
В. „Пенсионери“ -
моята
опора и 
гордост

Факт е, че парите не миришат дори когато са „чер-
вени” и идват от комунистически Китай. така опреде-
лено мисли Б. Борисов за разлика от своя заместник Цв. 
Цветанов. Само преди броени дни на среща с американски 
конгресмени същият заяви, че враговете на европейския 
съюз са Китай и русия!!!

посещението на премиера на най-многолюдната по на-
селение страна на планетата ли Къцян по повод форума 
„16 плюс” и радушното отношение на управниците към 
него показва, че след приключването на потока от брюк-
селски евро едва ли ще има други възможности за коми-
сиони освен от проекти с москва и пекин. А втора ядре-
на централа в Белене ще заработи на мястото на всеиз-
вестния „гьол”, при положение че споменатите икономи-
чески колоси поотделно или заедно ще решат да вложат 
десетина милиарда при взаимноизгодни условия в много-
страдалната ни родина. важно е обаче Цв. Цветанов да 
престане да говори наляво и надясно недипломатични 
небивалици, тактично заобикаляни и от президента на 
любимите му USA тръмп, домогващ се до лично приятел-
ство с путин. защото битува мнението, че в ГерБ една-
та ръка не знае какво прави другата, а „главата” на пар-
тията нещо не е в ред. не укроти ли Б. Борисов „хубавия 
Цецо”, ще гледаме инвестиции, идващи от просперира-
щия изток, през крив макарон.
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Оцеляването

ÓÊÐОÒßÂÀНЕ
позиЦия

Дълголетник 
вдъхновява младите

на стр. 30

КАТАЛОЖЕН  
№552

До 15 юли във всички 
пощенски станции.

АБонирАЙте Се!

Цените са:
1 месец 2 месеца 5 месеца

3 лв. 5,40 лв. 13,20 лв.

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА В СРЯДА

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

®

СТРАНИЦИ

40
СТОТИНкИ

60
Брой 28

Çà âàøåòîÇà âàøåòîÄва веСтниÊа в еÄин

Год. XXVIII (1306)
11.VII. - 17.VII.2018 г.

връщане на 
надвзети суми 
за данъци

на стр. 3

Скъпите 
горива качиха 
инфлацията

Жените - с по-ниски пенсии от мъжете

на стр. 5

на стр. 5

Гостува ни актьорът 
ненчо БАлАБАнов

Æèâîòúò
å õóáàâ, 
êîëêîòî 
è äà  å
ëîø...

- г-н Балабанов, завършвате 
наТФиз  със специалност „актьор-

ство за куклен театър” в класа на 
румен рачев. още като студент за-

почвате да имитирате популяр-
ни личности. кой ви допада - из-
вестни политици или най-обик-
новени хора?

- Като актьор образите трябва да 
са ми интересни и характерни. Аб-
солютно без значение е с какво се 
занимават или в коя област се из-
явяват.

Заради по-ниските заплати и по-
краткия осигурителен стаж жените 
в България получават средно с 38% 
по-ниска пенсия от мъжете. И макар 
че постепенно възрастта за пенсия 
се изравнява, различията ще оста-
нат както за вече пенсионирали-

те се, така и за бъдещите 
пенсионери, докато "поло-
вите" неравенства в запла-
щането остават. 

Това са някои от заклю-
ченията на анализ на Наци-
оналния осигурителен ин-
ститут. Посочва се, че нае-
тите жени доминират в сек-
тори, в които средният раз-
мер на работната заплата е 
под средния за страната. 

Голям шум се вдигна около сватба 
в Лондон, на която българка се омъ-
жи за чужденец. Младоженците били 
облечени във фолклорни носии и ка-
то в ням филм преминали през няко-
гашните обичаи.

Зад тази приказка стои Невена Же-
кова. на стр. 8

на стр. 9

 Симпатичната ученич-
ка Марияна от кинокласи-

ката „Момчето си отива” вече 
е пенсионерка. 

В края на 
април се про-
вежда 26-ото 
издание на 
Националния 
конкурс за из-
пълнители на 
българска и 
унгарска по-
езия в Шу-
мен. На сце-
ната се качва 
Петър Стои-
менов. Него-
вото изпъл-
нение на Бо-
тевото стихо-
творение „Хайдути” впечатлява журито и то му при-
съжда специалната награда, независимо че е най-

възрастният участник в конкурса.

В. „Пенсионе-
ри” е медията, 
която със слово-
то си единстве-
на достига до 
душите и сърца-
та на нас, обик-
новените хора. 
Той винаги е на 
наша страна.

никола попов със съ-
пругата си като мла-
ди бригадири в СССр

Ôîëêëîðíà 
ñâàòáà 

Славата е 
отговорноСт

Бушуват футболните страсти. Най-
бързият отговор на въпроса защо 
нашата команда 20 години не се 
класира за Мондиала е: „Каквато 
държавата – такъв е и футболът!“ 

Ако това не засяга цялата нация и 
от подобен факт страдат предимно 
запалянковците, то има куп други 
причини да не сме спокойни, весе-
ли и щастливи. на стр. 4

на стр. 2

на стр. 2

„П”
Сашка 
Братанова
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Връщане на надвзети суми за данъци

Ñðедният оñигóðитеëен 
доõод  за апðиë 2018 г.

Нашият читател Ми-
хо Миков от софия, 
ж.к. „Хиподрума”, 
бул. ”иван гешов”, се 
обръща с писмо към ре-
дакцията на в-к „Пен-
сионери” и пита: „Ня-
колко години подред в 
съответната служ-
ба на община „Красно 
село” са ми взимали 
данък сгради и данък 
смет общо  276, 97 лв. 
за двустаен апарта-
мент. Не съм знаел, 
че сумата е нереал-
на. Ориентираха ме  
добри комшии. Надв-
земана ми е сумата 
от 69,12 лв. Притежа-
вам официален доку-
мент от справката. 
От службата ми зая-
виха, че ще ми върнат 
надвзетата сума само 
за 2018 г. Въпросът ми 
е: правилно ли отказ-
ват да ми върнат пари-
те, надвзети за минали 
години не по моя вина?“

Въпросът на г-н Ми-
ков намира отговор в 
Данъчноосигурител-
ния процесуален ко-
декс (ДОПК). В чл. 128 
и в следващите члено-
ве е указан подробно 
начинът, по който  "не-
дължимо платени или 
събрани суми за данъ-
ци, задължителни оси-
гурителни вноски, на-
ложени от органите по 
приходите глоби, и иму-
ществени санкции, как-
то и суми, подлежащи 
на възстановяване съ-

гласно данъчното или 
осигурителното зако-
нодателство от Нацио-
налната агенция за при-
ходите (НАП), се прих-
ващат от органите по 
приходите за погася-
ване на изискуеми пуб-

лични вземания". 
От текста на закона 

става ясно, че когато 
има надвзети суми от 
данъчната администра-
ция, най-напред от нея 
се извършва провер-
ка дали лицето, което 
твърди, че са му надвзе-
ти данъчни задължения 
или такси, има други 
задължения (примерно 
неплатени глоби, осигу-
ровка и др.) към НОИ и 
данъчната администра-
ция. Ако има такива,  
данъчната администра-
ция извършва прихва-
щания на дължимите 
суми от данъкоплате-
ца и едва след това, ако 
са останали пари след 
прихващането, връща 
надвзетите суми.

Процедурата за  връ-
щането на надвзетите 
суми се извършва по 
инициатива на органа 

данъци и такси на фи-
зически лица, които не 
са търговци, може да се 
извършва и в брой, пи-
ше в ДОПК.

От тези законови по-
становки следва и кон-
кретният отговор по 

питането на г-н Ми-
ков. За да осъщест-
вите връщането на 
надвзетите суми по 
платените от вас да-
нъци, вие следва да 
подадете писмено 
искане до данъчна-
та служба в общи-
ната. в него трябва 
да посочите за кои 

години искате да ви 
се възстановят надв-
зетите суми. 

Срокът не може да 
бъде по дълъг от 5 го-
дини назад. Толкова е 
давността на парични-
те вземания по ДОПК. 
Данъчната администра-
ция в срок от 30 дни ще 
извърши проверка и е 
задължена   да ви отго-
вори в срок от 30 дни. 

Ако се окаже, че след 
извършено от нея евен-
туално прихващане за не-
платени от вас глоби или 
осигурителни или други 
данъци са останали пари, 
те ще ви бъдат върнати 
лично или преведени по 
ваша банкова сметка. 

Актът, с който ви е от-
казано възстановяване на 
надвзети суми, може да се 
обжалва по съдебен път, 
ако смятате, че е незако-
носъобразно. 

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

по приходите или по 
писмено искане на ли-
цето. В огромна част от 
случаите се ползва вто-
рият вариант. Искане-
то се подава в данъч-
ното, в което се пода-
ват съответните данъч-

ни декларации. Изрич-
но е посочено, че ис-
кането за прихващане 
или възстановяване се 
разглежда, ако е пода-
дено до изтичането на 
5 години, считано от 
1 януари на годината, 
следваща годината на 
възникване на основа-
нието за възстановява-
не. Актът, с който да-
нъчните органи се про-
изнасят дали са уважи-
ли или не прихваща-
нето или възстановя-
ването на надвзетите 
суми, трябва да се из-
даде в 30-дневен срок 
от постъпване на ис-
кането. Остатъкът след 
извършване на прихва-
щането се връща на ли-
цето по посочена от не-
го банкова сметка. Въз-
становяването на суми, 
свързани с прилагането 
на Закона за местните 

От стр. 1
Цитират се данни от последно изследване на Наци-

оналния статистически институт (по данни от 2014 г.), 
според което над 40% от наетите жени са работили в 
преработващата промишленост и търговията, където 
брутната годишна работна заплата е била под 90% от 
средната за страната, други 23% са били заети в обра-
зованието, хуманното здравеопазване и социалната 
дейност - сектори, в които заплатата доближава сред-
ната за страната. 

По данни на осигурителния институт през 2017 г. 
средният осигурителен доход е бил 821,51 лв., а раз-
ликата е 10,6% в полза на мъжете. Разликата в осигу-
рителния стаж е 5,6 години - мъжете се пенсионират 
средно след 38,7 години осигурителен стаж, а жените 
- след 33,1 години. Средната пенсия на мъжете е 410, 
58 лв., а на жените – 298,48 лв. Така след пенсионира-
нето си мъжете получават средно 51,5% от последна-
та си заплата, а жените - едва 40,9%.

Жените - с по-ниски 
пенсии от мъжете

Националният осигури-
телен институт обявява, че 
размерът на средния оси-
гурителен доход за страна-
та за април 2018 г. е 893,27 
лв. Средномесечният оси-
гурителен доход за страна-
та за периода от 1.5.2017 г. 
до 30.4.2018 г. е 843,84 лв.

Определеният средно-
месечен осигурителен до-
ход за страната за посоче-
ния период служи при из-
числяване размерите на 
новоотпуснатите пенсии 
през  май 2018 г. съглас-
но чл. 70, ал. 2 от Кодекса 
за социално осигуряване.

Министрите от кабинета подкрепиха предложение-
то 43 деца да получат персонална пенсия, която е 108 
лв. на месец. 

Децата не могат да вземат наследствена пенсия спо-
ред правилата на Кодекса за социално осигуряване, за-
щото не отговарят на някои от изискванията.

Този вид пенсия е 90% от социалната за старост. Об-
що 27 семейства, които имат финансови проблеми, ще 
бъдат подпомогнати по този начин. 

Персонални решения

Европейците трябва 
да инвестират пове-
че в лични пенсии, 

ако искат по-устойчиви 
доходи на старини.

Около това твърдение 
се обединиха евродепу-
тати и експерти от раз-
лични европейски инсти-
туции по време на меж-
дународна конференция 
„Общоевропейски про-
дукт за лично пенсион-
но осигуряване – регла-
мент, ефекти и пробле-
ми“ (PEPP). 

„Населението в Евро-
па застарява, а традици-
онните пенсионноосигу-
рителни системи в много 
държави не са подготве-
ни за това. Освен това на-
раства пропастта между 
различните страни в ЕС 
заради разликата в дохо-
дите на населението. То-
ва е бомба със закъсни-
тел, която след 30 години 
може да избухне, затова 
трябва да даваме дълго-
срочни решения“, преду-
преди председателят на 
Европейския орган за за-
страховане и професио-
нално пенсионно осигу-
ряване (EIOPA) Габриел 
Бернардино.

През юли Европей-
ската комисия ще обсъ-
ди въвеждане на пане-
вропейски пенсионен 
продукт (PEPP), в който 
всички граждани на ЕС 

ще могат да инвестират 
средства в лична сметка, 
независимо в коя точка 
на континента се нами-
рат.

"Този продукт тряб-
ва да е привлекателен 
за младите. В днешния 
динамичен свят те учат 
в една страна, след то-
ва отиват да работят в 
друга. PEPP е услуга, с 
която ще могат да пре-
насят инвестициите си 
за лична пенсия от ед-

но място на друго, не-
що, което сега е невъз-
можно“, обясни Натали 
Берже от главна дирек-
ция „Финансова стабил-
ност, финансови услуги 
и Съюз на капиталови-
те пазари“ в ЕК. По ду-
мите й международната 
конференция PEPP, коя-
то се проведе в София, е 
първата в Европа, която 
дава трибуна за диску-
сия относно рамката на 
бъдещия паневропей-
ски пенсионен продукт.

Във видеообръще-
ние евродепутатът Со-
фия инт Велд заяви, че 
регламентът за PEPP ще 
бъде гласуван до края на 
годината, а въвеждане-

то му ще стане реалност 
до 2 години.

Джъстин Рей, зам.-ръ-
ководител на отдел „По-
литики“ на EIOPA, пояс-
ни, че всички доставчи-
ци на PEPP и продуктите, 
които те предлагат, ще 
бъдат включени в регис-
тър. Така европейските 
граждани ще са сигур-
ни, че услугата, която из-
ползват, е сертифицира-
на. Предвижда се създа-
ване на специален сайт, 

в който гражданите ще 
могат да сравняват и из-
бират най-добрия пен-
сионен продукт според 
собствените си нужди. 
Регламентът ще даде 
възможност на потреби-
телите на PEPP да сменят 
доставчиците си на все-
ки 5 години. От EIOPA ще 
изготвят и годишни над-
зорни доклади за състо-
янието на всеки един от 
пенсионните продукти.

„Решенията за създа-
ване на общ пенсионен 
личен продукт изискват 
хоризонт от 30-40 годи-
ни. Надявам се диску-
сиите да имат добавена 
стойност и да се създаде 
унифициран пенсионен 

Устойчиви средства 
за старини

продукт за ЕС, който 
да предлага държав-
на гаранция, но да има 
и лична инициатива“, 
отбеляза вицепреми-
ерът по икономиче-
ската и демографска-
та политика Валери 
Симеонов.

Министърът на тру-
да и социалната поли-
тика Бисер Петков съ-
що подкрепи въвеж-
дането на PEPP. „Съз-
даването на още един 
продукт, който ще до-
пълва доходите на ли-
цата след пенсиони-
рането, заслужава да 
намери своята под-
крепа. Осигуряване-
то на възможност за 
избор сред различни 
доставчици -  застра-
хователи, кредитни 
институции, инвес-
тиционни посредни-
ци и други, ще заси-
ли позитивната кон-
куренция между тях и 
ще позволи на всеки 
гражданин да открие 
и да използва проду-
кта, който в най-голя-
ма степен отговаря на 
неговите предпочита-
ния и потребности“, 
обясни Петков.

В момента само 5% 
от българите в актив-
на възраст имат лич-
ни пенсионни внос-
ки.

Във Виница, Ук-
райна, 22-го-
д и ш е н 
мъж се 
в е н -
ча за 
80-го-
д и ш -
н а т а 
сестра 
на баба 
си. Сват-
бата се със-
тоя два часа след 
като влюбените подадоха 
необходимите документи, за да се извърши цере-
монията. Сватбеният ден съвпадна с датата, на ко-
ято той и баща му занесоха документите в град-
ския комисариат, за да свидетелстват, че не може 
да отиде на военна служба в Донбас. На 25 октом-
ври украинецът получил призовка за армията, а на 
31 октомври, след сватбата, той не празнувал, ами 
решил веднага да отиде при военните. 

Младоженецът заявил пред наборната комисия, 
че е женен за инвалид и поради тази причина не 
трябва да припарва до бойни действия, като им по-
казал и брачното свидетелство. Макар че бракът 
е регистриран, военните имат намерението да го 
оспорят в съда, защото имат основания да го смя-
тат за фиктивен. 

При всички случаи младият мъж може да бъде 
призван в редиците на въоръжените сили на Ук-
райна до 27-годишна възраст. Ето защо младоже-
нецът трябва да внимава и да следи за здравето на 
жена си, защото, за да се измъкне той от военната 
служба, тя трябва да бъде жива поне още 5 години. 
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бисери
Това, от което се нуждаем 

като нация, е разбирането, 
че на нас ни трябват умни и 
смели хора, а не послушков-
ци и муньовци, които само 
могат да гледат един вожд 
и да мигат с очи.

Татяна Дончева

Сиренето в мандрите - 
само с мляко

Скъпите горива качиха инфлацията

Напрежение и скандали 
на плаж корал 

Охранители и летовни-
ци си разменят заплахи и 
обвинения заради достъ-
па до екологичния плаж и 
ограничението да къмпин-
гуват.

Протести

Метеоролози от Наци-
оналния институт по хи-
дрология и метеорология 
излязоха на протест пред 
сградата на БАН с искане 
за среща, за да не спрат си-
ноптичните прогнози.

Протестът на учените 
от НИМХ към БАН е насо-
чен срещу ръководството 
на БАН, което според тях 
не осигурява достатъчно 
средства, за да продължи 
нормално работата им

Проучване
59% от българите би-

ха гласували за оставане-
то на България в Европей-
ския съюз при референдум 
по този въпрос, а една пе-
та са за напускане.  49% на 
сто подкрепят членството 
на страната ни в НАТО сре-
щу 24%, които смятат, че 
трябва да го напуснем. То-
ва показват данни от про-
учване на изследователски 
център "Тренд".

Възпитание

КТ „Подкрепа“ настоя-
ва да се върне оценката 
за възпитание, която съ-
ществуваше до 1990 го-
дина и която съществу-
ва в по-развитите евро-
пейски образователни 
системи. Тя ще поощри 
децата да спазват прави-
ла, да са толерантни един 
към друг и да уважават 
учителите.

Законът за личната помощ 
ще смени едни палатки с други

- г-н адемов, съветът 
за интеграция за хо-
рата с увреждания не 
прие закона за личната 
помощ. решава ли този 
проект проблемите на 
хората с увреждания?

-  Проблемът не може 
да се дели на майките на 
деца с увреждания и на 
всички останали хора с 
увреждания. Реформата 
трябва да е всеобхватна. 
Задължително трябва да 
има комплексен подход. 
Както политиката за хо-
рата с увреждания, така 
и системата за социално 
подпомагане трябва да 
е с коренно променен 
дизайн, който да реша-
ва въпроса какво иска-
ме – универсално под-
помагане на калпак или 
индивидуален подход 
на база потребности. 
Опитът да се подхожда 
конюнктурно след все-
ки протест, вместо да 
се решават проблемите, 
създава нови конфли-
кти. Категорично заявя-
вам, че законът за лич-
ната помощ е само част 
от решаването на про-
блема. Да настояваме 
единствено да се при-
еме само закон за лич-

ната помощ, означава 
да създадем условия за 
противопоставяне въ-
тре на хората с увреж-
дания. Ако приемем, че 
отделен закон за лична-
та помощ ще спре про-
теста на майките на де-
ца с увреждания, то той 
ще смени едни палатки 
с други. Крайъгълен ка-
мък за реформата тряб-
ва да бъде модернизи-
рането и осъвременява-
нето на оценката на ув-
реждането. 

- какво трябва да 
включва оценката?

- Тя  е отправният мо-
мент за оценка на инди-
видуалните потребности 
и оттам – мерките за под-
крепа. Ако тя е направе-
на от мултидисциплина-
рен екип, в който вли-
зат различни специали-
сти, значи сме направили 
първата крачка към ре-
ална оценка на потреб-
ностите и адекватни мер-
ки за подкрепа. На нейна 
база трябва да се предос-
тавят профилактика, ре-
хабилитация, физикална 
терапия и други възмож-
ности за създаване на ус-
ловия за интегриране на 
детето, за да може то да 

посещава училище. След 
като завърши образова-
ние, трябва да има адап-
тирана работна среда, за 
да може да се реализира 
на пазара на труда. Со-
циалната оценка трябва 
да е ориентирана към 
решаването на конкрет-
ните индивидуални про-
блеми на човек с увреж-
дане. Тя дава възмож-
ност не за привилегии, а 
за подкрепа за интегра-
ция. Това ще доведе до 
възможност техните ро-
дители да се възползват 
от правото си на труд, а 
не да разчитат на соци-
ална помощ. 

- социалното минис-
терство подготвя закон 
за хората с уврежда-
ния, където да се раз-
пише тази оценка. не 
закъсня ли той?

- Това е идеята в мо-
мента. Законът за хората 
с увреждания трябва да 
е готов до края на юли. 
Другият закон, по който 
се работи, е за социал-
ните услуги – със срок 
до октомври. В рамките 
на тази матрица трябва 
да се позиционира иде-
ята за личната помощ. 
Трябва ясно да се каже, 

че няма да се отнема ин-
валидната пенсия, а до-
ходите от труд ще са до-
пълващи. 

- имаше предизбор-
ни обещания, че ще се 
спестят милиони лево-
ве от фалшиви експер-
тизи.

- Патриотичната пара 
в предизборната кампа-
ния на тема фалшиви ин-
валидни пенсии на прак-
тика отиде в свирката – 
имаше повече приказки 
и нищо, което се прави 
реално. Не се спази обе-
щанието да се ревизират 
всички инвалидни пен-
сии и да се посочат фал-
шивите, защото липс-
ва необходимият капа-
цитет. Трябва да се за-
мислим какво да напра-
вим, за да минимизира-
ме възможностите за та-
ка наречените фалшиви 

Хасан Адемов, председател на Комисията по труда и социалната политика експертни решения на 
ТЕЛК. 

- какво трябва да се 
направи?

- Аз твърдя, че фалши-
ви решения на ТЕЛК ня-
ма. Експертните реше-
ния са на база на меди-
цински документи. Ако 
има такива с невярно съ-
държание, има състав на 
Наказателния кодекс. Та-
ка че, ако някой има та-
кава информация, може 
да я предостави на съот-
ветните органи. 

- Много от пенсионе-
рите, които са взема-
ли високи доходи, ча-
кат да падне таванът, 
за да се пенсионират. 
а 30 хиляди ще оста-
нат ограничени от не-
го. Трябва ли да отпад-
не за всички?

- От 1 януари отпада 
таванът за новоотпус-
натите пенсии, а стари-
те пенсии от 1 юли ще 
се изчисляват като 40% 
от максималния осигу-
рителен доход, който в 
момента е 2600 лв. Това 
създава известно напре-
жение, но аргументът на 
законодателя е, че мак-
сималният осигурите-
лен доход е въведен след 
2000 г., а във формулата 
за изчисляване размера 
на пенсията влиза и оси-
гурителният доход за 3 
последователни години 
от последните 15 годи-
ни преди януари 1997 г.

Яки санк-
ции въвеж-
дат от Минис-
терството на 
земеделието 
и храните за 
производи-
тели, които 
използват па-
лмово масло. 
Според нова-
та Наредба за хигиена на храните, която влиза в сила от 
юли, се забранява ползването на растителни мазнини в 
производството на сирена, а мандрите, които произвеж-
дат кашкавал, сирене и кисело мляко, трябва да го пра-
вят само и единствено от мляко.

Промените предвиждат производителите на мляко и 
млечни продукти и тези, които ги разфасоват и преопа-
коват, да не могат да произвеждат, разфасоват и пре-
опаковат имитиращи продукти, съдържащи в състава 
си мляко, в един и същи обект, регистриран по Зако-
на за храните.

Преди години бяха въведени и други рестрикции при 
производството на млечни продукти, които доведоха до 
по-голяма култура в храненето на българина, припомнят 
експерти. „Нетърпимостта към консумацията на такъв 
тип продукти, и то най-вече там, където те не са обяве-
ни и се продават анонимно, набира много голяма ско-
рост", коментира зам.-председателят на Асоциацията на 
млекопреработвателите Симеон Присадашки. По думи-
те му дискусиите за това какво да бъде направено, за да 
се избегне максимално злоупотребата и подмяната на 
един продукт с друг, текат от дълги години. 

Когато трябва да се вземат проби или да се издаде 
акт, ще бъде извикан компетентен орган от БАБХ, тъй 
като по закон те могат да издават подобни актове. А 
санкцията вече ще е доста по-сериозна - ще се отнема 
лицензът за производство на млечни продукти. Произ-
водството на ментета, в които не е обозначено влагане-
то на отровните индустриални хидрогенирани мазнини, 
беше незаконно и досега. Рестрикцията обаче ще затег-
не контрола, тъй като до момента агенцията по храни-
те пазеше някои производители", подчерта микробио-
логът Сергей Иванов.

Рязкото поскъпване 
на петрола по светов-
ните борси, а оттам и 
на петролните проду-
кти повиши годишната 
инфлация в България 
до 2,5%.

Данните на Наци-
оналния статистиче-
ски институт показват, 
че средното покачва-
не при цените на дреб-
но с всеки изминал ме-
сец расте, като от сеп-
тември 2017 г. годиш-
ната инфлация е твър-
до над 2%.

През май цените на 

дребно растат при поч-
ти всички стоки и услу-
ги, измервани от НСИ. 
Най-осезаемо е покач-
ването обаче при гру-
пите, които са пряко 
свързани с цената на 
петрола.

Автомобилните го-
рива са скочили сред-
но със 7%, а останали-

те енергийни продукти 
са се покачили с меж-
ду 3 и 10%. Въздушни-
ят транспорт е поскъп-
нал с 12% спрямо май 
2017 г., а застраховките, 
свързани с транспорта 
– с 18%.

Значително поскъп-
ване има и при сезон-
ните стоки и услуги. Па-
кетните почивки са със 
7% по-скъпи, настаня-
ването в хотел струва с 
11% повече от миналата 
година. На месечна база 
инфлацията остава око-
ло 0,3%.

Повечето нашенци 
няма да почиват

В България на море мислят, че ще 
могат да отидат, 55% от заявилите, че 
ще почиват. За море в чужбина мислят 
36% от онези, които планират почив-
ка. 26% от възнамеряващите да по-
чиват пък казват "планина в Бълга-
рия". Останалите споменават всякак-
ви форми на културен, СПА и др. ви-
дове туризъм. Българите не харесват 
идеите за каквито и да било резки про-
мени при започнал туристически се-
зон - пример за това са прословутите 
преместваеми обекти. Средният брой 
дни планирана почивка е 10. Повече-
то българи обаче не искат или не мо-
гат да слеят всичките дни за почивка. 
Средните подготвени пари за лятна 
почивка са 1557 лв.

Ясно е, че лятната почивка остава 
достояние на по-малка част от бъл-
гарите. По ред причини предпочита-

но остава Черно море. В отговорите 
"на море в чужбина" пък се оглежда 
най-вече Бяло море. По повод на те-
кущата дискусия относно премества-
еми обекти 78% не приемат идеята 
за спешни промени в законите. 19% 
пък я приемат. Останалите се колеба-
ят. Беше проверено отношението към 
някои конкретни идеи в тази насока. 
Например има предложение премах-
ването на обекти на плажа, като се 
ползва тежка техника, да стане, когато 
сезонът вече е започнал. Според 74% 
от отговорилите това ще се отрази не-
гативно. 6% са на обратното мнение. 
За 18% няма да има особен ефект. Ос-
таналите не могат да преценят. Оче-
видно е, че хората у нас искат повече 
правила и законност, като в същото 
време не се създават допълнителни 
проблеми за почиващите. 
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От стр. 1
Като стана дума за 

пристрастените към ко-
женото кълбо няма как 
да отминем „фалшивата 
новина“, че докато се е 
решавал важен въпрос 
за мигрантите с вечер-
но-нощно заседание в 
Брюксел, премиерът ни 
е отделил телевизион-
ни часове, за да про-
следи поредната битка 
на зеления терен. Не из-
бухна скандал - „змий-
ският остров“, купен уж 
от Борисов, засенчи те-
мата. Дали наистина е 
било допуснато подоб-
но отношение от лиде-
ра на ГЕРБ към светов-
ните проблеми, остава 
да гадаем. Дори и да 
е така, поредното му 
„шменти капели“ е не-
значително от-
клонение от ди-
пломатическия 
протокол и е 
пропуск във възпита-
нието. Докато по-важни 
за отечеството пробле-
ми се замитат под кили-
ма, не се предприемат 
необходимите мерки 
за дискусии, за научен 
подход към връзката 
между дясното антисо-
циално управление на 
страната и растящото 
темпо, с което ние се 
топим, изчезваме от ли-
цето на майката земя. 
Ако няма спешни мер-
ки, ще остане дупка в 
шестицата на Западни-
те Балкани, независимо 
дали те като цяло ще са 
член на НАТО или на Ев-
ропейския съюз.

