очакваните 
събития в афиша бе 
премиерата на песен-
та "Морска приказка", 
чийто автор д-р Бо-
рислава Танева, дъ-
щеря на именития 
композитор Алексан-
дър Танев, е посвети-
ла на 105-ата годиш-
нина от създаването 

на балчишкия хор. На 
сцената излязоха бли-
зо 200 български и 
чуждестранни хорис-
ти, които с поклаща-
не на бутилки с вода, 
с вдишване и издиш-
ване, с плясък на ръ-
цете и със звуците на 
пианото пресъздадо-
ха шума на морските 
вълни. Състезаваха се 
хорови формации от 
България, Чехия, Есто-
ния, Финландия.

га болницата в Сандански. МБАЛ 
 "Д-р Ат. Дафовски" предстои да ре-
ши дали да направи тази инвести-
ция, каза малко след демонстраци-
ята проф. Черкезов.
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Никак не е случайно, че 
по данни на Международна-
та диабетна федерация ди-
абетът е едно от най-бързо 
прогресиращите заболява-
ния в света. Специалистите 
прогнозират, че в близките 
години то ще стане истинска 
пандемия. Това никак не е 
случайно, защото диабетът 
се свързва с влошеното ка-
чество на живот – недобри-
те хранителни навици, ло-
шата двигателна активност, 
постоянното излагане на 
стресови фактори – всичко 
това е част от ежедневието 
ни.  Често диабетът е съпро-
воден с усложнения, които 
се дължат на високите ни-
ва на кръвната захар. Най-
общо те се отразяват върху 
малките и големите кръво-
носни съдове. Усложнени-
ята при малките кръвонос-
ни съдове се изразяват в 
нарушения във функциони-
рането на очите, бъбреци-
те и нервната система, а те-
зи при големите кръвонос-
ни съдове водят до заболя-
вания в сърдечно-съдовата 
система, мозъка и долните 
крайници. 

Добрият контрол на ни-
вата на кръвната захар, как-

то и на нивата на кръвното 
налягане и триглицеридите 
могат да бъдат предпазна 
мярка срещу появата на ус-
ложнения. Здравословният 
начин на живот, включващ 
добър хранителен режим и 
движение, е ключов фактор. 

ДиабеФор глюко е на-
турален продукт, съдър-
жащ патентован екстракт 
Silbinol от дървото Птеро-
карпус и Хром от обогатени 
дрожди. Той допринася за 
поддържането на нормал-
на концентрация на глюко-
за в кръвта и за нормалния 
метаболизъм на хранител-
ните вещества в организма. 
Екстрактът Silbinol  подпо-
мага нормалните нива на 
холестерола и триглицери-
дите. Със своите специфич-
ни действия, той повлиява 
чувствителността на рецеп-
торите към инсулина в са-
мите клетки, като по този 
начин осигурява по-добро 
усвояване на глюкозата от 
кръвта в клетката и сле-
дователно намаляване на 
кръвната захар. Освен то-
ва благоприятства поддър-
жането на нормално тегло. 

ДиабеФор Протект е 
комбинация от шест нату-

рални съставки, които до-
принасят за защита на ор-
ганизма от усложнения, 
свързани с нарушени нива 
на кръвната захар. Гроздо-
вото семе подпомага нор-
малното фунциониране на 
сърдечно-съдовата систе-
ма. Екстрактът от Центела 
благоприятства дейност-
та на периферната нервна 
система и  малките кръво-
носни съдове. Леспедезата 
поддържа бъбреците и тях-
ната дейност. Натуралният 
витамин Е допринася за за-
щита на клетките от окси-
дативен стрес, а хромът за 
поддържането на нормална 
концентрация на глюкоза в 
кръвта. Цинкът подпома-
га нормалното зрение, със-
тоянието на кожата и нор-
малната фунция на имунна-
та система. 

ДиабеФор Глюко и Диа-
беФор Протект са част от се-
рията Ботаник. Те не съдър-
жат животински продукти, 
оцветители и консерванти. 
Могат да се приемат дълго 
време, без да притежават 
странични ефекти. Можете 
да ги намерите в аптеките 
и без рецепта  или онлайн 
на www.botanic.cc.

дИАБеТЪТ - най-бързо 
прогресиращата болест
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страницата подготви Цветан илиев

Първото въстание  

Непознатият За младото ни по-
коление животът и 
дейността на вели-

кия българин остава не-
познато. Защото в нови-
те учебници по история 
ролята му като виден 
деец на българското и 
световното работниче-
ско движение въобще 
отсъства. И за тях вече 
той е непознат. 

Георги Димитров е 
роден на 18 юни 1882 г. 
в радомирското село 
Ковачевци. Когато е на 
4 години, семейство-
то му се преселва в Со-
фия. Родители са му Ди-
митър Тренчев от Раз-
лог и Парашкева Досе-
ва от с. Баня, Разложко. 
Поради бедност Геор-
ги Димитров прекъсва 
образованието си едва 
12-годишен, за да за-
почне работа като пе-
чатар в печатницата 
на Радикалдемократи-
ческата партия. Увлича 
се по социалистически-
те идеи. На 20-годишна 
възраст става член на 
БРСДП. След разцепле-
нието на партията на 
русенския конгрес на 
6 юли 1903 г. Димитров 
се ориентира към тес-
ните социалисти около 
Димитър Благоев. Той 
е и активист на Общия 
работнически синдика-
лен съюз. На 24 г. сключ-
ва брак със сръбската 
моделиерка и синди-
калистка Люба Ивоше-
вич. Получила модното 
си образование във Ви-
ена, Ивошевич за крат-
ко време се превръща в 
една от най-известните 

шивачки на софийския 
хайлайф. Благодарение 
на богатите си клиенти 
тя е тази, която издържа 

семейството на младия 
комунистически лидер. 
В началото на 20 век 
политическата карие-
ра на Димитров тръг-
ва стремглаво нагоре. 
В резултат на неговата 
активност през 1909 г. 
е избран за член на ЦК 

на БРСДП на мястото 
на тежко заболелия Га-
врил Генов.

Придобил обществе-

на популярност като ръ-
ководител на стачните 
движения на пернишки-
те миньори в началото 
на века, по-късно той 
става и най-младият де-
путат в Царство Бълга-
рия. На парламентарни-
те банки той е без пре-

късване 10 г. – до 1923 
г. По време на Първа-
та световна война зара-
ди активна антивоенна 
агитация лежи 4 месе-
ца в Софийския центра-
лен затвор. После орга-
низира транспортната 
стачка на работниците, 
прераснала във всеоб-
ща политическа стач-
ка. През 1923 г. заедно 
с Васил Коларов огла-
вява Септемврийското 
въстание. След неговия 
разгром емигрира в Ав-
стрия. В България е осъ-
ден задочно на смърт.

В Австрия Димитров 
става активист на Ко-
мунистическия интер-
национал.  Достига до 
длъжността ръководи-
тел на Западноевро-
пейското бюро на Ко-
минтерна през пери-
ода 1929-1933 г. 

На 9 март 1933 г. заед-
но с двама български и 
няколко други комуни-
сти Георги Димитров е 
обвинен в организира-
нето на подпалването 
на Райхстага, извърше-
но от психически неус-
тойчивия Маринус ван 
дер Любе. 

Димитров води сам 
своята защита на орга-
низирания от нацистите 
процес в Лайпциг. Май-
ката на Димитров зами-
нава за Франция, къде-
то на митинги и събра-
ния се обявява за ос-
вобождаването на си-

Роденият на 13 август 1847 г. 
в Калофер георги иванов 
странски 17-годишен замина-
ва за Букурещ и постъпва във 
военномедицинското училище. 
След завършването му се за-
писва медицина в Букурещкия 
университет. Там се сприятеля-
ва с Христо Ботев и кумува на 
сватбата му с Венета Везирева, 
а след това става  и кръстник 
на тяхната дъщеря Иванка, ро-
дена на 13 април 1876 г., само 
около  месец преди величавия 
подвиг на баща си.

 Двете исторически писма, 
датирани "Вапор "Радецки", 
17 мая 1876" от "вашия Ботй-
ов", са изпратени до доктор 
Странски и той има заслуга-
та да останат като реликва в 
паметта на народа. В Румъния 
лекарят издава книгата "Меди-
цински беседи" и е сред осно-
вателите на Българското чове-
колюбиво общество. По вре-
ме на Сръбско-турската война 
участва в румънска санитарна 
мисия в Сърбия, а през Руско-
турската война е военен лекар 
в Румънската армия. 

След Освобождението рабо-
ти като лекар в Плевен и е из-
бран за народен представител в 
Учредителното събрание (1879 
г.). Установява се в Пловдив с 
лекарска практика и активно 

участва в обществения живот. 
Веднага след Съединението, на  
9.IX.1885 г. княз Александър Ба-
тенберг назначава доктор Ге-
орги Странски за Комисар на 
Южна България с помощници 
П е т к о С л а -

вейков и Йоаким Груев. Те 
ръководят автономната област 
Източна Румелия до нейното 
окончателно сливане с Княже-
ство  България. Тяхната дей-
ност е прекратена след под-
писването на Топханенския акт, 
извършено на 24 март 1886 г. 

в султанския кьошк Топхане, 
Цариград, като споразумение 
между Османската империя и 
посланиците на великите сили - 
гаранти на Берлинския договор 
(Русия, Австро-Унгария, Герма-
ния, Великобритания, Франция 
и Италия). Уредена е Персонал-
на уния между Княжество Бъл-
гария и Източна Румелия наче-
ло с българския княз.

 След Сръбско-българската 
война доктор Странски е из-
пратен като дипломатически 
агент на България в Белград 
(1886-1887 г.). По-късно ста-
ва министър на вътрешните 
работи в кабинета на Кон-
стантин Стоилов, а след то-
ва и министър на външните 
работи и вероизповеданията 
в правителството на Стефан 

Стамболов (1887-1890 г.). Изби-
ран е за народен представител 
в V и VI ОНС. 

След оставката на Стамбо-
лов доктор Странски подно-
вява лекарската си практика. 
През 1897-1899 г. е управител 
на Александровската болница, 
а през 1899-1900 г. е окръжен 
лекар в Русе. От 1900 до 1904 
г. е председател на Върховна-
та сметна палата. Умира на 17 
януари 1904 г. в София. Него-
вото име носи УМБАЛ в Плевен. 

Доц. Тодор керин

70 години от смъртта на Георги димитроВ

Поражението на султан Баязид I в битката при 
Анкара през 1402 г., както и избухналите след то-
ва междуособици в Османската империя вдъхват 
надежда у поробените балкански народи за ос-
вобождение. 

Организира се общобалканска коалиция, в ко-
ято вземат участие влашкият княз Мирчо I Ста-
ри, сръбският деспот Ст. Лазаревич, както и си-
новете на последните български царе: на Иван 
Срацимир - Константин (емигрирал в Сърбия), 
и на Иван Шишман - Фружин (емигрирал в Унга-
рия). Коалицията е подкрепена  и от унгарския 
крал Сигизмунд I. 

През 1404 г. обединените балкански войски на-
стъпват в различни краища на юг от Дунав. Княз 
Мирчо I Стари заедно с Константин предприемат 
действия в района на Подунавието, като влашки-
ят княз завладява Добруджа, а Константин дейст-
ва в Северозападна България. На свой ред унгар-
ските войски, с които бил Фружин, подкрепяни 
от сърбите, нахлуват в северозападните българ-
ски земи. Първоначалните успехи на влашките и 
унгарските войски против империята насърчават 
българското население в Темско-Тимошката об-
ласт да се вдигне на въстание. Макар и да завърш-
ва с неуспех, потушено по най-жесток начин от 
един от синовете на султан Баязид I - Сюлейман, 
въстанието принуждава Османската империя да 
направи някои отстъпки. Тя се примирява с от-
немането на Добруджа от княз Мирчо, а Ст. Ла-
заревич успява не само да запази своето деспот-
ство, но и земите, които е завоювал през 1404 г. 

Единствени Константин и Фружин не получа-
ват нищо. След разгрома на въстанието те са при-
нудени отново да емигрират вън от пределите на 
българските земи. Константин се установява пак 
в Сърбия, а Фружин - в Унгария. 

на си. В Лондон от леви 
адвокати, журналисти 
и дейци на Германска-
та комунистическа пар-
тия е организиран кон-
трапроцес, който доказ-
ва убедително провока-
цията срещу комунисти-
те. В своята защитна реч 
Димитров брани бъл-
гарския народ от гру-
бите нападки на меди-
ите. Той подчертава не-
говите исторически за-
слуги пред човечество-
то и гордостта си, че е 
българин. Словесни-
те му сблъсъци с Хер-
ман Гьоринг и защитна-
та му пледоария спечел-
ват на Димитров място 
в сърцата на европей-
ците. Димитров, Танев 
и Попов са осъдени на 
по 9 месеца затвор за-
ради това, че пребива-
ват незаконно в Герма-
ния с фалшиви паспорти 
с цел конспирация, но 
са оправдани по обви-
ненията в палеж и  опит 
за сваляне на правител-
ството.

След излежаване на 
присъдите си трима-
та получават съветско 
гражданство и замина-
ват за Съветския съюз.

След процеса Дими-
тров се превръща в ед-
на от основните фигу-
ри на международното 
комунистическо движе-
ние. Заема мястото на 
Васил Коларов като ръ-
ководител на Комин-
терна (1935-1943) и на 
БРП (к). В Москва ръко-
води Международния 
отдел на ЦК на Всесъ-
юзната комунистиче-
ска партия (болшевики) 

и е депутат в съветския 
парламент (1937-1945). 

След 9 септември 
1944 г. Димитров оста-
ва известно време  в 
 СССР. Завръща се в Бъл-
гария, след като страна-
та е обявена за народна 
република. Избран е за 
министър-председател 
през ноември 1946 г. 
Оглавява БРП(к), която 
през декември 1948 г. 
се преименува на БКП.

През пролетта на 
1949 г. Димитров оти-
ва на лечение в СССР. 
Умира на 2 юли 1949 г. 
в санаториума „Барви-
ха“, където е лекуван 
4 месеца. Видни съвет-
ски медици поставят 
диагнозата сърдечна 
недостатъчност II сте-
пен, чернодробна ци-
роза, диабет, хроничен 
простатит. 

На 3 юли 1949 г. Ми-
нистерският съвет взи-
ма решение тялото на 
Георги Димитров да 
бъде балсамирано и 
поставено в мавзолей, 
който е завършен на 10 
юли 1949 г. за рекорд-
ния срок от 6 дни.

На 18 юли 1990 г. тя-
лото на Георги Дими-
тров е извадено от мав-
золея и след поклоне-
ние, на което се стичат 
множество хора, е пре-
погребано в католиче-
ската част на Централ-
ните софийски гроби-
ща. Мавзолеят след 9 
години е разрушен по 
нареждане на Евгени 
Бакърджиев. Разруша-
ването му продължава 
цяла седмица след мно-
гобройни взривове.
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сряДа, 26 юни
06:20 Страхотни изобретения, 

еп. 23
07:10 Страхотни изобретения, 

еп. 9
07:40 Страхотни изобретения, 

еп. 23
08:10 Загадки в музея, еп. 10
09:05 Загадки в музея, еп. 11
10:05 Загадки в музея, еп. 12
10:55 География на убийствата
13:45 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 1
14:45 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 2
15:45 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 3
16:45 Тайните на египетските 

пирамиди, еп. 1
17:45 Тайните на египетските 

пирамиди, еп. 2
18:50 Нил: 5000 години история, 

еп. 3
19:50 Тайната война, еп. 2
20:55 Машините на войната, еп. 

5
22:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 8
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 2
00:20 Краят на империята, еп. 1
01:15 Конспирация, еп. 11
02:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 2
03:20 Забранена история, еп. 2
04:10 Краят на империята, еп. 1
05:50 Гении на древния свят, еп. 2

чеТвърТък, 27 юни
06:20 Страхотни изобретения, 

еп. 12
07:10 Забранена история, еп. 2
08:10 Останки от войните, еп. 3
09:05 Бойни кораби, еп. 5
10:05 Бойни кораби, еп. 6
11:05 Бойни кораби, еп. 7
12:00 Бойни кораби, еп. 8
12:55 История на оръжията,

 еп. 8
14:05 История на оръжията, 

еп. 9
15:05 История на оръжията, 

 еп. 10
16:05 Ловецът на оръжия, еп. 2
17:00 Ловецът на оръжия, еп. 5
17:55 Ловецът на оръжия, еп. 6
18:50 Краят на империята, еп. 1
19:55 Тайната война, еп. 3
21:00 Машините на войната,

 еп. 6
22:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 9
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 3
00:20 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 8
01:15 Конспирация, еп. 12
02:10 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 3
03:25 Забранена история, еп. 3
04:20 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 8
05:45 Гении на древния свят, 

еп. 3

ПеТък, 28 юни
06:20 Страхотни изобретения, 

еп. 26
07:20 Страхотни изобретения, 

еп. 17
07:55 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха история-
та, еп. 2

08:50 Последното пътуване на 
Романови

09:55 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 4

10:50 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 5

11:45 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 6

12:40 Мистерията на римските 
черепи

13:45 Невидимият град на Рим
14:50 Завръщането на Черната 

смърт
15:50 Леден мост
16:50 Шпионските тайни за бив-

шия крал, еп. 1
17:50 Шпионските тайни за бив-

шия крал, еп. 2
18:40 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 8
19:45 Тайната война, еп. 4
20:55 Машините на войната, еп. 

1
22:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 10
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 4
00:25 Как Пътят на коприната 

създаде света, еп. 2
01:20 Конспирация, еп. 1
02:25 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 4
03:25 Забранена история, еп. 4
04:15 Как Пътят на коприната 

създаде света, еп. 2
05:10 Най-големите измами в 

историята, еп. 2
05:55 Истинският Юлий Цезар

съБоТа, 29 юни
07:00 Страхотни изобретения, 

еп. 29
07:35 Тайните на великите бри-

тански замъци, еп. 4
08:30 Тайните на великите бри-

тански замъци, еп. 5
09:30 Тайните на великите бри-

тански замъци, еп. 6
10:25 Жените на Третия райх
11:35 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 8
12:35 Втората световна война в 

цветове, еп. 1
13:45 Втората световна война в 

цветове, еп. 2
14:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 3
15:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 4
17:00 Опасна Земя, еп. 1
18:00 Опасна Земя, еп. 2
19:00 Тайната война, еп. 5
20:00 Нил: 5000 години история, 

еп. 3
21:00 Изгубеният град на глади-

аторите
22:00 Империя на царе: Русия 

по времето на династията 
Романови с Луси Уърсли, 
еп. 3

23:10 Митични зверове, еп. 1
00:10 Убийци от древността, еп. 

7
01:05 Въоръжени мъже: Изку-

ството на войната, еп. 3
02:00 Тайната война, еп. 10
03:05 Забранена история, еп. 1
04:10 Загадки в музея, еп. 8
05:05 География на убийствата, 

еп. 3
неДеля, 30 юни

06:05 Загадки в музея, еп. 5
07:20 Страхотни изобретения, 

еп. 15
07:55 Вулканични одисеи, еп. 1
08:55 Вулканични одисеи, еп. 2
09:55 Вулканични одисеи, еп. 3
10:55 От Световната война до 

Студената война, еп. 1
12:10 От Световната война до 

Студената война, еп. 2
13:20 Залавянето на Клаус Барби
14:30 Империята на Хитлер: пла-

нът за след войната, еп. 1
15:35 Империята на Хитлер: пла-

нът за след войната, еп. 2
16:30 Смъртносно разузнаване, 

еп. 7
17:25 Повратна точка, еп. 3
18:00 Повратна точка, еп. 4
18:40 Денят, когато..., еп. 2
19:50 Втората световна война в 

цветове, еп. 9
20:55 Тайните на египетските 

пирамиди, еп. 2
22:00 Нил: 5000 години история, 

еп. 4
22:45 Египетски загадки, еп. 9
23:55 Убийци от древността, еп. 

8
00:50 Тайната война, еп. 11
02:00 Забранена история, еп. 2
02:50 Загадки в музея, еп. 10
03:35 Загадки в музея, еп. 11
04:35 География на убийствата, 

еп. 4
05:50 Загадки в музея, еп. 7

ПонеДелник, 1 юли
06:20 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 6
07:20 Бойни кораби, еп. 4
08:20 Бойни кораби,  еп. 5
09:25 Бойни кораби,  еп. 6
10:20 Престъпността през вой-

ната,  еп. 4
11:20 Престъпността през вой-

ната,  еп. 5
12:25 Престъпността през вой-

ната,  еп. 6
13:30 Шестте съпруги на Хенри 

VIII,  еп. 1
14:30 Шестте съпруги на Хенри 

VIII,  еп. 2
15:30 Шестте съпруги на Хенри 

VIII,  еп. 3
16:30 Шестте съпруги на Хенри 

VIII,  еп. 4
17:30 Жените на Третия райх, 
18:40 Как Пътят на коприната 

създаде света,  еп. 2
19:50 Тайната война,  еп. 5
20:55 Египетски загадки,  еп. 1
21:55 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 1
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности,  еп. 5
23:40 Парижки мистерии,  еп. 1
00:15 Парижки мистерии,  еп. 2
01:00 Забранена история,  еп. 1
02:00 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 1
03:00 Повратна точка,  еп. 1
03:35 Повратна точка,  еп. 2
04:10 Парижки мистерии,  еп. 1

04:45 Парижки мистерии,  еп. 2
05:25 Най-големите измами в 

историята,  еп. 3
вТорник, 2 юли

06:10 Загадки в музея, сезон 6, 
еп. 1

07:00 Митове и чудовища,  еп. 4
08:00 Митове и чудовища,  еп. 5
09:00 Митове и чудовища,  еп. 6
09:55 Дневниците на Венера, 
11:10 Гениите на модерния свят,  

еп. 1
12:20 Гениите на модерния свят,  

еп. 2
13:35 Гениите на модерния свят,  

еп. 3
14:55 Рим: Първата световна 

суперсила,  еп. 1
15:50 Рим: Първата световна 

суперсила,  еп. 2
16:45 Рим: Първата световна 

суперсила,  еп. 3
17:40 Рим: Първата световна 

суперсила,  еп. 4
18:35 Парижки мистерии,  еп. 1
19:10 Парижки мистерии,  еп. 2
19:50 Тайната война,  еп. 6
20:55 Египетски загадки,  еп. 2
21:55 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 2
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности,  еп. 6
00:10 Египетски загадки,  еп. 9
01:05 Забранена история,  еп. 2
02:05 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 2
03:00 Повратна точка,  еп. 3
03:40 Повратна точка,  еп. 4
04:10 Египетски загадки,  еп. 9
05:05 Най-големите измами в 

историята,  еп. 4
сряДа, 3 юли

06:05 Загадки в музея, сезон 6, 
еп. 2

07:00 Страхотни изобретения,  
еп. 19

07:35 Смъртоносно известна 
ДНК,  еп. 1

08:40 Смъртоносно известна 
ДНК,  еп. 2

09:45 Смъртоносно известна 
ДНК,  еп. 3

10:50 Мистериите на кралските 
убийства,  еп. 1

11:50 Мистериите на кралските 
убийства,  еп. 2

12:50 Мистериите на кралските 
убийства,  еп. 3

13:50 Мистериите на кралските 
убийства,  еп. 4

14:50 Мистериите на кралските 
убийства,  еп. 5

15:45 Мистериите на кралските 
убийства,  еп. 6

16:40 Психарско корабокруше-
ние, 

17:50 Жената в железния ковчег, 
18:55 Египетски загадки,  еп. 10
19:50 Тайната война,  еп. 7
20:55 Египетски загадки,  еп. 3
21:55 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 3
23:00 Шпионските тайни за бив-

шия крал,  еп. 1
00:00 Краят на империята,  еп. 2
01:00 Забранена история,  еп. 3
02:00 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 3
03:00 Шпионските тайни за бив-

шия крал,  еп. 1

04:00 Краят на империята,  еп. 2
04:55 Най-големите измами в 

историята,  еп. 5
05:50 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 3
чеТвърТък, 4 юли

07:00 Страхотни изобретения,  
еп. 5

07:35 Машините на войната
14:05 Останки от войните,  еп. 1
15:05 Останки от войните,  еп. 2
16:00 Останки от войните,  еп. 3
17:00 Останки от войните,  еп. 4
18:00 Останки от войните,  еп. 5
18:55 Краят на империята,  еп. 2
19:50 Тайната война,  еп. 8
20:55 Египетски загадки,  еп. 4
21:55 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 4
22:55 Шпионските тайни за бив-

шия крал,  еп. 2
00:00 Средновековните мъртъв-

ци, сезон 3, еп. 1
01:00 Забранена история,  еп. 4
02:00 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 4
02:55 Шпионските тайни за бив-

шия крал,  еп. 2
03:55 Средновековните мъртъв-

ци, сезон 3, еп. 1
04:50 Най-големите измами в 

историята,  еп. 6
05:40 Загадки в музея, еп. 4

ПеТък, 5 юли
06:30 Страхотни изобретения,  

еп. 3
07:20 Американски принцеси за 

милиони долари,  еп. 1
08:25 Американски принцеси за 

милиони долари,  еп. 2
09:30 Американски принцеси за 

милиони долари,  еп. 3
10:30 Шестте съпруги на Хенри 

VIII,  еп. 1
11:25 Шестте съпруги на Хенри 

VIII,  еп. 2
12:25 Шестте съпруги на Хенри 

VIII,  еп. 3
13:25 Шестте съпруги на Хенри 

VIII,  еп. 4
14:25 Империя на царе: Русия 

по времето на династията 
Романови с Луси Уърсли,  
еп. 1

15:30 Империя на царе: Русия 
по времето на династията 
Романови с Луси Уърсли,  
еп. 2

16:35 Империя на царе: Русия 
по времето на династията 
Романови с Луси Уърсли,  
еп. 3

17:45 Юзди на властта, 
18:50 Средновековните мъртъв-

ци, сезон 3, еп. 1
19:50 Тайната война,  еп. 9
20:55 Египетски загадки,  еп. 5
21:50 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 5
22:50 Китай от времето на Мао, 
00:00 Как Пътят на коприната 

създаде света,  еп. 3
01:05 Забранена история,  еп. 5
02:10 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 5
03:10 Китай от времето на Мао, 
04:15 Как Пътят на коприната 

създаде света,  еп. 3
05:15 География на убийствата,  

еп. 1

съБоТа, 6 юли
06:05 Загадки в музея, сезон 6, 

еп. 5
07:15 Загадки в музея, сезон 4, 

еп. 1
08:15 Загадки в музея, сезон 4, 

еп. 2
09:10 В търсене на съкровището 

на нацистите,  еп. 1
10:15 Тайната война,  еп. 1
11:25 Тайната война,  еп. 2
12:30 Елизабет и нейните враго-

ве,  еп. 1
13:30 Жени воини,  еп. 1
14:35 Мъртвият викинг,  еп. 1
15:35 Бойни кораби,  еп. 1
16:35 Денят, когато...,  еп. 3
18:00 Опасна Земя,  еп. 2
18:50 Опасна Земя,  еп. 3
19:50 Личният живот на истори-

ческите личности,  еп. 1
20:55 Египетски загадки,  еп. 9
22:00 Убийци от древността,  еп. 

1
23:05 Митични зверове,  еп. 2
00:00 Машини за убиване,  еп. 1
01:05 Въоръжени мъже: Изку-

ството на войната,  еп. 1
02:00 Загадъчни средновековни 

убийства,  еп. 1
03:00 Загадъчни средновековни 

убийства,  еп. 2
04:00 Загадки в музея, сезон 9, 

еп. 1
04:50 Загадки в музея, сезон 9, 

еп. 2
05:35 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 1
неДеля, 7 юли

06:10 Страхотни изобретения,  
еп. 4

06:35 Страхотни изобретения,  
еп. 5

07:10 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 1

08:10 Загадки в музея, сезон 5, 
еп. 2

09:05 Наполеон,  еп. 1
12:35 Смъртоносно известна 

ДНК,  еп. 1
13:40 Смъртоносно известна 

ДНК,  еп. 2
14:40 Смъртоносно известна 

ДНК,  еп. 3
15:45 Шпионските тайни за бив-

шия крал,  еп. 1
16:50 Шпионските тайни за бив-

шия крал,  еп. 2
17:55 В търсене на “Ориент Екс-

прес”,  еп. 1
18:00 Опасна Земя,  еп. 2
18:50 Опасна Земя,  еп. 3
18:55 В търсене на “Ориент Екс-

прес”,  еп. 2
19:55 Смъртносно разузнаване,  

еп. 1
20:55 От Световната война до 

Студената война,  еп. 1
22:00 Историческата истина,  еп. 

1
23:00 Египетски загадки,  еп. 2
00:00 Че Гевара: Отвъд мита, 
01:05 Лов на вещици в Салем, 
02:10 Загадъчни средновековни 

убийства,  еп. 3
03:05 Загадъчни средновековни 

убийства,  еп. 4
04:00 Загадки в музея, сезон 9, 

еп. 3
04:55 Загадки в музея, сезон 9, 

еп. 4

05:45 Страхотни изобретения, 
сезон 2, еп. 2

ПонеДелник, 8 юли
06:20 Страхотни изобретения,  

еп. 6
07:00 Да избягаш от Хитлер
11:10 Американски принцеси за 

милиони долари, сезон 2, 
еп. 1

12:10 Американски принцеси за 
милиони долари, сезон 2, 
еп. 2

13:05 Американски принцеси за 
милиони долари, сезон 2, 
еп. 3

14:05 Американски принцеси за 
милиони долари, сезон 2, 
еп. 4

15:10 Гениите на модерния свят,  
еп. 1

16:20 Гениите на модерния свят,  
еп. 2

17:40 Изобретатели под знака на 
свастиката, 

18:45 Как Пътят на коприната 
създаде света,  еп. 3

19:50 Тайната война,  еп. 10
20:55 Египетски загадки,  еп. 6
21:55 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 6
23:00 История на християнство-

то,  еп. 1
00:10 Парижки мистерии,  еп. 3
00:40 Парижки мистерии,  еп. 4
01:15 Забранена история,  еп. 6
02:10 Мистериите на нацистките 

убийства,  еп. 6
03:10 История на християнство-

то,  еп. 1
04:20 Парижки мистерии,  еп. 3
05:00 Парижки мистерии,  еп. 4
05:30 География на убийствата,  

еп. 2
вТорник, 9 юли

06:20 Загадки в музея, сезон 6, 
еп. 6

07:20 Невидимите градове на 
Италия,  еп. 1

08:25 Невидимите градове на 
Италия,  еп. 2

09:30 Невидимите градове на 
Италия,  еп. 3

10:40 Мъртвият викинг,  еп. 1
11:40 Мъртвият викинг,  еп. 2
12:40 Мъртвият викинг,  еп. 3
13:40 Мъртвият викинг,  еп. 4
14:40 Мъртвият викинг,  еп. 5
15:35 Мъртвият викинг,  еп. 6
16:35 Търсачи на Библията,  еп. 1
17:40 Търсачи на Библията,  еп. 2
18:45 Парижки мистерии,  еп. 3
19:10 Парижки мистерии,  еп. 4
19:50 Тайната война,  еп. 11
20:55 Египетски загадки,  еп. 7
21:55 Ловци на нацисти,  еп. 1
23:00 История на християнство-

то,  еп. 2
00:00 Историческата истина,  еп. 

1
01:15 Забранена история, сезон 

2, еп. 1
02:10 Ловци на нацисти,  еп. 1
03:05 История на християнство-

то,  еп. 2
04:20 Историческата истина,  еп. 

1
05:15 География на убийствата,  

еп. 3

виасат Хистори

сряДа, 26 юни
05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”  
07:50 „Снайперисти“  
09:10 „Мъже на работa”  
10:00 „Морски тюлени“  
11:00 „В.И.П”  
12:00 „Транспортер“  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
14:00 „Снайперисти“ 
15:00 „Морски тюлени“ 
16:00 „Мъже на работa” 
17:00 „Без устав” – криминален 

екшън с уч. на Чарли 
Шийн, Мартин Шийн, Пол 
Глийсън, Марк Дакаскос

19:00 „В.И.П” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Транспортер“ 
22:00  „Смъртоносна над-

превара 2” – екшън с 
уч. Джейсън Стейтъм, 
Тайрийз Гибсън, Иън 
Макшейн, Джоан Алън, 
Натали Мартинез, Джей-
къб Варгас, Макс Райън 

00:10 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария” 

чеТвърТък, 27 юни
05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”  
07:50 „Снайперисти“  
09:10 „Мъже на работa”  
10:00 „Морски тюлени“  
11:00 „В.И.П”  
12:00 „Транспортер“  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
14:00 „Снайперисти“ 
15:00 „Морски тюлени“ 
16:00 „Мъже на работa” 
16:30 „Код “Меркурий” 
19:00 „В.И.П” 
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
21:00 „Транспортер“ 

22:00 „Престъпник” – крими-
нален екшън  с уч. на 
Кевин Костнър, Гари Ол-
дман, Томи Лий Джоунс, 
Райън Рейнолдс, Алис 
Ийв, Гал Гадот, Джорди 
Молла 

00:15 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”  

ПеТък, 28 юни
05:50 „Драга фамилия“ 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”  
07:50 „Снайперисти“  
09:10 „Мъже на работa”  
10:00 „Морски тюлени“  
11:00 „В.И.П”  
12:00 „Транспортер“  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър“ 
14:00 „Снайперисти“ 
15:00 „Морски тюлени“ 
16:00 „Мъже на работa” 
17:00 „Бевърли Хилс нинджа”
19:00 „В.И.П” 
20:00 „Военни престъпления” 
21:00 „Транспортер“ 
22:00 „Дънди крокодила 2”
00:15 „Военни престъпления”
01:15 „Фрактура” – предаване 

за рок музика  
03:40 Еротичен телепазар

съБоТа, 29 юни
06:00 „Мускетарите” 
08:45 „Комисар Рекс“ 0
11:00 „Бевърли Хилс нинджа” 

– екшън комедия с уч. на 
Крис Фарли, Николет Ше-
ридън, Крис Рок, Робин 
Шу  

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Ловът на орела
15:30 „Похитители на изчез-

налият град” – приклю-
ченски екшън с уч. на 
Джеймс Бролин, Иън 
Сомърхолдър, Бетина 
Цимерман, Бен Крос,  
Джейми Томас Кинг 

17:40 „Убийствена скорост” 
– криминален екшън с 
уч. на Андрю Кийгън, 
Брандън Куин, Натали 

Чиглиути, Ник Картър, 
Рено Уилсън, Грег Грън-
бърг, Крисчън Монзон 

20:00 „Следващото карате 
хлапe” – екшън с уч. Пат 
Морита, Хилари Суонк, 
Майкъл Айрънсайд, 
Констанс Тоуърс, Крис 
Конрад 

22:10 „Подземен свят: Пробуж-
дане” – екшън с уч. на 
Кейт Бекинсейл, Стивън 
Риа, Майкъл Ийли, Тео 
Джеймс, Индия Ийсли, 
Сандрин Холт, Чарлз 
Данс

00:10 Еротичен телепазар

неДеля, 30 юни
06:10 „Мускетарите” 
08:45 „Комисар Рекс“ 
11:00 „Атака срещу Еър Форс 

Едно”
13:00 „Без багаж”
13:30 „Ловът на орела 2“
15:30 „Следващото карате 

хлапe” – екшън с уч. Пат 
Морита, Хилари Суонк, 
Майкъл Айрънсайд, 
Констанс Тоуърс, Крис 
Конрад  

17:40 „Дънди крокодила 2” –  
приключенска комедия 
с уч. на Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Май-
лон, Ърни Динго  

20:00 „Ювелирът” – кримина-
лен екшън с уч.на  Чък 
Норис, Джоана Пакула, 
Даниел Бернхард, Бърни 
Копел, Тод Дженсън, 
Маршал Тийг, Трейси 
Скогинс, Кърт Лоуенс 

22:00 „Трафик на хора“ – екшън 
с уч. Долф Лундгрен, 
Тони Джа, Майкъл Джей 
Уайт, Рон Пърлман, Сели-
на Джейд, Питър Уелър, 
Майк Допуд 

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

02:30 Еротичен телепазар

ПонеДелник, 1 юли
05:50 „Драга фамилия” 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”  
07:50 „Снайперисти”  
09:10 „Мъже на работa”  
10:00 „Морски тюлени”  
11:00 „В.И.П”  
12:00 „Транспортер” - сериал,  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
14:00 „Снайперисти”  
15:00 „Морски тюлени”  
16:00 „Мъже на работa” 
17:00 „Ювелирът”
19:00 „В.И.П” 
20:00 „Военни престъпления” 
21:00 „Транспортер” - сериал, 
22:00 „Човекът сянка” – екшън 

с уч. на Стивън Сегал, 
Винсънт Риота, Имелда 
Стаунтън, Гарик Хейгън, 
Майкъл Елуин, Скай Бе-
нет 

00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар

вТорник, 2 юли
05:50 „Драга фамилия” 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”  
07:50 „Снайперисти”  
09:10 „Мъже на работa”  
10:00 „Морски тюлени”  
11:00 „В.И.П”  
12:00 „Транспортер” - сериал,  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
14:00 „Снайперисти”  
15:00 „Морски тюлени”  
16:00 „Мъже на работa” 
17:00 „Ловът на орела” – 

екшън с уч. на Марк 
Дакасос, Тереса Рендъл, 
Рутгер Хауер, Джо Суба, 
Зак Макгоун   

19:00 „В.И.П” 
20:00 „Военни престъпления” 
21:00 „Транспортер” - сериал, 
22:00 „Димящи аса 2” – екшън 

с уч. на Том Беринджър, 
Клейн Крауфорд, Вини 
Джоунс, Томи Фланаган, 
Маури Стърлинг 

23:50 „Военни престъпления”

00:50 Еротичен телепазар

сряДа, 3 юли
05:50 „Драга фамилия” 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”  
07:50 „Снайперисти”  
09:10 „Мъже на работa”  
10:00 „Морски тюлени”  
11:00 „В.И.П”  
12:00 „Транспортер” - сериал,  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
14:00 „Снайперисти”  
15:00 „Морски тюлени”  
16:00 „Мъже на работa” 
17:00 „Ловът на орела 2” – 

екшън с уч. на Марк 
Дакасос, Тереса Рендъл, 
Джеф Фейхи, Джо Суба, 
Зак Макгоун  

19:00 „В.И.П” 
20:00 „Военни престъпления” 
21:00 „Транспортер” - сериал, 
22:00  „Смъртоносна над-

превара: Адска жега” 
– екшън с уч. Люк Гос, 
Винг Реймс, Дани Трейо, 
Дъгрей Скот 

00:10 „Военни престъпления”
01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария” 

чеТвърТък, 4 юли
05:50 „Драга фамилия” 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”  
07:50 „Снайперисти”  
09:10 „Мъже на работa”  
10:00 „Морски тюлени”  
11:00 „В.И.П”  
12:00 „Транспортер” - сериал,  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
14:00 „Снайперисти”  
15:00 „Морски тюлени”  
16:00 „Питайте Джим” 
16:50 „Убийствена скорост” 
19:00 „В.И.П” 
20:00 „Военни престъпления” 
21:00 „Транспортер” - сериал, 
22:00 „Интернешънъл” – кри-