За да не бъдем го-
лословни, ще поясним 
горните твърдения с 
цифри и факти. 29 юни 
2018 г. ще остане из-
ключителна дата в ис-
торията на родината, 
но не защото Б. Бори-
сов представи канди-
датурата на България 
за влизане в чакалнята 
на Еврозоната, между 
впрочем, без да е про-
веден референдум же-
лаем или не да се раз-
деляме с любимото ле-
вче и предпочитаме ли 
еврото. А тъй като от 
14:07:03 на 28.6.2018 г. 
гражданите на Републи-
ка България вече не сме 
7 млн., а точно 6 999 
999. Данните са на „бро-
яча“ на ООН, отчитащ 
населението на плане-
тата ежесекундно. Все-
ки ден намаляваме с 
220 души, или 9 на час. 
Всъщност се топим с 13 
бройки, но понеже ци-
ганите се увеличават с 
4 ромчета, резултатът е 
под десетката. Изводът 
е, че не сме в демограф-
ска катастрофа, а в

КЛИНИЧНА 
ДЕМОГРАФСКА 

СМЪРТ
Колкото и да е не-

приятно, няма да пре-
мълчим, че преди да 
дойде „великото пра-

вителство“ на гербад-
жиите, заемахме 19-
о място в статистика-
та за отрицателен при-
раст на ЦРУ. Сега сме 
трети – след Лесото и 
Украйна. Според на-
шия институт, просле-
дяващ същия проблем, 
сме първенци. Амери-
канците отбелязват, че 
смъртността ни е 14,44 
на 1000. А родните уче-
ни – 15,3. Украинците са 
с 14,46 на 1000, африка-
нците – с 14,89. Гвинея 
Бисау, Чад, Афганистан 
са по-добре от нас, без 
да сме във война, да ни 
е споходило природ-
но бедствие или епи-
демия. Отличници сме 
по детска смъртност. 
Губим 550 бебешоци 
на година. Тревожно-
то е, че непълнолетни-

те майки се увеличават. 
Средно на ден от 160 
раждания 5 на сто са на 
невръстни родилки. И 
още – 55% нямат за ос-
новен език българския. 
11 на сто са недоносе-
ни, 2% - изоставени. Ум-
ножим ли тези данни по 
365 дни, картината ста-
ва ужасяваща! Държим 
първенство по смърт-
ност от сърдечно-съ-
дови заболявания на 
планетата! Всеки 17-и 
нашенец има онколо-
гични проблеми. Диа-
бетиците са 530 хиляди. 
Процентът на психично 
страдащите е уникално 
висок – 60 на сто!

Правителството обе-
щаваше предизборно 
да извърши много ре-
форми, да вдигне дохо-
дите, да промени здрав-
ната система, да гаран-
тира сигурност, но не-
хае и се бори един-
ствено за
КОКАЛА НА ВЛАСТТА

Най-страшният про-
блем сякаш не го зася-
га – закриват болници, 
превръщат лекарите в 
търговци, а пациентите 
– в клиенти. Никнат ка-
то гъби частни лечебни 
заведения с непосилни 
цени. Здравето е скъпа 
и прескъпа стока. Това 
е и една от причини-
те безпаричните да си 
отиват от белия свят 
значително по-рано, от-
колкото е възможно. 

Обезлюдяването на 
цели региони също е 
белег за некадърност 
и хаотичност. Ако в Со-
фия смъртността е 11,6 
на 1000, то във Видин е 
37,1 промила. В Габро-
во – 34,1 на 1000, в Пер-
нишко – 31,1, в Ямбол-
ско – 28,6. Подобно е 
положението и с дет-
ската смъртност. В сто-
лицата тя е 5,3 на 1000, 
в Ямбол – 22,2 на 1000, 
в Сливен – 19,3, в Русе 
– 17 промила.

Възможен ли е обрат 

в пагубната тенденция, 
обричаща нацията на 
претопяване след по-
малко от половин век? 
Отговор трябва да да-
дат учените от БАН и да 
предложат на полити-
ците програма, заимс-
твайки положителен 
чужд опит. Руснаците 
успяха да се справят 
преди десетина годи-
ни. Парламентаристите 
не изпълняват изисква-
нето на конституцията, 
че България е социална 
държава. Задължително 
е в Народното събра-
ние да има постоянна 
комисия, натоварена с 
изработването на мер-
ки и дори закон, спи-
ращ демографската ка-
тастрофа. Наложителна 
е и промяната на иде-
ологията на управле-

ние – от неолиберална 
в демократично-соци-
ална. Гербаджиите за-
щитават интересите на 
капитала, на крупните 
фирми, на монополите 
и така режат клона, на 
който висят. По-скоро 
рано, отколкото късно 
ще им се сервира ло-
шата шега да няма кой 
да им работи. В момен-
та не достигат труде-
щи се в различни отра-
сли. За курортния сезон 
се набират сервитьори, 
камериерки, готвачи и 
прочее персонал от Ук-
райна, Молдова, Маке-
дония. Предимство е 
коренът на дедите им 
да е от нашия край. На-
деждата e да останат и 
за постоянно, но това 
рядко се случва. Дори и 
да са малко повече па-
рите, административна-
та бъркотия и корупци-
ята ги плашат и те тър-
сят възможност получат 
ли паспорт, да бягат в 
Централна Европа. 

Имаме усещането, че 
третият Бойков каби-
нет, както и предход-
ните два отбягват те-
мата, защото се чувства 
безсилен да я разнищи 
и да открие верен път 
за излизане от ситуаци-
ята. Второ, некадърен 
е да провежда какви-
то и да било наложи-
телни реформи в зако-
стенелите и продъне-
ни от прехода системи. 
Трето, грижи се един-
ствено за партийното 
благополучие на сво-
ите кадри и за лично-
то си обогатяване. На 

министрите не им пу-
ка за обикновения чо-
век, хранещ ги с данъ-
ците си. Алчността да 
се заграби що-годе пе-
челивш бизнес, да се 
смачкат малките произ-
водители, да се лишава 
от държавна подкре-
па частната инициатива 
не дава възможност за 
развитието на средна-
та класа. Без нея нищо 
не може да проспери-
ра в страна с пазарна 
икономика и нормал-
на конкуренция. Вка-
раните чужди търгов-
ски вериги ликвидира-
ха хиляди дребни мага-
зинчета. Закритите се-
мейни фирми са сто-
тици. Съществуващият 
подем преди идването 
на власт на ГЕРБ е са-
мо спомен. Образова-

нието в глухата 
провинция е по-
скоро формал-
но. Интегрира-

нето на етносите вре-
ди на онези, за които 
е по-изгодно гласопо-
давателите да са негра-
мотни. Достатъчно е да 
бъдат обучени как да 
посочат номера на съ-
ответната партия в бю-
летината. 

Противопоставянето 
на различните полити-
чески сили е пагубно за 
нация в нашето положе-
ние. Общата кауза за-
дължително трябва да 
бъде ОЦЕЛЯВАНЕ! Всич-
ко останало е преходно, 
временно и зловредно. 
С риск да бъдем обви-
нени в носталгични чув-
ства по социализма ще 
напомним, че през 1989 
г. със затаен дъх чака-
хме да се роди 9-мили-
онното българче. „Тота-
литаризмът“ намери на-
чин за стимул на млади-
те семейства, разпреде-
ляше правилно силите 
и средствата по регио-
ните. Развиваше инфра-
структурата, постоянно 
подобряваше условия-
та на труд и живот и 
се опитваше да попра-
ви грешката, предизви-
кала преселение на се-
ляните към града за-
ради догмата да сме 
предимно работниче-
ска република. Ражда-
емостта надхвърляше 
смъртността с над 10 
на 1000. Това, че сме 
били повече от сега, по-
неже не сме имали пра-
во свободно да пътува-
ме по света и да търсим 
по-добър начин за реа-
лизация, е вярно само 
наполовина. 

4 Политика Общество

Историческа победа на 
левицата в Мексико

На 1 юли в Мексико - втората по икономи-
ческо развитие страна в Латинска Америка с 
население от 110 милиона, се проведоха пре-
зидентски, парламентарни и местни избори. 
Историческа победа постигна лявата партия 
МОРЕНА, която спечели президентския пост 
в лицето на бившия кмет на столицата Мек-
сико 64-годишния Андрес Мануел Лопес Об-
радор (на снимката), наричан съкратено от 
инициалите на името му АМЛО, с 53% от гла-
сувалите 60 на сто избиратели. Той е 58-ият 
държавен глава, чийто мандат ще започне на 
1 декември  и ще продължи до 2024 г. Далеч 
зад него - с 30% по-малко, е младият консер-
ватор Рикардо Аная, а с още по-голяма раз-
лика от победителя е Хосе Антонио Меаде 
от управляващата Институционно-революци-
онна партия. 

Мексиканците гласуваха за повече от 18 
000 изборни длъжности, включително 128 се-
натори. Левицата спечели и над 250 места в 
500-членния парламент. Тя бележи и безпреце-
дентен регионален успех, като взе губернатор-
ските постове в шест от деветте щата. За пър-
ви път жена – 56-годишната Клаудия Шейнба-
ум, виден учен и активен деятел на партията 
на новия президент, ще управлява столицата 
и нейните над 20 милиона жители.

В предизборната си кампания, съпътствана 
от убийства на журналист и на партийни чле-
нове, Обрадор обеща да води безкомпромис-
на борба с корупцията. А първият указ, който 
ще подпише, след като седне на президент-
ския пост, ще бъде двойното увеличение на 
всички пенсии. Обеща да управлява честно и 
справедливо.

Победата на Обрадор се обяснява с разоча-
рованието на мексиканците от застиналата ико-

номика и ширещата се корупция. Той обеща да 
прогони от власт та мафията, свързана с непопу-
лярния настоящ държавен глава Енрике Пеня.

Ветеранът Обрадор, заобиколен от семей-
ството си, пред хилядите си поддръжници, съ-
брали се на площад „Сокало” в центъра на сто-
лицата Мексико, за да приветстват знаменател-
ната победа на левицата, заяви: „Напълно съз-
навам историческата си отговорност. Искам да 
остана в историята като добър президент. Ня-
ма да ви разочаровам.” Той пое отговорност да 
зачита гражданските свободи и повтори пре-
дизборното си обещание да провери дали е 
имало корупция в сключените от досегашно-
то дясно правителство енергийни договори с 
компании и предупреди, че ако има нередно-
сти, ще се обърне към Конгреса и към нацио-
нални и международни съдилища.

Избирането на Обрадор за президент слага 
началото на ново управление, което наследя-
ва напрегнати отношения със САЩ.

Политическите наблюдатели не пропусна-
ха да отбележат, че успехът на левите сили в 
Мексико може да се сравни с национален ура-
ган, който помете десницата и сътвори исто-
рически прелом в обществено-икономическо-
то развитие на страната.

А независимо че новият президент получи 
сърдечни поздрави от Доналд Тръмп, тепърва 
предстоят тежки преговори между двете стра-
ни по въпросите на миграцията, търговията и 
сигурността.

КоментирАме

Петьо ДаФинкичев

Оцеляването

днес сме 6 999 999 души заедно с нашенците 
зад граница. Съвсем незначителен процент са 
онези, които поради някакви причини е тряб-
вало да се лишат от българско гражданство. 
всъщност постоянно пребиваващите в уни-
кално красивата ни родина сме около 5 млн., 
от които почти 2 млн. се блъскат в столица-
та. такава е горчивата истина, дами и господа, 
другарки и другари. докато политиците се ме-
рят кой е по, кой е най, затриването ще стане 
необратимо! но вината няма да е само тяхна, 
а на всички нас, които ги избираме и търпим.Цветан илиев
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Ëþáîâòà íå èçòëÿâà ñ ãîäèíèòå 65-годишен юбилей

Здравейте драга редакция, изпращам ви 
снимка на иван карамфилов, който е ветеран 
от войната. Участвал е в боевете срещу хитле-
ристка Германия и доживява свободата.

Сега, 73 г. след войната, той е на достолепни-
те 95 г. и още поддържа дом, семейство и сто-
панство.

Пожелавам му да надхвърли стоте!
Дядо Борис гърнев

драги читатели, припомняме ви, че може-
те да ни изпращате ваши снимки от семей-
ния ви албум, които са свързани с мили за 
вас спомени. те могат да бъдат от сватбе-
ни тържества, рождени дни или пък снимки 
от младежките ви години. Снимките трябва 
да са придружени с кратък текст.

Дълголетник вдъхновява младите
От стр. 1
Петър Стаменов е ро-

ден на 11 юли 1928 г. 
в монтанското село Ви-
рово. Любовта към по-
езията у него се зараж-
да още в първи клас, 
когато научава наизуст 
„Аз съм българче”. Учи-
телите му разбират, че 
има талант да рецити-
ра, и го поощряват да 
участва във всички тър-
жества в родното си се-
ло, където учи до чет-
върти клас, след това в 
близкото Габровница. 
За малко през 1943 г. по-
сещава вечерна гимна-
зия в София, но бомбар-
дировките го принуж-
дават да напусне столи-

цата и да се върне в род-
ния си край. Записва се 
и завършва дърводел-
ското училище в Мон-
тана. След казар-
мата оста-
ва на 

с л у ж -
ба в арми-
ята, къдетосе пен-
сионира  

Сега, вече 90-годи-
шен, Петър Стаменов 

вдъхновява младите да 
обичат българската по-
езия чрез канала си в 
You Tube, където споде-

ля свои клипове, 
в които 

р е -

ц и -
тира сти-

хотворения на 
любими български ав-
тори. Каналът е създа-

ден преди година, ка-
то целта е изпълнени-
ята му да достигнат до 
повече хора. 

Идеята идва от вну-
ците му, които са неот-
лъчно до него и го под-
крепят в начинанието. 
Знае над 200 стихотво-
рения.

Петър Стаменов е 
дългогодишен абонат 
на вестник „Пенсионе-
ри” и не пропуска слу-
чай, когато е в София, да 
навести редакцията ни.

А ние му пожелава-
ме още дълги години 
да радва с изпълнени-
ята си хилядите негови 
почитатели.

В. „Пенсионери“ - моята опора и гордост
От стр. 1
И ни защитава от алчните лапи 

на управляващи и грабители на 
България. Няма друга медия, коя-
то да е толкова близо до бедните, 
онеправданите. Да разбира бол-
ките и проблемите им и активно 
да ги защитава. Това е нашият чес-
тен вестник, който не само отра-
зява, но и остро бичува недъзите 
на т. нар. демокрация в България. 
Радвам се, че го има. Той е моята 
опора, другар и неуморим трибун 
за правда и честност. Борец сре-

щу лъжата, корупцията и неправ-
дата. Той притежава някаква скри-
та магия, която го прави привле-
кателен и обичан. Започне ли чо-
век да го чете, трудно е да спре, 
докато не затвори и последната 
страница. А материалите, написа-
ни с острото перо на  главния ре-
дактор, са толкова откровени и от-
разяващи реалния живот, че сти-
гат до сърцето на всеки читател. 

В нашия вестник има всичко, от 
което ние се интересуваме - пое-
зия, проза, култура, материали за 

историческото минало, за полити-
ка, театър и много други.

Нашият вестник непрекъснато 
се развива и усъвършенства. Все-
ки следващ брой е все по-добър 
и задълбочен. Участието на видни 
интелектуалци, театрални дейци, 
музиканти и други на страници-
те му повишават интелектуалното 
му равнище. Ето защо това е моят 
вестник и моята гордост.

Абонирайте се за в. „Пенсионе-
ри”, както го правя и аз!

никола ПоПов, Пловдив

През далечната 1953 
г. три класа завършват 
Силистренската гимна-
зия "Св. Климент Охрид-
ски". Това са все качест-
вени ученици. В гимна-
зията имало духова му-
зика, в която много от 
тях участвали. Първата 
среща била на 20-го-
дишнината от за-
вършването, после 
последвали 25, 30, 
35, 40, 45, 50, 55 и 60 
години. Но от 60-ата 
годишнина насам се 
срещат всяка годи-
на на втората седми-
ца от юни. Въпреки 
преживените житей-
ски трудности остават 
верни на лозунга "Нас 
бурята не ще ни по-
вали". От техните ре-
дици излизат видни 
личности като про-
фесор Аврам Авра-
мов, доцентите Кулев 
и Николов, директо-
рът на "Винпром" Ру-
си Илиев, директорът 
на "Аптечно управле-
ние” Магърдич  Магър-
ди, Димо Жеков - извес-
тен физик, създал пър-
вия ученически робот, и 
др. От бившите учени-
ци на випуск 1953 има 
счетоводители, иконо-
мисти, медицински ра-
ботници - все достойни 
граждани. Всички рабо-
тят от сърце и душа дъл-
ги години. Много от съ-

учениците ги няма вече 
на белия свят. Тези, ко-
ито са живи, се събра-
ха и тази година. Поче-
тоха паметта на почина-
лите учители и съучени-
ци. Спомниха си много 
случки от ученически-
те години. Решиха да се 

виждат дотогава, докато 
останат двама, и следва-
щата година живият да 
почерпи в ресторанта. 
Макар и 83-годишни, те 
се чувстват жизнени и 
някои от тях обработ-
ват още градините си. 
На всички желая таки-
ва достойни старини! Да 
продължат да се срещат 
и занапред!

 Йорданка жекова, 
силистра

През юли 2018 г. полк. 
о.з. Марин Шидеров на-
вършва 100 години. 
Малко са хората, дости-
гнали тази достолепна 
патриаршеска възраст. 
Още по-малко са тези, 
които са подчинили це-
лия си живот на една ка-
уза – да бъдат полезни 
на другите, да служат на 
хората.

Марин Петков Шиде-
ров е роден на 15.07.1918 
г. в с. Старо село, Сли-
венско,  в заможно се-
мейство. Родителите му 
дошли от Южна Гърция 
– с. Аврен, близо до Ца-
риград. Той има три-
ма братя и четири сес-
три. Останал сирак ед-
ва 3-годишен, Марин се  
сблъсква със суровия 
живот от малък. Затова 
още от най-ранна мла-
дежка възраст съучени-
ците му от Сливенската 
мъжка гимназия го на-
ричат „бай Марин”.

През 1941 г. се запис-
ва да учи право в Со-
фийския университет 
„Кл. Охридски”. Съквар-
тирант му е известният 
български сатирик  Ра-
дой Ралин. В  квартира-
та им се укрива поетът 
революционер Никола 
Вапцаров. През 1942 г. 
Марин е арестуван за-
ради леви убеждения 
и осъден от Сливен-
ския съд на седем годи-
ни затвор. На 8 септем-

На семейство Шидеро-
ви се раждат двама си-
нове, които завършват 
инженерство, а днес се 
радват на четирима вну-
ци и един правнук.

След като прекратя-
ва военната служба,  Ма-
рин завършва филосо-
фия и работи в Минис-
терството на култура-
та и в други ведомства. 
Преди да се пенсиони-
ра, ремонтира родната 
си къща в Старо село, 
подготвя двора и засаж-
да най-различни плод-
ни дръвчета, лози, липи. 

Сега отглежда зелен-
чуци в добре поддържа-
ната от него зеленчуко-
ва градина. Така е под-
реден кичестият арома-
тен двор на стопанина, 
че не може човек да ми-
не покрай него и да не 
се възхити – истинска 
райска градина. С тру-
да си дава пример на 
млади и стари – как да 
живеят и дочакат дъл-
боки старини. А любо-
вта му към староселци 
– неподправена и всеот-
дайна, разпалена още в 
младостта му, не изтля-
ва с годините. 

 Един век достоен жи-
вот – в помощ и служба 
на ближния! Да му поже-
лаем здраве и нови си-
ли в името и в служба на 
човека! Честит 100-го-
дишен юбилей!

  лилия николова

ври 1944 г. е освободен. 
Записва се доброволец 
във войната. Постъпва в 
свързочния батальон на 
гр. Ямбол и така участва 
в първата фаза на Оте-
чествената война. Впо-
следствие е издигнат за 
помощник-командир на 
батальона. В сражения-
та е ранен в десния крак 
и е отписан от военна 
служба. През 1945 г. е 
избран за кмет на Старо 
село и отдава цялата си 
енергия за добруването 
на жителите му. 

През 1947 г. се запис-

ва отново в Софийския 
университет, за да про-
дължи образованието 
си, прекъснато поради 
влизането му в затво-
ра и участието във вой-
ната. По-късно е призо-
ван на военна служба 
последователно в Сли-
венския, Шуменския, 
Хасковския гарнизон и 
работи всеотдайно за 
укрепване на българ-
ската армия. Получава 
званието полковник.

     През 1956 г. сключ-
ва брак с Роза Йоцова от 
с. Говенде, Монтанско. 
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подАденА рЪКА

вие питАте - ние отГовАряме

Продължение от бр. 26
откъде идват най-популяр-

ните изрази, които използва-
ме, например „изложи се като 

кифладжия”, ни пита нашият 
читател Йордан василев от 
Каспичан. продължение по те-
мата очаквайте в брой  30.

Следва

Ïîêëîí ïðåä 
ïîëîâèíêàòà

Изплюй камъчето

Защо във Враца гарга не каца

Желая ви още успехи 
в хуманната професия

И днес си тъжна, 
много тъжна. Усещам, 
че сълзи  ще потекат 
по посърналото ти ли-
це. Смълчано те наблю-
давам и не  смея да те 
успокоя. Имам право 
да  го направя, но се  
страхувам да не те на-
раня. Наистина да не те 
нараня, защото откакто 
сме заедно,  много пъ-
ти несправедливо съм 
го правил. След толко-
ва години, отдалечени 
от щастливите млади 
дни, тъкмо сега ми се 
иска да разбереш тре-
вогата ми за бъдещия 
ни общ  живот. 

Докато сме живи и 
здрави,  повече от вся-
кога трябва да сме сил-
ни. Сигурен съм, че още 
помниш нелеките дни, 
месеци и години, до-
като градихме дом, от-
глеждахме децата, ут-
върждавахме приятели 
не за ден-два.Така ле-
ка-полека се изнизаха 
годините, за да търсим 
сега в спомените непо-
стигнатото, което тряб-

ва да умножи мерака ни 
за повече щастливи ми-
гове през нелеките пен-
сионерски години. Мал-
ко и множко са седем-
десет и трите години, 
които тежат на пле-
щите ни. Имено 
тази тежест 
трябва да 
ни напра-
ви по-го-
леми оп-
тимисти, 
да не по-
срещаме 
и изпра-
щаме из-
гревите и за-
лезите с тъга, 
а с повече увере-
ност. Както през мла-
дите, така и през зре-
лите години бяхме убе-
дени, че всеки ден чо-
век трябва да прави по-
не една добрина. Тази 
проста истина следва 
да изпълва нелекото ни 
всекидневие. Помни, че 
с песимизъм, миличка, 
нищо не може да се по-
стигне. Припомнял съм 
ти го неведнъж, спори-

ли сме за това много 
пъти и накрая смълча-
ни виновно сме свеж-
дали глави. Знам, че не 
е хубаво, но се случ-

ва!… И 
без тези нерадостни 
мигове не може, защо-
то те ни помагат да бъ-
дем по-самокритични, 
дори безпощадни към 
навиците от младост-
та и зрелите години… 
Ако не се съобразява-
ме с промените на жи-
вота, ще ни погълне 
сивотата на ежедневи-

ето, радостта няма да 
е истинска, а мечтите 
ще са без покритие… 
Още веднъж ще те по-
моля да забравиш неза-
служените обиди и пре-
живяната тъга. Защото 
тъгата прави дните ни 
трудни, много трудни. 
Само с оптимизъм, с вя-
рата, че  и сполетяла-
та понякога беда може 
да ни направи силни, 

трябва да се живее. 
Отимизмът, ми-

личка, е богат-
ство и тряб-
ва да го це-
ним и пазим 
през целия 
си живот… 
О с о б е н о 

когато ни е 
трудно, мно-

го трудно.
В това искам да 

те убедя сега, след 
като вече повече от 
половин век сме заед-
но!… Защото  истински  
щастливият  живот е да 
усещаш силно дясното 
и лявото рамо на чове-
ка до теб още от мла-
достта, та до дълбоки 
старини!...

с поклон пред теб, 
миличка:

твой съпруг 
желязко желев

Уважаема редакция на в. „Пенсионери”, вест-
ник на истината, на правдата и на който от 12 
г. съм целогодишен абонат. Искам чрез вас да 
поздравя ръководството на Очната клиника във 
ВМА за реда и дисциплината в нея. Да изкажа 
най-сърдечна благодарност на д-р Горчев, който 
ми възстанови зрението. На екипа му - за гри-
жите, които полагат за болните.

Аз съм с 48 г. трудов стаж, здравноосигурен. 
Но със страх приех предложението на д-р Же-
лева да постъпя за лечение в Очната клиника 
по две причини: Наскоро прочетох в печата, че 
в обозримо бъдеще ще се слагат безплатни зъб-
ни протези на хора до 70 години – а тези, над 
тази възраст явно приживе са отписани от дър-
жавата. Кой умник го измисли това?

Друго, което ме възмути, е нежеланието на 
парламента да приеме закона за възрастните 
хора. Всичко това ме стресираше. Но накрая 
се престраших и постъпих за лечение. Прие ме 
екипът на д-р Горчев. Дълбоко ме впечатлиха 
отношението, човечността и вниманието на те-
зи хора с бели престилки към болните. Тихият, 
вежлив и загрижен глас на д-р Горчев ми вдъ-
хна доверие, кураж и надежда. Покори ме ми-
лото отношение на медицинските сестри от не-
говия екип, които съпровождаха болните с на-
малено зрение и забавени движения от болнич-
ното легло до съответните кабинети.

 Внимателният глас на момичето, което под-
готвя финансовите документи за изписване на 
болните. То се обръщаше към нас с думите: 
”Седнете или бъдете в стаите си. Ще ви доне-
са документите, когато са готови.” Тази вежли-
вост успокоява и най-бързащите и нетърпели-
ви пациенти. 

Малко са хората като тях в днешно време. 
Дерзайте! Още веднъж ви благодаря и ви желая 
здраве и успехи в хуманната професия.

Тодор ПеТров

Да, с възрастта приятелите 
ми един по един си оти-
доха. Но не толкова пора-

ди естествени процеси, а защо-
то аз самият се отдалечих 
от тях. С едни (явно не са 
ми били толкова близки) 
просто си загубихме сле-
дите, сменихме си телефони-
те, отидоха да живеят по дру-
ги градове.

Думата ми е за другите – 
онези, които почнаха да ме 
дразнят с дребните си недос-
татъци и затова съзнателно 
престанах да ги търся. Тол-
кова ли съм станал нетърпим 
към чуждите кусури, че с лека 
ръка зачеркнах години при-
ятелство? Толкова ли съм се 

променил като характер, че 
най-лошото у мен взе превес? 
Защо някоя непремерена ду-
ма от тяхна страна или жест 

предизвикаха такава крайна 
моя реакция – да ги „отпиша” 
напълно?

Очевидно с годините съм се 
уморил от много неща. Ста-
нал съм по-сприхав, по-нетър-
пим, по-себичен. А резултатът 
е убийствен – поне сега така 
го оценявам.

Но онези, с които се виж-
дахме почти всяка седмица – 
излизахме да пийнем по ед-

но, да се разходим из парка, 
да поговорим за политика-
та и мачовете, те вече не са 
част от моя живот. И вино-

вен съм само аз. Не ус-
пях да си наложа в име-
то на приятелството ни 
да им простя непреме-

рената дума, случайния жест, 
неуместния коментар. Можех 
да се постарая да ги разбера 
– разсеяност, собствени про-
блеми, възрастта...

Мога ли отново да им се 
обадя и пак да се виждаме? 
Какво ще ме посъветвате? Да-
ли да направя усилието и пак 
заедно да се посмеем на ча-
ша бира?

Петър ХрисТов, софия

Без приятели

На всеки се е 
налагало да из-
копчи инфор-
мация от събе-
седник с думи-
те „изплюй ка-
мъчето“. 

Най-вероятно 
този израз про-
излиза от народ-
ните приказки, 
в които героите 
(било Хитър Пе-
тър, било нена-
именуван ратай) 
си слагат камъче под езика, за 
да спрат да псуват и говорят ло-
ши и обидни думи. 

И з -
р а з ъ т 
възник-
ва още 
в да-
л е ч н а -
та 1926 
г., кога-
то тога-
вашният 
м и н и с -
тър на 
гората и лова обявява кампания 
срещу вредните за посевите гар-
ванови птици.  Инструкциите са 
прости: „Поради намаляване броя 
на полезния дивеч трябва да се 
унищожават най-вече хищници – 
гарванови птици! Във Врачанско да 
се предприеме повсеместна борба! 
Всеки член на семейство от мъж-
ки пол и на възраст от 12 до 45 
години да представи в съответна-

та община краката от 2 гарги 
или свраки или пък 10 техни 
яйца. Глобите за неизпълнение 
ще бъдат според чл. 186 от За-
кона за подобрение на земе-
делското производство – до 
2000 лв.” Местните земеделци 
приемат присърце министер-
ската заръка и започват ста-
рателно да унищожават  гар-
гите и техните яйца. Архивите 
мълчат дали има глобени, но е 

известно друго – ловната дружин-
ка „Сокол“ в града и голяма част 
от врачани вземат присърце кам-
панията за борба с гаргите. През 
1935 г. местните ловци с гордост 
рапортуват във врачанския печат, 
че са станали първенци в започ-
налата преди десетина години на-
ционална кампания за предаване 
на крака – над 4000 чифта, и още 
толкова яйца.

Но накрая им писва от само-
наложеното вербално вето и из-
плюват камъчето.

дАЙте СЪвет
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Роден край

Лятото е сезон за пътешествия по места, 
за които цяла година сме си мечтали. За-
пътваме се към най-югозападния край на 
родината ни – Сандански, Мелник, Рупите. 
Бързаме да влезем първо в парковия ком-
плекс там и отново да се взрем в безплът-
ните образи, създадени от четката на на-
пусналия ни тази година акад. Светлин Ру-
сев по стените й, за която Ванга е събира-
ла средства, за да бъде съградена и изписа-
на. Казват, във Вселената нямало понятието 
време. Тук действителността е една картина. 
Усещането е, като че животът тече някъде 
другаде - при духовете на траките, затрупа-
ни, погребани живи преди хилядолетия от 
лавата на избухналия вулкан на планина-
та Кожух, и някъде горе в небесата, в дру-
ги светове. Подсказват го малките езерца, 
от които блика още лековита топла вода. 

Тук минало, настояще и бъдеще са в ед-
но, вплетено с космически нишки в тъкан 
с безброй човешки съдби, минали през 
драматични превратности на историята 
ни. Комплексът в Рупите и днес излъчва 
мистичност, спокойствие и духовна свя-
тост. Но и напомня за преходността на 
живота и връзката му с вечността. 

ПоТегляМе къМ санДански
Свети Врач е старото име на Сан-

дански. Навлизаме в красивия парк, в 
който  се разхождаме с часове. Не ни 
се иска да си тръгваме от това прият-
но, добре поддържано място с краси-
во езеро, в което плуват патици, гъски, 
бели и черни лебеди. Минаваме край 
няколкото басейна с минерална вода, 
навсякъде всичко е потънало в зелени-
на от дългогодишни дървета и храсти. 

Из парка има толкова много деца и майки 
с детски колички, колкото не съм виждала на 
друго място и се изпълвам с надежда. Клима-
тът тук е чудесен, лекува дихателни пробле-
ми, извиращата на няколко места в града то-

пла минерална вода пък цери различ-
ни болести, привлича туристи и гос-
ти на Сандански от цялата страна и 
от чужбина. В парка стигам до малко 
параклисче и веднага влизам в него. 
Посреща ме Елисавета Нушева, на 81 
г. От 9 г. е тук, поддържа параклиса, 
продава свещи. Параклисът има свой 
патронен празник – на Света Неделя, 
7 юли. Тогава тук става голям събор, 
служи се литургия, раздава се курбан 
за здраве. Спонсор е и създателят на 
параклиса  Иван Андонов, строителен 
предприемач.

соЦрезиДенЦияТа 
е оТворена за ПосеТиТели

Изкачваме се към друго място над 
Сандански, бившата резиденция на 
някогашните партийни величия, днес 

отворена за посещения с безплатен 
вход. Към нея има красива ботаническа 
градина в обширен природен парк с 
над 200 редки растител-
ни видове. Създадена е 
и минизооградина с ня-
колко патици, гъски, зай-
чета. В изкуствено езе-
ро плуват доста големи 
риби, костенурки, водни 
змии. Обикаляме езеро-
то, за да го разгледаме 
от всички страни, по-
сле влизаме в панелния 
комплекс за чаша мине-
рална вода. Тук барчето 
предлага напитки с леко 
завишени цени, като че 
да запази поизбеляло-
то реноме на соцвреме-
то. Паркът и редките ви-
дове растения, засадени 
специално на това мяс-

то,  допълват строителството от онова време. 
Паркът се е превърнал в често посещавана 

атракция за туристите, дошли до Сандански. 
Много е красив, добре поддържан от градина-
ри. В езерото има толкова голяма  риба, която 

никой не лови, че е станала доста едра, вижда 
се лесно. Тук са и костенурките, излизащи да 
се попекат на слънце на камъните, забелязват 
се и водни змии. Децата им хвърлят храна.

в Мелник
Потегляме към Мелник. Стигнали 

там, тръгваме по  стръмните улич-
ки, залети от огнена слънчева свет-
лина, покрай сухото корито на ре-
ката, изкачваме главната улица. По 
пътя пред няколко къщи местни жи-
тели предлагат от прочутото мел-
нишко вино, стара традиция в Мел-
нишкия край. 

Мелник е особено място, носи сво-
ята история, но някак си не я показ-
ва на всички. Днес населението му е 
около 325 души и по никакъв начин 
не можем да си представим, че пре-
ди век тук са живели повече от 10 000 
човека. И че в града е имало над 1000 
къщи. Преди 1912 г. тук са живели ос-
новно гърци, които след включването 
на града в пределите на България са 
се изселили към Гърция. През Сред-

новековието Мелник е бил на границата меж-
ду Византия и България. Тук са били заточе-
ни и някои от византийските аристократични 

фамилии, неудобни на тогавашните императо-
ри. Така обликът на Мелник се е изградил по-
скоро по византийски тертип. Руини от визан-
тийски богати сгради могат да се видят и до 
днес. Най-важна от всички забележителности 
в Мелник е Кордопуловата къща на края на 
града на най-високата част. Уникалната по-
стройка е от 1754 г. и е принадлежала на бо-
гатия мелничанин Кодропулос. 

Мелнишките пирамиди няма как да ги 
пропуснем, това е най-големият чар на 
региона. Няма човек, застанал пред изва-
яните пясъчници от майката природа, и 
останал безразличен. Червеникавите зао-
стрени върхове са разхвърляни навсякъ-
де наоколо. А от Мелник започва и пъте-
ка през тези образувания, която води до 
Роженския манастир. 

Тръгваме си от южните предели на Бъл-
гария, изпълнени с впечатления от топлота-
та на природата и мощния дух на българи-
те от този край, запазили своята история и 
самобитност. 

езерото до резиденцията

Кордопуловата къща
Стенописи на Светлин русев в „Света петка“, рупите

резиденцията в Сандански

Църквата „Света петка“ в рупите

мелник

Дора вучкова
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Áåë÷èíñêèòå áàáèÔîëêëîðíà ñâàòáà 
Няма празник в Белчин, който да минава без участи-

ето на гласовитите Белчински баби. Те са 7 на брой от 
52 до 80 години, представя ги една от тях - Валентина 
Машова, секретар и библиотекар в читалището на се-
лото. Белчинските баби се събират два пъти в седми-
цата да си попеят. Събрали са много песни от своите 
майки и баби, записали са ги и ги пеят днес на всеки 
местен празник. Участват и в национални фолклорни 
състезания и конкурси, винаги печелят награди. Бел-
чинските баби пеят изключително автентичен шопски 
фолклор и някои специфични белчински песни, които 
се отличават от останалите в района. Това е изворен 
белчински фолклор, с който гостуват в Хисаря, Слън-
чев бряг, Свети Влас. 

Белчинската народна песен има по-различен начин 
на пеене, с по-различна мелодия, пее се двугласно. 
Различава се по специфична дума, отразък от мелоди-
ята, но като цяло се е запазила структурата на шопска-
та песен от региона. Това се улавя обикновено от спе-
циалисти, но всички, които слушат, го усещат и се въз-

хищават и радват на богатото разнообразие, на малко 
по-различния метрум, на увеличената секунда, на спе-
цифичните провиквания, които ги няма в други, дори 
близки села – те са или в средата, или в края на песен-
та. Самото понятие автентичен фолклор напоследък се 
измества от местен фолклор, но е по-правилно да се 
казва автентичен, споделят специалисти фолклористи 
и етнолози. Белчинските песни са с богата орнаментика 
и всяка изпълнителка я прави неподражаема, индиви-
дуална. Всяка вижда песента по един начин и по свой 
начин я изпълнява.

Ръководител на Белчинските баби е Менка Гюрова 
от Белчин, научила повечето песни от своята майка ня-
кога, която също много хубаво пеела. Менка показала 
на местната група за фолклорни танци особеното Бел-
чинско хоро, което знаела от своята баба. То наистина 
е по-различно и много красиво като изпълнение. Ня-
кога жените пеели и на техните песни се виели хората 
на мегдана. Най-възрастната в групата на Белчинските 
баби е Рашка Будинова, на 80 години от Белчин, която 
пее от основаването на групата за автентични песни. 
Казва, че песните се предавали по наследство, никой не 
те учи. Слушаш от баби и майки и ги запяваш. А гласът 
е Божи дар, или го имаш, или го нямаш, казва Рашка. 
Другата най-възрастна жена в групата е Анка Стоило-
ва, и тя на 80 години. Обичала да пее от дете. Припом-
ня си, че някога на мегдана имало само едно селско хо-
ро, което се играело на песните на белчинските жени. 

Дарина ненова

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Паметна плоча от 
черен гранит с 
лика на известния 

тракийски тромпетист и 

певец Стефан Филипов 
беше открита на фаса-
дата на читалището в 
родното му село Бря-

гово, Първомайско. Името 
му е свързвано с прочута-
та Първомайска народна 
група като съосновател и 
дългогодишен ръководи-
тел, автор на едни от най-
обичаните хора и ръчени-
ци в Тракия.

Идеята и инициати-
вата за изграждането на 
паметната плоча е на д-р 
Иванка Титова, дъщеря на 
музиканта Георги Шиш-
ков – приятел на Стефан 
Филипов.

„Аз съм лекар. При мен 
идват много и различни 
пациенти, живеещи в раз-
лични региони на страна-
та или извън нея. Те спо-
делят, че изпитват умиле-
ние от хубавата тракийска 
музика - „Бачковско хоро”, 
„Първомайско хоро”, „Бря-

говска ръ-
ч е н и ц а “ 
…, каза с 
просълзе-
ни очи д-р 
Титова.

О щ е 
през про-
летта на 
тази годи-
на тя ни 
потърси в 
Радио Пловдив, за да спо-
дели идеята си, както и да 
съдействаме при открива-
нето на снимки на Стефан 
Филипов.

Така няколко месеца по-
късно създателят на Пър-
вомайската група и компо-
зитор на „Бачковско хоро” 
вече има своя гранитен па-
метник в родното му село.
Той беше открит от д-р Ти-

това и кмета на Брягово 
Петър Тенчев. Паметната 
плоча събра хора, пазещи 
спомена за Стефан Фили-
пов в сърцата си и обича-
щи народната музика.

Народната певица Не-
дялка Павлова от село 
Градина – откритие на 
самия музикант, сподели: 
„Думите бледнеят пред та-
ланта на този интелиген-

тен, отговорен, с чувство 
за хумор човек. Гордея 
се, че първа изпях най-
хубавата му песен „За-
палило се е, мале ма“. 
Спомени разказа и един 
от верните любители на 
народната музика в този 
край - Георги Курделов 
от Първомай.

Сред гостите на съби-
тието бяха семейството 
на музиканта Стойчо Ша-
патов – основен спонсор, 
Янка Кюркчиева – ръко-
водител на битов хор в 
селото, и много други.

 Фолклорната група на 
читалището изпълни ня-
колко песни на компо-
зитора. Отслужен беше 
и водосвет.

николай чаПански
радио Пловдив

От стр. 1
Тя се връща към началото и оно-

ва, което я е провокирало да рабо-
ти за възраждането на традициите. 
"Агенцията ни е за сватби и веселби, 
а фокусът е българският фолклор. И 
моята сватба беше по старите тра-
диции, доколкото ги познавах тога-
ва. Аз, мъжът ми, кумовете и част от 
гостите бяхме облечени с български 
носии. Оженихме се в Копривщи-
ца, защото едната ми баба е от там. 
Моята носия не бе-
ше в опреде-
лен стил, 
а има-

ш е 
елемен-
ти от всич-
ки краища на Бъл-
гария."

Ризата била от плат, който стоял 
в скрина на баба й, шевицата била 
от Македонския край, на главата си 
носела по-скоро родопска кърпа. 
Невена решава да събере различ-
ни стилове, защото едната й баба 
била от Шопско, единият дядо - с 
македонски корен. Мъжът й бил с 
везана риза и с пояс.

Невена с любов разказва за изу-
чаването на фолклора във всички 
краища на страната. Издирвала ста-
ри книги, за да знае и да може да 
обяснява на младоженците защо се 
прави даден ритуал, какво означава 
и какво предвещава.

"Едно време, когато са взима-
ли булката от дома й, родителите и 
близките й са оставали вкъщи, за да 
тъжат, защото се разделят с дъще-
ря си, изпращайки я в чужда къща. 
А свекърва й я е приемала като но-
вата стопанка на къщата, която ще 
й помага в домакинството. С мед и 
питка я е захранвала, за да е сладък 

животът й, както и на сина й, а със 
сол и питка - за да преглъща по-лес-
но и солените моменти в живота."

Правело се е ритуално бръсне-
не на младоженеца, което често е 
било първо за него и е отбелязва-
ло преминаването му към мъжест-
веността. При булката има ритуално 
сплитане на косата, което се прави 
от приятелките и близките й. 

Някога е имало малък и голям 
годеж. Малкият е бил по тъмно, ка-

то се скрие слънцето. Родители-
те на момчето и кумовете 

отивали в дома на мо-
мичето и използ-

вали специални 
изразни сред-

ства. Или са 
сядали край 
о г н и щ е т о 
и са разра-
вяли огъня, 
което озна-

чавало, че са 
дошли да ис-

кат момата. По 
тъм-

н о 
са хо-
дели, за да не 
берат срам на връща-
не, ако родителите откажат да да-
дат дъщеря си. А ако ги одобрели 
за сватове, правели явен, голям го-
деж, дори слагали сватбеното знаме 
на къщата на момчето, да се знае, че 
предстои сватба.

Усмивка предизвиква и друг оби-
чай - родителите на момчето изпра-
щали при сватовете своя близка, ко-
ято уж отивала за сол, брашно или 

нещо друго. Тя обикновено носела 
кълбо прежда, което небрежно из-
пускала да се търкулне под легло-
то. После се навеждала да го вземе 
и така проверявала дали там има 
прах и дали момичето е чистница.

Булото на булката също не е 
просто украса, а детайл, който носи 
своята символика. Има специфики и 
при забулването. Булката дори от-
хвърляла воала символично някол-
ко пъти, за да покаже, че все още не 
иска да се раздели с моминството. 

Има обичаи, при които булото, 
след като веднъж е сло-

жено на главата, не 
трябва вече да 

се пипа с ръ-
це. Махало 

се е с то-
ч и л к а 
напри-
мер.

"Вся-
ко нещо 

при ня-
когашните 

сватби има 
смисъл. Зато-

ва държа да обясня 
всеки ритуал на младо-

женците, ако са решили да пра-
вят фолклорна сватба", казва Неве-
на. Според нея така се получава и 
магията на празника.

Българи, които живеят в чужби-
на или пък се женят за чужденци, 
обикновено прегръщат идеята да 
се върнат  към традициите си по-
не за един ден. А това, без което 
не минава една сватба, е звукът 
на гайдата.
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Áåëиÿт оöåт - ваøиÿт ïомоùник в домакинñтво

Æèâîòúò å õóáàâ,  êîëêîòî è äà  å ëîø...
 От стр. 1
Пенсията, която взе-

ма, нито е голяма, нито 
пък самата актриса по 
собствена воля се е вля-
ла в армията от 2 мили-
она пенсионери. Прати-
ли я насила в заслуже-
на почивка. А точно по-
чивката е онова, което 
я съсипва.

 Още като студент-
ка първи за втори курс 
през 1970 г. Сашка се 
снима в „Петимата от 
Моби Дик”. Поканата е 
от нейния преподава-
тел в академията Гриша 
Островски. Бързо идва 
и следващата оферта 
за киноизява – от Лю-
дмил Кирков за ролята 
на Марияна в „Момчето 
си отива“. Виждайки Не-
вена Коканова на сни-
мачната площадка, Бра-
танова обезумява от 
красотата й. Харизмата 
на колежката й дейст-
ва и обезоръжаващо. 
Младата дебютантка 
резонно се пита дали 
не е сбъркала място-
то. Снимките си започ-
ва потисната вътреш-
но. Когато обаче фил-
мът излиза на екран, 
дели славата с Невена 
и Филип Трифонов. Как-
то се казва, става звезда 
за една нощ. 

 Голямата й популяр-
ност трае точно 20 го-
дини. Време, през кое-
то се снима в повече от 
20 български филма. И 
има тайна любов с ко-
легата си Рашко Мла-
денов. Горе-долу в съ-
щия период, в който 
Ламбо е в афера с Кри-
вошиева, а Йосиф Сър-
чаджиев – с Пепа Нико-
лова. Близначките, ро-
дени от извънбрачна-
та й любов, днес са на 
26. Любопитното е, че 

през 1986 г. именно ре-
жисьорката Маргарита 
Младенова режисира 
съпруга си Рашко Мла-
денов и Братанова като 
двойка в пиесата „Не-
ка да е лято” на Театър 
„София”, където пламва 
искрата между тях. 6 го-
дини двойката поддър-
жа тайната си любов. 
Когато момичетата ста-
ват на 4, баща им иска 
да заживее с тях, но да 
не се развежда. Сашка 
настоява той да изчис-

ти отно-
шенията 
си с Мар-
г а р и т а , 
но това 
се случ-
ва много 
по-късно, 
а тогава 
просто се 
конфрон-
тират и се 
разделят. 
Впослед-
с т в и е 
М л а д е -
нов признава момиче-
тата – те даже му каз-
вали „чичо”. В момента 
той е в нормални отно-
шения и със законната 
си съпруга (междувре-
менно разведени), и с 
бившата си любима. Ед-
ва преди няколко годи-
ни актьорът признава, 
че момичетата са плод 
на извънбрачната му 
любов, но тогава нака-
рал майка им да запа-
зи в тайна любовните 
им отношения, за да не 
разбие семейството си. 

 Сашка си знае какво 
й е струвало да отгле-
да сама двете си дъще-
ри. Вече са големи и на-
пълно самостоятелни. 
Едната завърши фило-
софия, другата - педа-
гогика. Учеха задочно, 
защото и работеха. Но 
сега и двете не се за-
нимават с това, за ко-
ето учиха, а работят в 
IBM. „Радвам се, че се 
оказаха много оправни. 
Знаят английски, рабо-
тят добре с компютри... 
Много добре се разви-
ват” - гордее се майка 
им. Мизерията, в която 
живее обаче след пен-
сионирането, я кара да 
изпада често в депре-
сия, което въобще не е 
чудно при тези обстоя-

телства. За нея „Играя 
– значи съществувам” е 
мотото на живота, без 
поза. 

 На стари години из-
веднъж й се усмихва 
щастливата звезда. Ка-
нят я за „тъпа рекла-
ма”, която частично я 
възражда. Вземат я в 
„Стъклен дом”. Отва-
ря й се късметът и за 
„Къде е Маги”, където 
играе икономката. За 
Сашка това е нещо по-
вече от „край на бед-

„Аз участвам в 
последната го-
дина от живо-
та на пророчи-
цата - разказва 
тя. - И се зася-
кох с Елена Яко-
влева. Тя е Ванга 
на стари години 
и й правят грим 
цели 5 часа. Ос-
вен Елена Яко-
влева още три 
руски актри-
си играят Ван-
га през различ-

ните периоди от живо-
та й - като малко моми-
че, като млада, в средна 
възраст.” 

 Самата Сашка позна-
ва лично Ванга. Казва, че 
е ходила при нея зара-
ди самоубил се близък, 
за когото обаче има и 
съмнения, че е бил убит. 
Ванга й казала, че не е 
убит, но не е бил до-
бре с главата. „Руснаци-
те много почитат и ува-
жават нашата пророчи-
ца и като разбраха, че 

се познаваме, започна-
ха да ме разпитват...” - 
споделя тя. 

 След „Вангелия” Саш-
ка приема още някол-
ко инцидентни ангажи-
мента, но... „В един мо-
мент се уплаших за се-
бе си - дали все още мо-
га”... - споделя една от 
най-таланливите възпи-
танички на проф. Гри-
ша Островски. Тогава 
решава да режисира 
сама свой моноспек-
такъл - „Ние, вие и аз“. 
Идеята идва преди го-
дини, след една среща 
с Пепа Николова. Тога-
ва двете искат да си на-
правят свое шоу. „Запо-
чнах да пробвам да кан-
дидатствам за субсидия 
- в общината, в Минис-
терството на култура-
та... Не става и не ста-
ва. И най-сетне се ре-
ших да възстановя на-
шия спектакъл с Пепа. 
Не знам тя ли нещо ми 
нашепна... Беше много 
борбена.“ Така точно 

за 10-годишнината от 
смъртта на Пепа Нико-
лова колежката й вдъх-
ва втори живот на „Ние, 
вие и аз“, но вече като 
one woman show. Оказ-
ва се, че все още може 
– и то как! „Пее - без да 
пее, танцува - без да тан-
цува, рецитира - без да 
рецитира, не иска да е 
красива - а е красива”, 
написа за нея известен 
критик.

„Животът е хубав, 
колкото и да е лош, кате-
горична е актрисата. И 
да страдаш е хубаво... и 
болката, и успехът, нещо 
се движи, докато си жив. 
Човек трябва да се рад-
ва на това, което има. 
Защото иначе животът 
му се превръща в низ 
от недоволства и разо-
чарования. Той, живо-
тът, ме научи да се рад-
вам и на малкото, което 
имам. Научих се да по-
тискам някои желания с 
аргумента - да, ама хич 
по-добре ли е?”

ността”. Да, зад нея ос-
тават миговете, когато с 
първия хонорар си ку-
пува лелеяния стек ци-
гари и… всъщност хо-
норарът свършва. 

 През 2013 г. русна-
ците я снимат и в два-
надесетсерийния филм 
“Вангелия”. В него тя е 
помощничката на Ван-
га, жената, която пуска 
хората, които идват при 
нея. Казва, че за роля-
та режисьорът я е из-
брал само по снимка. 

двата пловдивски близнака
са от зодия на рака…
вече бяха в първи клас,
слушали са всеки час.
много знания попили,
за да имат нови сили,
щом настъпи есен пак,
да се учат със мерак.
А сега ти, време, спри,
че е време за игри!
Христо иска да рисува.
Стефан повече хитрува.
но са двамата послушни
и са много добродушни.
Гордостта са те на мама.
на тате обич са голяма.

от баба сТеФи, баба Дани и дядо ЦеЦо

на 9 юли Христо и Стефан 
попареви  навършиха 8 години

Áëèçíàöèòå

 Ако имате бял оцет вкъщи, би трябвало 
вече да знаете, че имате безупречен 
помощник в прането на дрехи. Съ-
що така ще спестявате много от 
бюджета си. 

 Той представлява оцет, 
дестилиран от чиста захар-
на тръстика, царевичен 
или малцов алкохол. Сега 
ще откриете, че освен за 
овкусяване на салати при-
тежава и много други при-
ложения.

Изглежда невероятно, но 
белият оцет не само че не ув-
режда дрехите, но също така по-
мага за подсилване на цветовете, 
които са избледнели от употребата на 
перилни препарати. За да го постигнете, тряб-
ва да напълните отделението за омекотител на пе-
ралнята с малко бял оцет. Не се страхувайте, че по 
дрехите ви ще остане миризма от продукта. Най-
просто казано, самият перилен цикъл и препара-
тът ще се погрижат да не остане и частица от ха-
рактерния „аромат“.

     По деликатните дрехи, най-вече бе-
лите, често остават притеснителни 

петна от пот. За да ги елимини-
раме, често се обръщаме към 

агресивни продукти, които 
след време износват тек-
стила. Можем да избег-
нем този често срещан 
проблем съвсем просто: 
Разредете половин ча-
ша бял оцет (100 мили-
литра) в чаша вода (200 

милилитра) и приложете 
на плата в мястото на под-

мишницата. Разтъркайте ня-
колко секунди, след което ос-

тавете да престои 10 минути. Вед-
нага след това изперете в пералнята 

както обикновено. Ще се изненадате от ре-
зултатите.

     За да поддържате качеството на гумените 
елементи в пералнята, както и да премахнете ос-
татъка от сапун и влага, няма нищо по-добро от 
мокър парцал с бял оцет, който ще остави всич-
ко зад себе си като ново.
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Ïúлненè ñ ïатлаäæан

Бðóñêетè ñ áеêон è ÷еñúн

Сïанаê ñ наõóт

10 Вкуснотии в чинии

доматът е най-известният зеленчук на све-
та. всъщност той е плод, който ние консуми-
раме под различни форми - на салата, в готве-
ни ястия, на супи, като гарнитури. първите до-
мати в европа били жълти и са станали популярни през 
1500 г. любопитен факт е, че в началото хората се стра-
хували да ги ядат, защото ги мислели за отровни поради 
тяхната връзка с растението беладона. днес са познати 
над 10 000 разновидности на домата, които се предла-
гат в разнообразие от вкусове и цветове - в розово, ли-
лаво, черно, жълто, бяло. С тях  се приготвят всевъзмож-
ни пресни ястия, печени или варени, пържени. опитайте 
някои от нашите специални рецепти.

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

Ðèçото

Сóïа ñ ïе÷енè ÷óøêè

Êüоïоолó 
Продукти: 1 кг зелени домати, 1/2 кг зе-

лени чушки, може да са леко люти, 5-6 ски-
лидки чесън, връзка магданоз, връзка ко-
пър, 1 к. ч. олио, 1-2 ч. л. оцет,  сол на вкус

Приготвяне: Можете да поставите зе-
лените домати в тава и да ги изпечете във 
фурната. Готови са, когато люспата покафе-
нее и доматчетата омекнат. Оставете ги да 
поизстинат и ги обелете. Изпечете и обе-
лете зелените чушки. Обелете скилидки-
те чесън. Ако имате  дървен пахар, счу-
кайте чесъна със сол. След това нарежете 
на парчета изпечените домати и чушки, 
поставете ги в пахара и счукайте и тях до 
еднородна смес. Добавете нарязаните на 
ситно магданоз и копър. Овкусете с олио-
то и оцета и го поднесете изстинало.  Ако 
нямате пахар, можете да използвате мик-
сер. На вкус е същото, но става по-рядко.