минален екшън с уч. на с 
уч. на Клайв Оуен, Наоми 
Уотс, Армин Мюлер-Стал, 

Улрих Томсен, Патрик 
Балади 

00:30 „Военни престъпления”
01:30 Еротичен телепазар

ПеТък, 5 юли
05:50 „Драга фамилия” 
06:50 „Уокър - тексаският 

рейнджър”  
07:50 „Снайперисти”  
09:10 „Питайте Джим” 
10:00 „Морски тюлени”  
11:00 „В.И.П”  
12:00 „Транспортер” - сериал,  
13:00 „Уокър - тексаският 

рейнджър” 
14:00 „Снайперисти”  
15:00 „Морски тюлени”  
15:50 „Питайте Джим” 
17:00 „Похитители на изчез-

налият град” – приклю-
ченски екшън с уч. на 
Джеймс Бролин, Иън 
Сомърхолдър, Бетина 
Цимерман, Бен Крос,  
Джейми Томас Кинг  

19:00 „В.И.П” 
20:00 „Военни престъпления” 
21:00 „Транспортер” - сериал, 
22:00 „Дежа Вю” – екшън-

трилър с уч. на Дензъл 
Уошингтън, Вал Килмър, 
Паула Патон, Джим Ка-
вийзъл, Адам Голдбър, 
Елдън Хенсън, Брус Грий-
нууд, Мат Крейвън 

00:30 „Военни престъпления”
01:30 „Фрактура” – предаване 

за рок музика  
04:00 Еротичен телепазар

съБоТа, 6 юли
06:00 „Щурите съседи” 
08:30 „Комисар Рекс” 0
11:00 „Джеси Стоун: Нощен 

преход” 
13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Айк: В навечерието на 

десанта”
15:20 „Дежа Вю”
18:00 „Непобедимите” 
20:00 „Сблъсък в Бронкс” – 

екшън -комедия с уч. на 
Джаки Чан, Анита Муй, 
Франсоас Иъп, Бил Тунг, 

Марк Акъртрийм, Гарвин 
Крос, Морган Лам 

22:00 „Еквилибриум” – ек-
шън-фантастика с уч. на 
Крисчън Бейл, Емили 
Уотсън, Шон Бийн, Уи-
лям Фичнер, Тай Дигс, 
Доминик Пърсел, Ангъс 
Макфейдън 

00:15 Еротичен телепазар

неДеля, 7 юли
06:15 „Щурите съседи” 
08:45 „Комисар Рекс” 1
11:00 „Айк: В навечерието на 

десанта”
13:00 „Без багаж”
13:30 „Сблъсък в Бронкс”
15:20 „Еквилибриум” –  ек-

шън-фантастика с уч. на 
Крисчън Бейл, Емили 
Уотсън, Шон Бийн, Уи-
лям Фичнер, Тай Дигс, 
Доминик Пърсел, Ангъс 
Макфейдън  

17:30 „Интернешънъл” – кри-
минален екшън с уч. на с 
уч. на Клайв Оуен, Наоми 
Уотс, Армин Мюлер-Стал, 
Улрих Томсен, Патрик 
Балади  

20:00 „Черното куче” – екшън 
с уч. на Патрик Суейзи, 
Мийт Лоуф, Ранди Тра-
вис, Чарз Дътън, Браян 
Кели, Греъм Бекел 

22:00 „Снайперистът 2” – ек-
шън с уч. на Том Берин-
джър, Боким Уудбин, 
Ерика Марожен, Линдън 
Ашби, Дан Бътлър, Томаш 
Пушкаш, Барна Илиеш, 
Ференц Ковач, Денис 
Хейдън 

23:50 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

02:15 Еротичен телепазар
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26 юни, сряДа
06:30 България сутрин 
09:00 Характери 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Канбе стратегът 
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Видимо и невидимо 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Криза - поредна 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Сила 
23:15 Хотел „Русия“ 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Операция История  
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A 

27 юни, чеТвърТък
06:30 България сутрин 
09:00 Характери 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Канбе стратегът 
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова 

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Втори в листата – поли-

тически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:15 Дъщеря на закона 
23:15 Хотел „Русия“ 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Видимо и невидимо 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите 

28 юни, ПеТък
06:30 България сутрин 
09:00 Характери 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Канбе стратегът 
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Операция История  
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Втори в листата
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Дъщеря на закона 
23:15 Хотел „Русия“ 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Q&A 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:30 Денят ON AIR     
05:30 Новините ON AIR 

29 юни, съБоТа
06:00 Опорни хора 
07:00 Видимо и невидимо 
08:00 Операция История  
09:00 Светът след 1000 години 

– филм
10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Скритата Италия - филм 
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:00 Телепазарен прозорец
13:15 Превозвачът  
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора
20:30 Превозвачът 
21:30 1864 - исторически сери-

ал
22:30 Тихата планина – исто-

рически, приключенски, 
драма, Австрия/Италия/
САЩ, 2014 г.; режисьор: 

Ернст Госнер; в ролите: 
Уилям Моузли, Клаудия 
Кардинале и др.

00:00 Новините ON AIR 
00:30 VIB 
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Операция История 

-  предаване с Росен 
Петров 

04:00 Новините ON AIR 
04:30 Видимо и невидимо 
05:30 Новините ON AIR 

30 юни, неДеля
06:00 VIB  
06:30 Характери 
07:00 Q&A 
08:00 Брюксел 1 
09:00 По-бърз от светлината
10:00 Светът отгоре 
10:30 Скритата Италия - филм 
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът  
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция История 
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 18:30 
Новините ON AIR

19:00 Boec.BG – предаване за 
бойни спортове

19:30 Пансионът 
20:30 Превозвачът 
21:30 1864 - исторически сери-

ал
22:30 Изгубени – романтичен, 

драма, Франция, 2003 г; 
режисьор: Андре Теши-
не; в ролите:  Емануел 
Беар, Гаспар Улиел и др.

00:00 Новините ON AIR 
00:30 VIB 
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Видимо и невидимо 
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Операция История 

-  предаване с Росен 
Петров 

1 юли, ПонеДелник
06:30 България сутрин 
09:00 Характери 
09:30 По следите на храната - 

филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът 
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Брюксел 1 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Роден със сребърна лъ-

жичка 
21:30 Новините ON AIR
22:15 Дъщеря на закона 
23:15 Хотел „Русия“ 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Опорни хора 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо 

2 юли, вТорник
06:30 България сутрин 
09:00 Характери 
09:30 По следите на храната - 

филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът 
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Q&A 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Втори в листата
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Дъщеря на закона 
23:15 Похитени – сериал, поли-

тически трилър
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Брюксел 1 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR  
05:30 Опорни хора 

3 юли, сряДа
06:30 България сутрин 
09:00 Характери 
09:30 По следите на храната - 

филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът 
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Видимо и невидимо 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Едно френско село 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Втори в листата
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Дъщеря на закона 
23:15 Похитени – сериал, поли-

тически трилър
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Операция История  
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A 

4 юли, чеТвърТък
06:30 България сутрин 
09:00 Характери 
09:30 По следите на храната - 

филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Как да се омъжим за ми-

лионер 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът 
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Опорни хора 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Мъже в сянка – сериал, 

политическа драма
21:30 Новините ON AIR
22:15 Дъщеря на закона 
23:15 Похитени – сериал, поли-

тически трилър
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Видимо и невидимо 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 

5 юли, ПеТък
06:30 България сутрин 
09:00 Характери 
09:30 По следите на храната - 

филм
10:00 Райски градини - филм
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Как да се омъжим за ми-

лионер 
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът 
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Операция История  
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре
16:30 Последният еничар 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Мъже в сянка – сериал, 

политическа драма
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Дъщеря на закона 
23:15 Похитени – сериал, поли-

тически трилър
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Q&A 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:30 Денят ON AIR     
05:30 Новините ON AIR 

6 юли, съБоТа
06:00 Опорни хора 
07:00 Видимо и невидимо 
08:00 Операция История  
09:00 Пътуване до Червената 

планета
10:00 Светът отгоре 
10:30 Страната на изобретате-

лите - филм 
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът  
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора
20:30 Превозвачът 
21:30 1864 - исторически сери-

ал
22:30 Зулу  – трилър, крими-

нален, драма, Франция, 
2013 г.; режисьор: Жером 
Сал; в ролите: Орландо 

Блум, Форест Уитакър, 
Конрад Кемп и др.

00:15 DW Кино 
00:30 Новините ON AIR 
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров 

04:00 Новините ON AIR 
04:30 Видимо и невидимо 
05:30 Новините ON AIR 

7 юли, неДеля
06:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва 

06:30 Характери 
07:00 Q&A 
08:00 Брюксел 1 
09:00 Началото на времето
10:00 Светът отгоре 
10:30 Страната на изобретате-

лите - филм 
11:00 Мултимедия
12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът  
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постиже-
ния, автор: Биляна Мите-
ва

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция История 
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 18:30 
Новините ON AIR

19:00 Boec.BG – предаване за 
бойни спортове

19:30 Пансионът 
20:30 Превозвачът 
21:30 1864 - исторически сери-

ал
22:30 Мой ласкав и нежен звяр 

– драма, романтичен, 
Русия, 1978 г; режисьор: 
Емил Лотяну; в ролите: 
Галина Беляева, Олег 
Янковский, Кирил Лав-
ров, Леонид Марков, 
Светлана Тома

00:15 DW Кино 
00:30 Новините ON AIR 
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Видимо и невидимо 
04:00 Новините ON AIR 

он еър

Фокс

сряДа, 26 юни
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Доказано невинни
13:30 911
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Макгайвър
16:15 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на све-

та
19:30 Последният мъж на све-

та
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

чеТвърТък, 27 юни
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на све-

та
06:45 Последният мъж на све-

та
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Доказано невинни
13:30 911
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Макгайвър
16:15 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Не си мой тип
22:30 Не си мой тип
23:00 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0

03:20 Живите мъртви
04:05 Ловец на мисли
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

ПеТък, 28 юни
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на све-

та
06:45 Последният мъж на све-

та
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Ловец на мисли
13:30 911
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:20 Макгайвър
16:15 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на све-

та
19:30 Последният мъж на све-

та
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 911
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:20 Живите мъртви
04:25 Ловец на мисли
05:10 Под наблюдение

съБоТа, 29 юни
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:40 Скорпион
07:30 Скорпион
08:25 Кости
09:20 Кости
10:10 Кости
11:05 911
12:05 911
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Доведени братя
16:40 Кости
17:40 Кости
18:35 Кости
19:30 Стълба 49
22:00 Не си мой тип
22:30 Не си мой тип
23:00 Доказано невинни
23:55 Дълбоката държава
00:50 От местопрестъпление-

то: Маями
01:50 11.22.63
02:40 Американците
03:25 Американците
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

неДеля, 30 юни
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:40 Скорпион
07:30 Скорпион
08:25 Кости
09:20 Кости
10:10 Необикновените
11:05 911
12:05 911
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Стълба 49
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 В преследване на щасти-

ето
22:00 Доказано невинни
22:55 Дълбоката държава
23:55 Лий Даниелс: Стар
00:50 От местопрестъпление-

то: Маями
01:50 11.22.63
02:40 Американците
03:30 Американците
04:15 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПонеДелник, 1 юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на све-

та
06:45 Последният мъж на све-

та
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 911
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на све-

та
19:30 Последният мъж на све-

та
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Дълбоката държава
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви
04:05 Агентите на ЩИТ
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

вТорник, 2 юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на све-

та
06:45 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Дълбоката държава
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви
04:05 Агентите на ЩИТ
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

сряДа, 3 юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на све-

та
06:45 Последният мъж на све-

та
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Доказано невинни
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на све-

та
19:30 Последният мъж на све-

та
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви

04:00 Агентите на ЩИТ
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

чеТвърТък, 4 юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на све-

та
06:45 Последният мъж на све-

та
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Доказано невинни
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на све-

та
19:30 Последният мъж на све-

та
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Не си мой тип
22:25 Не си мой тип
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви
04:15 Агентите на ЩИТ
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

ПеТък, 5 юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на све-

та
06:45 Последният мъж на све-

та
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Кости
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на све-

та
19:30 Последният мъж на све-

та
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Лий Даниелс: Стар

22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви
04:00 Агентите на ЩИТ
04:45 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

съБоТа, 6 юли
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:10 Врагът сред нас
12:05 Врагът сред нас
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 В преследване на щасти-

ето
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Да полудееш извън 

затвора -
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Не си мой тип
22:30 Не си мой тип
23:00 Доказано невинни
23:55 Дълбоката държава
00:50 Необикновените
01:45 11.22.63
02:30 Американците
03:20 Американците
04:05 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

неДеля, 7 юли
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Врагът сред нас
12:05 Врагът сред нас
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Да полудееш извън 

затвора -
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Пач Адамс
22:00 Доказано невинни
23:00 Дълбоката държава
23:55 Лий Даниелс: Стар
00:50 Необикновените
01:45 11.22.63
02:35 Американците
03:20 Американците
04:05 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПонеДелник, 8 юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на света
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Хавай 5-0
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0
21:00 Американски пай
23:00 Легион
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:05 Агентите на ЩИТ
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

вТорник, 9 юли
06:00 Мелачката
06:25 Последният мъж на све-

та
06:45 Последният мъж на све-

та
07:10 Макгайвър
08:00 Скорпион
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Американски пай
13:30 Семейство Симпсън
13:55 Семейство Симпсън
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Скорпион
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Последният мъж на све-

та
19:30 Последният мъж на све-

та
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хавай 5-0
22:00 Доказано невинни
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:45 Хавай 5-0
02:30 Хавай 5-0
03:15 Живите мъртви
04:15 Агентите на ЩИТ
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
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ÐÅ×ÍÈÊ: ÌÎÍÀ, ÎÃÈÍÎÒ, ÎÒÈÒÎ, ÐÈÑÀÊ ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

*ÈÍÑÖÅÍÈÐÀÍÀ ÂÈÍÀ Ñ ÖÅË ÄÀ
ÊÎÌÏÐÎÌÅÒÈÐÀ

*ÒÓÇÅÌÅÖ (ÌÍ.×ÈÑËÎ)

*ÐÎÌÀÍ ÇÀ ÄÅÖÀ ÎÒ ÄÈÌÈÒÚÐ
ÃÓËÅÂ

*ÊÀÇÀØÊÈ ÏÐÅÄÂÎÄÈÒÅËÈ

*ÌÓÇÈÊÀËÍÀ ÍÎÒÀ
*ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß ÍÀ ÑÂÅÒÖÈ

*ÏÚÒÅÊÀ Â ÏÀÐÊ  *ÁÐÎÍÈÐÀÍÀ
ÁÎÉÍÀ ÌÀØÈÍÀ

*ÃÎÑÏÎÆÈÖÀ (ÀÍÃË.)
*ÐÓÑÊÈ ÑÀÌÎËÅÒÈ

*ÌÀÐÊÀ ÑÀÏÓÍÈ

*ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈ, ÂÅÑÒÍÈÊÀÐÈ

*ÌÅÐÊÈ ÇÀ ÏÎÄÄÚÐÆÀÍÅ ÍÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÀÒÀ ×ÈÑÒÎÒÀ

*ÑÚÑÒÀÂÍÀ ×ÀÑÒ
ÍÀ ÀÍÀÑÎÍÎÂÎÒÎ ÌÀÑËÎ

*ÃÎËßÌ ÑÚÄ ÇÀ ÒÓÐØÈß È ÄÐ.
*ÇÀÁÀÂËÅÍÈÅ
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воДоравно: Александрина Милчева. Онта-
рио. Наган. Елак. Устав. Снакс. „На М.”. Ина. Ке-
нар. Имоти. Ректор. Бор. „Нанси”. Ергени. Солана. 
Девон. Откат. Атка. Илион. Нектар. Опити. Левит. 
Инари. Фалит. Мир. Вила. Роке. Фитил. Лам. Лада. 
Мерак. Нар. Нона. Радар. Пас. Ока. Ото. Кон. Мит. 
Робот. Рокер. Вокализа. Итикава. Мера. Окано. 
Влага. Ресен. „Макарена”. Ето. Базилика. Ерат. Мо-
лар. Теле. „Арарат”. Типа. Годеник. Титани. Атол. 
„Рави”. Аретир. Меласа.

оТвесно: Плоскост. Авицена. Оператор. Ен-
тероколит. Радон. Резеда. Октан. Лапили. Арак. 
Василев. Савана. Италик. Рамо. Елени. Вар. Ра-
нит. Икони. НИС. Нали. Ятак. Кака. Адонис. Ла-
мар. Амидол. Ярина. АТЕ. Минко. Ене. Озокерит. 
Настев. Аба. Арати. Маг. Ирони. Вратар. МАН. 
Гнет. Стилет. Минаре. Тан. Тим. Меноти. Орига-
ми. АЧЕ. Китан. Тока. Опал. Елит. Крамола. Опо-
ка. Елата. Иванова. Рикадона. „Евита”. Ос. Акар. 
Трирема. Асара. „Орела”. 

Îтãовори от бр. 25
 сканДи  

с  ПреДвариТелно  
ПосТавени  Букви     

  воДоравно: Ла Вале-
та,  Атаман, Милано, Ера-
то, Салата,  Слива,  Ир,  КА,  
Акаба, Три,   До,  Уникати,  
Крит, Ом, Кила, Ерос, Рап, 
Кана, Арон, Макара, Арат, 
По, Вокал, Каро, Атол, Ка-
лем, Ра, Елара.

оТвесно: Бамако,  
Амок, Вила,  Опака, Кала,  
Ум,  Кал,  Латун,  Кале,  Ве-
на,  Икар, То, Акинак, Ма, 
Скала,Ар,  Елата, Ара,  Ка-
риби, АРО, Тава,  Ера,  Вата, 
Кротал,  Мо, Трон, ТА,  Па, 
Ирис,  Пор, Нерит, Вола. 

ЦиФрословиЦи -  БлиЗнаЦи
воДоравно:  I кръсТословиЦа: Ге-

тит,  Табу,  Атол,  Рита,  Лем, Питони, Ар,  Ра-
тан,  Балатон,  По,  Аракан,  Вин,  Ерес, Пи-
ла, Идол, Ласо, Мун, Камора, Ат, Бенин, Пи-
тер, Ра, Оливер, Код, Акан, Рено, Ерак, Декан. 
 II кръсТословиЦа: Цадик,  Щека,  Иран, Шори,  
Рак,  Рапира,  Ол,  Самоа,  Ретор,  Ек,  Абелит,  Оле, 
Ален, Икар, Елен, Авар, Шеф, Апарат, Ат, Арека, 
Адели, Ок, Павана, АРО, Бани, Адам, Зола, Енина.

оТвесно:   I кръсТословиЦа: Галата,  Има-
го, Етер,  Редут,  Лар,  Том,  Барон, Пика, Ил,  Ра-
кел, Бивак, Палас, Кетен, Ритон, Ланер, Титан, 
Памир, Ре, Атон, Висон, Кек, Бан, Пилор, Рона, 
Икона, Абадон.  II кръсТословиЦа: Цироза, 
Ешарп, Арал, Балет, Або, Дак, Релеф, Авал, Ин, Се-
лен, Адана, Ратин, Арени, Шамот, Апела, Щопор, 
Иваки, Ан, Ериа, Окара, Ади, Кир, Елара, Оран, 
Анкер, Такома.
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85 състезатели представят 
България в 15 спорта

Шампионска титла за назарян

европейски игри, минск 2019

загубихме от 
Бразилия и русия, 

но преборихме 
Германия

Жребият отреди

До 30 юни Минск е 
арена на благородна 
надпревара, организи-
рана за втори път от 
Асоциацията на евро-
пейските олимпийски 
комитети и обединя-
ваща 15 спорта. Общо 
участващите спортисти 
са над 4 хиляди. Над 2 
хиляди са официални-
те лица, а 8 хиляди до-
броволци се грижат за 
нормалното протичане 
на игрите и за комфорта 
на участници и зрители.