Ðèáа ïо ãðúцêè Заäóøено ïèлеøêо

Неãово велè÷еñтво ÄОМÀÒÚÒ

Продукти: 1 фран-
зела, 2-3 големи дома-
та, няколко стръка маг-
даноз, 1 глава лук, 300 
г бекон, зехтин, 4 ски-
л и д к и 
ч е с ъ н , 
сол, че-
рен пи-
пер

При-
готвя-
не: За-
грейте 
д о б р е 
тигана 
и сло-
жете в него нарязания 
бекон. След като маз-
нината се разтопи и 
той придобие златист 
цвят, добавете лука, 

доматите, магданоза, 
сол и черен пипер. Гот-
вете до омекване на зе-
ленчуците.  Нарежете 
филийките и ги нама-

жете с 
м а л к о 
зехтин, 
в който 
п р е д -
в а р и -
т е л -
но сте 
с л о -
ж и л и 
с т р и т 
чесън. 

Запечете ги съвсем ле-
ко отгоре и след това 
ги гарнирайте със сме-
ста от бекон и зелен-
чуци.

 Продукти: 2 гла-
ви лук, 4 с. л. ол-
ио, 5 – 6 до-
мата, 4 чер-
вени чуш-
ки, 2 яйца, 
сол, черен 
пипер

Приготвя-
не: Почистете 
лука и го наре-
жете на ситно. За-
грейте мазнината и задушете лука до омекване. До-
бавете доматите, предварително бланширани, обе-
лени и настъргани на едро ренде. Посолете на вкус 
и добавете 2 ч. ч. гореща вода. Щом супата кипне, 
намалете котлона, добавете предварително почис-
тените, изпечени и нарязани чушки и варете 15-20 
минути. Свалете от огъня и застройте с предвари-
телно разбитите яйца. Поръсете със ситно наряз-
ан пресен магданоз и поднасете топла или студена.

Продукти: домати - 
700 г, масло - 50 г, 1 гла-
ва лук, 1,2 л зеленчуков, 
300 г ориз (кръгъл), 400 г 
боб от консерва, 50 г пар-
мезан, черен пипер, сол, 
босилек

 Приготвяне: Разполо-
вете доматите, махнете се-
мената им и ги отцедете в 
купа. Пресейте през сито, 
за да остане само сокът и запе-
чете половинките домати. Раз-
топете маслото, добавете лука 

Продукти: 500 г филе от бяла риба, 10 
с. л. олио, 5 домата, може и от консерва, 
1 глава лук, 1 чушка, 200 г зелени масли-
ни без костилки, 6 скилидки чесън, 2 с. 
л. лимонов сок, 1 ч. л. риган, 2 дафинови 
листа, 1 ч. л. мащерка, черен пипер, сол

Приготвяне: Измийте и подсушете 
рибното филе. Сложете го в леко нама-
зана с олио тавичка. Обелете и пресо-
вайте половината чесън, разбъркайте го 
с риган, 1 надробен дафинов лист, лимо-
новия сок и 6 с. л. олио, посолете и поръ-
сете с черен пипер. 

 Разбъркайте добре сместа и залейте 
с нея рибата. Загрейте фурната на 200 
градуса. Обелете доматите и ги наряже-
те на кубчета. 

Нарежете на ситно останалия чесън.  
Лука нарежете на кубчета и го запърже-
те заедно с останалия чесън за 1-2 мину-

ти в олио. Прибавете доматите и задуше-
те 5-6 минути, добавете ситно нарязаната 

чушка, останалия риган, нарязаните мас-
лини, втория дафинов лист и мащерката. 

Посолете, поръсете с черен пипер 
и с получения сос залейте рибата. По-
крийте тавичката с фолио и печете 30-
35 минути.

Продукти: 2 бр. пилешки гър-
ди, бульон на кубчета, 2 с. л. зех-
тин, 4 скилидки чесън, нарязани, 
1 зелена чушка, наря-
зана, 2 стръка зелен 
лук, 2 домата, ситно 
нарязани, 1 с. л. до-
матено пюре, 1 с. л. 
пюре от люти чушки, 
1 щипка лют червен 
пипер, 1 ч. л. риган, 
сол, черен пипер

Приготвяне: За-
пържете пилешкото 
в зехтина и чесъна. 
Подправете със сол и черен пи-
пер и добавете останалите про-
дукти. Захлупете и гответе на уме-
рен огън около 40 мин. или до-

като месото стане крехко. Ако е 
необходимо, добавете малко го-
реща вода. 

 Сервирайте с гарнитура от ва-
рени картофи или друга по избор.

Салата ñ оðèç 
è 3 вèäа ÷óøêè

Продукти: ½ чаша ориз, 1 зелена чушка, 1 жълта чуш-
ка, 1 червена чушка, 5 домата, ½ връзка магданоз, ½ крас-
тавица, 1 глава 
лук, сол, черен 
пипер, зехтин, 
оцет 

Приготвя-
не: Сварете 
ориза във вря-
ща подсолена 
вода. След ка-
то е готов, го 
отцедете от водата. Нарежете зеленчуците и магданоза. 
Смесете всички продукти в купа за салата. Овкусете с оцет 
и зехтин. Добавете подправки и сол.

и го задушете за 5 минути. При-
бавете доматите, запазения до-
матен сок и подправките. За-

душете за 10 минути. 
Междувременно кип-
нете бульона. Добаве-
те ориза към домати-
те и разбъркайте. До-
бавете малко от бу-
льона, разбъркайте и 
продължете да сипва-
те от бульона, докато 
оризът се свари. При-
бавете боба и парме-

зана, разбъркайте за още някол-
ко минути. Сервирайте ризотото 
с босилек и пармезан.

Продукти: 100 г на-
хут, 100 г спанак, 4 
домата, сол, 
черен пи-
пер

При-
готвя-
не: На-
хута на-
к и с н е т е 
за 24 часа, а 
ако е от консер-
ва - за 20 мин., докато на-
бъбне, след което го сва-

рете хубаво. Запържете 
спанака с лук и че-

сън в масло 
или  олио. 

Д о б а -
в е т е -
р я з а -
н и т е 
на куб-

чета до-
мати. Сме-

сете сварения 
нахут с доматите и спа-
нака.

Продукти: 5 средно големи 
домата, 1 среден патладжан, 2 ч. 
л. прясно изцеден лимонов сок, 
1/2 ч. ч сирене, 1/4 ч. ч. червен 
лук, 1/4 ч. ч. зелени маслини, 1 
- 2 скилидки чесън,2 с. л. риган, 
нарязан на ситно (или босилек), 
сол, черен пипер - на вкус, мен-
та - няколко листа

Приготвяне: Издълбайте ме-
ката част на доматите и ги подре-
дете в намазнена тавичка. Обе-
лете патладжана, настържете го 
на ситно ренде и го оставете да 

престои осо-
лен 15 мин.  
Загрейте 
зехтина 
в тиган. 
Накъл-
ц а й т е 
лука на 
с и т н о , 
м а с л и -
ните - на 
парченца и 
натрошете и си-
ренето.

 Сложете лука да се запържи. 
Прибавете отцедените пат-

ладжани, маслините, си-
ренето и вътрешността 
на доматите. Оставете 
да се повари и, преди 
да е готово, овкусете с 
подправките и смления 
чесън.

 Напълнете домати-
те с плънката и сложете в 

средно загрята фурна да се 
запекат за 10-15 минути.  Серви-
райте с листа от мента.
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Æив ïлет îт 
лаврîвиøнÿÐАÇÍÎÖÂÅÒÍАÒА ÔÅß

Ìóл÷иране

Страницата подготви Уляна ПеТКОВА

Лавровишнята е едно 
прекрасно растение, което 
може да се използва за озе-
леняване на всякакви пло-
щи. Това я прави предпочи-
тан вид. Тя може да се из-
ползва и за места, където 
не достига много слънчева 
светлина. Дървото достига 

височина до 8 м. Тази висо-
чина лавровишнята достига 
в райони на страната, къде-
то климата е по-мек. 

Цъфтежът не е с особено 
голям декоративен ефект. 
Растението цъфти с малки 
бели цветове през април, 
май и юни. Декоративни-

ят му ефект по-

скоро се дължи на корона-
та и листата. След цъфтежа 
идва и редът на плодоно-
сенето. Плодът прилича на 
вишня. Но не се препоръч-
ва да се яде! Лавровишнята 

трябва да бъде посадена на 
полусянка или сянка на за-
ветно място. Защото обича 
сянката, но не понася тече-
нието. То може да е причина 
за измръзването й през сту-
дените зимни месеци. Ако я 
сложите на пряка слънчева 
светлина, може да се появят 
прегори по листата й, кое-
то влошава декоративния й 
ефект. Почвата на засаждане 
трябва да е дълбока, влажна 
и богата на хранителни ве-
щества, за да се развива рас-
тението благоприятно. Раз-
множаването на този деко-
ративен вид става със семе-
на, които се събират след уз-
ряването. 

Лавровишнята е много 
подходяща за изграждане на 
живи плетове, на сенчести 
места. Засаждането на расте-
нията става шахматно в два 
реда. След като се засадят, 
растенията трябва обилно 
да се полеят. Подрязват се 
на ниска височина, за да се 
стимулира сгъстяването на 
живия плет. В последващите 
грижи трябва да има чести 
резитби за сгъстяване и оф-
ормяне на живия плет. Също 
така трябва да се тори поне 
един път в месеца с мине-

рални торове. 

То-
ва рас-

тение освен за 
жив плетов може да се 

използва за единични групо-
ви засаждания. То се среща 
в много паркове по цялата 
страна. 

важно! всички части на 
това растение са отровни с 
изключение на плодовете. 

 настъпва времето за засаждане 
на късните домати. Тази работа трябва 
да се свърши още в първите дни на ме-
сеца. Само в най-топлите райони с мека 
и продължителна есен стопаните могат 
да си позволят да засаждат докъм сре-
дата на юли. Разсадът трябва да е добре 
развит, а в слънчеви дни за засаждане-
то му използвайте само късните следо-
бедни часове.
 окопаването на ранния пипер ве-

че е излишно, но средно ранният трябва 
да бъде окопан за трети път. Следващите 
обработки както на ранния, така и на него 
са плитки разрохквания след поливка. Ед-
но-две подхранвания на средно ранния 
пипер през месеца с размит в поливната 
вода пресен оборски тор ще се отразят 
положително на размера на продукцията.

 сега е моментът за сеитба на 
късните краставици, най-често дреб-
ноплодни, реколтата от които ще се из-
ползва за стерилизиране или за пригот-
вяне на туршии. Трябва да се има пред-
вид, че сеитбата на късните краставици, 
отглеждани на открито, е ефективна до 
средата на месеца. От по-късните сеит-
би добивът бързо намалява. В началото 
на месеца се засяват и тиквички за къс-
но производство. Беритбите приключват 
с първите слани.

Íаé-äîáре е äа ñаäиì 
ñлеäîáеä

Х о р -
т е н з и я т а 
( H y d r a n g e a 
hortensis) е 
красив, сред-
но голям 
храст с ве-
л и к о л е п н и 
цветове. Тя 
е многого-
дишно деко-
ративно рас-
тение, което 
цъфти от про-
летта до ес-
ента с големи 
кълбовидни 
съцветия, ко-
ито достигат диаметър до 30 
см и са разположени по вър-
ховете на клонките. Цветове-
те ù са изключително трайни 
и са обагрени най-често в ро-
зово, като някои сортове са с 
бели, червени и сини цветове.

В миналото хортензиите са 
били водни (блатни) растения, 
откъдето са получили наиме-
нованието си. Името им про-
изхожда от гръцките думи 
hydro (вода) и aggeion (съд). 
Това е и най-значителната им 
особеност – тези растения са 
изключително влаголюбиви.

В Европа хортензията е пре-
несена в края на миналото сто-
летие от Китай и Япония. С те-
чение на годините са внесе-
ни и създадени още много хи-
бридни видове. Към 20-те го-
дини на ХХ век вече са същест-
вували около 100 сорта нейни 
разновидности.

Хортензията спада към де-
коративните растения. Цели-
ят род наброява около 35 ви-
да, които са разпространени 
главно в Източна Азия, Север-
на и Южна Америка. Дванай-
сет от тях са сред най-често 
срещаните градински видо-
ве, които безпроблемно се от-
глеждат в природни условия. 

Засаждане и отглеждане 
За разлика от повечето рас-

тения хортензията обича по-
сенчести места. Силната пря-
ка слънчева светлина забавя 
нейния растеж и съцветията 
остават с  по-малки размери.

Засаждането става напро-
лет, след като времето се 
е смекчило и няма вероят-
ност растението да премръз-
не през нощта. Важно е да се 

прекопае 
м я с т о т о 
преди за-
саждане. 
Изкопава 
се дупка 
не по-мал-
ка от по-
ловин ме-
тър. Ши-
рината и 
дължина-
та трябва 
да са при-
близител-
но 50 см, а 
дълбочи-
ната око-

ло 60 см. Във всяка дупка се 
изсипва 1/3 кофа торф. Расте-
нието се засажда,  
така че ко-
рено-
ва-

т а 
шия да 
бъде разпо-
ложена на едно ниво с почва-
та. След засаждането се поли-
ва обилно с вода – по възмож-
ност дъждовна. 

Поливане 
Хортензията обича много 

влагата и затова след полива-
не се препоръчва да се мул-
чира. За мулчиране може да 
се използват дървесни стър-
готини или торф. За поливане 
е подходяща мека вода, а най-
добре да е дъждовна. Ако по-
ливате с вода третирана с хлор 
(от чешмата),  първо я налей-
те в открит съд и я оставете да 
престои, докато хлорът  изле-
ти. Поливането става сутрин 
или вечер, когато няма силна 
слънчева светлина.

Подхранване
Хортензията се наторява 

два пъти месечно. Подходя-
щи са торове  за азалии и ро-

додендрони. Трябва да се 
внимава с използването на 
азотни торове. При прехран-
ване стеблото на растението 
отслабва и трудно оцелява в 
студените зимни месеци.

Зазимяване
Повечето сортове  хортен-

зия не изискват зазимява-
не, все пак, ако сте решили 
да предпазите растението от 
студените зимни дни, напра-
вете заслон от борови клонки, 
обърнати с игличките надолу,  
и сухи листа. Отгоре покрий-
те с  щайга или  голям  кашон. 

Размножаване
Хортензията се размножа-

ва чрез разделяне на храста 
и чрез вкореняване на 

стъблени резници. 
Резниците се 

взимат през 
лятото от 

в ъ р х о -
вете на 
л е т о -
расти-
те, ко-
ито не 
н о с я т 
ц в я т . 

О т р я з -
ват се на 

1 мм под 
междувъзлие 

и трябва да имат  
3-4 напълно развити 

листа. Вкореняват се във 
влажен пясък или в смес от 
листовка и пясък. Резниците 
може да се подготвят и вко-
ренят и през януари-февруа-
ри. Тогава младите растения – 
особено за разсаждане в зеле-
ни площи в градини и паркове, 
се засаждат в саксии, отглеж-
дат се през лятото в студена 
оранжерия или парник, пре-
зимуват там и на следващата 
пролет се засаждат на открито. 

Защо е разноцветна
Цветът на хортензията за-

виси от нивото на киселинност 
на почвата. Когато нивото на 
Ph е ниско, цветовете са сини. 
в неутрална почва цветовете 
са розови. Ако искате да проме-
ните цвета на вашата розова 
хортензия и тя да се обагри в 
синьо-добавете към водата за 
три поливания 1 непълна супе-
на лъжица амоняк.

Често в материалите 
за градината се среща 
думата мулчиране, мулч. 
Читатели ни питат как-
во означава това и как се 
прави. 

застилката, нарече-
на мулч, е слой органи-
чен материал, който се 
слага около стъблата на 
растенията. Състои се от 
слама, окосена трева, пад-
нали листа, борови иглич-
ки, накъсана хартия и кар-
тон, животинска тор, дър-

весни стърготини, вълна, 
конопени влакна и т.н.; с 
течение на времето те се 
разграждат в полезни за 
почвата вещества. Благо-
дарение на мулча почвата 

се под-
държа топла през зимата 

и влажна през сухите лет-
ни дни; плевелите намаля-
ват; земята  се обогатява с 
хумус и растението се под-
хранва; предотвратява се 
нараняването на стъблата 
при обработка; растения-
та развиват допълнителни 
корени. 

важно! При богати на 
азот застилки като 

тор, окосена трева 
и др.  да се следи 

за анаеробно 
(безкислород-
но) загниване, 
което е опас-
но за растени-

ята. При кисела 
и неприятна ми-

ризма мулчът тряб-
ва да се разкопае, за да 

достигне въздухът до по-
долните слоеве.
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Ерозия на принципите

С огромен интерес четях пуб-
ликациите във в. „Пенсионери” 
под рубриката „Нека се знае и 
помни”. Те ме накараха и аз да 
споделя с читателите на люби-
мия ни вестник как се разви-
ваше корабостроенето 
в Бургас по времето на 
социализма, тъй като ця-
лата ми трудова дейност 
премина в корабострои-
телния и кораборемон-
тен завод в родния ми 
град. След завършване 
на ВМЕИ – София, започ-
нах работа като корабен 
монтьор, след това кон-
структор, зам.-директор 
по производството, до 
зам. генерален директор. 
Носител съм на сребър-
на значка ”Почетен раци-
онализатор” на НТС и зла-
тен орден на труда.

Преди 1948 г. в Бургас е 
извършвана корабостро-
ителна и кораборемонтна 
дейност на малки дърве-
ни кораби – гемии и лод-
ки. След 1935 г. са създа-
дени няколко частни коопера-
ции и пристанищни работил-
ници – „Български лойд”, „Нов 
свят”, БКС „Черноморец”. В края 
на 1948 г. на база на тези пред-
приятия, одържавени,  се създа-
ва Корабостроителен и корабо-
ремонтен завод „Илия Бояджи-

ев”. Отначало площта му е 5-6 
декара. По-късно е отреден те-
рен от близо 1000 дка и аква-
тория от 800 дка. И започна из-
граждане на голям завод с мо-
дерно оборудване за строеж на 

кораби от 25 до 100 хил. тона. 
Главен проектант на завода бе 
„Машелпроект” - София, с гла-
вен изпълнител „Трансстрой” - 
Бургас. Построиха се три заво-
да – корабостроителен, корабо-
ремонтен и за специално строи-
телство – военни кораби. И ако 

през 1948 г. в работилниците ра-
ботеха 35 човека, през 1989 г. те 
вече бяха 1600. До 1960 г. заво-
дът строеше дървени кораби и 
ремонтираше такива, след тази 
година започна производството 

на малки метални кора-
би, като първият от тях 
бе влекач с 200 к.с. за 
нуждите на „Камъшит” 
- Силистра.

Така започна произ-
водството на нови ко-
раби за България и за 
износ. Построиха се се-
рия плавателни съдове 
– 15 риболовни трауле-
ра за Клайпеда, Литва, 
над 140 плаващи желе-
зобетонни ремонтни 
завода за СССР. През 
1989 г. започна строеж 
на 12 хил. тонен проду-
ктовоз за Норвегия, за-
вършен през 1992 г.

За 40 години – от 1948 
до 1988 г., се построиха 
и предадоха 391 плава-
телни съда за България 
и чужбина, както и 15 

специални кораба за СССР.
След 1990 г. бяха спрени се-

рийните поръчки за СССР и Нор-
вегия. Частните корабособстве-
ници също отказаха поръчки. И 
така всичко тръгна надолу.

инж. Тошко Маринов, 
85-годишен 

За бургаското корабостроененеКА Се знАе
 и помни

Част от спусковия комплекс STA-76: хоризонтал-
ни релсови пътеки, подвижна клинова количка, 

която се движи с кораба и слиза на минус15 м   
дълбочина. насреща - плавателни съдове в  
достройка на вода и новоизградени цехове.

Страницата подготви  Цветан ИЛИеВ

САЩ излизат от Съвета 
за човешките права към 
ООН поради нежелание 
да подкрепят една „лице-
мерна организация”. Гене-
ралният секретар на НАТО 
предупреждава, че алиан-
сът  може да се разпадне 
заради разприте между 
САЩ и Европа. Най-прости-
ят отговор защо става това 
е да посочим с пръст пре-
зидента на САЩ Доналд 
Тръмп и неговата полити-
ка. Това обаче съвсем не 
изчерпва нещата.

ерозия на ПринЦиПиТе
Западните институции, 

създадени след Втората 
световна война в подкре-
па на съществуващия ред 
- ООН, Европейският съ-
юз, НАТО, са в криза, при 
все че още е рано да ги оп-
лакваме. Проблемът е как 
се схващат и определят 
принципите и ценностите, 
залегнали в основата на те-
зи организации. Студена-
та война помагаше да се 
държи във фокус истински 
важното, без отклонения 
от базовите принципи на 
следвоенния западен свят.

През последните десе-
тилетия обаче тези прин-
ципи претърпяха видима 
ерозия. Стана ясно, че с 
много страни може да се 
работи, при все че упра-
вляващите режими там яв-
но не отговарят на запад-
ните демократични и соци-
ални норми.

Сред тях е и Русия - как-
то се смяташе в началото 
на 90-те, страната е поела 
по пътя на демокрацията 

от западен тип, преживя-
ва труден преход и заслу-
жава по-меко отношение, 
що се отнася до разстре-
ла на парламента и други 
"престаравания".

разТегливи ЦенносТи
Прекомерно еластич-

ното прилагане на осно-
вополагащите принципи 
на западната хуманистич-
на демокрация в угода на 
моментни тактически съо-
бражения създаде в поли-
тическото поле почва за 
появата на Доналд Тръмп.

Внезапно се разбра, че 
връзките, сплотяващи за-
падните демокрации, не са 
тъй здрави, нито пък ве-
чни сами по себе си. Под-
държането им изисква го-
леми усилия. Никой сякаш 
не оспорва нуждата от тях, 
но не бърза да се включи 
и той самият. Външнополи-
тическият вектор на ново-
то американско правител-
ство, сменил многостран-
ните съюзи в международ-
ните отношения с лозун-
га "Америка над всичко", 
строго погледнато, не е из-
обретен от Тръмп. А и по-
литическото поле на Запад 
се сегментира не от вчера.

По време на най-топли-
те отношения с Русия мно-
гомилиардните разходи за 
отбрана и самото същест-
вуване на НАТО може да 
са изглеждали анахрони-
зъм, но важността на об-
щоевропейското единство 
не подлежеше на съмне-
ние. ЕС се разширяваше 
под звуците на фанфари-
те, съпровождащи триум-

фалното шествие на за-
падните ценности - дока-
то не се сблъска с "араб-
ската пролет" и миграци-
онната криза.

Общите принципи на за-
падното световно устрой-
ство все така не се подла-
гат на съмнение, но хора-
та имат все по-малко же-
лание да  доверят на меж-
дународни организации 
претворяването им в де-
ла. Оттук всъщност идват 
и брекзитът, и европейски-
ят национализъм.
назаД къМ ПалМерсТън

Днешните събития са 
опасни не защото дейст-
вията на САЩ "ще разкла-
тят лодката", разцепвайки 
западния свят на дребни 
регионални парченца - за-
пасът от якост на демокра-
тичните институции май 
още не е изчерпан. Естест-
вено ако бъдат поддържа-
ни в работно състояние.

Но с действията си аме-
риканското правителство 
демонстрира някои базо-
ви принципи на западния 
световен ред и може да се 

тълкуват свободно - това 
няма да срути света. И то-
зи пример може да стане 
заразителен.

Понякога изглежда, 
че светът постепенно се 
връща към времената на 
лорд Палмерстън - стра-
ните нямат приятели и 
врагове, но имат интере-
си. Подобна политика во-
ди днес Китай, който съз-
дава тактически съюзи, 
избягвайки по възмож-
ност открита конфронта-
ция. И не се занимава с 

износ на ценности, пред-
почита да действа с ико-
номически лостове.

Проектът "Един пояс, 
един път" впрочем може 
да се разглежда като един 
вид аналог на ЕС; мнози-
на обаче виждат в него не 
твърде добре маскиран 
локомотив на китайската 
икономическа експанзия. 
Най-мрачно настроените 
анализатори допускат до-
ри по релсите, прокарани 
в рамките на този проект, 
един ден да тръгнат вагони 
с китайски войници.

За обикновения граж-
данин глобалните инсти-
туции олицетворяват гло-
балния дневен ред, в който 
няма място за него самия. 
Освен това глобализация-
та, представяна едва ли не 
като панацея за всички об-
ществено-политически не-
уредици, не реши пробле-
ма с имущественото раз-
слояване: богатите стана-
ха по-богати, а бедните - 
по-бедни. Според някои 
социолози именно липса-
та на видимо подобрение 

ширна бюрократична ор-
ганизация и голяма част 
от човечеството не изпит-
ва към нея особен пиетет.

В тази светлина е обяс-
нимо защо САЩ напускат 
още една агенция на ООН. 
Международните органи-
зации, бранещи базовите 
ценности и принципи, яв-
но имат нужда от реформа, 
а имиджът им - от сериозен 
ретуш. Както впрочем при-
знават и те самите.

Нещо повече, реформи-
те не бива да се протакат, 
защото по много позиции 
кредитът от доверие към 
тези институции вече е сто-
пен. Въпросът е доколко 
има смисъл да съборим ця-
лата конструкция от меж-
дународни отношения, за 
да я градим после наново 
- на пепелището след по-
редна световна война.

Михаил сМоТряев, 
Би Би си

Превод андрей 
Шарков

Алтернативата на герб
Откакто дойдоха на власт, всички  глашатаи на ГЕРБ воглаве с 

техните главатари твърдят, че нито БСП, нито която и да е друга 
партия може да бъде алтернатива. Да, господа гербери, БСП  не е 
алтернатива на вашата омраза и злоба и  особено на растежа на 
бедността ни, на ниските пенсии. БСП не може да бъде алтерна-
тива на вашата шуробаджанащина, на вашите суджук гейтове, на 
вашите Мишобировци. И тем подобни. Много сте. Има ви във вся-
ка община и област на милата ни татковина, която сте превърна-
ли в бащиния. И вашата воля е закон за всички, които са приюте-
ни под крилото ви като крепостни отпреди векове. Вашата воля 
чуват всички в медиите, в съда и ортаците ви в Народното събра-
ние. А приятелите ви от Европа ви хвалят за послушанието и ви 
потупват по гърба, прегръщат ви в знак на благодарност за изпъл-
нената им воля да се откажете от строителството на АЕЦ „Белене”, 
на „Южен поток” и Бургас - Александруполис. И сега ви предлагат 
втечнен газ от САЩ.  

Да, господа гербери, БСП не може да ви стигне по клеветите и ру-
гатните, отправяни срещу всеки, който се осмели да ви критикува.  
Вашите глашатаи се надпреварват да хулят БСП и да всяват страх 
и несигурност у народа, че тя ще върне социализма. Боже, опази 
България от такива „родолюбци“ и „демократи“, които те прода-
доха на безценица, ограбиха и унищожиха! Те нямат цвят, нямат 
идеал. Техният идеал е собственото благоденствие, а не това на 
народа и родината ни. Затова смело влизат във всяка партия, коя-
то е на власт, и първи я напускат, щом усетят, че ще загуби властта.

Спомнете си само какъв „сиромах“ е бил Бойко и как е ял филии 
хляб, намазани с мас, а дядо му бил убит от комунистите и „забра-
вя“ да каже, че е син на началник в пожарната и на учителка. Абе 
„сиромашко дете“, нали?  А за ваше сведение г-н Борисов е хвър-
лил партийния си билет за членство в БКП  години след идването 
на българската демокрация, през което време бе бодигард на То-
дор Живков и на цар Симеон Втори.  Но да се върнем назад във  
времето, когато БКП бе всемогъща ръководителка на съдбините на 
българския народ. По това време първа братовчедка на майка ми 
веднъж ми рече:  „Павле, много сте вие, комунистите, но повечето 
от вас не са комунисти, а коматисти. Те търсят на работата лекото 
и на комата хляб мекото.” Колко вярна оценка на партийната при-
надлежност на хората, които умеят да се нагаждат според проме-
ните на времето, нравите и политиката на управляващите! Един-
ственият идеал на тези хора е да се докопат до голям комат хляб.

Павел величков

в обозрим период (каквото 
явно не би имало и в иде-
ални условия) е подкопала 
доверието в западния мо-
дел за развитие и благо-
получие. Казано по-прос-
то, на хората им е втръс-
нало да чакат, докато па-
рите почнат да растат по 
дърветата. Покрай това си 
патят и институциите, оси-
гуряващи въпросното раз-
витие. 

лесно се съБаря, 
 ТруДно се граДи

Следвоенните поколе-
ния в западния свят са заб-
равили несгодите и ужаси-
те на войната. Малцина ве-
че помнят, че при създава-
нето на ЕС целта бе да не се 
допусне нов военен сблъ-
сък на европейския конти-
нент - бившите съпернич-
ки да се обвържат с иконо-
мически връзки. За реда в 
следвоенния свят се очак-
ваше да бди ООН. Тя оба-
че се превърна в свръхоб-

Българският премиер Бойко Борисов беше удостоен със 
„златен плакет – европейска  личност на годината“ на 
церемония в Сараево. призът бе присъден от европей-

ска независима агенция. Борисов получи наградата зара-
ди ангажираността си със западните Балкани. отличие 

получи и македонският премиер зоран заев заради ис-
торическия договор с Гърция за името на македония.

европейска  личност на годината
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ПеТък, 13 юли 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Най-големите музеи в 

света: Школата на почет-
ния легион в Сен Дени

13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 
представя: “Вкусната Ев-
ропа”

13:30 Системата
14:30 Сагуа - сиамската котка
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Гласувайте за Беки
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” 

представя: “Вкусната Ев-

ропа”
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Анна Герман
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 Марс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Фестивалът в Гластънбъ-

ри
0:30 Телепазарен прозорец 
0:45 Капри
1:40 Анна Герман
2:45 Япония днес
2:55 Днес и утре
3:20 Марс
4:10 Системата
5:10 Още от деня
5:50 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБоТа, 14 юли 
7:00 Инуяша
7:25 Сийбърт

7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Приключенията на Бейли: 

Изгубеното кученце
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 Бразди 
13:30 Иде нашенската музика
14:30 Дясната ръка на прези-

дента
16:00 Трето полувреме
17:00 Среща за 3 - 4 място от 

Световното първенство 
по футбол 

19:00 Трето полувреме
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Булката беглец
22:45 По света и у нас
23:00 Студио Х: Открадната 

съдба
0:35 Среща за 3 - 4 място от 

Световното първенство 
по футбол 

2:25 Капри
3:15 Анна Герман
4:15 Светът на Япония
4:30 Туристически маршрути
5:00 Най-големите музеи в 

света: Школата на почет-
ния легион в Сен Дени

5:30 Бразди 
6:00 Иде нашенската музика

неДеля, 15 юли  
7:00 Инуяша
7:25 Сийбърт
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов

10:30 Среднощен жребец
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 BG Music Festival
14:30 Нощем по покривите /95г. 

от рождението на Бинка 
Желязкова/

17:00 Трето полувреме
18:00 Световно първенство по 

футбол Русия 2018: Фи-
нална среща и закриване 

20:30 Трето полувреме
21:00 По света и у нас
21:30 В кадър
22:00 Двубоят на братята
0:00 Световно първенство по 

футбол 
2:30 Дясната ръка на прези-

дента
3:55 Капри
4:50 Анна Герман

ПонеДелник, 16 юли
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе 2
11:40 Телепазарен прозорец  
12:00 По света и у нас
12:30 Системата
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
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 Анна Герман
19:50 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Човешки капитал
22:50 Частните музеи в Чехия: 

Музей на часовниците
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 4
0:20 Капри
1:15 Анна Герман
2:10 Дойче Веле: Шифт
2:25 Днес и утре
2:55 Туристически маршрути
3:25 Въпрос на чест 4
4:10 Системата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

вТорник, 17 юли 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Системата
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
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 Анна Герман
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Марс

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 5
0:20 Капри
1:15 Анна Герман
2:15 Дойче Веле: Шифт
2:30 Марс
3:20 Въпрос на чест 5
4:05 Системата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец  

сряДа, 18 юли 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Системата
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
14:00 Дойче Веле: Шифт
14:15 Сагуа - сиамската котка
14:40 Сид - дете на науката
15:05 Песните на Левски
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 Анна Герман
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Тържествена заря по 

повод 181 години от рож-
дението на Васил Левски

21:40 Седем педи над земята
22:10 Марс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 5
0:15 Капри

1:10 Анна Герман
2:15 Дойче Веле: Шифт
2:30 Марс
3:25 Въпрос на чест 5
4:10 Системата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

чеТвърТък, 19 юли 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе 2
12:00 По света и у нас
12:30 Системата
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
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 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Анна Герман
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Ерудитъ 1928
22:00 Марс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 5
0:15 Капри
1:10 Анна Герман
2:10 Дойче Веле: Шифт
2:25 Туристически маршрути
2:55 Марс
3:45 Въпрос на чест 5
4:30 Системата

ПеТък, 13 юли 
6:00 Вълкана Стоянова – гла-

сът на Тракия
6:30 Непозната земя 
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Раздвижи се с БНТ 2
8:00 Ние, врабчетата
8:15 Пътешествия
8:45 Под морските вълни
9:00 По света и у нас
9:10 Евроновини: В правилна-

та посока
9:20 Около света за 202 дни
10:15 Време за губене
10:45 Европейски маршрути
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 „Надиграй ме” за деца
15:10 №1 Туризмът: Чешката 

връзка
15:40 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 История.bg
19:00 Отвъд скока
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Часът на българската 

музика
22:30 Астронавтът фермер
0:10 Туристически маршрути
0:40 Абсурдите с БНТ 2
1:10 История.bg
2:10 Пътеводител БГ
2:40 Около света за 202 дни
3:35 Непозната земя 
4:05 Часът на зрителите 
4:35 Отвъд скока
5:30 Туристически маршрути

съБоТа, 14 юли 
6:00 Специалитетите на Бабет 
6:25 Пътешествия
6:55 Очарователни погледи 

към Китай
7:05 Сагуа - сиамската котка
7:35 Сийбърт
8:05 Сребристият жребец
8:30 Децата.com
9:00 Пътеводител БГ
9:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

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

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

България
13:10 Добър ден с БНТ 2
14:10 Астронавтът фермер
15:50 Иде нашенската музика
16:50 Туризмът №1: Мистика, 

слънце и дружба между 
народите

17:20 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:50 Геният
18:40 Варна - сцена, която 

сбъдва мечти
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Млъкни и ме целуни
22:25 Добър ден с БНТ 2
23:25 Геният
0:15 Отвъдморски сюжети
0:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
1:15 Ленти и документи: 

„Незабравимият маестро 
Ангел Манолов“

2:00 Службогонци
3:35 Япония днес
4:00 Рецепта за култура 
5:00 Ай да идем 
5:30 Туризмът №1: Мистика, 

слънце и дружба между 
народите

неДеля, 15 юли 
6:00 Специалитетите на Бабет 
6:25 Пътешествия
6:55 Световните градове на 

България
7:35 Сагуа - сиамската котка
8:05 Сийбърт
8:35 Сребристият жребец
9:00 Духовна обител: С очи 

към небето
9:30 Изкуството да живеем 
10:00 Метафора
10:30 Български уроци – аз уча 

български 
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем 
12:30 Шифт
12:45 Япония на фокус
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Млъкни и ме целуни
15:40 Тържествен концерт за 

официалното закриване 
на Българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС 2018

17:25 Геният
18:15 Китай: Земя на чудесата
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
19:30 На опера с БНТ 2: “Евге-

ний Онегин”
20:00 Америка днес
21:00 По света и у нас
21:30 Траяна глас концерт
22:30 Изгори след прочитане
0:05 Добър ден с БНТ 2
1:05 Геният
1:55 Пътувай с БНТ 2: Етно
2:25 Изгори след прочитане
4:00 Библиотеката
5:00 Ай да идем 
5:30 Децата.com

ПонеДелник, 16 юли
06:00 Завръщане към началото
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите 
07:25 Раздвижи се с БНТ 2
07:55 Ние, врабчетата
08:10 Пътешествия
08:40 Япония днес
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура 
10:05 Време за губене
10:35 Български уроци – на-

родни танци, песни и 
обичаи 

11:05 Пред олтара на операта
11:40 Многоликата Япония: 

Земята е само една
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век: “Прокляти-

ето на Симеон”
13:30 Пътеводител БГ 
14:00 „Надиграй ме” за деца
15:15 Екология
15:30 Рецепта за култура 
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Между лятото и есента
19:20 Резбарят - професор 

Кънчо Цанев
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Спирка последна
23:00 Ленти и документи: 

„Илюзионисти 78“
23:35 Отвъдморски сюжети
00:05 Днес и утре
00:35 Абсурдите с БНТ 2
01:05 Златният век: “Прокляти-

ето на Симеон”
02:05 Пред олтара на операта 
02:40 Рецепта за култура 
03:35 Непозната земя 
04:05 Часът на зрителите
04:30 Иде нашенската музика
05:30 Днес и утре

вТорник, 17 юли 
06:00 Заклинание
06:40 Непозната земя
07:05 Часът на зрителите 
07:30 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Ние, врабчетата
08:15 Пътешествия
08:45 Многоликата Япония
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура 
10:05 Време за губене
10:35 Часът на зрителите
11:00 Европа днес
11:15 България от край до 

край 3
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век
13:30 Опознай България 
14:00 „Надиграй ме” за деца
15:05 Китай на фокус
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:25 Пътувай с БНТ 2
17:55 Капри
18:50 Известният непознат 

Иван Стоянович /Адже-
лето/

20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Класика, танго, джаз с 

Марио Хосен и приятели
22:50 Ленти и документи: “Дви-

жение и упование”
23:35 Отвъдморски сюжети
00:05 Днес и утре
00:35 Абсурдите с БНТ 2
01:00 Златният век
02:00 България от край до 

край 3
02:30 Рецепта за култура 
03:25 Непозната земя

сряДа, 18 юли 
06:00 Песен, мори комитска
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите 
07:25 Знаете ли, че...
07:35 Раздвижи се с БНТ 2
08:05 Ние, врабчетата
08:15 Пътешествия
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура 
10:05 Време за губене
10:35 Опознай България 
11:00 България от край до 

край 3
11:30 Днес и утре
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци – аз уча 

български 
14:00 „Надиграй ме” за деца
15:00 Пътуване в миналото
15:30 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Изповед
19:30 Апостолът и неговият 

паметник
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Абсурдите с БНТ 2
21:25 Платено милосърдие
22:30 Ленти и документи: „Ле-

генди за Левски“
23:30 Отвъдморски сюжети
00:00 Изкуството на 21 век
00:30 Абсурдите с БНТ 2
01:00 Америка днес
02:00 България от край до 

край 3
02:30 Рецепта за култура 
03:25 Непозната земя 
03:55 Часът на зрителите 

04:20 Известният непознат 
Иван Стоянович /Адже-
лето/

05:30 Изкуството на 21 век

чеТвърТък, 19 юли 
06:00 Балканско колело
06:40 Непозната земя 
07:10 Часът на зрителите 
07:35 Раздвижи се с БНТ 2
08:05 Ние, врабчетата
08:20 Пътешествия
08:50 Пътуване в миналото
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура 
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци
11:10 България от край до 

край 3
11:40 Знаете ли…
12:00 По света и у нас
12:30 90 години от рождение-

то на Мария Русалиева/
13:15 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

13:45 Знаете ли, че...
14:00 „Надиграй ме” за деца
15:05 Пътуване в миналото
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
19:00 В търсене на Списаревс-

ки
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Рецепта за култура 
22:30 Измъкване
00:00 Изкуството на 21 век
00:30 Абсурдите с БНТ 2
01:00 Измъкване
02:30 Рецепта за култура 

ПеТък, 13 юли 
6:00 Денят започва
8:30 Културни адреси
9:00 По света и у нас
9:10 Музикални следи
9:55 Съдби човешки
10:20 Животът е вкусен
11:15 Енциклопедия България
11:45 Футболът не е за моми-

чета
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:35 Около света за 202 дни
14:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:45 5 минути София
16:50 Извън играта
17:30 Заедно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 България от край до 

край 3
19:30 Малки истории
19:45 Тишина, глад, самота
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 Абсурдите с БНТ 2
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Открито с Валя Ахчиева
0:00 Непозната земя
0:30 Още от деня
1:10 Кокиче в блатото
1:40 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБоТа, 14 юли 
6:00 Време за губене 
6:30 Животът е вкусен
7:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
8:00 Ай да идем 
8:30 Български уроци – аз уча 

български 
9:00 Съвременници 2: “Дълга 

репетиция”
9:30 Непозната земя
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: „Звезди 

в косите, сълзи в очите“
14:45 Време за губене 
15:15 Мера според мера
16:15 На опера с БНТ 2: Балет 

“Нестинарка” 
16:45 Денят започва с Георги 

Любенов
18:00 Музика в Балабановата 

къща
18:30 Добър ден с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Преходът или какво ста-

на с нас
21:55 Голямото нощно къпане 

/95 г. от рождението на 
Бинка Желязкова/

0:20 По света и у нас
0:35 Нощни птици
1:35 Рецепта за култура 
2:35 България от край до 

край 3
3:05 На опера с БНТ 2: Балет 

“Нестинарка” от Марин 
Големинов

3:35 5 минути София

неДеля, 15 юли 
6:00 Скалните манастири в 

България
6:35 Животът е вкусен
7:30 Опознай България
7:55 Живо наследство
8:10 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

8:40 Културни адреси
9:00 Децата.com
9:30 България от край до 

край 3
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 Открито с Валя Ахчиева
13:00 БГ кинокласика: “Езоп”
14:30 Извън играта
15:05 Мера според мера: 1910 - 

1915
16:15 Бразди 
16:45 Денят започва 
18:00 Музика в Балабановата 

къща
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 Аварийно кацане
21:00 По света и у нас
21:30 Зад кадър
23:15 Часът на българската 

музика
0:15 Европейски маршрути
0:30 Извън играта
1:05 Родени да побеждават
1:20 Иде нашенската музика
2:20 Непозната земя
2:50 Молитва за човека
3:30 Парещи красавици
3:45 Денят започва

ПонеДелник, 16 юли 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Заедно
09:40 Часът на зрителите
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...
11:50 Знаете ли, че…
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно”
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Приказките на щурчето
16:30 Съвременници 2: “Дълга 

репетиция”
17:00 Здравей, обичам те                      
17:30 Човешка комедия
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Европейски маршрути
19:40 Зомбриела
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Без семейна прилика
22:00 В кадър
22:30 Културни адреси
22:50 5 минути София
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
00:05 Часът на зрителите  
00:35 Още от деня
01:15 България от край до 

край 3
01:45 Вяра и общество
02:45 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

вТорник, 17 юли 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Човешка комедия
09:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
10:10 Животът е вкусен
11:05 Приказките на щурчето
11:35 Съдби човешки
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:15 Тишина, глад, самота
13:30 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно”
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 На опера с БНТ 2: Балет 

“Нестинарка” от Марин 
Големинов

19:35 Малки истории
19:45 Бягай, зло 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Концерт на Томас Ганш /

Австрия/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
00:00 Ай да идем 
00:30 Още от деня
01:10 Съвременници 2: “Дълга 

репетиция”
01:40 Малки истории
02:40 Извън играта
03:15 Време за губене 
03:45 Пътувай с БНТ 2

сряДа, 18 юли 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Атлас
09:40 Време за губене 
10:10 Животът е вкусен
11:05 Къщата на думите
11:35 Бягай, зло 
11:50 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 История.bg
14:35 “Бързо, лесно, вкусно”
15:05 Време за губене 
15:35 Пътувай с БНТ 2
16:05 Най-доброто от...
16:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
17:30 Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Европа без граници: „Да-

рители и филантропи“
19:30 Малки истории
19:45 Тайната на Мира
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
20:55 Тържествена заря по 

повод 181 години от 
рождението на Васил 
Левски

21:40 Песните на Левски
22:35 Непозната земя
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Акустичен концерт на 

Нели Рангелова
01:00 Още от деня
01:40 Нощни птици
02:40 История.bg
03:45 Време за губене 

чеТвърТък, 19 юли 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Знаци по пътя
09:40 Бразди 
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...
11:30 Тайната на Мира
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
13:30 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно”
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Ретро спорт
17:10 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Аджария - там, където 

планината среща морето
19:00 В кадър
19:30 Малки истории
19:45 Емигрантът 
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Без семейна прилика
22:00 Симфонични игри
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Време за губене 
00:00 България от край до 

край 3
00:30 Още от деня
00:45 Знаете ли, че…
00:55 Абсурдите с БНТ 2
01:25 Библиотеката
02:25 Концерт на Васил Петров
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 13 юли

06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин” с водещ 

Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/
13:30 Премиера: „Висше обще-

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

три”, с.3, еп. 44
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”, с.1, еп. 
43

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“, с.1, 

еп. 57
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем”, с. 2, еп. 
63

21:30 Премиера: „Салон за 
красота“, с.1, еп.10

22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора”, с.1, 

еп.6
01:00 „Шест сестри” /п./ 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Опасни улици”, с.11, еп. 

10
05:00 „Аламинут“ /п./

съБоТа, 14 юли
06:00 „Малкото пони: Приятел-

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

на”, с.5, еп. 18,19 
08:00 „Тази събота и неделя” 

- предаване с водещи 
Мариана Векилска, Жени 
Марчева и Диана Любе-
нова 

11:00 „Cool…T” - лайфстайл 
предаване с водещ Петя 
Дикова 

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия 

12:30 „Мястото БГ“ - докумен-
тална поредица

13:00 Премиера: „Лято в Лан-
сароте“ 

15:00 bTV Ваканция: „Рок Дог“ , 
комедия, семеен 

17:00 „Непоносима жестокост“ 
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите 
20:00 „Фалстарт” - комедия
22:00 „Ергенският запой, част 

3” - комедия
00:00 „Любов и милосърдие“ 

- драма, биографичен, 
музикален (САЩ, 2014), 
режисьор - Бил Полад, 
актьори - Пол Дано, 
Джон Кюсак, Елизабет 
Банкс Пол Джиамати, 
Джейк Ейбъл, Кени 
Уормалд, Брет Даверн, 
Греъм Роджърс, Джоана 
Гоуинг и др. 

02:20 „Лято в Лансароте“ - 
романтичен (Германия, 
2016), режисьор - Джофи 
Райс, актьори - Кристина 
Хеке, Фабиан Пасамонте, 
Хейо фон Стетен и др.

неДеля, 15 юли
06:00 „Малкото пони: Приятел-

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

на”, с.6, еп. 1,2
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” 
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ” 
13:00 Премиера: „Лято в Бур-

генланд“ - романтичен
15:00 bTV Ваканция: „Шрек 

Трети“ -
17:00 „120 минути” 
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Влюбеният Шекспир“ 

- драма, комедия, роман-
тичен (САЩ, 1998)

22:30 „С любов, Роузи” - ро-
мантичен, комедия 
(САЩ, 2010)., режисьор - 
Крисчън Дитер, актьори 
- Крисчън Кук, Джейми 
Уинстоун, Тамсин Егер-
тън, Сам Клафлин, Лили 
Колинс, Суки Уотърхаус, 
Лили Лейт, Джейк Менли, 
Ник Ли и др.

00:30 „Злодеите на DC Comics“ 
- документален филм 
(САЩ, 2013), режисьори 
- Скот Дивайн, Джей Ем 
Кени, актьори - Кристо-
фър Лий, Нийл Адамс

02:20 „Лято в Бургенланд“ - 
романтичен (Германия, 
2015), режисьор - Карола 
Меедер, актьори - Ха-
нелоре Елснер, Оливър 
Карбус, Хюго Грим и др.

04:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
05:00 „Двама мъже и полови-

на” /п./ 

ПонеДелник, 16 юли 
06:00 „Трансформърс прайм”
06:30 „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: „Висше обще-

ство” - сериал, с.1, еп. 16
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.3, еп. 44
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 44

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“ - се-

риал, с.1, еп. 58
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 64

21:30 Премиера: „Салон за 
красота“ - сериал, с.1, 
еп.11

22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора” - се-

риал, с.1, еп.7
01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-

ал 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Опасни улици”, еп. 11
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

вТорник, 17 юли
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „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: „Висше обще-

ство” - сериал, с.1, еп. 17
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.3, еп. 46
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 45

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 „Сърцето на града“ - се-
риал, с.1, еп. 59

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 65

21:30 Премиера: „Салон за 
красота“ - сериал, с.1, 
еп.12

22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна 

емисия 
00:00 „Загадките на Лора” - се-

риал, с.1, еп.8
01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-

ал 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Опасни улици” - сериал, 

с.11, еп. 12
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

сряДа, 18 юли
06:00 „Трансформърс прайм”
06:30 „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: „Висше обще-

ство” - сериал, с.1, еп. 18
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.3, еп. 47
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 46

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 „Сърцето на града“ - се-
риал, с.1, еп. 60

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 66

21:30 Премиера: „Салон за 
красота“ - сериал, с.1, 
еп.13

22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора” - се-

риал, с.1, еп.9
01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-

ал 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Опасни улици” - сериал, 

с.11, еп. 13
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

чеТвърТък, 19 юли
06:00 „Трансформърс прайм” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09:30 „Преди обед” - токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/
13:30 Премиера: „Висше обще-

ство” - сериал, с.1, еп. 19
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.3, еп. 48
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 47

17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“ - се-

риал, с.1, еп. 61
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 67

21:30 Премиера: „Салон за 
красота“ - сериал, с.1, 
еп.14

22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора” - се-

риал, с.1, еп.10
01:00 „Шест сестри” /п./
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу

ПеТък, 13 юли
06:00 „Фамилията” с.1
08:00 „Ривърдейл” с.1
09:15 „Изнудвачът” - драма
11:30 „Фамилията” с.1, еп. 7,8
13:45 Премиера: „Ривърдейл” 

с.1, еп.3
14:45 „Перфектната буря” - 

драма, екшън
17:15 „Принцът и аз 3: Кралски 

меден месец” - комедия
19:15 „Всичко ке обърка” - ко-

медия (Франция, 2015), 
режисьори - Никола 
Бенаму, Филип Лашо, 
актьори - Филип Лашо, 
Алис Давид, Венсан Де-
заня, Тарек Будали и др.

21:00 „Контрабанда“ - трилър, 
екшън, драма, кримина-
лен ( САЩ, Великобри-
тания, Франция, 2012), 
режисьор - Балтазар 
Кормакур, актьори - 
Марк Уолбърг, Джовани 
Рибизи, Кейт Бекинсейл, 
Бен Фостър, Робърт 
Уолбърг, Лукас Хаас, 
Джейсън Мичел

23:15 „Sucker Punch: Измислен 
свят” - екшън, трилър, 
фентъзи, САЩ , 2011 г. Ре-
жисьор: Зак Снайдър; В 
ролите: Емили Браунинг, 
Карла Гуджино, Джейми 
Чънг, Ванеса Хъджинс, 
Джена Малоун, Аби 
Корниш,Скот Глен, Джон 
Хам, Оскар Айзък и др.

01:30 „Транс” - драма, кри-
минален, трилър (Ве-
ликобритания, САЩ, 
Франция, 2013), режи-
сьор - Дани Бойл, актьо-
ри - Джеймс Макавой, 
Росарио Доусън, Венсан 
Касел, Дани Сапани, Мат 
Крос, Тъпанс Мидълтън 
и др.

съБоТа, 14 юли
06:00 „Сладурани“ - трилър
07:45 „Пистолет, куфар и три 

смърдящи варела”
10:00 „Споделено” - комедия
12:00 „Всичко ке обърка” - ко-

медия (Франция, 2015)
14:00 „Контрабанда“ - трилър
16:15 „Джурасик свят“ - екшън, 

приключенски, фан-
тастика, трилър (САЩ, 
2015),режисьор - Колин 
Тревъроу, актьори - 
Крис Прат, Брайс Далас 
Хауърд, Тай Симпкинс, 
Ирфан Кхан, Винсент 
Д’Онофрио, Лорън 
Лапкус, Омар Си, Би Ди 
Уонг, Ник Робинсън, 
Джейк Джонсън, Джуди 
Гриър и др.

18:45 „Пропукване” - крими-
нален, драма, мистерия 
(САЩ, 2007), режисьор - 
Грегъри Хоблит, актьори 
- Антъни Хопкинс, Райън 
Гослинг, Розамунд Пайк, 
Ембет Дейвиц, Били Бърк 
и др.

21:00 „Ускорение” - екшън, 
криминален (САЩ, 2004), 
режисьор - Джоузеф Кан, 
актьори - Моне Мазур, 
Айс Кюб, Адам Скот, Мар-
тин Хендерсън и др.

22:45 Премиера в Cinema X: „13 
гряха“ - ужаси, трилър 
(САЩ, 2014), режисьор 
- Даниел Стам, актьори 
- Марк Уебър, Девън 
Грайа, Том Боуер, Ричи 
Монгомъри, Прюит Тей-
лър Винс, Рон Пърлман и 
др.

00:45 „21 грама“ - драма 
(САЩ, 2003), режисьор 
- Алехандро Гонзалес 
Иняриту, актьори - Шон 
Пен, Наоми Уотс, Дани 
Хюстън, Еди Марсан, 
Бенисио Дел Торо

неДеля, 15 юли
06:00 „Принцът и аз 3: Кралски 

меден месец” - комедия
07:45 „Лора от сутрин до ве-

чер” - драма
10:00 „Турбо” - анимация 
12:00 „Това не си ти” - драма
14:30 „Sucker Punch: Измислен 

свят” - екшън, трилър
16:45 „Ускорение” - екшън, 

криминален (САЩ, 2004), 
режисьор - Джоузеф Кан, 
актьори - Моне Мазур, 
Айс Кюб, Адам Скот, Мар-
тин Хендерсън и др.

18:30 „Перфектната буря” 
- драма, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2000), 
режисьор - Волфганг 
Петерсен, актьори - 
Джордж Клуни, Марк 
Уолбърг, Джон С. Райли, 
Даян Лейн, Уилям Фи-
чнер, Карън Алън, Боб 
Гантън, Мери Елизабет 
Мастрантонио и др.

21:00 „Пазители на наслед-
ството” - драма, екшън, 
биографичен (САЩ, Гер-
мания, 2014), режисьор 
- Джордж Клуни, актьори 
- Джордж Клуни, Мат 
Деймън, Бил Мъри, Кейт 
Бланшет, Джон Гудман, 
Жан Дюжарден, Хю Боне-
вил, Захари Бахаров, Боб 
Балабан и др.

23:30 „Бруклинските стра-
жи” - драма, екшън, 
криминален,трилър 
(САЩ, 2009), режисьор - 
Антоан Фукоа, актьори 
- Ричард Гиър, Дон Чий-
дъл, Итън Хоук, Уесли 
Снайпс, Уил Патън, Лили 
Тейлър, Елън Бъркин 

02:00 „13 гряха“ - ужаси, 
трилър (САЩ, 2014), 
режисьор - Даниел Стам, 
актьори - Марк Уебър

04:00 „Фамилията” с.1

ПонеДелник, 16 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.1
08:45 „Перфектната буря” 

- драма, екшън, приклю-
ченски

11:30 „Фамилията” еп. 9,10
14:00 Премиера: „Ривърдейл” - 

сериал, с.1, еп.4
15:00 „Споделено” - комедия 

(САЩ, 2013), режисьор - 
Никол Холофсенър

17:00 „Лятото на Дакота“ - дра-
ма, семеен (САЩ, 2014), 
режисьор - Тим Армс-
тронг, актьори - Хейли 
Рем, Брайън Дечарт, 
Глин Термен, Емили Бет 
Рикардс, Уолт Робертс, 
Кимбърли Уейлън, Ембер 
Доун Лендрум, Лесли - Ен 
Хаф, Дерик Стрикленд

19:00 „Транс” - драма, кри-
минален, трилър (Ве-
ликобритания, САЩ, 
Франция, 2013), режи-
сьор - Дани Бойл, актьо-
ри - Джеймс Макавой, 
Росарио Доусън, Венсан 
Касел, Дани Сапани, Мат 
Крос, Тъпанс Мидълтън

21:00 Премиера: „Който 
оцелее, ще разказва“ - 
комедия, уестърн (САЩ, 
2014), режисьор - Сет 
Макфарлан, актьори - 
Сет Макфарлан, Лиъм 
Нийсън, Чарлийз Терон, 
Евън Джоунс, Уес Стъди, 
Сара Силверман, Нийл 
Патрик Харис, Аманда 
Сайфред и др.