България разчита на 
медали и призово кла-
сиране в традиционни-
те за страната ни спор-
тове – борба, бокс, ху-
дожествена гимнастика 
и стрелба. 

От първите Евро-
пейски иг-
ри, кои-
то се про-
ведоха в 
Баку през 
2015 го-
дина, Бъл-
гария спе-
чели един 
златен ме-
дал, 4 сре-
бърни и 5 
бронзови 
отличия. 

С а м -
б и с т к а т а 
Цветелина Цветанова 
донесе първо отличие 
за България). Тя спече-
ли бронз в категория до 
48 килограма след по-
беда над Даниела Миха-
ела Кис (Румъния) с 3:1 
технически точки. 

Преди това тя загуби 
на четвъртфиналите от 
Анастасия Новикова, но 
украинката достигна до 
финала и изтегли бъл-
гарката до директния 
репешаж за бронза. 

Мартин иванов за-
върши на пето място 
в категория до 68 ки-
лограма. Иванов загу-
би мача за бронза от 
Емил Хасанов (Азер-
байджан). 

Преди това той пре-
търпя поражение на 
четвъртфиналите от 
италианеца Матиа Гал-
биати, но продължи в 
репешажите, където 

елиминира Далибор 
Богданов (Северна Ма-
кедония), за да стигне 
до мача за бронзовото 
отличие.

Антоанета Боне-
ва заслужи бронзово-
то отличие на 10 ме-

тра въздушен пистолет 
в спортната стрелба с 
218.1 точки. 

Златото спе-
чели сръбкиня-
та Зорана Ару-
нович с 241.2 
точки, а за сре-
бърния медал се 
пребори олим-
пийската шам-
пионка от Рио 
де Жанейро 
2016 Анна Кора-
каки (Гърция) с 
238.9 точки, коя-
то влезе във фи-
нала с последен 
резултат.

Състезателка-
та по художест-
вена гимнасти-
ка катрин Тасе-
ва спечели два  
медала. Възпи-
таничката на Брани-
мира Маркова и Сил-
вия Стойнева завоюва 

сребро на топка и изи-
гра по най-добрия на-
чин новото си съчета-
ние на лента и с полу-
чената оценка от 20.450 

точки взе бронза.
Българският ансам-

бъл по художествена 
гимнастика запо-
чна участието си 
със сребърен ме-
дал на топки. Мо-
мичетата в състав 
Симона Дянкова 
(капитан), Лаура 
Траатс, Мадлен 
Радуканова, Сте-
фани Кирякова и 
Ерика Зафирова 
изиграха блестя-
що съчетанието си 
и получиха оцен-
ка от 26.800 точки 
за второто място. 

Възпитаничките на Ве-
села Димитрова и Ми-
хаела Маевска заслужи-

ха оценка от 19.200 точ-
ки за трудност. 

Златото в съчетани-

ето с пет топки извою-
ваха рускините с 27.300 
точки, а бронза заслу-
жи отборът на Беларус 
с 26.150 точки.

След сребро-
то на пет топ-
ки във второ-
то си изиграва-
не с три обръ-
ча и два чифта 
бухалки моми-
четата останаха 
трети с 25.750, 
а сборът им 
(52.550) ги кла-
сира на второ-
то място в мно-
гобоя на 5 сто-
тни от шампи-
она Беларус.

Деветкратната евро-
пейска и четирикратна 
световна шампионка в 
самбото Мария оряш-
кова стигна до титлата 
в категория до 80 кило-
грама, след като на фи-
нала се справи с конку-
ренцията на рускинята 
Жанара Кусанова. Рус-
кинята първа реализи-
ра точка, но българката 
отвърна и така си оси-
гури златото.

Самбистът ивайло 
иванов не успя да се 
пребори за златното от-
личие. Представителят 
ни в категория до 81 ки-
лограма на турнира по 
джудо отстъпи с вад-
зари 16 секунди пре-

ди края 
на редов-
ното вре-
ме на бел-
гиеца Ма-
тиас Ка-
се. Възпи-
т а н и к ъ т 
на Ата-
нас Гер-
чев беше 
р а в н о с -
тоен през 
ц я л а т а 
борба, но 
след реа-
лизирано-
то вадза-
ри от Касе 
той няма-
ше време 
да реаги-

ра и до доведе финал-
ния двубой до “златна 
точка”.

Волейболистите от 
националния отбор на 
България допуснаха 
трета поредна и общо 
7-а загуба в Лигата на 
нациите. 

Момчетата на Сил-
вано Пранди се боре-

ха много, но взеха само 
гейм на олимпийския 
шампион Бразилия и 
отстъпиха с 1:3 (20:25, 
25:21, 19:25, 14:25) в пър-
вия си мач от турнира в 
група 16 от 4-ия уикенд 
в Лигата, игран в пълна-
та с над 3600 зрители за-
ла "Аецин Токантинс" в 
Куяба (Бразилия).

„Трикольорите” ни 
паднаха и от силния 
тим на Русия с 0:3 (20:25, 
20:25, 21:25) във втория 

си мач от турнира в Ку-
яба, но се пребориха 
и направиха пълен об-
рат от 0:2 до крайното 
3:2 (26:28, 18:25, 25:23, 
25:19, 15:10) срещу Гер-
мания в последния си 
мач.

Така българските "лъ-
вове" продължават да 
са на 12-о място във вре-
менното общо класира-
не с 4 победи, 8 загуби и 
10 точки. Тази седмица в 
последния 5-и уикенд от 
груповата фаза на Лига-
та България ще бъде до-
макин на турнира в гру-
па 18 в зала "Колодру-
ма" в Пловдив, където 
ще играе срещу лидера 
в подреждането Иран, 
САЩ и Сърбия.

лига на нациите – 
волейбол мъже

Лудогорец ще играе срещу победителя от двой-
ката Дюделанж - Валета, ако отстрани Ференцва-
рош в първия предварителен кръг на ШЛ. „Орли-
те” ще са домакини в първия двубой на 23/24 юли, 
а реваншът ще е на 30/31 юли.

От двата потенциални съперника далеч по-опа-
сен е Дюделанж.

Носителят на Купата на България Локомотив 
(Пловдив) ще се изправи срещу Радник Биелина 
от Босна и Херцеговина или Спартак (Търнава) от 
Словакия в първия си европейски мач. Двата ти-
ма излизат преди това един срещу друг в първия 
кръг от надпреварата.

"Смърфовете" имаха късмет и избегнаха фаво-
ритите сред поставените тимове АЗ Алкмаар (Хо-
ландия), ФКСБ (Румъния) и Страсбург (Франция). 
Те се разминаха и с доста по-неудобните Млада 
Болеслав (Чехия) и Аполон Лимасол (Кипър). Пър-
вият мач е на 25 юли в България, а реваншът - на 
1 август. "Сините" се изправят срещу Ружомберок, 
а "червените" ще мерят сили с Титоград.

Борецът едмонд назарян три-
умфира с европейската титла за 
втора поредна година. На пър-
венството за кадети в италиан-
ския град Фаенца националът 
прегази турчина Барис Ербек с 
технически туш 10:0 за 2:38 ми-
нути в категория до 51 кг на кла-
сическия стил. Еди бе първо поз-
дравен от своя именит баща Ар-
мен Назарян, двукратен олим-
пийски шампион, който бе в не-
говия ъгъл на тепиха. През 2018 

г. Назарян спечели златото в по-
долната категория до 45 кг. Той 
има още бронз от световното и 
младежките олимпийски игри в 
Буенос Айрес през миналата годи-
на. В категория до 45 кг Мирослав 
Емилов се пребори за бронза, ка-
то в малкия финал надделя над Ка-
спарс Бондаренко (Латвия) с 4:2. 
Диана Павлова се окичи със сре-
бро. Във финала при 43-килогра-
мовите българката загуби с туш от 
украинката Айда Керимова. 

Ансамбълът

Катрин тасева

мария оряшкова с треньора си
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Съюзен живот Читалища

Празници в Раданово

страницата подготви Маргарита лоЗанова

Животът е кратък, 
изкуството - вечно

Пенсионерките от „Млади сърца“ 
почетоха своя учителка

Мерките срещу пране на пари 
обезпокоиха читалищата

След адвокатурата, детските градини и други 
групи, които попаднаха в обхвата на мерките сре-
щу пране на пари, промените в закона всяха на-
прежение и сред читалищата. В социалните мрежи 
членове на читалищни 
ръководства недовол-
стват, че председатели-
те трябва да бъдат ре-
гистрирани като дейст-
вителни собственици в 
Агенцията по вписва-
нията. 

А това противоре-
чи на реалния статут на 
председателите и на ду-
ха на читалищата като 
обществени учрежде-
ния. „Ако бъдат вписани като действителни соб-
ственици, възможно е на по-късен етап да има ня-
какви действия спрямо председателите. Като на-
пример да им се търси вид отговорност или пък 
данък“, заяви Жечо Желязков от читалището в се-
ло Навъсен, Хасковска област.

Желязков негодува и от факта, че от читалището 
се изисква да представя годишен финансов отчет 
в Агенцията по вписванията. Таксата за него щя-
ла да е 40 лв. При над 3000 читалища държавата 

може да прибира крупна 
сума. Действието прили-
ча на „изтръскване на чу-
вал“, тъй като читалищата 
така или иначе представят 
отчети – в общините, ми-
нистерствата, пред НАП и 
НСИ, възмущава се той.

Сигнал с тези неволи е 
пратен на омбудсмана. В 
интернет събира подкре-
па и петиция. „Категорич-
но изразяваме протеста 

си читалището да се превръща в търговско-мени-
джърско дружество. Това е стъпка към оттегляне на 
държавата от ангажиментите й спрямо нас. Откога 
институция като българското читалище се свързва 
с риск от изпиране на пари и финансиране на те-
роризъм?“, се казва в нея.

Вълнуващо търже-
ство събра мно-
го посетители в 

залата на пенсионер-
ския клуб „Млади сър-
ца“ в Ценово. Жени-
те с посребрени коси 
изразиха своята при-
знателност и благо-
дарност към една от 
най-възрастните учи-
телки в общината - ан-
ка ирманова. Тя бе-
ше поканена да вземе 
участие като гост в ру-
бриката „Събеседник 
по желание“ по вре-
ме на традиционната 
седмична сбирка на 
пенсионерките. А по-
водът беше повече от 
ясен – 24 май, Денят 
на българската про-

света и култура 
и на славянската 
писменост. Спо-
мените изплуваха 
един след друг ка-
то на кинолента 
как преди годи-
ни се отбелязва-
ше празни-
кът на све-
тите солун-

ски братя. Учени-
ци и учители още 
в ранни зори са 
тръгвали по поле-
то, за да съберат 
цветя и да опле-
тат венци за порт-
ретите на Кирил и 
Методий. В днеш-
но време липсва 
въодушевление-
то и емоционал-
ността, а празни-
ците се обезли-
чават, е мнение-
то на дамите.

Бившата учителка 
сподели, че целият й 
трудов път е преминал 
в сградата на основно 
училище „Христо Бо-
тев“ в Ценово. Веднага 
след завършването на 

Педагогическия инсти-
тут в Плевен през 1949 
г. започва работа като 
преподавател по гео-
графия, химия и био-
логия. Малките деца и 
до ден днешен продъл-
жават да са  като нейна 

слабост. Анка Ирмано-
ва е учила не само пове-
чето от жените в „Мла-
ди сърца“, но и техните 
деца и внуци. И всички 
те са успели да се реа-
лизират успешно в жи-

вота.
Освен като педагог 

Анка Ирманова се изя-
вява и като дългогоди-
шен самодеец. Тя е ос-
нователка на първия 
смесен хор в читали-
щето, ръководи група-

та за стари градски пес-
ни, играе в десетки по-
становки на самодейна-
та театрална трупа.  В 
читалищната библиоте-
ка има цял шкаф с кни-
ги на обичаната от всич-

ки ценовчанка. През го-
дините тя е събирала и 
описвала местни оби-
чаи, заедно с известния 
краевед Иван Томов са 
проучвали родовете и 
потеклото на местното 
население. Анка Ирма-

нова е ав-
торка на 
дълга по-
р е д и ц а 
от стихо-
творения 
и приказ-
ки за де-
ца. 

„ П р е з 
г о д и н и -
те, макар 
и трудно, 
намирах 
в р е м е 
за всич-
ки анга-
ж и м е н -
ти. Бога-

та съм с труда си, с ав-
торитета, който извою-
вах, и с признанието на 
хората, което получа-
вам. И днес очите ми се 

пълнят със сълзи, ко-
гато чуя признателно-
то „Благодаря ти, учи-
телко!“, сподели пред 
своите възпитанички 
възрастната учителка. 
Според нея животът е 
борба и човек е спосо-
бен да покаже неверо-
ятни   възможности, за 
да оцелее и преживее 
трудностите. 

Пред своите бивши 
ученички Анка Ирма-
нова изпълни две от 
най-новите си стихо-
творения – „Огледа-
лен портрет“ и „Авто-
биография“. 

Като благодарност 
и уважение възраст-
ната учителка получи 
много цветя, придру-
жени с пожелания за 
щастливи и дълбоки 
старини.

Станали прави и 
подредени като в уче-
нически хор, възраст-
ните жени от „Млади 
сърца“ запяха Химна 
на Кирил и Методий. 
Съвсем естествено ди-
ригентската палка бе-
ше подадена на Анка 
Ирманова, която даде 
тон за „Върви, народе 
възродени!“

Марий Пейчев

Годините тегнат на тяло-
то, но духът човешки остава 
млад. Лети и търси като из-
вор да излее добродетелите 
си, та който отпие глътка, да 
познае мъдростта на поколе-
нията, красотата на живота.

Воден от тия мисли през го-
дините, областният съвет на 
Нов съюз на пенсионерите – 
В. Търново, разгръща богата 
художествено-творческа дей-
ност. За тридесети път общин-
ският съвет на Нов съюз на 
пенсионерите проведе певче-
ския празник Цветница. Негов 

девиз е мисълта на философа 
Хипократ „Животът е кратък, 
изкуството – вечно”. Домакин 
бе клубът на пенсионера и ин-
валида „Веселие” – с. Ново се-
ло. Явиха се 25 състава от 19 
клуба с 350 участници. Дома-
кинството на феста е на рота-
ционен принцип. 

Преходният флаг през 2020 
г. ще се издигне в с. Велчево, 
чийто клуб ще бъде следва-
щият домакин. Такива са тра-
дициите в общините в цялата 
област: Златарица – „Къде сте, 
луди години”, Горна Оряхо-

Всяка година читалище  ”Светлина 1883” от-
белязва май като месец на културата.

Открихме го с Празника на труда. С децата се 
организира четене на книги, гатанки, поговор-
ки, пословици, посветени на труда. 

Читалището проведе вечер за малки и го-
леми, посветена на големия празник Гергьов-
ден. Децата рисуваха картини, изобразяващи 
светеца и обичая. Възрастните разказваха за 
ритуалите и обичаите, свързани с този праз-
ник. Тържествено отбелязахме и 11 май - Деня 
на светите братя Кирил и Методий. Децата им 
посветиха рисунки, заедно пяхме „Върви, на-
роде възродени!”

Проведохме вечер по случай 100-годишни-
ната от рождението на Александър Геров – го-
лям български поет.

На 20 май читалището проведе вечер в чест 
на 143 г. от  Априлското въстание, предвестник 
на нашата тъй жадувана свобода.

В края на май читалището организира тър-
жество, посветено на Международния ден на 
семейството. 

нията си 50 състава с 560 из-
пълнители от 41 клуба в об-
ластта. Границите му бяха ши-
роки – от автентичен, обра-
ботен фолклор, градски пес-
ни до индивидуални изпъл-
нения.

Участниците получиха гра-
моти и малка купа с юбилеен 
знак. Отнесоха оптимизма и 
надеждата си за творчески из-
яви и в идните години.

георги евТиМов,  
с. самоводене

вица, Полски Тръм-
беш, Павликени, гр. 
Елена, Стражица.

На 10 и 11 май 
2019 г. се прове-
де 25-ият областен 
празник на люби-
телското певческо 
изкуство. За 16-и 
път домакин е община Пол-
ски Тръмбеш. Тази година 
той се вписва в богатия ка-
лендар от изяви, свързани 
с честване на 55 години от 
обявяването му за град. На 
сцената показаха постиже-

Мария куЗМанова -
 председател на нч ”светлина 1883”,  

с. раданово, обл. велико Търново
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Желаем  творческо дълголетие!

От стр. 1
Трябва да се стре-

мим да живеем в раз-
бирателство и хармо-
ния. От детството ми 
съм възпитана в толе-
рантност и желание за 
помощ към по-възраст-
ните от мен. Отгледаха 
ме баба и дядо в сери-
озна дисциплина и по-
читание към личност и 
труд. Пожелавам на вас, 
редакционния екип и на 
читателите  здраве, ми-
гове, изпълнени с щас-
тие, и най-вече с любов.

силвия:  Добър ден! 
Уважаеми читатели, 
„Пенсионери” е инте-
ресен вестник, чрез 
него вие научавате 
всякакви новости - и 
в законово отношение, 
и в културно, истори-
чески факти, полити-
чески възгледи, ин-
тересни новини, кои-
то вълнуват, които се 
случват тук, в Бълга-
рия, и не само. На че-
тивото за всички въз-
расти пожелавам твор-
ческо дълголетие, бъ-
дете все така близко 
до хората, нека да не 
могат без вас!

- рожденият ден на 
вестника е празник. 
споделете за ваш не-
забравим празник.

силвия:  Имам та-
къв, това беше моят 
60-годишен юбилей! 
Тогава съпругът  ми 
направи изненада: ста-
нахме сутринта, той ми 
каза да си стягам ба-
гажа, защото по обяд 

трябва да летим. Хва-
нахме полета и кац-
нахме в Париж за ед-
на седмица. Изживява-
нето беше незабрави-
мо, той бе подготвил 
пълна програма - по-
сетихме галерии, замъ-
ци, културни паметни-
ци, всичко, което носи 
наслада за душата. 

Теди: Две години по-
ред получавам поздра-
вителен адрес и цветя 
от нашия президент ге-
нерал Румен Радев. Ог-
ромно признание за 

мен и съм много щаст-
лива от този жест. Ина-
че най-интересен рож-
ден ден съм празнувала 
в Йордания и древния 
град Петра! Беше неза-
бравимо!

- всеки юби-
лей е и повод 
за равносметка. 
и вие ли постъп-
вате така?

силвия:  В мо-
мента пиша ав-
тобиографична 
книга, която ще 
бъде завърше-
кът на моят 45-го-
дишен творчески 
юбилей, който е 
тази година, но 
и 65-годишен в 
житейски план. 
В нея застъпвам 
малко повече от 
личния си свят, за 
да видят хората 
как съм живяла, 
как съм изградила му-
зикалната си кариера... 
Ценителите на хубавата 
музика виждат крайния 

продукт и му се радват, 
но вероятно дори и не 
подозират колко стара-
ние и работа са нужни, 
за да се постигнат меч-
тите. Радостна съм - то-
ва, което съм пожелала, 
почти всичко се е сбъд-
нало!

Теди: Равносметка 
човек прави не само на 
рожден ден, но и еже-
дневно. Аз съм работо-
холик и отделям много 
внимание на работата, 
но се замислям и за лич-
ния живот. Често той ос-
тава на заден план за-
ради музиката... Но как-
во да се прави - за това 
живея! Обичам работа-
та си, иначе кулинария-
та е мое страстно хоби. 
Събираме се с прияте-
ли в къщи и приготвям 
любими ястия. Откъде-
то и да се връщам, за-
където и да пътувам, на-
мирам време да си под-
бера и донеса подправ-
ки, стараейки се, разби-
ра се, всеки път да дос-
тигна автентичния и не-
подправен вкус на ясти-
ята. Все обаче не нами-
рам достатъчно време 
да съм сред природа-
та, а ми се иска. Липсва 
ми да имам повече дни, 

в които да отида на се-
мейната ни вила в бал-
кана и да се занимавам с 
градината ни. Това мно-
го ме зарежда, релакси-
рам, успокоява ме...

- от баба и дядо кой 

съвет няма да забра-
вите?

Теди: Съветите на ба-
ба и дядо не се забра-

вят. От тях научих поч-
ти всичко. От бабите ми 
обикнах кухнята и досе-
га готвя техните гозби. 
Уви, те не са между нас, 
но няма ден, в който да 
не си спомням миговете, 
когато правехме с една-
та баба следобеден кекс, 
а с другата - баница. От 
единия дядо се научих 
на любов към четене-
то на книги, а от другия 
попивах как да се гри-
жа за вещите си, как да 

поправям това-онова, 
малки хитринки за бита 
и дома. Много ги обичах, 
липсват ми...

силвия:  Моите ба-
би и дядовци, Бог да ги 
прости, бяха обикнове-
ни хора, отрудени, от-
гледали много деца. 
Тогава, знаете, ражда-
ли са се по много де-
ца, а сега правим кам-
пании, Теди участва в 
такава - „Да родим де-
те в България”. Докъде 
стигнахме?! От по пет 
деца сега да ви молим 
вас, младите, да имате 
поне едно. Времената 

са други. Иначе това, 
което съм научила от 
тях, е трудолюбието и 
търпението. 

- лятото и жежки-
те дни вече са тук, да-
но намерите време 
и за почивка, защо-
то знам, че усилено 
работите върху нови 
проекти...

силвия:  Да, освен 
че пиша книгата си, за-
писах и нова песен. То-
зи път на италиански и 
в дует. Всъщност идея-
та е на българката Па-
ула Павлова - Ерили-
ен, която от много го-

изпеем и на испански. 
Песента вече се раз-
пространява в Италия, 
Бразилия, Чили и дру-
ги страни...

Теди: С колеги вече 
започнахме турнето, 
посветено на каузата за 
подпомагане на двой-
ки, които не могат да си 
позволят инвитро про-
цедури. Турнето е към 
фондация „Мечта за де-
те” с основател Ивели-
на Рускова и старти-

рахме от 
А л ф а т а р , 
С и л и с т р а , 
Т у т р а к а н , 
Русе. Пре-
красна пуб-
лика и бла-
годарим, че 
кметовете 
на градо-
вете под-
к р е п и х а 
кампания-
та ни! Очак-
ват ни Мом-
ч и л г р а д , 
Р а к о в с к и , 
Драгоман, 
Своге и Со-
фия.

- г-жо 
кацарова, 
не ви по-
питах като 
каква баба 
се вижда-
те, живот 
и здраве, 
един ден? 

силвия:  
Вярвам, че 
много до-

бра! Иска ми се поне 
едно внуче да имам, 
надали ще имам вре-
ме да гледам повече. 
На 65 съм вече, ня-
кои около мен отиват 
в другото измерение... 
Със сигурност ще по-
магам на Теди и гриж-
ливо ще гледам детето. 
Ще угаждам на внуци-
те, ще ги глезя.                               

Теди: С колко внуче-
та ще даря мама, е Бо-
жа работа. Да сме живи 
и здрави  да се случи!

   интервюто взе 
 иво ангелов

В компанията на не по-малко популярният от тях 
 Красимир Аврамов

дини живее в Италия. В 
„Libero e” двете възпя-
ваме свободата, за коя-
то мечтае всяка жена, а 
клипът към песента ве-
че покорява и Латинска 
Америка. 

Идеята бе на Ерили-
ен, тя е продуцент на 
целия проект. С удо-
волствие приех, хо-
рата ще ме видят раз-
лична. Подчертали сме 
свободата, всеки обича 
да има своя път. Двете 
имаме текст на изпъл-

нението и на български 
език, обмисляме да го 
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Четете 
любимия 
вестник!

Заедно и на 100-ния 
ви рожден ден!

Служите 
на истината

Вашата работа, на еки-
па, е да върви напред, да 
се мисли за хората, кои-
то сме „стипендианти” и 

сме напреднали в го-
дините, в една хуба-
ва, красива възраст 
сме. Хора, не се 

страхувайте, че 
остарявате, ние, 

п е н с и о н е р и -
те, трябва да 
правим път 
и на младите. 
Във вас, ми-
ли „Пенсио-
нери”, харес-
вам истина-
та. Вие слу-
жите, а то-

ва е похвал-
но! На много 

други места 
се пише как-
во ли не, без 

да се съобразяват дали би-
ха обидили или нагрубили. 
Грозно е. Всеки остарява, 
никой не върви към мла-
дини. Аз се радвам на до-
бро здраве, пътувам, ува-
жавам хората и те ме та-
чат и обичат, получавам и 
дарявам обич. Търсят ме, 
викат ме, макар и на тези 
години, благодарна съм! 
Желая на младите да над-
минават моите години, за-
щото не са ми вече малко. 
Благодарение на здравето 
си аз продължавам да оби-
чам хората и да ги радвам. 
Щастлива съм - имам пра-
внук, който е абитуриент, 
а вече чакам и шесто пра-
внуче. Нека са ми живи и 
здрави и дано дочакам по-
не още шест! 

валя Балканска, 
народна певица

По случай 29-ия рожден ден на „Пенсионери” на прекрас-
ния му екип и прекрасни читатели от сърце пожелаваме 
здраве, добротворство, вдъхновение и повече хубави мо-
менти за душата. И нека, дай Боже, да бъдем отново заед-
но на 100-ния рожден ден на изданието! Вие сте чудесни,  
истински и творите с любов и уважение! Браво! Това е бла-
годат! Бъдете здрави, щастливи, с бодър и несломим, силен, 
непоколебим дух. Приемете нашите чест, почитания и обич!

артистичното семейство  
Теди Москов и Мая новоселска

Мили читатели, ето че 
нашият любим вестник 

отново дава възмож-
ност да се срещнем, 
този път по един 
повод - рожден 
ден! Вече 29 го-
дини „Пенсионе-
ри” е на пазара и 
ни дава възмож-
ност да сме ин-
формирани как-
то за случващо-
то се, така и за 
здравето. Още 
много полезни 
неща можем 
да намерим, 
разлиствайки 
страниците на 

любимия вестник, но най-
важното, което е там, това 
е любов. Всяка статия, за-
владяващо интервю и сним-
ка е подготвена и направена 
с много любов за нас. 

Ето това ме кара мен, мо-
миче на 24 години, да си ку-
пувам вестника и да пия су-
трешния си чай с него. По 
случай рождения ден же-
лая да отправя своето по-
желание от сърце към це-
лия екип: бъдете здрави, 
вдъхновени и все така кре-
ативни и любящи творци! 
Приемете моите уважения, 
респект и обич!

народната певица  
Теди ероТеева

Работата ви 
е добротворна!

Честит рожден ден, „Пенсионери”! 
Бъдете все така позитивни, съпричаст-
ни и с богата, полезна информация, 
любопитни статии и интервюта! „Пен-
сионери” е изключително интересно 
четиво за хора от различни възрасти. 
Няма значение дали един човек е пен-
сионер - ако е активен, той не усеща 
възрастта! Обръщаме се с уважение и 
обич към вас, многобройните читатели 
- продължавайте да следите ценното 
съдържание, което екипът на вестни-
ка подготвя с много любов за всички! 
Приемете нашата обич, уважаема ре-
дакция, екип и читатели!

Фолклорният дует  
севдалина и валентин сПасови

Любов – това сте 
вие,  „Пенсионери”!От стр. 1

От сърце желая на вас, редакционния екип, 
да намирате достойни сили и благодатна, 
хубава енергия да продължите все напред и 
нагоре. Работата ви е добротворна! Не же-
лая да използвам точно подобна дума, но дос-
та от печатните медии фалираха.Тези като 
мен, пенсионерите, сме голяма чета, което ще 
рече, че във времето вие няма да се изгубите. 
Само една „забележка” към „Пенсионери”: тъй 
като имам проблеми със зрението, недовиж-
дам, затова, моля ви, направете малко по-едър 
шрифта на страниците (смее се). Вълнуват ме 
срещите с наборите, най са ми интересни. Опи-
тахме да внесем закон за пенсионерите, но гер-
баджиите 
не го при-
еха. Нужно 
е, трябва 
да се взе-
ме отно-
шение. На-
шето по-
коление - 
на хората 
от т. нар. 
т р е т а 
възраст, е 
най-преда-
но и най-
с в о б о д о -
л ю б и в о . 
Много от 
нас, вече 
по-трудно 
подвижни, 
но вземат 
с в о е т о 
бастунче 
и лека-полека отиват да гласуват, което оп-
ределено е показател, че сме борци за демо-
крация. Аз се успокоявам от факта, че днес си 
млад, а утре - пенсионер, което ще рече, че ще 
влязат във вашата, сборната дружина от ус-
пешно пенсионираните. Мили читатели, на вас 
желая да сте живи, да сте здрави дълги години, 
отлично да ви работят очите, да има хубави 
неща, които да четете, като тези във вашия 
вестник. Дай Боже по-често да се срещаме в жи-
вота, който ни е останал.

 Проф. стефан Данаилов,  
актьор и политик
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В продължение на хи-
лядолетия всякакви ав-
торитети - от религи-
озни до изтъкнатите 
учени - повтарят едно 
и също: че хората са 
изключителни по при-
рода и че те са най-ум-
ните същества. Нау-
ката обаче ни до-
казва, че живот-
ните имат спо-
собности, кои-
то са подобни 
на човешките. 

Вижте кои 
са най-инте-
л и г е н т н и т е 
животни в света.

Катерицата
Тя разпознава раз-

лични храсти и дърве-
та и помни къде си е за-
ровила ядките.

   Прасето
 Въпреки разпрос-

траненото мнение то е 
чисто, чувствително и 
социално животно, ко-
ето се поддава по-лес-
но на обучение в срав-
нение с кучето.

  Котката и кучето
 Преценката в този 

случай е много трудна.
 Папагалът

Той може да възпро-
извежда човешка реч и 

да отго-
в а -

ря на еле-
м е н т а р -
ни въпро-
си. Като 
най-раз-
говорлив 
вид е из-
вестен си-
вият афри-
кански папа-
гал.

 Гарванът
   Той е много кре-

ативен – често, когато 
е гладен, хвърля оре-
хи на улицата и чака да 
минат коли, които да ги 
строшат, за 

да ги изяде. Освен то-
ва може да се научи и 
да говори.

   Слонът
     Той е добър цирков 

артист, тъй като се под-
дава на обучение, може 

да се разпознава в ог-
ледалото и да ими-

тира звуци.
 Китът

 Той може да 
намери свои 
близки, от кои-
то го делят хи-
ляди киломе-

три, и изгражда 
много силни при-

ятелства.
   Шимпанзето

  То се разпознава в 
огледало, умее да изра-
ботва инструменти и да 
ги използва и се подда-
ва на обучение.

Делфинът
 Той е много социа-

лен, поддава се лесно 
на обучение, може да 
взема решения и се учи 
от предишния си опит.

32 Любопитно по света

страницата подготви 
иван васев

Íаé-óìнèòе ñëеä човека

Çíàåòå 
ëè, ÷å

Пияниöи от öял 
свят, елате 

в Àнглия!

Шантавите къщи 

 Доказано е, че 
нашата краткотрайна 
памет може да „дър-
жи на светло" до се-
дем обекта едновре-
менно. Именно затова 
(освен кода) повече-
то телефони по света 
имат 6-7 цифри.
 ако желаете да 

помните повече от се-
дем обекта, трябва да 
ги обедините в до се-
дем групи.
  Мозъкът въз-

приема най-добре 
жълто-зеления цвят. 
Нашите очи имат ре-
цептори за три цвята 
- синьо, зелено и чер-
вено, а от тях следват 
всички останали. Но 
мозъкът няма такива 
рецептори. Той полу-
чава информация за 
светло и тъмно и за 
разликата между цве-
товете.
 обезводняване-

то е пагубно за мо-
зъка, просто защото 
75% от организма се 
състои от вода. Зато-
ва и при някои диети 
хората забелязват, че 
паметта им се влоша-
ва и способността им 
да разсъждават нама-
лява.
 човешкият мо-

зък е склонен да въз-
приема сянката като 
физическо продълже-
ние на тялото. Това е 
така, защото мозъкът 
определя положени-
ето на телата в прос-
транството не само 
според ъглите и кра-
ищата им, но и според 
сенките, които хвър-
лят. Затова и изкри-
вената сянка може да 
даде съвсем погрешна 
представа за това, ко-
ето виждаме.
  активната ин-

телектуална работа и 
новите предизвика-
телства за мозъка ни 
го карат да изработ-
ва нови клетки, кои-
то да заменят старе-
ещите. Затова учени-
те съветват хората да 
решават кръстослови-
ци или просто да тре-
нират паметта си, че-
тейки и запомняйки 
стихове.
  Молитви съ-

ществуват във всички 
религии и неслучай-
но се наричаш „хра-
на за душата". Защото 
в процеса на молитва 
и медитация в мозъка 
възникват делта-въл-
ни, каквито обикно-
вено се фиксират при 
кърмачетата в момен-
ти на удоволствие. Та-
ка ние „отключваме" 
една реалност, която 
влияе благотворно на 
ума и тялото ни.

изключителни по при-
рода и че те са най-ум-
ните същества. Нау-
ката обаче ни до-
казва, че живот-
ните имат спо-
собности, кои-
то са подобни 
на човешките. 

Вижте кои 
са най-инте-

да отго-
в а -

л и г е н т н и т е 
животни в света.

Катерицата
Тя разпознава раз-

ните имат спо-

строшат, за дава на обучение, може 
да се разпознава в ог-

ледалото и да ими-
тира звуци.

намери свои 
близки, от кои-
то го делят хи-
ляди киломе-

три, и изгражда 
много силни при-

ятелства.
   Шимпанзето

еле-
м е н т а р -
ни въпро-
си. Като 

говорлив 
вид е из-

вият афри-
кански папа-

м е н т а р -

„охлþва”, 
Áългария

екокатастрофа

Къщата-охлюв в центъра на софийския 
квартал Симеоново не е нова, но стана на-
истина популярна след читателско гласува-
не в интернет страницата strangebuildings.
com. тя бе наредена на 14-о място в класаци-
ята на 50-те най-странни сгради в света. 
Построена от инж. Симеон Симеонов като 
къща за живеене.

Â замъка на 
призраците 

Във Великобрита-
ния се напиват по-
често, отколкото 

във всяка друга страна 
по света, пише в. „Гарди-
ан”, позовавайки се на 
резултатите от глобал-
ното проучване Global 
Drug Suevey. 

В него са участвали 
жители на 36 държави. 
У ч е н и 
са анке-
т и р а л и 
п о в е ч е 
от 120 
х и л я д и 
души по 
ц е л и я 
свят, от 
к о и т о 
5400 са 
от Вели-
к о б р и -
т а н и я . 
С л е д 
В е л и -
к о б р и -
тания в 
списъка 
са САЩ, 
Канада, Австралия, Да-
ния, Индия, Ирландия, 

в префектурата хи-
ого, в историческия 
японски район харима 
се намира известният 
замък на призраците. 
от 2015 г. той е отво-
рен  след продължител-
на реставрация. химе-
джи-дзи, или Белия за-
мък, е един от най-ста-
рите в япония. и той е 
популярен сред тури-
стите поради веков-
ните си легенди. Замъ-
кът е строен 12 годи-
ни, като за година на 
построяването му се 
счита 1609. сега той е 
национално богатство 
на япония, а от 1993 г. 
насам - също и обект 
на световното наслед-
ство на юнеско. Цели-
ят комплекс от замъци 
химеджи-джо се със-
тои от 83 сгради, поч-
ти всички дървени. 

в замъка на призра-
ците от векове се носи 
женски плач. в химе-
джи-дзи е бил сниман 
"Последният самурай" 
с Том круз.

Мексико, Чехия, Фин-
ландия. Поданиците на 

кралица Елизабет се на-
пиват средно 51,1 пъти 

годишно, американците 
– 50,3, хората от клено-

вия лист – 47,9, 
датчаните – 41,7, 
плътно следвани 
от индийците с 
41,0 и ирландци-
те с 40,7. Остана-
лите са доста под 
веднъж седмич-
но. Както учени-
те са установили, 
страната е на вто-
ро място след Ав-
стралия по броя 
на търсещите 
спешна медицин-
ска помощ след 
пиене на алкохол 
през последната 
година - 3,7% от 
анкетираните са 

признали, че са го на-
правили.

Група от междуна-
родни учени конста-
тира, че повишаване-
то на морското равни-
ще поради глобално-
то затопляне ще дове-
де до наводняването 
на територии, на ко-
ито живеят 187 мили-
она души. Заплашени 
са големи градове ка-
то Ню-Йорк и Шанхай. 
Миграционната кри-
за, която ще възникне 
като следствие, може 
да доведе до войни и 
други бедствия. 

Според най-лошия 
сценарий през следва-
шите 80 години плане-
тата ще стане с пет гра-
дуса по-топла.

Това ще повиши с два 
метра морското равни-
ще. А това е два пъти 
повече от прогнозите 
на ООН, според които 
през 2100 г. морското 
равнище ще е с 97 см 
по-високо, отколкото 
сега, ако въглеродни-
те замърсявания про-
дължат с тези темпове. 

Макар че тази прог-

ноза е с 5% ве-
роятност, из-
следователите 
я смятат за ре-
алистична. 

Наводнява-
нето на край-
брежията ще 
доведе до загу-
ба на световна 
територия, рав-
няваща се на 1,8 
милиона ква-
дратни километра, ко-
ето е повече от терито-
рията на Франция, Гер-
мания, Испания и Вели-

кобритания, взети за-
едно. Някои тихооке-
ански държави прос-
то ще изчезнат. Много 

плодородни земи ще 
се загубят, а 2,5 % от 
населението на Земята 
ще трябва да мигрира. 
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Има много различни растения, чиито листа се на-
ричат дафинови. Но истинският дафинов лист е на-
учно известен като лаврово дърво. Това е богат на 
хранителни вещества сорт. Много други растения 
имат такива листа с наподобяващ аромат, но химич-
ният им състав се различава съществено. Дафино-
вият лист е бил използван още от древните гърци 
и римляни – като подправка, като лечебно расте-
ние и в религиозни ритуали.   

И до днес е широко употребявана подправка в 
много кухни, особено в средиземноморската. Той 
се използва, като цялото листо се добавя към яс-
тието и така пуска аромата си. Освен кулинарните 
си качества дафиновият лист е ценно лечебно рас-
тение. Какви ползи за тялото ни носи?
 Има успокояващ ефект. От векове се е използ-

вал като естествено успокоително. Когато запалите 
дафинов лист, терпеновият алкохол линалол, кой-
то се съдържа в него, успокоява тялото и ума и в 
същото време зарежда с енергия.
 Има противовъзпалителен ефект. Съдържа 

етерични масла, сред които и юджинол. То проявя-
ва силен противовъзпалителен ефект и се използ-
ва при проблеми със ставите.
 Подобрява храносмилането. Листата на лавро-

вото дърво съдържат богат набор от ензими, кои-
то подпомагат обработването на трудносмилаеми-
те храни и намаляват натоварването на стомашно-
чревния тракт. Те успокояват симптомите при синд-
рома на раздразненото черво, както и при заболя-
ването цьолиакия.
 Лекува възпалителни състояние на горни и до-

лни дихателни пътища. Етеричните масла, които се 
извличат от листата, могат да се използват локално 
върху гръдния кош при силна и упорита кашлица. 
Това може да бъде постигнато и чрез използване 
на извлек от листата. Смята се, че етеричните мас-
ла действат антибактериално и подпомагат втечня-
ването на бронхиалния секрет.
 Химичен състав. Дафиновите листа са източ-

ник на етерични масла, но те съдържат още и та-
нини, наситени мастни киселини, органични кисе-
лини, фибри, витамин А, макро- и микроелементи 
като калий, фосфор, магнезий, натрий, калций, же-
лязо, цинк, манган, мед.