23:30 „Гробницата на дракона” 
- екшън, приключенски 
(Великобритания, Китай, 
2013), режисьор - Ерик 
Стайлс, актьори - Скот 
Адкинс, Долф Лундгрен, 
Лидия Леонард, Джеймс 
Ланс, Пол Филип Кларк

01:15 Фамилията” - сериал, с.1
03:45 „Ривърдейл” - сериал, с.1

вТорник, 17 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.1
09:00 „Sucker Punch: Измислен 

свят” - екшън, трилър, 
фентъзи

11:30 „Фамилията” - сериал, с.1, 
еп. 11,12

13:45 Премиера: „Ривърдейл” - 
сериал, с.1, еп.5

14:45 „Принцът и аз 3: Кралски 
меден месец” - комедия, 
романтичен (САЩ, 2008), 
режисьор - Катрин 
Сайрън, актьори - Кам 
Хескин, Крис Гиър, Тод 
Дженсън, Джонатан 
Фърт и др.

16:30 „Пазители на наслед-
ството” - драма, екшън, 
биографичен (САЩ, Гер-
мания, 2014), режисьор 
- Джордж Клуни, актьори 
- Джордж Клуни, Мат 
Деймън, Бил Мъри, Кейт 
Бланшет, Джон Гудман, 
Жан Дюжарден, Хю Боне-
вил, Захари Бахаров, Боб 
Балабан и др.

19:15 „Ускорение” - екшън, 
криминален (САЩ, 2004), 
режисьор - Джоузеф Кан, 
актьори - Моне Мазур, 
Айс Кюб, Адам Скот, Мар-
тин Хендерсън и др.

21:00 „Непростимо“ - драма, 
уестърн(САЩ, 1992), ре-
жисьор - Клинт Истууд, 
актьори - Клинт Истууд, 
Джийн Хекман, Морган 
Фрийман, Франсис Фи-
шер, Ричард Харис и др.

23:30 „Почти герои” - прик-
люченски, комедия, 
уестърн (САЩ, 1998), 
режисьор - Кристофър 
Гест, актьори - Матю Пе-
ри, Крис Фарли, Юджийн 
Леви и др.

01:15 Фамилията” - сериал, с.1
03:30 „Ривърдейл” - сериал, с.1

сряДа, 18 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.1
08:45 „Ускорение” - екшън, 

криминален (САЩ, 2004), 
режисьор - Джоузеф Кан, 
актьори - Моне Мазур, 
Айс Кюб, Адам Скот, Мар-
тин Хендерсън и др.

10:45 „Фамилията” - сериал, 
с.2, еп. 1,2

13:15 Премиера: „Ривърдейл” - 
сериал, с.1, еп.6

14:15 „Сделката на доктор 
Парнасъс” - приключен-
ски, фентъзи (Франция, 
Канада, Великобритания, 
2009), режисьор - Тери 
Гилиам, актьори - Джуд 
Лоу, Хийт Леджър,Колин 
Фарел, Джони Деп, Лили 
Коул,Кристофър Плъмър, 
Джони Харис, Том Уейтс, 
Върн Тройър, Андрю 
Гарфилд и др.

16:45 „Почти герои” - прик-
люченски, комедия, 
уестърн (САЩ, 1998), 
режисьор - Кристофър 
Гест, актьори - Матю Пе-
ри, Крис Фарли, Юджийн 
Леви и др.

18:45 „Контрабанда“ - трилър, 
екшън, драма, кримина-
лен ( САЩ, Великобри-
тания, Франция, 2012), 
режисьор - Балтазар 
Кормакур, актьори - 
Марк Уолбърг, Джовани 
Рибизи, Кейт Бекинсейл, 
Бен Фостър, Робърт Уол-
бърг, Лукас Хаас, Джей-
сън Мичел, Пол ЛеБланк 
и др.

21:00 „Ранго” - анимация, 
приключенски, екшън 
( САЩ, 2011), сценарист 
- Джон Логан, режисьор - 
Гор Вербински

23:15 „Дякон Левски“ 
01:45 „Фамилията” - сериал, с.1
04:15 „Ривърдейл” - сериал, с.1

чеТвърТък, 19 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.1
08:45 „Почти герои” - прик-

люченски, комедия, 
уестърн (САЩ, 1998), 
режисьор - Кристофър 
Гест, актьори - Матю Пе-
ри, Крис Фарли, Юджийн 
Леви и др.

10:45 „Фамилията”  еп. 3,4
13:15 Премиера: „Ривърдейл” - 

сериал, с.1, еп.7
14:00 „Който оцелее, ще 

разказва“ - комедия, 
уестърн (САЩ, 2014), 
режисьор - Сет Макфар-
лан, актьори - Сет Мак-
фарлан, Лиъм Нийсън, 
Чарлийз Терон, Евън 
Джоунс, Уес Стъди, Сара 
Силверман, Нийл Патрик 
Харис, Аманда Сайфред 

16:30 „Непростимо“ - драма, 
уестърн(САЩ, 1992), ре-
жисьор - Клинт Истууд, 
актьори - Клинт Истууд, 
Джийн Хекман, Морган 
Фрийман, Франсис Фи-
шер, Ричард Харис и др.

19:00 „Гробницата на дракона” 
- екшън, приключенски 
(Великобритания, Китай, 
2013), режисьор - Ерик 
Стайлс, актьори - Скот 
Адкинс, Долф Лундгрен, 
Лидия Леонард, Джеймс 
Ланс, Пол Филип Кларк 

21:00 „Джона Хекс” - драма
22:45 „Сделката на доктор 

Парнасъс” - приключен-
ски, фентъзи (Франция, 
Канада, Великобритания, 
2009), режисьор - Тери 
Гилиам, актьори - Джуд 
Лоу, Хийт Леджър,Колин 
Фарел, Джони Деп, Лили 
Коул,Кристофър Плъмър, 
Джони Харис, Том Уейтс, 
Върн Тройър, Андрю 
Гарфилд и др.

01:15 Фамилията” - сериал, с.1

ПеТък, 13 юли
06:00 „Модерно семейство” с.7
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Кое е това момиче” с.5
09:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу 
10:00 „Поли“ - комедия 

(САЩ,1998), режисьор - 
Джон Робъртс, актьори 
- Джина Роуландс, Тони 
Шалуб, Чийч Марин, 
Джей Мор, Трини Алва-
радо, Брус Дейвисън 

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

риал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Играчи” - сериал
18:00 „Щурите съседи“ - сери-

ал
19:30 „Моето семейство“ с.7
20:00 „По средата“ с.7
21:00 „Приятели“ с.10
22:00 Премиера: „ Без пукната 

пара” с.6
23:00 „Хотел „Елеон” с.2
00:00 „Поли“ - комедия 

(САЩ,1998), режисьор - 
Джон Робъртс, актьори 
- Джина Роуландс, Тони 
Шалуб, Чийч Марин, 
Джей Мор, Трини Алва-
радо, Брус Дейвисън и 
др.

02:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

03:00 „Кое е това момиче“ - се-

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

сериал

съБоТа, 14 юли
06:00 „Модерно семейство“ - 

сериал 
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ с.6
08:00 „Слънчева Филаделфия“ 

с.11 
09:00 „Клуб „Веселие” с.6
10:00 Премиера: „Закуска при 

татко“ - комедия (Русия, 
2016), режисьор - Мария 
Кравченко, актьори 
- Юлиана Кошкина, 
Анна Рудницкая, Юри 
Колоколников, Полина 
Максимова и др. 

12:00 „По средата“ - сериал 
14:00 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - се-

риал
17:30 „Щурите съседи“ - сери-

ал
20:30 „Полицейска академия 

7: Мисия Москва” - коме-
дия

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

на” - сериал
01:00 „Клуб „Веселие” - сериал
02:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“ 

- сериал 
04:00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ - 

сериал

неДеля, 15 юли
06:00 „Модерно семейство“ - 

сериал 
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ с.6
08:00 „Слънчева Филаделфия“ 

с.11 
09:00 „Клуб „Веселие” с.6
10:00 „Полицейска академия 

7: Мисия Москва” - коме-
дия

12:00 „По средата“ - сериал 
14:00 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - се-

риал
17:30 „Щурите съседи“ - сери-

ал
20:30 Премиера: „Закуска при 

татко“ - комедия (Русия, 
2016), режисьор - Мария 
Кравченко, актьори 
- Юлиана Кошкина, 
Анна Рудницкая, Юри 
Колоколников, Полина 
Максимова и др. 

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

на” - сериал
01:00 „Клуб „Веселие” - сериал
02:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“ 

- сериал 
04:00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
ПонеДелник, 16 юли 

06:00 „Модерно семейство” с.7
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Кое е това момиче” с.5
09:00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал 
10:00 „Коледна история 

2” - комедия (САЩ, 
Канада,2012), режисьор - 
Брайън Левант, актьори 
- Даниел Стърн, Стейси 
Травис, Браден Ле-
мастърс, Валин Шиней, 
Джерард Планкети др.

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

ал
14:00 „Без пукната пара“ - се-

риал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ - 

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

ал
19:30 „Моето семейство“ с.7
20:00 „По средата“ с.7
21:00 „Приятели“ с.10
22:00 Премиера: „ Без пукната 

пара” с.6
23:00 „Мутра по заместване” 

с.3
00:00 „Коледна история 

2” - комедия (САЩ, 
Канада,2012), режисьор - 
Брайън Левант, актьори 
- Даниел Стърн, Стейси 
Травис, Браден Ле-
мастърс, Валин Шиней, 
Джерард Планкети др.

02:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

03:00 „Кое е това момиче“ - се-
риал

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

сериал

вТорник, 17 юли
06:00 „Модерно семейство” с.8
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Кое е това момиче” с.6
09:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
10:00 „Денят на влюбените” - 

романтичен, комедия 
12:00 „Мутра по заместване“ - 

сериал
12:30 „Щурите съседи” - сери-

ал
14:00 „Без пукната пара“ - се-

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

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

ал
19:30 „Моето семейство“ с.7
20:00 „По средата“ с.7
21:00 „Двама мъже и полови-

на“ с.1
22:00 Премиера: „ Без пукната 

пара” с.6
23:00 „Мутра по заместване” 

с.3
00:00 „Денят на влюбените” - 

романтичен, комедия
02:00 „Модерно семейство“ - 

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

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

сериал
сряДа, 18 юли

06:00 „Модерно семейство” с.8
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Кое е това момиче” с.6

09:00 „Шоуто на Слави“ - ве-
черно ток шоу

10:00 „Природни сили” - ко-
медия (САЩ, 1999), ре-
жисьор - Бронуен Хигис, 
актьори - Афлек, Мора 
Тиърни, Сандра Бълок, 
Стив Зан, Рони Кокс и др.

12:00 „Мутра по заместване“ - 
сериал

12:30 „Щурите съседи” - сери-
ал

14:00 „Без пукната пара“ - се-
риал

15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал 
17:00 „Комиците и приятели“ - 

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

ал
19:30 „Моето семейство“ с.7
20:00 „По средата“ с.7
21:00 „Двама мъже и полови-

на“ с.1
22:00 Премиера: „ Без пукната 

пара” с.6
23:00 „Мутра по заместване” 

с.3
00:00 „Природни сили” - ко-

медия (САЩ, 1999), ре-
жисьор - Бронуен Хигис, 
актьори - Афлек, Мора 
Тиърни, Сандра Бълок, 
Стив Зан, Рони Кокс и др.

02:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

03:00 „Кое е това момиче“ - се-
риал

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

сериал

чеТвърТък, 19 юли
06:00 „Модерно семейство” с.8
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Кое е това момиче” с.6
09:00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
10:00 „Чичо Бък“ - драма, ко-

медия (САЩ, 1989), ре-
жисьор - Джон Хюджис, 
актьори - Джон Кенди, 
Жоан Луиза Кели, Габи 
Хофман, Маколи Кълкин, 
Елейн Бромка, Гаред 
Браун, Ейми Мадиган 

12:00 „Мутра по заместване“ - 
сериал

12:30 „Щурите съседи” 
14:00 „Без пукната пара“
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал 
17:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ - 

сериал
19:30 „Моето семейство“ с.7
20:00 „По средата“ с.7
21:00 „Двама мъже и полови-

на“ с.1
22:00 Премиера: „ Без пукната 

пара” с.6
23:00 „Мутра по заместване” 

с.3
00:00 „Чичо Бък“ - драма, ко-

медия (САЩ, 1989), ре-
жисьор - Джон Хюджис, 
актьори - Джон Кенди, 
Жоан Луиза Кели, Габи 
Хофман, Маколи Кълкин, 
Елейн Бромка, Гаред 
Браун, Ейми Мадиган

02:00 „Модерно семейство“ 
03:00 „Кое е това момиче“ 
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
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ПеТък, 13 юли
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

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

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

съБоТа, 14 юли   
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 3
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Мразя „Свети Валентин” 

– с уч. на Джон Корбет, 
Ния Вардалос, Амир 
Арисън, Рейчъл Драч и 
др.

14.50 „Ченгето от Бевърли 
Хилс 3“ –  с уч. на Еди 
Мърфи, Джон Тени, 
Бронсън Пинчът, Хектор 
Елизондо, Тереза Ран-
дъл, Джъдж Рейнхолд и 
др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

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

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Внедрени в час 2” – с 

уч. на Чанинг Тейтъм, 
Джона Хил, Айс Кюб, 
Питър Стормеър, Амбър 
Стивънс и др. 

22.15 „Царството на Огъня” – с 
уч. на Матю Макконахи, 
Джерард Бътлър, Иза-
бела Скорупко, Крисчън 
Бейл и др.

00.30 „За по-малко от 30 мину-
ти” –  с уч. на Джеси Ай-
зенбърг, Дани Макбрайд, 
Ник Суордсън, Азис Ан-
сари, Майкъл Пеня, Фред 
Уорд и др.

04.50 „Мразя „Свети Валентин” 
– с уч. на Джон Корбет, 
Ния Вардалос, Амир 
Арисън, Рейчъл Драч 

неДеля, 15 юли
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” 
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моята мечтана роля” 

– с уч. на Ерик Мабиус, 
Вирджиния Уилямс, Сте-
фани Пауърс, Мередит 
Бакстър

14.15 „Семейството на добрата 
вещица” – с уч. на Катрин 
Бел, Крис Потър, Матю 
Найт, Сара Пауър, Хана 
Ендикот-Дъглас и др.

16.00 „Като две капки вода“ – 
забавно предаване

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „3 дни да убиеш” – с уч. 

на Кевин Костнър, Хейли 
Стайнфелд, Кони  Нил-
сен, Амбър Хърд, Томас 
Лемарки и др.

22.20 „Инстинкт” – с уч. на 
Антъни Хопкинс, Джон 
Аштън, Мора  Тиърни, 
Куба Гудинг мл., Доналд 
Съдърланд, Джордж 
Дзъндза и др.

00.45 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.15 „Семейството на добрата 
вещица”  – с уч. на Ка-
трин Бел, Крис Потър, 
Матю Найт, Сара Пауър, 
Хана Ендикот-Дъглас и 
др. /п/

03.30 „3 дни да убиеш” – с уч. 
на Кевин Костнър, Хейли 
Стайнфелд, Кони  Нил-
сен, Амбър Хърд, Томас 
Лемарки и др. /п/ 

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПонеДелник, 16 юли 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” 
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм 
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

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

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм 

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

вТорник, 17 юли
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

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

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм 

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/ 

сряДа, 18 юли
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

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

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA 

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм 

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

чеТвърТък, 19 юли 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

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

22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” 

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

04.00 „Войната на розите“ – се-
риен филм /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” – предаване на 
NOVA /п/

ПеТък, 13 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър – анализ и 

прогнози” 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ 
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/ 
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

съБоТа, 14 юли
07:00 „Холивуд” – с Ивелина 

Кунчева/п/ 
07:30 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет 
10:45 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 „Вечните песни” - /п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Букмейкър – анализ и 

прогнози
14:30 Телемаркет 
14:45 „Без монтаж” от седми-

цата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Холивуд”
16:00 ”Интервю” 
16:30  „Патарински Live/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Модна фиеста Албена 

2018”
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
00:30 Спорт в обектива”- /п/

01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 – Повторения

неДеля, 15 юли
07:00 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова /п/
07:30 “Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:00 „Модна фиеста Албена 

2018”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Без монтаж” от седми-

цата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова - /п/
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
16:25 Телемаркет
16:30 „Патарински Live”/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”

22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 Спорт в обектива”-/п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 – Повторения

ПонеДелник, 16 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Холивуд” с Ивелина Кун-

чева /п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ

20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00  Повторения

вТорник, 17 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Беновска пита” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 Патарински Live ” /п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия

19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00  Повторения

сряДа, 18 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ

22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00  Повторения

чеТвърТък, 19 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00  Повторения

ПеТък, 13 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
12.55  Прогноза за време-

то
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини

20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

съБоТа, 14 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
11.00  Новини
11.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2” 
12.00  Новини
12.20  Спорт
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
14.45  прогноза за време-

то и спорт
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
16.00  Новини
16.40  „Европространство” 

с Д. Наумова
17.00  Новини
17.25  Прогноза за време-

то
17.30  новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини

18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00  Новини
20.20  Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30  новини
20.40  Кариера
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.10  Спорт
22.30  новини
22.40  Евромакс
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

неДеля, 15 юли 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  Новини
10.10  Бизнес дейли /п/
10.30  новини
10.35  „Кариера”
11.00  Новини
11.05 „Плюс - минус” /п/ 
11.30 Новини
11.35  „Плюс - минус” /п/ 
12.00  Новини
12.10  „В обектива”
12.30  новини
12.45  Телестар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.40  Бъдете здрави
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  прогноза за време-

то и спорт 

15.00  Новини
16.05  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
17.00  Новини
17.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2”
18.00  Новини
18.15  Времето 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  „Европространство” 

с Д. Наумова
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция - публ. пре-

даване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПонеДелник, 16 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар

16.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение 
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15  Темите 1
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен информаци-
онен блок

вТорник, 17 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп
15.00  Новини

15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок 

сряДа, 18 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Прогноза за време-

то
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то

13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

чеТвърТък, 19 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини

11.10 „Свободна зона с 
Георги Коритаров 3” 

12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок
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ПеТък, 13 юли
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести
14:55 Вместе с Хором. 

Буду петь
15:25 Склифосовский (4 

сезон)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное вре-

мя
18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное вре-

мя
21:00 Юморина
23:25 Торжественная це-

ремония открытия 
XXVII Междуна-
родного фестиваля 
“славянский базар 
в Витебске”

01:05 Аплодисменты, 

аплодисменты... Х/ф
02:20 Зойкина любовь. 

Х/ф
04:05 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
05:10 Вместе с Хором. 

Буду петь
05:40 Пряничный домик

съБоТа, 14 юли
06:10 Чокнутая
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему 

свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-

мя
11:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

12:05 “Измайловский 
парк”. Большой 
юмористический 
концерт

13:55 Ближний круг Игоря 
Клебанова

14:45 Последняя жертва 
Анны. Х/ф

18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Счастье по догово-

ру. Х/ф
00:30 Романтика ро-

манса
01:25 Уходя – уходи. Х/ф
02:55 Александра. Х/ф
04:35 Ближний круг Игоря 

Клебанова
05:30 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

неДеля, 15 юли
06:00 Счастье по догово-

ру. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:55 Пятеро на одного
12:40 От печали до радо-

сти. Х/ф
16:00 Вести
17:30 Три плюс два. Х/ф
18:55 Поддубный. Х/ф
21:00 Легенда №17. Х/ф
23:25 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

01:55 Везучая. Х/ф
03:25 Три плюс два. Х/ф
04:50 Живые истории
05:30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна

ПеТък, 13 юли
6:00 Телеканал «Доброе утро»
9:00 Новости
9:15 Телеканал «Доброе утро»
9:55 «Жить здорово!» (16+)
11:00 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Премьера. «Три аккорда» 

(16+)
23:10 Павел Деревянко, Оксана 

Акиньшина, Роман Мадянов, 
Владимир Толоконников в 
комедии «СуперБобровы» 
(12+)

0:50 Юрий Стоянов, Евгения Брик, 
Михаил Ефремов, Алексей 
Серебряков в фильме «Мос-
ква никогда не спит» (16+)

2:35 Михаил Пуговкин, Олег Даль, 
Георгий Вицин, Леонид Ку-

равлёв в фильме «Не может 
быть!» (12+)

4:10 Аркадий Райкин, Людмила 
Целиковская в фильме «Мы с 
вами где-то встречались»

6:00 Новости

съБоТа, 14 юли
6:00 Новости
6:10 Зоя Фёдорова, Алексей Гри-

бов, Лилиана Алешникова, 
Александр Демьяненко в 
фильме «Взрослые дети»

7:25 Надежда Румянцева, Юрий 
Белов, Алексей Кожевников в 
фильме «Неподдающиеся»

8:50 «Смешарики. Новые приклю-
чения»

9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:10 «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» 
(12+)»

11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:10 Премьера. «Михаил Пугов-

кин. „Боже, какой типаж!“»
13:05 Михаил Пуговкин в фильме 

«Свадьба в Малиновке»
14:40 «Свадьба в Малиновке. Не-

придуманные истории»
15:35 Михаил Пуговкин в комедии 

Леонида Гайдая «Спортло-

то-82»
17:10 «Лучик». Многосерийный 

фильм (12+)
19:00 Вечерние новости (с субти-

трами)
19:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 К Чемпионату мира по фут-

болу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция 
из Большого театра

1:05 Оксана Акиньшина, Михаил 
Галустян, Сергей Шнуров в 
комедии «8 новых свиданий» 
(12+)

2:30 Александр Калягин, Валентин 
Гафт, Армен Джигарханян, 
Михаил Козаков, Тамара Но-
сова в комедии «Здравствуй-
те, я ваша тётя!» (12+)

4:15 Леонид Куравлёв, Татьяна 
Пельтцер, Светлана Свет-
личная в фильме «Ты — мне, 
я — тебе» (12+)

6:00 Новости

неДеля, 15 юли
6:00 Новости
6:10 Инна Гулая, Юрий Никулин в 

фильме «Когда деревья были 
большими» (12+)

7:45 «Смешарики. ПИН-код»
7:55 «Часовой» (12+)

8:25 «Здоровье» (16+)
9:25 «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 Премьера. «Зинаида Кириен-

ко. „Я в кино настрадалась“» 
11:15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12:00 Новости (с субтитрами)
12:25 Премьера. «Александр До-

могаров. Рыцарь печального 
образа» (16+)

13:30 Александр Домогаров в 
фильме «Белая ночь, нежная 
ночь... » (16+)

15:50 «Лучик». Многосерийный 
фильм (12+)

17:45 «Лучше всех!». Избранное
21:00 Воскресное «Время». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа

22:00 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок во Влади-
востоке (16+)

0:15 Александр Демидов, Леонид 
Барац, Ростислав Хаит, Ками-
ль Ларин, Максим Виторган, 
Нонна Гришаева в фильме 
«День выборов» (16+)

2:25 Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая в 
многосерийном фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

Продължава на стр. 25

   

ПеТък, 13 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести  на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот на 

живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край  
14.00 “Дискусионно студио” 
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”  
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти  
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  на 
живо 

18.30 Документален филм
19.00 Класически концерт 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не на живо

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов на 
живо

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. 

22.30 Дневниците на уфолога 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.  
01.00 “Дискусионно студио”  
02.00 „Прокудени от бащин 

край“ 
03.00 “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев 

05.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване  

06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 

съБоТа, 14 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
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
15.15 „През планини и морета“ 
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

18.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване на 
живо

19.30 Новини - централна ин-
формационна 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  

23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков  
01.30 Новини. Прогноза за 

времето  + Другата исто-
рия 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката 

04.00 “Изгнаници клети“ 
04.30 Класическа музика 
05.30 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова 

неДеля, 15 юли
08.00 Ранни вести  на живо 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
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 
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо 

16.00 „Първото благо“ 
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 Джон Лоутън представя - 
док.поредица на ТВ Скат

18.15 „Дневниците на уфолога“ 
-  на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Алтернативи” на живо  
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

22.30 „Час по България“  
23.30 “Фронтално”  
01.30 Новини.Прогноза за вре-

мето
02.00 “Паралакс“ 
03.30 Прокудени от бащин 

край 
04.30 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт 
05.30 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева  

ПонеДелник, 16 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Фолклорен концерт 

12.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия на живо

12.45 Алтернативи - повторе-
ние 

14.15 Паралакс - повторение 
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение 
16.00 Първото благо повторе-

ние
17.00 Документален филм 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” на 
живо

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев на живо

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение

22.30 Класически концерт 
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 Класически изпълнения
06.15 „Всички на мегдана“ - 

Поздравителен концерт 
повторение 

вТорник, 17 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия

10.30 “Директно за културата“ 
на живо

12.30 НОВИНИ - обедна еми-
сия на живо

12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов повторение 
14.00 Дискусионно студио” 

повторение
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ повторе-

ние
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 ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 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

01.00 Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

01.30 “Дискусионно студио”  
повторение 

02.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение

03.30 „Фронтално“ повторение 
05.30 “Разбулване“ - повторе-

ние 
06.30 „Всички на мегдана“ - 

Поздравителен концерт 
повторение
сряДа, 18 юли

07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот  

на живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 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“ - по-
здравителен концерт  на 
живо

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение на 
живо   

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не - на живо

21.00 „Паралакс“ - на живо 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето повторение
22.30 Изгнаници клети 
23.00 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за 

времетоповторение
01.00 “Дискусионно студио” 

повторение
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  повторение 
03.00 “Нови хоризонти“ - пов-

торение 
04.00 Алтернативи - повторе-

ние
05.30 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
повторение

06.30 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
- повторение

чеТвърТък, 19 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести  на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот на 

живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов повторение
14.00 “Дискусионно студио 

повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
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“ - по-
здравителен концерт  на 
живо

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не на живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времетоповторение

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката  на живо

01.00 Новини. Прогноза за 
времетоповторение

01.30 “Дискусионно 
студио”повторение

03.30 “Първото благо“ - повто-
рение 

04.30 „Дневниците на уфолога“ 
- повторение

05.30 “Край Босфора“ повторе-
ние

06.30 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт

ПеТък, 13 юли
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Босове под прикритие - 

5 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 85 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 118 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Страници от живота - 85 

еп. - Сериал 
04:00 Изумрудената огърлица 

- 118 еп. - Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБоТа, 14 юли
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

10:30 Ключът към успеха 
11:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
12:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Седмицата на #Иво 
18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура
22:00 Веществени доказател-

ства - 11 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини
04:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
05:00 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

06:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

неДеля, 15 юли
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
14:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Куче в джобче - 7 еп.- 

Анимация 
17:15 Куче в джобче - 8 еп.- 

Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Веществени доказател-

ства - 11 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев
Evrokom

ПонеДелник, 16 юли
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 86 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 119 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Сентинел - 9 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
04:30 Страници от живота - 86 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 119 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

вТорник, 17 юли
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 87 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 120 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Босове под прикритие - 
6 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Сентинел - 10 еп. - Сери-
ал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
03:45 Босове под прикритие - 

12 еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 87 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 120 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

сряДа, 18 юли
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Не се страхувай! - с Ва-
сил Василев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 88 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 121 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура
21:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
22:00 Сентинел - 11 еп. - Сери-

ал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 88 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 121 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

чеТвърТък, 19 юли
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 89 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 122 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Сентинел - 12 еп. - Сери-

ал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Refresh за здраве 
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за консултация с лекар можете да се 
обърнете към Клиника БоролА, София, 

1202, ул. „Цар Симеон“ 52,
 тел. 02/ 983 62 03, 

e-mail: office@borola.com. 
за по-богата информация посетете

 www.ocolut.com. можете да поръчате 
онлайн на www.momo.bg

Ñ ÎÊÎËÓÒ ÊÎÌÁÈ 
очите са по-млади 
от годините ни

Както тялото, така 
и очите и зрението се 
променят с течение 
на времето. Най-чес-
то срещаните про-
блеми, свързани с на-
предването на годи-
ните, са: нуждата от 
повече светлина, за-
труднения при чете-
не и работа в близ-
ка дистанция, фоку-
сирането на близки-
те предмети, защото 
очните лещи губят 
гъвкавостта си. С на-
предване на възрас-
тта зрението е уяз-
вимо и от навлиза-
не на процента свет-
лина в окото, вслед-
ствие на което се 
появява чувствител-
ност към отблясъ-
ците от уличното 
осветление, отра-
жения на светли-
ната от гладка по-
върхност – стък-
ло, вода. Проме-
ня се и цветовото 
възприятие, на-
блюдават се за-
труднения в раз-
граничаването на 
определени цве-
тове и нюанси. 
Слъзните жлези 
започват да про-
извеждат по-мал-
ко сълзи. А нали-
чието на адекват-
но количество съл-
зи е важен елемент за 
запазване на очното 
здраве и ясния образ. 
Като резултат се усе-
ща дразнене и сухота 
в очите.