Противопоказания. Той не е подходящ за упо-
треба, ако сте алергични към различни подправки, 
при диабетици, при сърдечно-съдови заболявания, 
по време на бременност и кърмене. Използването 
на дафинов лист по време на бременност може да 
предизвика контракции на матката, съдържат се и 
салицилати, които увеличават риска от кървене.

ДАФИНОВ ЛИСТ
– полезен или вреден

ЯБЪЛКОВ  
ПЕКТИН  

Супер концентрат 

Намалява 
холестерола  

и нормализира 
кръвната захар!кръвната захар!

САМО  
1 КАПСУЛА  НА ДЕН!

ТЪРСЕТЕ В 
АПТЕКИТЕ

Повече информация 
на тел. 02 953 05 83  

и на www.revita.bg

Ябълков пектин супер концентрат 
на Натурал факторс може да се из-
ползва и за детоксикация. Ябълков пек-
тин супер концентрат  е източник на 
най-силно концентрирания пектин на 
пазара. Осигурява всички полезни веще-
ства, съдържащи се в ябълките. Уни-
кален източник на 300 mg разтворими 

и неразтворими фибри. Удобен прием 
под формата на капсули.

Хората, които получават бъбречна криза, имат камък 
в бъбрека, който е тръгнал да се придвижва към пикоч-
ния мехур. Камъните в бъбреците сами по себе си не 
болят, защото там няма нервни окончания, с които би-
хме могли да ги усетим.  Ако камъкът се намира близо 
до изхода на бъбрека, попадне в уретера или заседне 
на входа на пикочния мехур, урината вече не може се 
оттича нормално, защото пътят й е блокиран. Тя се за-
държа над камъка, а уретерът и бъбрекът се издуват – 
състояние, известно като хидронефроза. 

Болката се дължи на запушването на уретера при пре-
минаването на конкремент (камък) и от преразтягане-
то на капсулата на бъбрека вследствие на задържана-
та урина. Колкото и парадоксално да звучи, най-често 
“болят” малките камъни, чийто размери позволяват по-
падане в уретера, където големите (над 6-7 мм) трудно 
могат влязат.

Лечението при бъбречна колика се започва в спешен 
порядък. То има за цел да облекчи силната болка и да 
осигури нормален дренаж на урината от запушения бъ-
брек. Премахването на камъка не е приоритет в лечени-
ето на коликата, то може да се извърши и няколко дни 
след преминаването на болката. Но все пак отстранява-
нето на причината за бъбречната криза, а именно нали-
чието на камък, е най-ефективното лечение. Затова при 
възможност и наличие на съответната апаратура, освен 
медикаментозната терапия може да се опита екстра- или 
интракорпорално разбиване на камъка. 

 какво причинява 
бъбречната криза и защо 

боли толкова много?

Медицина Дълголетие
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Братско рамо

Áаé Âëадо ÌъдреöаКато млад офи-
цер, когато слу-
жех във Висшата 

военна академия „Г. С. 
Раковски”, се сприяте-
лих с няколко запале-
ни по лова приятели. 
Всички те бяха по-въз-
растни от мен, врели и 
кипели в здравия ха-
зарт на лова. Имах ви-
ла в с. Реброво и от-
там дойде голямата 
ни дружба с кмета на 
селото, когото всички 
с обич наричаха бай 
Владо.

Та като се откри 
ловът за прелетен во-
доплаващ дивеч, той 
преспа през нощта 
при свои близки род-
нини в Коньовица и 
към пет часа събра 
цялата ловджийска 
тайфа в раздрънка-
ната си от коларските 
пътища газка. Отпред 
седна Никола Данков, 
известен поет, беле-
трист и публицист. Бях 
чел разказите и очер-
ците му на ловна тема-
тика, събрани в отдел-
на книга - „На Стран-
джа баир гората”. На 
задната седалка до 
мен се настани До-
бри Донев, компози-
тор, който работеше 
във вокално-инстру-
менталните жанрове. 
Най обичахме да пе-
ем край ловджийския 
огън неговата песен 
„Пролет шета навън”.

À ëеëе! Ïаðäон! Óаó!À ëеëе! Ïаðäон! Óаó!À ëеëе! Ïаðäон! Óаó!
Жена като мен да изпадне в 

такава ситуация. С две висши 
образования, едното с магис-
тратура, да не може да убе-
ди в правотата си колежка от 
университета за нещо толкова 
дребно! Представете си, не вяр-
ва, че река Искър извира от Ви-
тоша! А леле! Извинете! Уау! Аз 
ли не знам! Че тя тече покрай 
моя дом, откакто се помня. А 
Витоша е на две крачки от река-
та. Не, та не! Извирала от Рила. 
А леле! Пусти навик! Уау!

 И изведнъж… ново двайсет. 
Река Искър се вливала в Бяло 
море! Така смята умницата и не 
отстъпва. Според нея, щом река 
Дунав е на север, задължително 
мястото е по-високо. Съгласна 
съм, че няма река, която тече от 

ниско към високо. И все пак… 
Бяло море и Искъра?! Оказа се, 
че не е чувала за река с тако-
ва име. Уау, егати тъпанарката!

Разказах подробно за спора 
между двете ни на мой познат, 
известен с изключителната си 
осведоменост в различни об-
ласти. Нека отсъди коя е пра-
вата. „Не желая да бъда арби-
тър на спора ви - каза той, след 
като внимателно ме изслуша. - 
По този повод ще ти разкажа 
един стар виц, който знам от ба-
ща ми. Старшина поучава по по-
добен въпрос новобранец, кой-
то отбива военната си служба 
след университета. И представи 
си, младежът дръзва да изкаже 
мнение по темата. Нещо недо-
пустимо за времето си. ”Мое да 

имаш више, дори средно обра-
зование - крещи старшината на 
войника. - Мое да имаш дипло-
ма колкото портала на поделе-
нието и в нея да има печат кол-
кото темето на командира на 
полка, но… Докато я съм стар-
шина, Дунава че извира от Ста-
ра планина!”

На тръгване моят познат  ми 
каза:

- Знаеш ли, не съм очаквал, 
че  ще бъда предизвикан да раз-
кажа точно този тъп виц, който 
ме е и ужасявал, че има толкова 
елементарни хора. Най-жалкото 
е, че този „велик” анекдот и днес 
е актуален. Да се надяваме,че си 
разбрала какво исках да ти кажа.

снежана косТаДинова, 
искрец

Продължавахме да 
режем с фаровете още 
четиридесет киломе-
тра, или 35 минути път. 
Мъглата притегляше от 
тресавището при Ромча 
плазмените си пръсти, 
посягаше към нас иззад 
черните сенки на боро-
вете, мъчейки се да ни 
хване, но напразно. От-
ляво на ка-
навката из-
скочи заек 
и понечи да 
пресече шо-
сето и може-
ше да го про-
бяга, но кме-
тът се ока-
за по-бърз. 
Той лекичко 
завъртя во-
лана, прос-
то на косъм. 
Не почув-
ствахме нито удар, ни-
то сътресение, само не-
що тупна глухо в кални-
ка и бай Владо рече:

- Будала! С тази газка 
той можеше да мине и 
през иглени уши.

- Абе, бай Владо - ре-
кох аз, – не ти ли беше 
жал за този клепоушко? 
Не е много редно на фа-
рове да го бастисаш.

Той помисли малко, 
прокара виновно лява-
та си ръка по побелели-
те си коси и отсече:

- Слушай, младо офи-
церче, не знам как-
во ви учат във Военна-
та академия, но от мен 
запомни! Човек е заче-
нат в грях и е роден в 
поквара. Целият му път 
минава от смърдящи-
те пелени до вонящия 
„покров”. Винаги ще се 
намери нещо недоб-

ро в нас, което внезап-
но ще изплува. Спотай-
ва се в човека звярът и 
без нужда хапе.

- Искаш да кажеш, че в 
нас четиримата се крие 
един латентен Луци-
фер? – рече развеселе-
но Никола Ланков…

Пристигнахме на 
кръстопътя, където Ба-
тулийска река се вли-
ваше в река Искър. Бай 
Владо угаси фарове-
те и замаскира газката 
в крайбрежния върба-
лак. Тук неизменно ни 

чакаше петият от група-
та, бай Стойко от с. Ре-
брово. Той бе корав шоп 
и печен следотърсач на 
дивеч. Здрависахме се. 
Бай Владо и Стойко ни 
разпределиха местата 
за чакане, нещо като за-
маскирано в крайбреж-
ния храсталак, подръч-
но гюме. Бай Владо ми 

рече:
- Тръгвай и 

пипай здра-
во с пушка-
та. Мери се 
пред тях. Ло-
вът не е губе-
не на време, а 
мъжка чест и 
слава. Калява 
нервите и ук-
репва друж-
бата.

Със свис-
тене почна-

ха да прелитат ята пъ-
строкрили патици и си-
ви гъски. Бай Владо и 
другарите му загърмя-
ха, сваляйки само едри-
те мъжкари. Беше дива, 
но много красива мест-
ност. Навлязох с гумени-
те си чизми, вместо да 
си стоя на чакалото, в 
един страничен разлив, 
който се оказа дълбок 
до пояс. В края му плу-
ваха две сиви охране-
ни гъски. Прицелих се 
с новия си „Симсон” по 
близкия плаващ гъсок. 

Стрелях. Той потрепна 
от плющящите сачми, 
подскочи смъртно ра-
нен и замря. Женската 
направи печален кръг 
около убития си другар 
и отлетя. Разтреперан 
от страст от първия си 
ловен успех, необмис-
лено, с тежките си гуме-
ни ботуши се втурнах в 
блатика към безжизне-
но разперилия крила-
та си ловен трофей. За-
тънах до кръста в тре-
савището. Вместо да се 
върна назад, газех ле-
комислено тиняка, ве-
че педя по педя цели 
двадесетина метра в 
поглъщащото всичко 
живо тресавище. При-
ближавах се към цел-
та. Като че ли измина-
вах километри безкра-
ен път, безнадеждно 
далечен и неизмерим. 
Ходилата ми бяха като 
олово, а горната част на 
краката – от гранит. До-
спа ми се. Изпитвах мъ-
чителна умора при вся-
ка крачка. Една крач-
ка, още една… Започ-
нах бавно да затъвам 
до шия.

- О, Божичко! – чух 
гласа на бай Стойко. – 
Еве го „магарето”!

Бай Владо избра 
близката камениста мо-
гилка и ми подхвърли 
умело спасителното въ-
же, което бе взел пред-
видливо от газката.

От този лов изтекоха 
много години от бро-

еницата на времето. 
Кметът отдавна е из-
гнил в гроба, бяха слу-
жили войници с Нико-
ла Ланков и много се 
шегуваха със смъртта. 
А големият български 
композитор е жив, но 
парализиран, но си-
гурно съжалява за то-
ва, защото съдбата от-
давна престана да му 
се усмихва, а би мог-
ло поне да го ощастли-
ви със смърт. Петимата 
се припичахме на пя-
съка край чистите во-
ди на Искъра под жар-
ките лъчи на слънцето. 
Тогава реката гъмжеше 
от риба и раци, а ловът 
бе в изобилие. Като че 
ли бе вчера.

И сега съм на лов за 
патици. Ослушвам се 
самотно с вярното ми 
ловно куче Робър. Са-
мо то ми остана, като 
трето поколение. Но 
сякаш бай Владо, най-
обичаният досега кмет 
на с. Реброво, излиза 
от мъртвилото и го чу-
вам как в сивата сту-
дена утрин се навеж-
да към мен сред висо-
ката, влажна сива блат-
на трева и ми шепне: 
„Ще се мериш пред нея, 
офицерчето ми… И пи-
пай здраво!”

И аз остарях. В коси-
те ми сребърни нишки 
е оплела мъдростта. Но 
пипам здраво, кмете, и 
още как…

георги рангелов

Търкалят се годините, 
една след  друга 
се трупат на гърбината 
и без да имам някаква заслуга, 
ме правят само на спомени богат. 
А от небитието зло влечуго 
вече безпощадно праща хлад... 

Но аз кураж не губя 
и не се плаша. 
Не треперя, 
защото съм влюбен 
в боец безстрашен - 
вестник "ПЕНСИОНЕРИ". 

Той е моят по-малък брат, 
от когото черпя непрестанно сили, 
и вяра, и надежда в изобилие! 
На якото му рамо се опирам, 
утеха в него винаги намирам. 

Аз старея неусетно, 
а той намига ми кокетно  
и става  все по-млад - 
красавец всепризнат. 

Честит рожден ден, 
скъпи и обичан братко! 
Бъди благословен 
и приеми силни прегръдки 
от твоя верен фен 
многогодишния Дядко. 

Тео ПеТков, владая 

по случай 29-годишнината 
на вестник "пенсионери"! Почука лято по семейната ни стряха

 и моята любима му отвори…
 Пазарен ден – черешите поевтиняха
 и пият слънце розите на двора.
и дъждовете горе се поизваляха,
 и синоптикът даже се засрами,
 и „дъждовете на страха” накрая спряха,
 и пролетта издигна бяло знаме…
Пристягаме си пак рибарските такъми, 
нахлупваме моряшките си шапки,
 над пясъка на дюните денят разсъмна
 за къмпинг див и мънички палатки.
Свещено лято! – ти отново в нас възкръсна 
 без наводнени къщи и площади…

 Ñâåùåí 
ñåçîí

 Свещен сезон! – чертая кръста с трите пръста 
 в един сезон, през който пак сме млади.

георги ДраМБоЗов 
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„Юли е слънчевият 
месец и слънцето си 
ти” – се пееше в ед-
на прекрасна песен от 
наше време. И наисти-
на, не само и приро-
дата, но и ние се раз-
горещяваме под слън-
чевите лъчи, които ве-
че са в изобилие. Най-
ниските температури 
през юли у нас ще са 
между 10 и 15 градуса, 
а най-високите - меж-
ду 34 и 39 градуса, съ-
общават си-
н о п т и ц и 
в Наци-
о н а л -
н и я 
инсти-
тут по 
м е т е о -
рология и 
хидрология. След 
дъждовния юни вре-
мето ще се стабилизи-
ра. Очаква се средна-
та месечна температу-
ра да бъде около нор-
мата, която за равни-
ните е между 22 и 26 
градуса, за високите 
полета - между 18 и 
21 градуса, а за пла-
нините - между 6 и 13 
градуса. 

Месечната сума на 
валежите ще бъде 
около нормата, която 
за по-голямата част от 
страната е между 40 и 
70 литра на квадратен 
метър, по Черномори-
ето и долината на ре-
ка Струма - между 30 и 
50 литра на квадратен 
метър, а за планин-
ските райони - от 70 
до 120 литра на ква-
дратен метър.

След валежите и 
нестабилното време 
през юни още в на-
чалото на юли ще на-
стъпи относително 
стабилизиране на ат-
мосферата и валежите 
чувствително ще на-
малеят. Над по-голя-

мата част от страната 
ще преобладава слън-
чево време, но ще има 
и временни увеличе-
ния на облачността, 
само на отделни мес-
та - все още с кратко-
трайни валежи. Тем-
пературите слабо ще 
се повишат. 

Около средата и 
през втората полови-
на от първото десет-
дневие времето от-
ново ще стане неус-

тойчиво, със 
следобед-

ни крат-
котрай-
ни ва-
лежи и 

г р ъ м о -
т е в и ч н и 

бури. Темпе-
ратурите ще оста-

нат без съществена 
промяна.  В началото 
на второто десетдне-
вие все още на мес-
та ще има превалява-
ния. Впоследствие ще 
има няколко дни със 
спокойно, предимно 
слънчево време. 

Т е м п е р а т у р и т е , 
след слабо пониже-
ние, ще започнат да 
се повишават. Около 
средата на периода 
атмосферата пак ще 
се лабилизира и на 
места ще има кратко-
трайни валежи и гръ-
мотевични бури. Към 
края на десетдневи-
ето ще започне по-
трайно стабилизира-
не, както и повише-
ние на температурите. 

През повечето дни 
от третото десетдне-
вие на юли въздушна-
та маса над страната 
ще е устойчива. 

Ще бъде предим-
но слънчево, темпе-
ратурите ще се по-
вишат още и вече ще 
са по-високи от оби-
чайните. 

времето през юлиимоти

важно!
въЗПоМинания, скръБни весТи, ПоЗДравле-

ния, чесТиТки иЗПращайТе на аДрес: 1421 соФия, 
кв. „лоЗенеЦ“, ул. „криволак“ №48, вх. „в“, За в. 
„Пенсионери“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 машинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на надка иванова ангелова или 
на ръка. в пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

мАлКи оБЯВи

възпоминание

възпоминание

 “листопад на спомените" - Варна 2019
Съгласно новия регламент право на участие 

имат лица на възраст над 55 години, членове 
на литературни дружества, на поети от цялата 
страна, на литературни клубове към читалища 
и други културни институции, на писателски съ-
юзи (без участие в класацията), както и на граж-
дани, индивидуално изявени като поети. Пред-
ставя се едно стихотворение, басня или епигра-
ми в електронен вариант, една печатна страни-
ца, в срок до 15 юли. Стиховете и сатиричните 
материали не следва да са публикувани, нито 
да са участвали в минали години в сборника. 
Стиховете, басните и епиграмите да са лично 
творчество, авторски и да не се представят ка-
то стихове за песни. 

Основен критерий за участие и оценяване 
е: стиховете да имат художествено поетична 
стойност. Редакционна комисия извършва се-
лекция за включване в сборника и всички въз-
никнали проблеми да се отнасят към комиси-
ята за отговор. 

авторите, чиито стихове не са приети, се 
уведомяват писмено. Материалите се из-
пращат на ел. адрес danistoianova@mail.bg 
или на хартиен носител (в 3 екземпляра) на 
адрес: 9010 варна,  ул. “евлоги георгиев“,  
бл. 23, вх. Б, ап. 92. Данка атанасова стоянова. 

конкурс 
за поетичен 
сборник

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 
9-ия Национален фестивал "Сребро в косите - 
песен в душите, край морето на Бургас" за стари 
градски шлагери, естрадни и патриотични пес-
ни и български фолклор под егидата на кмета г-н 
Димитър Николов. Участват самодейни певче-
ски състави, представители на пенсионерските 
организации и други клубове. Посвещава се на 
1 октомври - Международния ден на възраст-
ните хора. Фестивалът ще се проведе на 26 и 
27 септември 2019 г. с начален час 10 ч. и за 
двата дни във Военен клуб-Бургас, бул. "Христо 
Ботев" №48. на 27.IX. от 17.30 ч. ще се състои 
галаконцерт "Бургаски вечери" от най-атрак-
тивните участници, имащи желание и възмож-
ности да останат до края да участват, но не по-
вече от 15 състава.

от организаторите
За контакт: вяра андонова – председател, 

тел.: 056/82 11 94; от понеделник до 
 четвъртък включително от 14.30 до 17.30 ч.

ПОКАНА

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0884/770787 - ASP 
търси жени и мъ-
же за охрана. Отлич-
но заплащане. София,  
ул. "Пирин" №6

0886/123973 - търся и 
купувам части за москвич 
412 или 408. Може и браку-
ван москвич 

0889/378252 - продава 
лечебна кализия. Лекува ди-
абет, катаракта и онколо-
гични заболявания; струг 
за дърво без двигател - 80 
лв., мъжки ризи по 5 лв./бр.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - домашен май-
стор поправя мебели, до-
грама и др. Продава триопе-
рационна дърводелска ма-
шина, фреза за мерцедес ку-

пе 115-115, бял ретроволан, 
стъкло за фар, тасове и др.

0884/623471 - прода-
ва акумулираща печка "Из-
грев", нова, центрофуга ал-
пака за 3/6/ рамка

0878/905168 - мъжко 
манто с подплата каракул 
№50/52, със сваляща се под-
плата - 20 лв.; дамско манто 
7/8, не е носено, № 48,50, с 
подплата сваляща се - 20 лв.; 
дамско манто - №48,50, сва-
ляща се подплата - сиво-бе-
жово - 20 лв.

0878/438599 - продава 
вила на 50 км от София. 
Има ток, вода, двор 850 кв. 
м, плодни дървета, басейн

0988/339386 – прода-
ва/заменя двор с къща, га-
раж, кладенец – с. Пъдар-
ско, Пловдивско – 6000 лв. 

0897/050151 - продава 
къща в с. Огнен, 110 кв. м, 
двор 1 дка, кладенец, до-
пълнителни постройки, с 
ток

0898/225564 - приема 
младо семейство, пенсио-
нерка, пенсионер до 65 г. 
- за поддръжка на идеален 
селски имот в Пловдивско

0884/912727 - наемам 
апартамент от собственик 
в София

0884/912727 - купувам 
апартамент от собственик 
в София

02/469/0408 - прода-
ва едностаен, реконстру-
иран в двустаен апарта-
мент, с гараж. Цялата сгра-
да е санирана отвън с 10 
см стиропор, вътре всич-
ко е ново, боядисано, сме-
нени са вратите и прозор-
ците. Изложението е из-
ток-юг, има парк с много 
зеленина; връзка с всич-
ки превозни средства, до 
3-5 минути, също и с всич-

ки вериги за пазаруване. 
Наблизо има и медицин-
ско обслужване. Без ото-
пление температурата е 
18-20 градуса.

0878/768442 - продава 
стара къща в с. Агатово с 1 
дка дворно място със сто-
пански сгради и с геран, га-
раж и асми. С хубав изглед. 
Изгодно!

0886/401737 - прода-
ва едностаен апартамент, 
преустроен в двустаен, с 
гараж, оборудван с ток и 
вода, и др. Сградата е са-
нирана вън с 10 см стиро-
пор. Има връзка с всички 
превозни средства

0889/613432 - частно 
лице купува апартамент 
60 кв. в кв. "Дружба" - об-
заведен

0879/100320 – продава 
3,7 дка нива с над 400 шест-
годишни канадски тополи 
в нея, на пет км източно от 
Пазарджик

0876/212235 – прода-
вам къща с 4 стаи, баня, то-
алетна във вилната зона на 
с. Побит камък, Разградско, 
с чист въздух и тишина

0895/126075 – купува 
къща на изплащане в об-
ластите Ловеч, Габрово и 
Търново

0889/613432 – дава под 
наем апартамент – 200 лв., 
в Ст. Загора

0899/164904 – продава 
имот в София с разрешена 
виза за проектиране на къ-
ща – 8800 лв.

На 1 юли 2019 г. 
 се навършват

37 гоДини
от нелепата смърт 
 на непрежалимия  

ни съпруг, баща и дядо, 
брат и сродник
подполковник 

ЙОРдАН ТОдОРОв ПеТКОв
роден в кв. Дебър,  

гр. Първомай
починал на 51 години

Години тридесет и седем между нас те няма,
но за миг не стихва болката голяма.
Скърбим без утешение, за теб жалеем
и във радостта си през сълзи се смеем.

И речникът от думи все по-беден става
и душите все по-слаби са и малко значат.
Кога за стиховете ми потрябват –
чрез тях душевната си болка да изплача!

А казват, време като мине,
по-малко щяло да боли –
лъжа жестока – огънят става все по-силен
и още по-силно гори! 

от вечно скърбящите

На 25 юни 2019 г. 
се навършиха 

40 Дни 
от смъртта на нашия баща,  

дядо и приятел
 полковник о. з.  ХРИСТАН

 ИГНАТОв МИХАЙЛОв
 роден на 29.4.1926 г.  
в село Петокладенци,  

Плевенско, живял в София
Със своята скромност, 

 трудолюбие,  
грижи за семейството, приятелство и автор  
на книги ти остави незабравими спомени. 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ТИ ПАМЕТ! 
от семейството и приятели
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26 юни, 23 лунен Ден, 
наМаляваща луна, луна в 

овен 
Възможно е да усетите вътре-

шен дискомфорт и неувереност. 
Влюбените започват да се съмня-
ват в чувствата на своите половин-
ки, стават по-подозрителни и рев-
ниви. Не вярвайте на думите на мал-
ко познати хора.  

27 юни, 24 лунен Ден, 
наМаляваща луна, луна в 

ТелеЦ 
Хората, свикнали да се ръково-

дят от чужди решения и да не се до-
веряват на собственото мнение, все 
пак ще трябва да проявят самосто-
ятелност. Важни събития ще ви да-
дат нови сили.

28 юни, 25 лунен Ден, 
наМаляваща луна, луна в 

ТелеЦ 
Трябва да бъдете готови за 

дребни неприятности и неочак-
вани ситуации, налагащи промяна 
на плановете ви. Не се отчайвайте, 
всичко е временно и си има край – 
така ще отминат и неприятностите.

29 юни, 26 лунен Ден, 
наМаляваща луна, луна в 

ТелеЦ 
Разногласията не толкова ще ви 

попречат, колкото ще дадат тласък 
за търсенето на нови пътища, за да 
получите желаното, ще развихрят 
вашето въображение и така ще по-
стигнете нужния успех.

30 юни, 27 лунен Ден, 
наМаляваща луна, луна в 

БлиЗнаЦи 
При всяко начинание трябва да 

имате резервен план за действие, 
към който да прибегнете, ако ра-
ботата не потръгне както сте я на-
мислили.  За постигане на целите 
ще са нужни находчивост  и целе-
устременост.

1 юли, 28 лунен Ден, 
наМаляваща луна, луна в 

БлиЗнаЦи 
Вероятно е да получите прият-

ни вести от близки за вас хора. Не 
са изключени удачни покупки. Вие 
правите много за другите, но поня-
кога е необходимо да се погрижи-
те и за себе си.

2 юли, 28/1 лунен Ден, 
новолуние, луна в рак 
Пътуванията ви обещават при-

ятни впечатления и интересни сре-
щи, както и важни жизнени уроци. 
Намерете време за общуване с лю-
бимия човек.

лУнен 
каленДар

ЗАПоЗнАЙте Се

2.VI.2019 г., 22:17:19 ч. 
- новолуние. За да смък-
нете 1-2 кг, трябва да за-
почнете диетата от то-
зи час и да продължи-
те на сокове и течности 
до същия час на следва-
щия ден.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

Д-р иван сТоянов

Времето

магнитни бури - 27, 28.VI.

В сряда дъждовното време ще продължи, но валежи-
те ще са значително по-краткотрайни и не така обилни. 
температурите ще останат високи – между 18 и 27 гра-
дуса. В четвъртък ще е предимно слънчево, като темпе-
ратурите ще тръгнат нагоре и ще са около 29 градуса. В 
петък отново се очакват краткотрайни валежи, но ще 
е още по-горещо – около 30 градуса. В събота ще е пре-
димно слънчево, но малко по-поносимо – дневните тем-
ператури ще достигат 27 градуса. В неделя и понеделник 
съществена промяна не се очаква, времето постепенно 
ще се стабилизира и ще бъде истинско лято с темпера-
тури от 25 до 30 градуса и без валежи.

По-сериозни здравословни проблеми през периода могат 
да имат хора с жлъчна дискинезия. За стимулиране на обра-
зуването и отделянето на жлъчни сокове с последващо по-
добряване на храносмилането и премахване на оплаквания-
та от болки, чувство за тежест в чернодробната област 
и подуване на корема от газове ще допринесе изпиването 
2-3 пъти дневно на гладно на по 1-2 капки етерично масло 
от лимон, мента или фенхел. Ако в началото на следваща-
та седмица се чувствате уморени, сънливи и с понижен жиз-
нен тонус, причина за това ваше състояние може да бъде 
въздействието върху нервната ви система на луната, пре-
минаваща през фаза новолуние.

БиоПроГноЗА

ДЖесика

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (26.VI.- 2.VII.2019 г.)
овен - Не оставяйте слу-
чайните събития, нахлу-
ващи в живота ви, да оп-

ределят избора ви. Постарайте 
се да бъдете точни към тези, ко-
ито ви засвидетелстват нужното 
уважение. Пазете здравето си. 

ТелеЦ - До средата 
на периода подтикът 
ви за съвършенство 

ще ви помогне да си осигури-
те много удобства. Ще имате 
благоприятна седмица във фи-
нансово и здравословно отно-
шение.

БлиЗнаЦи – Не пре-
небрегвайте преду-
прежденията на съдба-

та. Ще има редица неща, които 
ще трябва да откриете и използ-
вате разумно. В любовта не бъ-
дете егоисти. 

рак - В живота ви ще 
нахлуят събития, кои-

то ще внесат коренни промени 
в битието ви. Те ще имат цялос-
тен позитивен ефект върху жи-
вота ви. Не бъдете неразумни 
и прибързани в решенията си. 

лъв - Около средата 
на периода направе-
те усилия, за да раз-

решите въпроси, от които 
зависят доходите ви. Може-
те да си позволите да започ-
нете ремонти вкъщи, ако си-
туацията е благоприятна. 

Дева - В края на раз-
глежданата седмица 
внимателно прилагай-

те плановете си, които осъ-
ществявате с партньора си. 
Стремете се да побеждавате 
в живота. Не пренебрегвайте 
здравето си.

веЗни - Не пренебрег-
вайте изразените не-
доволства от страна на 

близките ви. През почивните 
дни моментът е изключител-
но благоприятен, за да се раз-
делите със старите си вредни 
навици.

скорПион - Здраво-
словното ви състояние 
налага да се обърнете 

към личния си лекар. Отделе-
те време за любимото си хоби. 

сТрелеЦ - Научете се 
открито да изразява-
те чувствата, които из-

питвате. В началото на седми-
цата може да направите пътува-
ния, за които отдавна сте мечта-
ли. Периодът е благоприятен за 
здравето ви. 

коЗирог - Вслушайте 
са в съветите, дадени от 

близките ви, защото това може 
да ви спести редица лутания и 
непредвидени грешки. Не пред-
приемайте действия, които мо-
гат да ви отдалечат от децата. 

воДолей - Опитайте да 
се придържате към раз-
витие, което ще ви га-

рантира и солидната подкрепа 
на колеги, приятели и дори де-
цата ви. 

риБи - Предпазвайте се 
от промени в личния жи-

вот, ако не сте сигурни, че ще ви 
носят удовлетворение. Съобра-
зявайте се с мнението на околни-
те, но се вслушайте  и в потреб-
ностите на сърцето си.

Честит рожден ден!
ПОЗДРАВ

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН 

0889/204146 - търся же-
на от 60 до 66 г. за сериозна 
връзка, която да живее при 
мен - в Ловешка област

0894/960290 - вдовица 
на 69 г./160 см/66 кг, благо-
родна, обича домашния уют, 
желае запознанство с мъж 
на подходяща възраст, за да 
споделят старините си заед-
но при него. Да е от Пловдив-
ския регион!

0897/270599 - на 69 г. съм. 
Търся мъж пенсионер, от 65 
до 75 г., висок над 170 см, 
без дом, да живее при мен 
на село

032/249675 - баща на 89 и 
син на 62 г. отново търсят же-
на до 65 г. - здрава, непушач-
ка, с пенсия, без ангажимен-
ти - за гледане срещу унас-
ледяване

0894/768863 - приема без 
ангажименти бездомна здра-
ва дама от 64 до 75 г. за до-

глеждане и унаследяване. 
Добър съм, тих и весел човек

0 8 9 3 / 9 9 5 4 9 2 , 
0895/245207 - пенсионер 
търси свободна жена, също 
пенсионер, без проблеми, с 
добър характер, милости-
ва, добросъвестна и добро-
желателна, гостоприемна, 
учтива, тиха и разбрана. Да 
е със собствен дом, честна, 
без задкулисно лицемерие, 
независимо с какво обра-
зование, от село или град.

0888/174253 - пенси-
онер вдовец на 61 г./160 
см/85 кг, търси вдовица или 
разведена от 61 до 63 г. 

1113 софия, п. к. 73 - 68 
г./165 см/65 кг, вдовица, об-
разована, представителна, 
търси приятелство с подхо-
дящ, необвързан мъж, с ка-
чества, аналогични на ней-
ните

0876/108124 - вдовица 
на 66 г./158 см/73 кг, добра, 
интелигентна, скромна, с 
благ характер, отлична до-
макиня, търси добър, чес-
тен и морален човек от Ва-
рна и региона, Добрич, Шу-

мен и Силистра. Само сери-
озни обаждания!

0887/979530 – 72 г./165 
см/70 кг, неженен, търси 
пенсионерка за сериозна 
връзка и да желае да жи-
вее при него

0896/847907 – 69/170/78 
кг, желая запознанство с же-
на с добри намерения

0877430258 след 19 ч. – 
40-годишен работещ вар-
ненец 182/96, не пуша, не 
пия, търся жена до 37 годи-
ни от Североизточна Бълга-
рия за създаване на семей-
ство и деца. 

0899/930488 – мъж на 
54 г./187 см/95 кг, търси же-
на от 45 до 65 г., с дом и да 
ме приеме при себе си за 
сериозна връзка

0890/137007 – вдовица 
на 69 г./160 см/65 кг, с до-
бро сърце, къщовница тър-
си другар за спокойни ста-
рини при него. От Пловдив-
ския регион!

0877/694466 – от Сли-
вен съм, не пия и не пуша, 
търся жена над 77 г. – да е 

евдОКИЯ и вАСИЛ ПеТРОвИ
 от плевенското село Подем

отправят сърцати пожелания за здраве, късмет и любов към дъщеря си 
Мая и сина им Богомил, „виновниците” и за друга тяхна радост - отлич-
ните и очарователни внуци - росица, владислав и Петя. 

Поздравяват и правнучето - 5-годишния любознателен стилиян, който 
с мама роси и тате Дечо живее във Финландия. Семейството обаче още 
се увеличило - със зет стефан и снаха Милена, както и със съпруга на Пе-
тя - Боби. 

Баба Донка и дядо Васко са най-щастливи, когато по голе-
ми празници къщата е пълна, а душите им опиянени от емо-
ции. Децата винаги ги навестяват и за рождените им дни по-
даръците всеки път са от сърце, а сладкишите - майсторски 
неустоими творения. Много ги трогва това внимание и не 
спират да благодарят за уважението, блаженството и любо-
вта - тази помежду им и, разбира се, тази сред цялото при-
мерно и любящо семейство!

Уважаеми г-н Дафинкичев,
Имам удоволствието и честта да Ви поздра-

вя с рождения ден на в. "Пенсионери" от мое име, 
семейството ми и читателите му от Софий-
ската адвокатска колегия.

Вестник всестранен, правдив и с художестве-
ния си стил - неповторим. Уникален с различни-
те си жанрове, професионални политически ана-
лизи и изключително полезен за доброто здраво-
словно състояние на читателите си.

Популярен сред всички възрасти, 
търсен, понякога предаван от ръ-
ка на ръка.

Чест и слава на редакционната 
ви колегия!

адв. георги рангелов

добра и да не лъже. От Сли-
венския регион!

59/170/60 - разведен без 
деца от Козлодуй търси съ-
жителство с жена от мал-
ките и големите градове на 
България. Да е на възраст от 
47 до 65 години. Единстве-
ното условие е при разби-
ране да има близки с кола 
– да ме вземе, нямам сред-
ства за пътуване и време за 
срещи. Опознаването става, 
когато заживееш с даден чо-
век под един покрив. Живея 
в собствен дом. Имал съм 
семейство и работа, но след 
развода съм в един пропад-
нал северозападен край, къ-
дето не можеш да си наме-
риш постоянна работа и ки-
бичиш на борсата. Не пия 
алкохол, самотата ме убива. 
Добър човек съм. Телефон 
0988799492.Емил Петров.

на
 СТАНИСЛАвА 

ЖеЛеЗОвА
 родена на 18.6.1992 г.

и 
АНЖеЛИНА ЖеЛеЗОвА
 родена на 25.6.1996 г. 
Мили слън-

чица, желая ви 
много здраве, 

радост, щастие и успешно завършване 
на образованието. 

с много обич от баба станка
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страницата подготви 
Уляна Петкова

жена с кола ПаДна
 в искъра

жена загина, след ка-
то падна с колата си в ре-
ка искър. Тя се е опитала 
да спре пред ресторант, 
близо до гара лакатник. 
според очевидци е въз-
можно жената да е обър-
кала педалите на газта и 
спирачката, защото ав-
томобилът рязко уско-
рил и излетял от пътя. 
За съжаление не са ус-
пели да спасят живота й.
Мълния уБи МлаДеж 

и куче 
Мълния удари 20-го-

дишен младеж в софия. 
инцидентът е станал 
между блоковете в ж.к. 
„люлин” 6.  на място вед-
нага е извикан екип на 
спешна помощ. Момче-
то е откарано в „Пиро-
гов”, но е починало.на 
мястото, където е падна-
ла мълнията, имало де-
сетсантиметрова дупка.

въЗрасТен ПаЦиенТ 
се хвърли 

оТ БолниЦа
83-годишен паци-

ент на университетска-
та болница "Пловдив" е 
скочил от висок етаж и е 
издъхнал на място. спо-
ред разследващите ста-
ва въпрос за самоубий-
ство.

възрастният мъж бил 
приет в отделението по 
пулмология на 10-ия 
етаж. Той имал дихател-
на недостатъчност и бил 
лекуван успешно - не се 
подобрявал, но не се е и 
влошавал. не е давал ни-
какви признаци, че има 
намерения да посегне на 
живота си. 

наМериха ТруП 
ПреД Блок 

Безжизнено тяло на 
жена е намерено пред 
жилищен блок в столич-
ния квартал „красно се-
ло“, съобщиха от Мвр. 
То е открито в тревните 
площи пред сградата. на 
място са изпратени еки-
пи на полицията и спеш-
на помощ. При първона-
чалния оглед не са кон-
статирани следи от на-
силие. 

сПеЦакЦия 
срещу лихвари 

с п е ц и а л и з и р а н а т а 
прокуратура и гДБоП 
извършват действия по 
разследване на група за 
лихварство в Берковица, 
съобщават от прокура-
турата. в град Беркови-
ца и село арчар, видин-
ско, се провеждат пре-
търсвания и изземва-
ния в жилища и автомо-
били, лични обиски, раз-
пити на свидетели.

Дойде сезонът на удавянията

Ñрамно реøение - 
само 3 г. за óбиéство

Син 
намушка 

майка 
си след 
скандал

рокаджия издъхна 
на пешеходна пътека

Бум на ухапвания от змии 

15-годишно дете се 
е удавило във водите 
на река Огоста край 
бойчиновското се-
ло Портитовци непо-
средствено след сли-
ването на реките Бо-
туня и Огоста. На мяс-
то са изпратени екипи 
на полицията и водо-
лазен екип от Монтана. 

Очевидец разкрива 
как се е случил инци-
дентът. „Децата бяха на 
панелите в реката око-
ло половин час. След 
което по-голямото с 
едно от малките посте-
пенно влизаха навътре. 
Беше пуснат язовирът 
на Монтана. Нивото се 
беше качило. Детето 


53-годишен мъж от 

Ямбол се удави край Си-
неморец, съобщи Об-
ластната дирекция на 
МВР-Бургас. Инциден-
тът станал в неохраня-
ема зона край устието 
на река Велека. Това е 
първи смъртен случай 
по Южното Черномо-
рие за сезон 2019.