При достигане на 
50 и повече години 
пресбиопията се раз-
вива и този период от 
живота е характерен 
с увеличаване на ри-
ска от развитие на 
значителен брой оч-
ни и зрителни про-
блеми. Може да се 
появи промяна в то-
ва колко ясно вижда-
те образите, особе-
но ако сте предраз-
положени към диа-
бет или хипертония. 
Тези хронични със-
тояния могат да ув-
редят фините кръво-
носни съдове на ре-
тината, което причи-
нява загуба на зрени-
ето, което може да е 
трайно. Понякога мо-
же да наблюдавате 
петна и мътнини, ко-
ито всъщност са сен-
ки на плаващи части-
ци в течността, която 
запълва вътрешната 
част на окото. Загу-
бата на периферно 
зрение може да сиг-
нализира за глауко-
ма. Ако правите ли-

нии изглеждат изкри-
вени, вълнообразни 
или имат липсващи 
сегменти в централ-
ната част на зрение-
то, това може да са 
симптоми за свърза-
ната с възрастта ма-
кулна дегенерация.

Явно е, че след оп-
ределена възраст 
очите ни искат под-
крепа и специални 
грижи, за да продъл-
жат да ни служат до 
дълбока старост.

Приемът на око-
лут комби дейст-
ва превантивно сре-
щу основните нару-
шения на зрението, 
които се появяват 
с напредване на 

възраст та. околут 
комби осигурява 
цялостна протекция 
на очите, подпомага 
зрението и функция-
та на ретината, маку-
лата и лещата на око-
то. околут комби е 
първият офталмоло-
гичен продукт, кой-
то съдържа екстра-
кти от четирите най-
мощни протектори 
на зрението – астак-
сантин, проантоци-
анидин, лутеин и зе-
аксантин. Специално 
подбраните съставки 
в околут комби са с 
доказан ефект върху 
очното здраве и оси-
гуряват ефективна 
защита на ретината 
срещу въздействие-
то на свободните ра-
дикали, спомагат за 

тяхното неутрализи-
ране и последващо 
елиминиране от ор-
ганизма. Природните 
антиоксиданти подо-
бряват микроцирку-
лацията и намаляват 
пропускливостта на 
капилярите и пери-
венозната тъкан, ко-
ето ги прави изклю-
чително подходящи 
при съдови уврежда-
ния на ретината.

Околут комби
За здрава 
ретина и 

добро зрение
околут комби 

осигурява оптимална 
грижа за очите, 

като спо-
мага за 

п о д -
дър-
ж а -
н е 
н а 
зри-
т е л -
ната 
о с -
т р о -
та и 
у л е -
с н я -
в а 

адап-
т а -
ц и я -
та на 

очите към тъмнина-
та. Оказва благопри-
ятно въздействие 
върху зрителния ана-
лизатор при умора и 
стареене.

околут комби се 
дозира по 1 расти-
телна капсула на ден 
след хранене.

околут комби не 
причинява нежелани 
ефекти. Предлага се в 
единствената по ро-
да си фармацевтич-
на форма – растител-
ни капсули (VGcaps) – 
100% естествени, без 
съдържание на кон-
серванти, не предиз-
викват алергии, под-
ходящи за вегетари-
анци. Процесът на 
стандартизация га-
рантира чистотата и 
ефективността на вся-
ка капсула.

„ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС“  
ПОМАГА НА ПРОСТАТАТА

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа контакти: Âита Õерб, 

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

Гл. ас. д-р Светлин димитров, д.м.,
Клиника по урология в УмБАл “Александровска”

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

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

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

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

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

га и за стимулира-
не на сексуалната 
енергия. Не забра-
вяйте, че своевре-
менната профилак-
тика с „ПросТаТи-
зал Плюс“ и кон-
султация с уролог 
гарантира здравето 
и сексуалния живот 
при мъжа над 50 го-
дини.

зи е важен елемент за 
запазване на очното 

като спо-
мага за 

зи е важен елемент за 
запазване на очното 

като спо-
мага за 
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CALOREX® е запазена търговска марка на фирма 
БоролА. за консултация с лекар специалист може 
да се обърнете към Клиника БоролА, София 1202, 

ул. „Цар Симеон” 52, тел. 02/983 62 03; 
e-mail: Office@borola.com. за по-богата 
информация посетете www.calorex.bg. 

може да поръчате онлайн на www.momo.bg

Затлъстяването съ-
кращава живота с де-
сет години и води до 
две десетилетия влоше-
но здраве, предупреж-
дават канадски учени. 
Проучването им доказ-
ва още веднъж връзката 
между затлъстяването и 
редица заболявания ка-
то атеросклероза, висо-
ко кръвно налягане, ди-
абет тип 2, сърдечно-съ-
дови заболявания, по-
вишени нива на масти-
те в кръвта и други.

Още един научен ко-
лектив изнася тревожни 
данни за хората с над-
нормено тегло. Против-
но на разпространено-
то схващане, че през ля-
тото по-лесно се свалят 
килограми, те установи-
ха, че един от виновни-
ците за затлъстяването 
са... летните горещини. 
Работата е там, че в же-
гите се дехидратираме. 
Липсата на течности се 
отразява на всички ме-
таболитни процеси. При 

дехидратация тялото гу-
би много енергия и чув-
ството на глад расте. За 
да го потисне, човек за-
почва да яде. И докато 
енергията не се възвър-
не, ще изпитваме глад 
дори и стомахът ни ве-
че да е пълен. А имен-
но това води до затлъс-
тяване.

Прибавете към тези 
нови открития отдавна 
известния факт, че най-
зле понасят жегата де-
белите, възрастните и 
хората с хронични за-
болявания. Адаптация-
та към температурни-
те промени затрудня-
ва организма и отнема 
много от енергията му. 
Затова те се изтощават 
бързо. Всеки излишен 
килограм иска допъл-
нително 150 метра кръ-
воносна система, която 
да обслужва организма, 
който по принцип е на-
товарен от затлъстява-
нето. Щом температури-
те се вдигнат над 28 гра-

дуса, въздухът се наси-
ща с озон. Високата му 
концентрация дразни 
б е л и т е дробо-
ве и 

затрудня-
ва дишането. Оттам се 
натоварва и сърцето. 
"Събуждат" се и всички 
хронични болести.

Изводът от всички 
тези факти е един - от-
слабването е въпрос 
на оцеляване през же-

гите. Можем да си по-
могнем това да стане си-
гурно и безпроблемно, 
като ползваме възмож-

ностите на 
един спе-
ц и а л н о 
създаден 
за целта 
природен 
п р о д у к т 
за нама-
ляване на 
т е г л о т о 
по естест-
вен здра-
вословен 
начин, без 
гладуване 
и без да 
се наблю-

дават стра-
нични дейст-

вия. Вземането на 
1 капсула калорекс 30-
60 минути преди хране-
не води до потискане на 
апетита, увеличава изга-
рянето на мазнини, ща-
ди белтъчините, нама-
лява образуването на 
мазнини, увеличава ос-

новната обмяна. Освен 
това калорекс понижа-
ва нивото на триглице-
ридите и холестерола и 
регулира кръвната за-
хар. След прилагане на 
калорекс в продълже-
ние на осем седмици те-
глото намалява с над 5 
kg, а само с диета – с 2 kg.

калорекс
Топи мазнините 

на корема и 
талията

какво представлява
 калорекс?

калорекс е приро-
ден продукт, комби-
нация от две взаимно-
допълващи се състав-
ки - 500 mg екстракт 
от Garcinia Cambogia 
(хидроксицитрат) и 100 
mcg хром пиколинат.
как действат състав-

ките на калорекс?
Хидроксицитратът 

намалява количество-
то мазнини чрез увели-

чаване на изгарянето и 
потискане на синтеза-
та им. Той има щадящо 
белтъчините действие. 
Потиска апетита и уве-
личава основната об-
мяна. Намалява нивото 
на холестерола и триг-
лицеридите в кръвта и 
води до нормализира-
не на хиперлипидеми-
ята.

Хром пиколинатът 
играе важна роля при 
метаболизма на въгле-
хидратите и мазнините 
и е незаменим коректор 
на инсулина. Той потис-
ка апетита и засилва ос-
новната обмяна. Освен 
това понижава серум-
ния холестерол и уве-
личава нивото на т.нар. 
„добри липопротеини”.

как да приемаме 
калорекс?

По 1 капсула два пъ-
ти дневно половин час 
преди хранене. Продъл-
жително време.

ството на глад расте. За 
да го потисне, човек за-
почва да яде. И докато 
енергията не се възвър-
не, ще изпитваме глад 
дори и стомахът ни ве-
че да е пълен. А имен-
но това води до затлъс-

Прибавете към тези 
нови открития отдавна 
известния факт, че най-
зле понасят жегата де-
белите, възрастните и 
хората с хронични за-
болявания. Адаптация-
та към температурни-
те промени затрудня-
ва организма и отнема 
много от енергията му. 
Затова те се изтощават 
бързо. Всеки излишен 

концентрация дразни 
б е л и т е дробо-

затрудня-

гурно и безпроблемно, 
като ползваме възмож-

ностите на 
един спе-
ц и а л н о 
създаден 
за целта 
природен 
п р о д у к т 
за нама-
ляване на 
т е г л о т о 
по естест-
вен здра-
вословен 
начин, без 
гладуване 
и без да 
се наблю-

дават стра-
нични дейст-

вия. Вземането на 

дробо-
ве и 

затрудня-

ностите на 

за целта 

за нама-
ляване на 
т е г л о т о 

вен здра-
вословен 
начин, без 
гладуване 
и без да 
се наблю-

дават стра-
нични дейст-

вия. Вземането на 

Âå÷å 
нÿма 
да ви 
áоëи!

Чудите се как да премахнете 
нетърпимите болки? 

Чувствате се напрегнати, 
изморени и раздразнителни?

пробвате какво ли не, 
но няма видими резултати? 

обезбол аа е оБезБоляваЩ 
акуПункТурен аПликаТор, който 

може да се прилага при:

поръчайте
 на телефон 
0888 254 210
obezbolaa.com

Цена 19,98 лв. 
Връщане до
30 дни от датата 
на доставка. 

потуши болката в кръста! 
вземи оБезБол АА

 болки в 
          гръбначния стълб
 болки в 
     мускулите
 болки в ставите
 главоболие
 болки във врата 
     и др.
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ÀËÒÎÐÈß и заáоëяванията 
на диõатеëната ñиñтема

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

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

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на 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 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

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

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

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

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

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

Има лек срещу 
магнитните бури
Въпреки че хората нямат сетива за магнитните по-

лета, болните със сърдечно-съдови проблеми и ар-
трити долавят промените и много пациенти реаги-
рат с повишено кръвно налягане и болки в ставите. 
Причините не са ясни, но се предполага, че в дни с 
магнитни бури настъпва рязка промяна в работата 
на хипофизата, надбъбречните жлези и щитовидна-
та жлеза. Това води до непредвидими реакции при 
много пациенти с повишена чувствителност.

какви мерки препоръчва алтернативната ме-
дицина в дни с магнитни бури?
Да се намалят физическата и психическата 

активност. Всяко по-сериозно натоварване на орга-
низма е изпитание за сърцето. Движението на кръв-
та е забавено и на сърцето и мозъка не достига кис-
лород. Организмът реагира с повишено кръвно на-
лягане, най-застрашени са хипертониците.
Да се вземат изпреварващи лекарства. Тряб-

ва да се изпревари магнитната буря, преди тя да е 
изострила старите огнища на възпаление. Добре е да 
се пият леки противовъзпалителни лекарства и ме-
дикаменти против хипертония и диабет, но да се вни-
мава, ако пациентът има склонност към хипотония.
Да се консумират повече антиоксиданти. 

Клетките на тъканите трябва да бъдат защитени от 
обилието на свободни радикали, което се появява 
при магнитни бури. Трябва да се консумират ярко 
оцветени плодове и зеленчуци, които са богати с 
витамините С, А и Е, и риба и морски дарове, доста-
вящи микроелементите селен и цинк.
Да се намалят въглехидратите в храната. 

Промяната в хормоналния фон смущава обмяната. 
Въглехидратите се усвояват по-непълно и се раз-
граждат по-бавно от тъканите. Това води до натруп-
ване на неусвоени захари в червата и повишаване 
на глюкозата в кръвта. Диабетиците са застрашени 
от глюкозен удар.

Вредното влияние на магнитните бури може да 
бъде преодоляно сравнително лесно и пациенти-
те да избегнат болки в ставите и сърдечно-съдови 
инциденти.

1 бр. õ 49 лв. + безплатна доставка (обùо 49 лв.) 
2 бр. õ 45 лв. + безплатна доставка (обùо 90 лв.) 

3 бр. õ 39 лв. + безплатна доставка (обùо 117 лв.)

Ïромоционална цена: 

МОЯТА ТАЙНА ЗА 
ЗДРАВА ПРОСТАТА

Здравейте, прияте-
ли. Искам да споделя 
полезна информация с 
всеки, който знае как-
во е болка при урини-
ране и нарушена ерек-
ция.

Преди една година 
аз успях да се отърва 
от простатита. Напра-
вих го за малко пове-
че от 2 месеца, “уни-
щожих” хроничния 
простатит, който ме 
измъчваше от години, 
а и ми се подобри по-
тентността. Простати-
тът се появи при мен 
преди 8 години. Тогава 
работех по строежите 

този проСтиЧЪК метод е доСтЪпен зА вСеКи. 
тоЙ помАГА нА 93% от ХорАтА.

този проСтиЧЪК метод е доСтЪпен зА вСеКи. 
тоЙ помАГА нА 93% от ХорАтА.

не бях готов.
аз успях да си подо-

бря потентността и да 
се отърва от хронич-
ния простатит напъл-
но! Помогна ми препа-
ратът Менмакс, кой-
то купих, защото ми го 
препоръча един въз-
растен лекар. Но той се 
оказа, че е и най-ефек-
тивен. Освен това ефек-
тът от него се усети поч-
ти веднага.

Сутрешна ерекция 
нямах от 10 години, още 
преди проблемите с по-
тентността. А тук се по-
яви едва няколко дни 
след началото на при-
емането на препара-
та. Искаше ми се да се 
нахвърля на всички же-
ни около мен, добре че 
наблизо е съпругата ми. 
С времето, от Менмакс, 
нещата ставаха само по-
добри.

Започнаха да из-
чезват симптомите на 
простатита. След око-

и си просту-
дих проста-
тата. Появи-
ха се дърпа-
щи болки, 
често ури-
ниране и 
всичко ос-
танало.

През го-
дините опи-

тах антибиотици, раз-
лични народни сред-
ства, лекари. Получиха 
се някакви резултати, 
но хроничният проста-
тит си остана. 

Започнаха проблеми 
с потентността, които, 
както каза докторът, са 
в пряка зависимост от 
заболяването, а това се 
случва при 90% от мъ-
жете, които страдат от 
простатит. В началото 
потенцията стана вяла, 
а след това започна по-
някога да изчезва на-
пълно. Аз съм само на 
47 години и да свърша 
със сексуалния си живот 

продукта „менмакс” можете да поръчате директно на 
телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страница-

та http://tonik.info/manmax/ или в аптеките. 

ло 2-3 месеца си напра-
вих тестове и те показаха, 
че простатит няма. Минаха 
повече от 10 месеца и него 
(простатита) го няма. 

Препоръчах този препа-
рат на няколко от познатите 
ми и той и на тях им помог-
на. Те също се избавиха от 
хроничния простатит, как-
то им изчезнаха и пробле-
мите с потентността. 

Погледнете снимката ми! 
Преди една година за пър-
ви път опитах Менмакс и 
оттогава като че се под-
младих с 10 години. Пър-
вия осезаем ефект усетих 
едва след седмица. Болките 
започнаха да изчезват, чес-
тото уриниране престана. 
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Допринася за оптимизиране когнитивните функции 
на мозъка, насърчава паметта и концентрацията. Има 
профилактично действие срещу невродегенеративни 
и мозъчно-съдови нарушения и преждевременно старе-
ене на невроните при напредване на възрастта, силен 
стрес, интензивни умствени натоварвания. Притежава 
адаптогенно, невропротективно, антиоксидантно и 
антитромботично действие. Подпомага оросяването 
на мозъка по естествен начин. 

435 mg, 30 капсули

Оптимизира когнитивните 
функции на мозъка, насърчава 
паметта и концентрацията. 

Сербо IQ  
мемори комплекс

Всяка капсула от Сербо IQ съдържа 
екстракт от листата на готу 
кола, L-глутамин, стандартизиран 
екстракт от листата на двуделен 
гинко, BioPS® от соеви зърна, дос-
тавящ 25 mg фосфатидил-серин, 
фосфатидилхолин (от соеви зърна) 
- 50 мг, както и стандартизиран 
екстракт от листа на розмарин. 

За повече информация: www.revita.bg  
или на тел. 02 9530583

Съставките в продукта са 
доказано ефективни и безо-
пасни, НЕ ПРОМЕНЯТ съня и 
настроението и НЕ ПРЕДИЗ-
ВИКВАТ ЗАВИСИМОСТ!

ТЪРСЕТЕ В  

АПТЕКИТЕ! 

Подходящ за употре-
ба от възрастни и хора, 
подложени на умствени 
натоварвания, студен-
ти и ученици. 

 www.revita.bg 

АПТЕКИТЕ! 
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Как ставите да ни служат по-дълго време и има ли 
начин да повлияем състоянието им в летните месеци?

Пълен преглед и 
диагностични изследвания на
простатната жлеза за 25 лв.

През юли може да се възползвате от 
50% отстъпка от стойността на пакет „Про-
филактика на простатната жлеза“ в Хил клиник. 
Пакетът е конструиран специално за нуждите на 
мъжете над 50-годишна възраст и гарантира ця-
лостна диагностика на простатата им. Включва 
IPSS индекс, ректален преглед, ехографско из-
следване, измерване големината на железата, из-
мерване на остатъчната урина, консултация със 
специалист въз основа на извършените тестове 
за подходящо лечение.

Скринингът е препоръчителен за всички мъ-
же над 50 г. и силно препоръчителен за пациен-
ти над 45 г. с фамилна обремененост, когато те-
хни роднини са диагностицирани с рак на прос-
татата. Статистиката сочи, че при тях рискът от 
развитие на злокачествен процес в жлезата е 
силно завишен.

Повечето простатни карциноми имат бавно 
развитие и първоначално не дават никакви симп-
томи. Затова ежегодната среща със специалист е 
животоспасяваща. Ракът на простатата дава ме-
тастази в лимфните възли и костите. Тогава обаче 
е прекалено късно за ефективно лечение. Ранна-
та диагностика на заболяването дава 100% шанс 
за пълно излекуване.

за ваше удобство запазете 
предварително час 

на тел. 02 439 3131, Хил клиник, 
бул. „Ал. пушкин“ 71, София

С настъпване на есента ставите, които носят тежестта на тялото, започват да напомнят, че е добре да се погрижим и за тях. затова, за да 
избегнем и намалим оплакванията, е добре да предприемем някои мерки още през лятото. дегенерацията на ставите се нарича остеоартроза.
Остеоартрозата е най-

често срещаното заболява-
не сред населението в на-
преднала възраст, което во-
ди до влошаване качеството 
на живот поради съпътства-
щата болка и ограничаване 
на движенията в засегнати-
те стави.

За симптомите и възможностите за 
повлияване разговаряме с доц. д-р 
владимир русимов, началник на кли-
никата по артроскопска травматоло-
гия към ВМА - София.

кои стави най-често са
 засегнати от остеоартроза?

Остеоартрозата може да засегне 
всяка става в тялото на човека, но най-
често това са ставите, които са подло-
жени на голямо натоварване - тазобе-
дрена, колянна, ставите на гръбнач-
ния стълб и малките стави на ръцете. 
Заболяването се характеризира с на-
стъпващи дегенеративни промени в 
ставния хрущял и последващо разра-
стване на костната тъкан. С годините 
при повишено натоварване на става-
та и механичния стрес, който тя полу-
чава, се стига до увреждане на став-
ния хрущял.

  кои са водещите
 симптоми? 

При всеки пациент сим-
птоматиката на заболяване-
то се проявява по различен 
начин. Най-честите симпто-
ми обаче са болка в ставите,  
която се провокира при дви-
жение и най-често се проявя-

ва вечерно време след натоварването 
през деня.При тежка остеоартроза се 
стига до пълна загуба на хрущяла, ко-
ето причинява триене между самите 
кости. Това състояние се характеризи-
ра със силна болка, дори и при покой, 
както и с ограничаване способността 
за движение в засегнатата става. Дру-
ги симптоми са скованост, оток на ста-
вата и деформирането й.

как може да се повлияе, за да 
се забави прогресията на болестта?

Ставните заболявания не са лечи-
ми дефинитивно. Не могат да бъдат из-
коренени и премахнати завинаги. За-
това целта на терапията е да се под-
бере добра комбинация от лекарства, 
хранителни добавки и терапевтични 
методи, които да овладеят болката в 
ставите, да забавят прогресията на 
болестта и дегенерацията на ставния 

хрущял за възможно най-дълъг пери-
од. При остеоартрозата няма излеку-
ване, но е много важно да се забави 
по-нататъшното развитие на болестта, 
защото в обратния случай се стига или 
до  оперативно лечение, или до инва-
лидизиране. Когато се потърси навре-
ме специалист и се започне лечение, 
има модерни препарати, наречени 
хондропотектори, които подпомагат 
поддържането на нормалната струк-
тура и функция на ставния хрущял и 
са в състояние да осигурят по-добро 
качество на живота на пациента. Та-
къв препарат е стабил форте, чиито 
компоненти, приложени в конкретна-
та комбинация, взаимно усилват и до-
пълват резултатността си.

стабил форте съдържа глюкоза-
мин сулфат и екстракт от хрущял на 
акула, стандар-
тизиран към 
х о н д р о и т и н 
сулфат. Глюко-
заминът вли-
яе благоприят-
но на процеси-
те на възстано-
вяване на хру-
щялите. Съдър-

жащият се натурален хондроитин в 
хрущяла на акула защитава срещу де-
генерация на хрущяла и дава устой-
чивост при деформация при физиче-
ски усилия. Компонентите на стабил 
форте подобряват възстановяването 
на ставния хрущял и имат пряко въз-
действие върху възпалителните ме-
диатори, отговорни за разрушаване-
то му.

какво друго е необходимо да 
знаем и правим, за да облекчим 

болката и сковаността на ставите?
 Умерената двигателна активност 

е жизненоважна за хрущялната тъкан 
– така се осигурява по-доброто под-
хранване на хрущяла с хранителни ве-
щества и се осигуряват свойствата му. 
Препоръчва се и постепенно нама-
ляване на наднорменото телесно те-

гло, както и облекчаване 
на сковаността чрез 
локално приложе-

ние на крем като Стабил крем напри-
мер. Кремът Стабил крем подпомага 
кръвоснабдяването и благодарение 
на висококонцентрираните екстракти 
от бозвелия и джинджифил доприна-
ся за облекчаване на възпалението, 
сковаността и ставната подвижност. 

вашите препоръки?
Като подходяща комбинация за 

дългосрочно третиране и поддържа-
не на ставния хрущял аз препоръчвам 
използването на крем Стабил крем за-
едно с приема на таблетките стабил 
форте, защото се убедих в добрия 
клиничен резултат от комбинирано-
то им действие. Приемът на стабил 
форте за поне три месеца през лято-
то предполага по-слабо изразена сим-
птоматика през есента и зимата, кога-
то обикновено имаме обостряне. Па-
циентите се чувстват добре и отново 
извършват обичайните си ежеднев-
ни дейности.
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Çà äà íå ïðîïóñêàì 
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Не помня кога се роди любовта ми към 
футбола, но винаги съм бил привлечен към 
играта. Рядко пропускам мач на любимия 
си отбор и следя с интерес новините око-
ло него. А Световното първенство очаквам 
с нетърпение. Направил съм планове за все-
ки мач – приятели, вкусна храна, удобен ди-
ван и голям телевизор. 

Но нали обикновено плановете се размина-
ват с реалността. На 62 години съм и доско-
ро си мислех, че съм в отлично здравословно 
състояние. От няколко месеца страдам от 
много чести позиви за уриниране. Събуждам 
се през нощта. Това нарушава съня ми и по-
сле трудно заспивам. Така целият ми след-
ващ ден също е провален. С честите си ста-
вания събуждам и съпругата си и така през 
деня се превръщаме в едни сърдити и кисе-

ли старчоци, които трудно комуникират 
помежду си. И не свършва с това. Сядаме да 
гледаме нещо по телевизията и аз отново 
усещам позиви за уриниране. Вече няколко 
пъти изпускам гола на любимия си отбор и 
споделянето с приятелите. Повторенията 
не са същото. Това не само че нарушава мо-
ето ежедневие и спокойствие. Не само че на-
рушава плановете ми, но и е изключително 
унизително. Близките ми ме гледат с при-
теснение и съжаление. 

Докторът ми препоръча ProstaRen (Прос-
тРен). Предупреди ме, че в първите няколко 
дни до седмица посещенията до тоалет-
ната ще зачестят, но сам ще забележа, че 
струята е по-обилна и след този период 
на изчистване ще усетя облекчение. Видях, 
че е билков продукт, и се зарадвах, защото 

предпочитам да не приемам тежки лекар-
ствени средсства със странични ефекти. 
За мое учудване след десетина дни дори и 
не усетих как просто позивите се разреди-
ха и няколко поредни нощи ставам само по 
веднъж или изобщо не се събуждам. Сънят 
ми се нормализира и отношенията със съ-
пругата ми също. 

А аз толкова много отлагах признаването 
на проблема от срам или от гордост. Сега 
вече мога да говоря спокойно за това. Знам, 
че има решение и че здравето много често 
е въпрос на избор. 

Сега с удоволствие ще следя Световното 
първенство и няма да се притеснявам, че  
ще изпусна най-важните моменти. 

Благодаря ти, Простарен!   
росен кръсТев,  62 години 

Простарен e специално разработена синергична формула за гри-
жа за здравето на простатата. Съдържа висококачествени расти-

телни екстракти от Върбовкa, Гроздово семе и Селен от нату-
рален източник, в най-усвоимата му за организма форма L-Се-
ленометионин. Те действат благоприятно едновременно върху 
различни симптоми, свързани с неразположенията на простата-
та. Възпират растежа на епителните клетки при уголемена прос-
тата; подпомагат естествената дейност на простатната жлеза на 
различни нива; действат противовъзпалително и антибактери-
ално; предпазват от туморни израждания. 