Дойде сезонът на удавянията
се 

е удавило във водите 
на река Огоста край 

то са изпратени екипи 

лазен екип от Монтана. 


16-годишен ученик 

от гимназията по меха-
нотехника в Силистра 
потъна във водите на 
река Дунав. Граничен 
катер и водолази издир-
ваха момчето, но то не е 
открито. 

дойде лятото и търсейки прохлада във во-
доемите, и млади, и стари са изложени на голе-
ми опасности. Според водните спасители вни-
манието трябва да е засилено, когато реша-
ваме да се разхладим. родителите да държат 
децата си под контрол, а не както в случая в 
удавеното момче в огоста – децата им били 
девет и те не знаели кое къде е. Възрастните 
да не влизат в неохраняемите зони, да спаз-
ват правилата – да не се бухват във водата 
след прегряване, да влизат постепенно и не на 
дълбоко, ако не умеят да плуват.

из-
г л е -
ж д а ш е , 
че не може 
да плува. 

Течението го подхва-
на и на около 15-20 ме-
тра по-навътре, след ка-

то 

прис-
тигнах от 

другия край 
на брега, за последно 
го видях, че се показа, 
потъна и край”, разказ-
ва Николай Кръстев.

Намалена присъда от 
20 на само 3 години за-
твор за жестоко убий-
ство изкара близки на 
жертвата на протест в 
град Бяла. Техните ис-
кания са за възмездие 
и правосъдие.

18-годишният Алекс 
Ангелов почина след 
брутален побой преди 
две години пред диско-
тека в града заради ед-
на цигара. Обвиненият 
за убийството – 33-го-
дишният Валентин Ма-
ринов, получи от ок-
ръжния съд в Русе присъда от 20 го-
дини затвор.

Апелативният съд във Велико Тър-
ново обаче намали присъдата с цели 

17 години – от 20 на ед-
ва 3 години лишаване 
от свобода. Това пре-
дизвика недоволство у 
близки, приятели и по-
знати на убития ученик, 
които искат справедли-
ва присъда.

 „От две години гра-
дът е в шок. Алекс наис-
тина беше едно добро и 
лъчезарно момче. На-
прежението се нагнетя-
ва заради намаленото 
наказание. Настояваме 
за отмяна на това реше-
ние и справедливо та-

кова”, коментира учителка на Алекс.
Приятели на убитото момче опре-

делиха решението на Апелативния 
съд – Велико Търново, като срамно. 

Бум на ухапвания от змии има вече в начало-
то на лятото. Сигнали със снимки и клипове на 
влечуги в паркове и градинки заливат социал-
ните мрежи.

Заради честите валежи, горещините и избуя-
лите треви все по-често можем да срещнем змии 
в парковете и градинките. Сигнали за ухапвания 
има регистрирани в Хасково, Стара Загора и Гор-
на Оряховица. У нас се срещат 17 вида змии. От 
тях четири вида са отровни. А опасните са само 
пепелянката и усойницата.

Мъж е намушкал 
майка си с нож след 
семеен скандал. Дея-
нието е извършено в 
село Чавдар. Сигнал 
за случилото се е по-
даден в РУП – Пирдоп.

На адреса незабав-
но били изпратени 
полицейски служите-
ли, които изяснили, че 
жената е пострадала 
при възникнал скан-
дал със сина й, който й 
е нанесъл удар с нож 
в областта на корема. 
Пострадалата е наста-
нена в болнично за-
ведение без опасност 
за живота. 36-годиш-
ният извършител е за-
държан. 

По случая е образу-
вано досъдебно про-
изводство.

от 2000 
лева.

Про-
бите на 
5 2 - г о -
д и ш -
н и я 
С а ш о 
Д и м и -
т р о в 
за упо-
т р е б а 
на ал-
к о х о л 
и нар-
котич-

ни вещества са отри-
цателни. Няма и дан-
ни той да е управлявал 
с превишена скорост. 
Все още обаче се изчак-
ва циклограмата на све-
тофара, за да се напра-
ви категорично заклю-
чение за причината за 
тежкия инцидент. Прия-
тели на загиналия бара-
банист на "НеЩо ЦвЕт-
Но" се събраха на бде-
ние на лобното му място. 
Те положиха цветя на пе-
шеходната пътека и си 
спомниха за прекрасни-
те моменти, прекарани 
с Велко. 

Цигански бой 
в Розино

34-годишният бара-
банист на пловдивската 
рок банда "НеЩо ЦвЕт-
Но" Велко Илиев е мъжът, 
който загина на пешеход-
на пътека в града под те-
петата. Инцидентът е ста-
нал на кръстовището на 
бул. "Руски" и бул. "6 сеп-
тември".

52-годишният шофьор 
на лек автомобил "Ситро-
ен" е преминал на червен 
сигнал на светофара и е 
блъснал 34-годишния пе-
шеходец, който е издъх-
нал на място. Водачът е 
задържан и е освободен 
срещу парична гаранция 

Масовият бой между враждуващи фамилии в 
село Розино предизвика намесата на полицията. 

Група роми от фамилия Сребреви нападнали къ-
щите на Ескендерови. Те потрошили прозорците 
на жилищата и стъклата на микробус, както и иму-
щество, стреляйки с ловна пушка. До полицията са 
подадени два сигнала за сбиване. Непосредстве-
но след получаването им веднага са насочени по-
лицейските екипи, в това число и специализира-

ните полицейски сили. След пристигане на място 
обстановката е овладяна. Установени и задържани 
са 44 лица, които пряко са участвали в инцидента. 
Няма пострадали, а само имуществени вреди. По-
боите са заради стара вражда на двата рода. При 
огледите в домовете на задържаните са открити 3 
незаконни пушки и два газови пистолета.

Роми от рода на Среброви преди няколко го-
дини нападнаха и биха по зверски начин Георги 
Рогачев на собствената му бензиностанции в се-
лото с камъни и колове. Той беше в кома два ме-
сеца, след което почина.
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млад бъди, 
не остарявай, 

кръстословици 
решавай!

В "Пенсионери"
 ги намирай, 

винаги 
се абонирай!
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Две жени отишли 

при цар Соломон, во-
дейки със себе си един 
младеж. 

- Този младеж обе-
ща да се ожени за мо-
ята дъщеря! - казала 
едната. 

- Не! Съгласи се 
да се ожени за мо-
ята дъщеря! - ви-
кнала другата. 

Започнали да се 
карат, а цар Соло-
мон помолил за ти-
шина. 

- Донесете ми 
най-големия меч! 
Трябва да го раз-
делим на две. Вся-
ка от вас ще полу-
чи половината! 

- Звучи прилич-
но! - казала първа-
та жена. 

Другата: 
- О, господарю, 

моля, не проливай 
невинна кръв. Не-
ка го вземе друга-
та жена. 

Мъдрият Соло-
мон не се забавил 
и миг: 

- Младежът трябва 
да се ожени за дъще-
рята на първата жена! 

- Но, господарю, тя 
искаше да го разцепи-
те на две - викнали от 
обкръжението на царя. 

- Точно затова е яс-
но - казал мъдрият цар 
Соломон, - че това е ис-
тинската тъща.


- Тъща се кара на 

зет си:
- Ти пак ли ядосваш 

моето малко момичен-
це?!

- Твоето малко мо-
миченце вчера ми из-
пи всичката бира и пре-
би най-добрия ми при-
ятел…


Звъни телефонът в 

пожарната. Обажда се 
възрастна жена:

- Помощ! Моля ви, 
къщата ми гори! Адре-
сът е ул." Хр. Ботев" 197!

- Ооо, Мария Петро-

ва, на телефона съм аз - 
зет ви! Все още ли дър-
жите на думите си: "По-

- Да бе, в момента й 
я плащам...


Мъж и жена са в ма-

газин, жената казва:
- Скъпи, утре мама 

има рожден ден, как-
во ще й купим? Тя би 
се зарадвала на няка-
къв електрически уред.

- Какво ще кажеш за 
стол.


П ъ т е ш е с т в е н и к 

влиза в непознато се-
ло и срещу него погре-
бална церемония.

- Кого погребвате? - 
пита той най-близкия 

мъж.
- Тъщата! - тихо отго-

варя човека.
- А защо сте я обър-

нали по корем?
- По гръб почва да 

хърка...


в гората двама при-
ятели:

- Съвсем няма гъби! 
Даже и мухоморка!

- За какво ти е пък му-
хоморка?

- Поне тъщата да хап-
не!


Звъни телефонът, 

отговаря мъжът:
- Хванали сме тъща 

ти. Ако не платиш 100 
000, ще я клонираме и 
ще ти ги върнем и двете.


Зет чака пред опера-

ционната зала, в която 
оперират тъща му. Ча-
ка, чака и след един час 
лекарят излиза.

- Има ли надежда, 
докторе? - попитал зе-
тят.

- Не, синко, ще ожи-
вее.


Зет показва ново-

строящата се къща на 
тъща си.

- Това е холът, това е 
спалнята... Отваря вра-
та... а тук ще има бал-
кон. Мини, мамо, мини...


Mъж звъни на вра-

тата на 
тъща си. 
Т ъ щ а т а :                                             
- Здравей, 
зетко! Как-
во те води 
н а с а м ? !                                                                                         
- С жена-
та се ска-
рахме и 
тя ми ка-
за да вър-
вя по дя-
волите.

- ива-

не, как е 
тъстът ти?

- Не пи-
тай.

- Какво, 
да не се е 

разболял?
- По-зле.
- Да не е умрял?
-По-зле. Смени си по-

ла и сега имам две тъ-
щи.


Зет хирург ще опери-

ра тъста си. Преди опе-
рацията тъстът му каз-
ва:

- За всеки случай да 
те подсетя - ако умра, 
тъщата ти веднага ще 
дойде да живее у вас.


Зет среща тъща си, 

тръгнала с колелото на-
някъде.

- Къде си тръгнала?
- Ами Задушница е, 

oтивам на гробищата.
- Това е много хубаво, 

ама кой ще върне ко-
лелото?

добре да умра, отколко-
то ти да влезеш в моя 
дом!"


- Марийке, много те 

обичам! Омъжи се за 
мен. 

- А с мама разгова-

ря ли? 
- Разговарях, но въ-

преки това продължа-
вам да тe обичам.


Три тъщи. 
Първата: 
- Моят зет чете списа-

ния за птиците, вероят-
но, като малък е мечта-
ел да стане орнитолог. 

Втората: 
- А моят чете кулинар-

ни списания, готвач ве-
роятно е искал да стане. 

Третата: 
- А съдейки по списа-

нията, които чете, моят 
е мечтаел да стане ги-
неколог.


- Помощ! Спасете ни! 

Викнете пожарната, го-
ри ни къщата! 

- Тихо, скъпа, успокой 
се! Ще събудиш майка 
си…


обява за брак: 
Търся спътник в жи-

вота за моята тъща. 

Тя е: шумна, гадна и 
нагла. 

Кандидатът да бъде: 

подъл и безмилостен.


Мъж и жена гледат 
филм на ужасите. На ек-
рана се появява страхо-
вито създание. Жената 
уплашено: 

- Ох, майко…
М ъ -

жът: 
- Да 

бе, вяр-
но, при-
лича на 
м а й к а 
ти…


в кух-
нята тъ-
щ а т а 
п р а в и 
кюфтета. 
Малкото 
коте ид-
ва при 
нея и си 
п р о с и 
месце: 

- Мяу, 
мяу! 

Тъща-
та го ри-
та с крак: 

-  Марш! 
Котето пак идва и пак: 
- Мяу, мяу! 
- Махай се бе! - ядо-

сано го подритва тя пак. 
В кухнята влиза зетят. 

Тъщата: 
- Зетко, направила 

съм ти кюфтенца! 
Зетят сяда на масата. 

Тъщата му пълни чиния-
та, а котето пак идва и се 
подмилква на зетя. Той: 

- На, коте, хапни си 
малко! 

Котето хапва пар-
че от кюфтето и па-
да на пода. 

Зетят на тъщата: 
- Ах, тиии, гадино-

оо! Намислила си да 
ме отровиш, а! 

И й забива такова 
яко кроше, че тъщата 
отлита в ъгъла. 

- Йес! Ще риташ, а! 
- отваря очи котето.


гробар се приби-

ра вкъщи капнал 
от умора. Жена 
му го пита: 

- Много погре-
бения ли имаше 
днес? 

- Не, само едно…
- А защо си толко-

ва уморен? 
- Ами щото по-

гребваха на някакъв 
човек тъщата.

- И? 
- Наложи се да я 

спускаме и изваж-
даме седем пъти на 
бис.


въпрос: 
- Как може да по-

чива едно цяло се-
мейство с една-
единствена карта 
за почивка? 

Отговор: 
- Картата се дава на 

тъщата и цялото семей-
ство почива.


на конкурс между 

мъже на основния въ-
прос "Какво е смесено 
чувство" победил мъ-
жът, който отговорил: 

- Това е, когато гле-
даш как твоята тъща ле-
ти в пропастта в твоя-
та кола.


служител в офис пи-

та свой колега: 
- Мите, ти още ли си 

тук? Нали трябваше да 
тръгнеш по-рано за по-
гребението на тъщата! 

- Да, но първо рабо-
тата, после удоволстви-
ето.


Мъж се обажда на ве-

теринаря:
- След малко при вас 

ще дойде тъщата ми със 
старата ни кучка. Моля, 
дайте й някаква силна 
отрова, за да не се мъ-
чи и да умре бързо.

- А кучето може ли да 
намери само пътя към 
вкъщи?


- как беше на сафа-

рито?
- Имаше инцидент, 

тъщата я нападна един 
лъв...

- Леле, и какво стана?
- Сам я нападнал, за-

това си го оставихме сам 
да си се оправя.


Прибира се един 

мъж след работа, тъща-
та у тях и той й казва:

- Сипни ми ракия.
- Абе как ще ти сипя 

бе, ти луд ли си?!
- Ще ти дам 10 лв. 
– Тъщата се съгласи-

ла. След малко мъжът:
- Абе вземи едно ле-

генче да ми измиеш кра-
ката.

… – Ти нормален ли 
си бе?!?

- Ще ти дам 50 лв. Тъ-
щата се съгласила. След 
малко пак:

- Става ли да ти зашле-
вя един шамар?

- Абе ти пиян ли си, 
луд ли си?!

- Ще ти дам 100  лв. 
Тъщата се съгласила. 

Мъжът й праснал един 
и тя паднала. В този мо-
мент телефонът звън-
нал и оттам се чул жен-
ски глас:

- Мило, ти даде ли на 
мама пенсията?
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Как минава времето 
само! Сякаш вчера 
беше, когато Вест-

никът оцвети вестни-
карските сергии! 

Как минава времето 
ли?... А ето - сега ми се 
струва, че Вестника го 
има, откакто се помня.

 Вестникът, на чиито 
страници винаги има не-
що интересно за мен и 
за моите приятели. Вест-
ника, чийто нов брой оч-
аквам всяка сряда. 

 Колко пъти в тези ня-

колко изречения повто-
рих думата „Вестника“? 
Изписвам го с главна 
буква. И така го произ-
насям. Кажа ли „Вестни-
ка“, мога и да не спо-
менавам точно име-
то му. Моите прияте-
ли знаят кой Вестник 
имам предвид. 

 Не мога без Вест-
ника като читател. Не 
мога без Вестника и 
като автор. Гордея се, 
че името ми се сре-
ща на страниците на 
Вестника.  Название-
то му е скромно и без 
претенции. И едно-
временно с това не-
точно. (Не, не предла-
гам да бъде сменено 
или допълвано!) Но 
познавам не едно се-
мейство, където стра-
ниците му разгръщат 
не само пенсионерите. 
Четат го дядовците и ба-
бите, но дори и внуци 

пераментът, изиска-
ният вкус, липсата на 
каквото и да било ко-
нюнктурно заиграва-
не в темите и пробле-

мите... Не, в 
никакъв слу-
чай не бих 
могъл да из-
броя всичко, 
заради което 
обичам Вест-
ника.

Б а н а л -
но ще кажа: 
„Честит праз-
ник!“ Но в те-
зи думи вла-
гам много 
повече, от-
колкото те 
изразяват. 

И оставам 
в очакване-
то на следва-
щия брой. 

 Както винаги – ед-
но очакване от сряда 
до сряда.

страницата подготви  
иван васев

В очакване
от интернетните поко-
ления. И наистина – все-
ки намира по нещо ин-
тересно лично за себе 
си. И нещо интересно, 

което да сподели с при-
ятели. Разнообразието, 
многообразието, тем-

За 
полЗата 

от 
вредата

Кратки обяви

Поздрав най-сърдечен, от приятели изречен

Честитка

Много ли, малко ли – чудя се вече!
29 навърших, човече!
Стар ли съм, млад ли съм – даже не зная.
Ала не мога въобще  да си трая!
Трудно сред вълчето  време живея –
но ще се боря – тъй  както умея!
Бия камбаната, будя  народа,
без да очаквам голяма  изгода.
И на управници право в очите
истини казвам – без да ме питат!
Искам за хората с мъдрост - достойнство!
Сносен живот за пенсионното войнство.
Трудно е много, но обещавам
вашата кауза да не  предавам!
Дълго гласът ни все да  се чува,
а „Пенсионери” – нека  векува!

Божидар 
томоВ

Прокарвайки към сърцата 
магистрални пъртини 
и напук на разните 
медийни бездария, 
вестник „Пенсионери“ 
стана на 29 години – 
на колкото се чувстват 
пенсионерите в България!

Понеже младите българи 
в своя налуден крос
бягат все по чужбините – 
кой където намери,
разпространявайте
родния бъдещ 
официоз:
вестник 
„Пенсионери”!

Виктор САмУилоВВасил СотироВ

Да пребъде!

На двайсет и девет 
години обикновено 
човек е хем млад, 
хем вече започва да 
помъдрява.

На двайсет и девет 
години всеки вест-
ник вече не е млад, 
а дали е мъдър – то-
ва зависи от хората, 
които го списват.

За вестник „Пенси-

онери“ спор 
не може да 
има – мъдър 
и умен си е 
в е с т н и к ъ т 
още от мла-
достта си. 

Защото го 
списват хо-
ра със сре-
бро в коси-
те, със злато 

в главите и със сто-
мана в душите.

Желая му да пре-
бъде!

На сто двайсет и 
деветата му годиш-
нина, живот и здра-
ве,  ще му пожелая 
пак същото. 

Е, ако не аз, то 
бъдещите му чи-
татели!

димитър БеЖАнСКи

 обява на детективско 
бюро: Бързо и достовер-
но ще установим защо мъ-
жът ви изведнъж е толко-
ва щастлив!
 надпис на входа на 

синагогата: "Влизането с 
шапка е равно на прелюбо-
действото." Подпис отдолу: 
 "Опитах и едното, и друго-
то - разликата е огромна!"
  Популярният съно-

вник на "екстрасенсиз-
дат" излезе в специално 
адаптирано пернишко из-
дание. Книжката за тълку-
ване на сънища се състои 
само от една страница, на 
която пише: "Каквото и да 
сънувате, все ще е на бой!"
 реклама в сервиз: "Из-

вършваме ремонти – бързо, 
качествено, евтино! Клиен-

тът избира кои две от из-
броените три условия да 
спазим.”
 Малка обява: Симпа-

тична, заможна, със соб-
ствено жилище, напра-
вено по неин вкус, НЕ 
си търси мъж! Са-
мо се хвали!
  р е к л а м а 

по радиото:
- Чувствате се 

остаряла? Грозна? Дебела 
и непривлекателна? 

Няма страшно! Подарете 
бутилка водка на мъжа си и 
веднага ще си върнете пре-
дишната младост и привле-
кателност!
 химнът на погребал-

ните агенции:
Песента "Има ли цветя на 

леглото до тебе".

29 г.

Нека 
векува!

Уляна ПетКоВА