Простарен (ProstaRen) може да се използва както като съ-
пътстващ традиционното лечение, така и като негова алтерна-
тива. Чрез Простарен се ограничават страничните негативни 
ефекти, появяващи се често след продължително медикаментоз-
но лечение или чрез оперативна намеса. Простарен може да се 
използва удачно и след оперативно лечение. Търсете в аптеки-
те или онлайн на www.botanic.cc  Само сега ще получите допъл-
нителни 15 таблетки подарък! 

жа за здравето на простатата. Съдържа висококачествени расти-

те или онлайн на www.botanic.cc  Само сега ще получите допъл-
нителни 15 таблетки подарък! 

Деловодителка от София, разказва 
за билкова тинктура, която я е спасила 

от високото кръвно и холестеролаот високото кръвно и холестеролаот високото кръвно и холестерола

Öена: 

ничка и 
с високо 
кръвно, 
но това 
не беше 
п р е ч к а , 
тъй като 
бях свик-
нала с 
тази ди-
агноза.

Е д и н 
ден оба-
че всич-

ко се промени и жи-
вотът ми се обърна 
на 180 градуса! Как-
то си седях на бюрото 
в работата, изведнъж 
ми стана много лошо. 
Закараха ме в болни-
цата и започнаха да 
ми правят изследва-
ния. Оказа се, че съм 
направила остър ми-
окарден инфаркт и 
че артериите ми са 
запушени и не могат 
да пропускат цирку-
лиращата кръв добре. 
Преди да ме изпишат 

две думи, станах нор-
мален здрав човек. 
След месец и полови-
на отидох на преглед 
и ми направиха ЕКГ и 
пълна кръвна картина. 
Резултатите бяха неве-
роятни!

Кръвното беше 
110/70, нямах аритмия, 
всичко си беше влязло 
в норма. Сега вече хо-
дя отново на работа и 
се грижа за близките 
си, чувствам се здра-
ва и жизнена. Препо-
ръчвам на всички мои 
близки този продукт 
кардиоксин. 

от болницата, докторът 
ми изписа едно лекар-
ство - „кардиоксин“, ка-
за, че е само на билко-
ва основа, но така добре 
изчиства кръвоносните 
съдове от натрупания 
холестерол и регулира 
кръвното, че го изпис-
вали за профилактика на 
всеки втори пациент. Аз, 
като чух, така се обна-
деждих, веднага се оба-
дих на сина ми и го пра-
тих да ходи да го търси 
по аптеките. 

Като се прибрах вкъ-
щи, започнах приема на 
кардиоксин. И наис-
тина! Чудото стана! Не 
веднага, но лекарство-
то си вършеше работа-
та бавно и сугурно. Пър-
вия месец не почувствах 
почти нищо. След около 
месец всичко започна да 
се променя – всеки ден 
границите на кръвното 
падаха, започнах да се 
чувствам жизнена, въз-
върна ми се апетитът, с 

продукта „Кардиоксин“ можете 
да поръчате директно на телефон 0877 72 10 40.

Както и на интернет страницата: 
http://tonik.info/cardioxin/ или в аптеките.

1 бр. õ 49 лв. + Безплатна доставка /Обùо: 49 лв./
2 бр. õ 45 лв. + Безплатна доставка /Обùо: 90 лв./

3 бр. õ 39 лв. + Безплатна доставка /Обùо: 117 лв./

Искам да разкажа 
моята история - как 
след години ходене 
по мъките се спра-
вих с високото кръв-
но, което щеше да ме 
убие. 

Аз съм Соня Петро-
ва и съм на 57 години, 
все още работеща ба-
ба на две прекрасни 
внучета. Работя като 
деловодителка в за-
вода по електроника 
в София. 

По природа вина-
ги съм била леко пъл-

"Благодарна съм на лекарите, че ме спасиха и ми дадоха втори шанс!
Сега и аз ще помагам на хората!" - казва Соня.
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Детски свят За най-малките

Охлювче

Страницата подготви  Кристина ДОБРеВА

Íîâè çúáêè

Жарко юлско слънце грее,
в града трудно се живее.
„елате! – мамят ни вълните
и гларусите, и скалите –
тук по-синьо е небето
и очаква ви морето!”
Бързо стегнахме багажа
и ето, вече сме на плажа!

Скачам с пояса и плувам
и по пясъка лудувам.
миди, охлюви събирам
и рапанчета намирам.
С бате замък построихме,
с безброй миди украсихме,
с вълните дълго поиграхме,
радостни, щастливи бяхме.

Сутринта – беда голяма!
Следи от замъка ни няма!

„това, деца, не е беда,
морето прави си шега.
Снощи морското вълнение
грабнало е вашето творение.”
така с веселие, игри
се нижат летните ни дни.

елате всички на море,
ще се чувствате добре!
здраве слънцето раздава,
а морето закалява!

лили венеЦиянова

Äúæä è ÷àäúð÷å

ÐАÁÎÒÍА ÌÅÖАÍА
Станала рано зарана
нашата Меца-мецана.
Съчки в гората събрала,
огън висок си наклала,
та да направи чорбица
Меца на своите дечица.
Сипала бобец и ето,
скоро запяло котлето.
Литнала пàра нагоре,
Меца сама си говори:
- Сложих солта и пипера,
само къде да намеря
стръкченце-две меродия,
гозба да видите вие?
Сетих се! Кума Лисана
е домакиня прибрана,
всички в гората я знаем,
чакай да взема назаем!
Меца, с пантофи обута,

тръгнала тъй, за минута,
бързо, додето е време,
стрък меродийка да вземе.
Нека играят децата,
чудо ще стане чорбата!
Бързала Меца, но спряла -
сивото зайче видяла.
- Жив ли си, здрав ли си, братко? -
тя заприказвала сладко. -
Хапваш ли честичко зеле?... -
Час или два отлетели.
-Ех, че ме, Зайо, залиса,
бързам, отивам при Лиса!
Тръгнала Меца, но тука
чула кълвачът да чука.
- Слушай, другарю, от вчера
мисля си да те намеря:
чукаш от тъмно в гората,
рано ми будиш децата!...
Eто и ти ме залиса,

Най-бързо гъбите растат от дъжд,
а днеска той изля се изведнъж 
и дворът заприлича на река…
Момиченце стои с чадър в ръка -
замислено е малкото дете:
„Дали от дъжд чадърчето расте?”
Страхува се: тъй както го държи –
и като гъба ще се удължи?

Тогава колко смешно ще е само:
то малко, а чадърчето – голямо!

галина Божилова

Нека всички са наясно –
ново зъбче ми порасна!
Сякаш чудна фея Зъбка
си е посадила гъбка!
Ама вижте ме добре –
зъбчетата май са две!
Е, най-после горд съм аз,
че ще бъда в първи клас.
Ако нямаше ги тях,
щях да съм съвсем за смях!
Щях да фъфля, да боботя
и неясно да ломотя.
Също тъй - не ще да скрия –
с никой няма да се бия,
да не би с един юмрук
да ги отнесе оттук.
Почвам с грижите веднага
точно както се полага.
Търкам с четката старателно
сутрин, вечер – обезателно.
И ще се усмихвам вече -
не съм щърбаво човече.

уляна иванова

бързам, отивам при Лиса!
После решила да мине
Меца край свои роднини.
Първо се спряла при Ежко.
- Чух, че настинал си теж-
ко,
имал си кашлица, хрема,
чуй, аспирини да вземаш!
Чай си свари от тинтява,
топъл го пий - да те сгрява...
Ух, че ме, Ежко, залиса,
сбогом, отивам при Лиса!
Спряла се Меца за малко
и при кумеца си: - Жалко,
пак ти съдрали кожуха!
Приказки разни се чуха -
уж си се вмъкнал в кошара,
а те натупал овчаря...
Ех, че ме, Вълчо, залиса,
сбогом, отивам при Лиса!
- Чук-чук! А в тази хралупа
лешници кой ли си трупа?
Ти ли си тук, Рунтавелке,

ти ли си тук, хубавелке?
Трупай, събирай - да има!
Скоро ще дойде и зима...
Ах, че ме, сестро, залиса,
сбогом, отивам при Лиса!
Тук-там Мецана поспряла -
ей месечина изгряла,
светнали ясни звездици,
млъкнали горските птици.
- Бре, що ли става чорбата?
Как ли са гладни децата?
Може без стрък меродия,
чакай назад да завия!
Хукнала Меца веднага,
хукнала Меца да бяга,
в тъмното потна се връща,
спира пред своята къща.
Гледа - извряла чорбата,
гладни заспали децата...
Пустата Меца-мецана,
стана за смях из Балкана!

леда Милева

След сребърния едър дъжд
излезе охлювче веднъж,
пълзящо тихичко, без глас,
щом грейна слънчице над нас.

С черупка – къщичка на гръб,
и от градината навън
измъкнало се от калта
с издадени 
напред рогца.

- Кажи ми, 
охлювче добро,
къде си тръгнало 
само?
По леп-
кави-
т е 
т и 

следи
майка ти ще те намери ли?

силвия Милева, 
варна
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Конгресът, който погреба 
санстефанска България

Гибелта на Бенковски 
На 24 май 1876 г. за-

гива Георги Бенковски. 
Водачът на Априлско-
то въстание в Четвърти 
революционен окръг е 
роден под името Гаврил 
Груев Хлътев в Коприв-
щица. След дълги стран-
ствания и приключения 
из цялата Османска им-
перия през 1875 г. той 
попада сред българска-
та емиграция в Букурещ, 
която организира въс-
тание в Българско. Със 
своя ярък характер, ре-
шителност, самоувере-
ност и харизма бързо се 
налага като главен апос-
тол в Пловдивски (Па-
нагюрски) окръг, къде-
то първоначално за во-
дач е определен Пана-
йот Волов. По времето 
на бунта неотлъчно до 
него върви помощник-
апостолът Захари Стоя-
нов, който след то-
ва пише безценни-
те „Записки по бъл-
гарските въстания“ 
– неповторим и ве-
ликолепен разказ 
за драматичните 
събития от 1876 г. 

След сърцераз-
дирателния мо-
мент, в който Бен-
ковски наблюда-
ва от върха на пла-
нината горящото Пана-
гюрище и всички раз-
бират, че въстанието е 
потъпкано, Хвърковата-
та чета се разпада. Бен-
ковски заедно със свои 
другари потеглят към 
Стара планина с надеж-
дата да успеят да се спа-
сят в Румъния. В послед-
ните дни от живота на 
войводата групичка-
та се свива до 4 души – 
Бенковски, Захари Стоя-
нов, отец Кирил Слепов 
и чужденеца Стефо Дал-

матинеца. Прегладнели 
и премръзнали, в Tете-
венския балкан те попа-
дат на овчари. Един от 
тях, на име Нею, ги во-
ди до друг – извест-
ния дядо Вълю, кой-
то изиграва черна 
роля в убийството 
на войводата. Дока-
то групата се укри-
ва в колиба в Балка-
на, Вълю започва да 
изпълнява коварния 
план на турците, пре-
следващи бунтовници 
из планината. Шайката 
е предвождана от хаджи 
Люзгяр бей. По заръка 
на турците Вълю насто-
ява групата да не бърза 
да тръгва, лъже ги, че в 
Троян е избухнало въс-
тание, и накрая ги пре-
карва по точно опреде-
лен маршрут, където на 
пусия дебнат турците. 

Над река Костина до се-
ло Рибарица турците на-
бързо стъкмяват мост, 
откъдето да преминат 
бунтовниците. Само За-
хари Стоянов се усъм-
нява в цялата работа, но 
когато си отваря устата 
да възрази, вече е къс-
но. „Ти трябва да знаеш, 
че не се намираме на 
пловдивския мост вър-
ху Марица, но в Тете-
венския балкан на река 
Костина - отговори Бен-
ковски, като се и обър-

матинеца. Прегладнели 
и премръзнали, в Tете-
венския балкан те попа-
дат на овчари. Един от 
тях, на име Нею, ги во-
ди до друг – извест-
ния дядо Вълю, кой-
то изиграва черна 
роля в убийството 
на войводата. Дока-
то групата се укри-
ва в колиба в Балка-
на, Вълю започва да 

следващи бунтовници 
из планината. Шайката 
е предвождана от хаджи 
Люзгяр бей. По заръка 
на турците Вълю насто-

на мястото. Оказало се, 
че дядо Вълю бил на-
значен за пазач на мос-
товете в Рибарица. Тък-
мо около кървавото 
мостче приятелите на 
Захари Стоянов започ-
нали да разпитват ста-

реца за събитията от 
1876 г. Без да разпоз-
нае оцелелия бун-
товник, бившият ов-
чар започнал нерв-
но да разказва, усе-
щайки, че неговата 
роля в трагичното 
събитие ще бъде раз-

крита. Най-накрая За-
хари Стоянов му раз-

крил кой е и след като 
изслушал неговия раз-
каз, му простил. Писа-
телят осъзнавал, че „та-
кива били времената“, 
че овчарят едва ли раз-
бирал цялата ситуация, 
бил уплашен и объркан. 
Накарали го да се по-
моли „на Георги“ да му 
прости. „Георги, прос-
ти ме, чедо! Съгреших! 
Моли се богу за моята 
черна душа - говореше 
той и следваше да це-
лува кръста и прави по-
клони. Подир всичко то-
ва старецът стъпи вече 
съвсем на друга почва. 
Той не трепереше и не 
се боеше вече, като че 
да бе излязъл сам Геор-
ги от гроба и му каже, че 
го прощава. - Десят го-
дини време аз съм бил 
изгубен човек, никому 
нищо не бях казал, сън 
не можех да спя - след-
ваше да говори той. - Се-
га ми олекна вече, като 
че се изповядах и при-
частих. Бийте ме, коле-
те ме, все едно ми хваща 
вече!“, припомня Заха-
ри Стоянов. Дядо Вълю 
със собствените си ръце 
издялва първия кръст, 
който обозначава мяс-
тото край реката, къде-
то загива водачът на Ап-
рилското въстание. 

и другите балкански на-
роди нямат пълноправ-
ни представители.

На 1/13 юли 1878 г. е 
подписан Берлинският 
договор, съгласно кой-
то е унищожен Сансте-
фанският мирен дого-
вор и България е раз-
покъсана на пет части – 
Северна България и Со-
фийска област образу-
ват автономно васално 
княжество на Османска-
та империя, Южна Бъл-
гария с изкуственото 
име Източна Румелия 
остава като автоном-
на провинция в съста-
ва на Османската импе-
рия. Северна Добруджа 
е дадена на Румъния, 
Одринска Тракия и Ма-
кедония отново са вър-
нати на Турция, а земи-
те около Пирот, Враня и 
Ниш отиват при Сърбия.

Берлинският дого-
вор нарушава народно-
стното, историческото, 
културното и политиче-
ското единство на на-
шия народ, изгражда-
но през вековете. Тези 
пет разпокъсани части 
от снагата на сансте-
фанска България през 
следващите десетиле-
тия тръгват по разли-
чен път на развитие. 
След разпокъсването 
на страната от Берлин-
ския конгрес нашият 
народ, вместо да насо-
чи усилията си към ико-
номическо, културно и 
политическо издигане, 
е принуден няколко де-
сетилетия да води бор-
ба и да пролива реки от 
кръв за обединение на 
земите си.

За постигане на на-
ционално единение на 

българските територии 
нашите деди и бащи ор-
ганизират три въстания 
– Кресненско-Разлож-
кото (1878-1879), Гор-
ноджумайското (1902) 
и Илинденско-Преобра-
женското (1903). Всич-
ките завършват с неус-
пех. Убити са хиляди съ-
народници, хиляди ста-
ват бежанци, опожаре-
ни са стотици селища.

В стремежа си пак да 
осъществи национално 
обединение България 
води и взема участие 
в пет кръвопролитни 
войни – Сръбско-бъл-
гарската (1885), двете 
Балкански войни (1912-
1913), Първата светов-
на война (1914-1918) и 
Втората световна вой-
на (1939-1945). Но и тези 
войни не донасят обе-
динението на земите ни. 

България дава в тях сто-
тици хиляди убити и ра-
нени, хиляди бежанци, 
загубва нови територии 
и претърпява две наци-
онални катастрофи. Ро-
жба на Берлинския до-
говор е и македонски-
ят въпрос, който пове-
че от столетие създа-
ва напрежение между 
държавите от Балкан-
ския полуостров.

Едва ли има село или 
град в България, които 
по вина на Берлинския 
договор не са дали скъ-
пи жертви за обедине-
нието на разпокъсана-
та ни страна. Сред тях е 
и моето родно село Гор-
на Козница, Кюстендил-
ско, което дава 31 свид-
ни жертви.

александър ТиМев, 
с. горна козница, 

обл. кюстендил

На 19 февруари 
1878 г. (3 март 
1878), неделя, в 

Сан Стефано е подпи-
сан предварителен ми-
рен договор между Ру-
сия, Румъния, Черна го-
ра, Сърбия и османска 
Турция. На политическа-
та карта на Европа въз-
кръсва Третата българ-
ска държава като трибу-
тарно княжество с хрис-
тиянско управление и 
собствена армия. Него-
вата територия е около 
170 000 кв. км и обхваща 
почти всички наши зе-
ми, населени с българи.

Австро-Унгария, Ан-

глия и други западни 
държави обаче са про-
тив образуването на го-
ляма православна бъл-
гарска държава в сър-
цето на Балканския по-
луостров. Те искат ко-
ренна ревизия на Сан-
стефанския мирен дого-
вор. За целта в Берлин 
е свикан конгрес (1/13 
юни 1878 г. – 1/13 юли 
1878 г.), който да пре-
разгледа Санстефан-
ския мирен договор. 
В неговата работа взе-
мат участие Русия, Гер-
мания, Австро-Унгария, 
Англия, Италия, Фран-
ция и Турция. България 

на наназад. Това бе сбо-
гом от негова страна... 
Тия са последните него-
ви думи!... Свършил-нес-
вършил той последната 
си дума, бачо Вълю, на-
шият благодетел, преда-
ният дядо Вълю, когото 

н а р и -
ч а х м е 
б а щ а , 
г л е -
дам, че 
п ъ л з и 
по зе-
м я т а , 
к а т о 
четве-
р о -
ножно 
живот-

но, и отиде да се затули 
зад едно паднало на зе-
мята дърво“, пише Заха-
ри Стоянов. Естествено, 
всички дула на пушки-
те са насочени към Бен-
ковски, защото потеря-
та много добре е знаела 
кой е. Затова от цялата 
група всъщност загива 
само той. Главата му е 
отсечена и разнасяна за 
назидание по целия път 
от Тетевен до София. 

Години по-късно За-
хари Стоянов се връща 

В периода 1867-1868 г. сред българските революци-
онни среди настъпва раздвижване, което води до ня-
колко четнически акции. Една от най-големите чети от 
този период е Зайчарската чета, в която вземат учас-
тие около 160 патриоти. Водач на четата е Иван Кулин 
- участник и организатор на няколко въстания в Севе-
розападна България, най-голямото от които избухва 
през 1850 г. и по мащаб е съизмеримо с Априлското.

Организирането на четата е насърчено лично от 
сръбския княз Михаил, с когото се среща Иван Кулин.  
С оглед на изострените отношения между Сърбия и 
Османската империя целта е четата да навлезе в Бъл-
гария и при благоприятни условия да предизвика въс-
тание. Кулин води разговори и със сръбския военен 
министър, който обещава помощ и позволява на бъл-
гарския подпоручик на сръбска служба Йеремия Бъл-
гаров да се включи в четата. Сърбите тайно въоръжа-
ват 160 българи, които се отправят към тогавашната 
сръбско-турска граница, за да навлязат в нашите зе-
ми. Тя се съсредоточава в с. Вотина (Зайчарско - об-
ласт, населена масово с българи, както и по-голямата 
част от тогавашната Източна Сърбия).

На паметната дата 20 април, но 1867 г. четата е по-
строена от войводата Иван Кулин, който предава во-
дачеството на опитния във военното дело Йеремия 
Петров Българов. Дружината носи със себе си и зна-
ковото за българската освободителна борба знаме на 
Първата българска легия.

Четниците тайно преминават границата, но още пре-
ди да встъпят в сражение, са предадени от "братска 
ръка". Като следствие от предателството четниците са 
посрещнати от многобройна турска войска, въоръже-
на дори с артилерия. Това не спира българските родо-
любци, които влизат в кърваво сражение, дават жерт-
ви, но нанасят значително повече поражения на про-
тивника. Те героично дават отпор до момента, в който 
са нападнати в гръб от... сръбската милиция. Този ве-
роломен удар получават българите вместо обещана-
та допълнителна военна помощ. Нещо повече -  сър-
бите арестуват четниците и ги отвеждат към различ-
ни сръбски затвори, а по пътя се гаврят със знамената 
на четата, включително и със знамето на Първата бъл-
гарска легия, участвало в една от най-великите бит-
ки в сръбската история - тази за Белград през 1862 г. 
Съдбата на повечето бойци от Зайчарската чета е не-
известна, след като излежават присъдите си по сръб-
ските затвори. Знае се, че войводата Иван Кулин умира 
през 1870 г., а Йеремия Българов загива като част от 
четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър. Имената 
и на двамата герои потъват в забрава, а историята на 
водената от тях чета  умишлено или не остава скрита 
за широката общественост вероятно поради кривора-
збрано чувство за толерантност и братство спрямо за-
падните ни съседи.

зАБрАвените поБорниЦи

Заé÷аðñêата ÷ета

лобното място на Бенковски
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

сряДа, 11 юли
06:05 Забранена история еп. 1
07:00 Страхотни изобретения
07:25 Загадки в музея
08:15 Кройката на времето
09:20 Американски принцеси за 

милиони долари еп. 2
10:10 Най-големите измами в 

историята еп. 1
11:00 Забранена история еп. 2
11:50 Дълбоко в историята на 

времето
13:40 Тайните на египетските 

пирамиди
15:30 Забранена история, еп. 2
16:20 Страхотни изобретения еп. 

27
16:50 Първата световна война в 

числа еп. 4
17:40 Загадки в музея, еп. 3
18:30 Забранена история, еп. 3
19:20 Конспирация еп. 2
20:10 Истинската война на троно-

ве еп. 2
21:00 География на убийствата
21:50 Мистериите на кралските 

убийства еп. 1
22:35 Първата световна война в 

числа еп. 3
23:25 Проект “Нацизъм” еп. 3
00:20 Забранена история еп. 2
01:10 Страхотни изобретения еп. 

28
01:40 Митове и чудовища еп. 3
02:30 Загадки в музея, еп. 8

чеТвърТък, 12 юли
06:00 Забранена история
07:50 Загадки в музея, еп. 4
08:40 Тайните на египетските 

пирамиди еп. 1
09:35 Тайните на египетските 

пирамиди еп. 2
10:30 Най-големите измами в 

историята еп. 2
11:20 Забранена история еп. 3
12:10 Шестте съпруги на Хенри 

VIII
13:50 Мистериите на кралските 

убийства еп. 3
14:40 Мистериите на кралските 

убийства еп. 4
15:30 Забранена история, еп. 3
16:20 Страхотни изобретения еп. 

28
16:50 Първата световна война в 

числа еп. 5
17:40 Загадки в музея, еп. 4
18:30 Забранена история, еп. 4
19:20 Конспирация еп. 3
20:10 Истинската война на троно-

ве еп. 3
21:00 Залавянето на Клаус Барби
21:55 Черни операции от далеч-

ното минало еп. 2
22:50 Първата световна война в 

числа еп. 4
23:40 Проект “Нацизъм” еп. 4
00:40 Забранена история еп. 3

01:30 Страхотни изобретения еп. 
29

ПеТък, 13 юли
06:10 Забранена история еп. 3
07:05 Страхотни изобретения еп. 

6
07:35 Загадки в музея, еп. 5
08:25 Мистериите на кралските 

убийства еп. 3
09:15 Мистериите на кралските 

убийства еп. 4
10:05 Най-големите измами в 

историята еп. 3
10:55 Забранена история еп. 4
11:45 История на италианската 

храна еп. 1
12:40 История на италианската 

храна еп. 2
13:35 Мощта на вулканите еп. 1
14:30 Мощта на вулканите еп. 2
15:30 Забранена история, еп. 4
16:20 Страхотни изобретения 
16:50 Първата световна война в 

числа еп. 6
17:40 Загадки в музея, еп. 5
18:30 Забранена история, еп. 5
19:20 Конспирация еп. 4
20:10 Истинската война на троно-

ве еп. 4
21:00 Черни операции от далеч-

ното минало
23:45 Проект “Нацизъм” еп. 5
00:40 Забранена история еп. 4
01:30 Страхотни изобретения

съБоТа, 14 юли
06:30 Страхотни изобретения 
07:40 Забранена история
10:15 Империята на Хитлер: пла-

нът за след войната еп. 2
11:05 В търсене на съкровището 

на нацистите
13:30 Времето, което промени 

света
14:25 Вулканични одисеи еп. 4
15:15 Инките: Господари на небе-

сата еп. 2
16:20 Мистериите на кралските 

убийства еп. 5
17:10 Рим: империя без предел 

еп. 4
18:20 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 5
19:05 Империя на царе
20:05 37 дни - пътят към Първата 

световна война еп. 1
21:00 Нашата световна война еп. 1
22:00 Истинският доктор Живаго
23:00 101 герои на 20-ти век еп. 7
23:50 Черни операции от далеч-

ното минало еп. 5
00:45 Убийци от древността еп. 7
01:35 Въоръжени мъже: Изкуство-

то на войната еп. 5
неДеля, 15 юли

06:15 Страхотни изобретения 
07:30 Загадки в музея
09:00 Селцето еп. 2
10:00 37 дни - пътят към Първата 

световна война еп. 3

10:55 Конспирация 
12:35 Най-големите измами в 

историята
14:15 Забранена история 
16:45 Истинската война на троно-

ве 
19:55 Кралски братовчеди на 

война еп. 2
21:00 Нашата световна война еп. 2
22:00 Записки на младия лекар
22:50 Забранена история
00:30 Мистериите на кралските 

убийства еп. 3
01:20 Конспирация еп. 3
02:15 Митове и чудовища еп. 1

ПонеДелник, 16 юли
07:00 Страхотни изобретения
07:25 Мощта на вулканите 
09:20 Най-големите измами в 

историята еп. 4
10:10 Забранена история еп. 5
11:00 Империя на царе
13:10 Залавянето на Клаус Барби
14:10 Истинският доктор Живаго
15:10 Забранена история, еп. 5
16:00 Страхотни изобретения 
16:30 Втората световна война: 

цената на империята еп. 1
17:25 Загадки в музея, еп. 6
18:10 Забранена история, еп. 6
19:00 Конспирация еп. 5
19:55 Историята на Египет еп. 1
21:00 Помпей: нови разкрити 

тайни
22:00 Невидимите градове на 

Италия еп. 1
22:55 Първата световна война в 

числа еп. 5
23:45 Проект “Нацизъм” еп. 6
00:40 Забранена история еп. 5
01:30 Страхотни изобретения

вТорник, 17 юли
06:20 Страхотни изобретения еп. 

17
07:00 Забранена история еп. 1
07:45 Залавянето на Клаус Барби
08:40 Истинският доктор Живаго
09:40 Най-големите измами в 

историята еп. 5
10:30 Забранена история еп. 6
11:20 Помпей: нови разкрити 

тайни
12:25 Невидимите градове на 

Италия еп. 1
13:25 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия еп. 1

14:20 Американски принцеси за 
милиони долари еп. 3

15:10 Забранена история, еп. 6
16:00 Страхотни изобретения 
16:30 Втората световна война: 

цената на империята еп. 2
17:25 Загадки в музея, еп. 7
18:10 Забранена история, еп. 1
19:00 Конспирация еп. 6
19:55 Историята на Египет еп. 2
21:00 Реформацията: Свещената 

война на Европа
21:55 Инквизиция еп. 2

22:45 Първата световна война в 
числа еп. 6

23:35 Източна Прусия по времето 
на Хитлер еп. 1

00:20 Забранена история еп. 6
01:10 Страхотни изобретения

 еп. 2
01:40 Времето, което промени 

света еп. 2
02:05 Времето, което промени 

света еп. 6
02:30 Загадки в музея, еп. 1
03:20 Страхотни изобретения 

еп. 1
03:50 Страхотни изобретения 

еп. 1
04:20 Загадки в музея, еп. 9
05:10 Реформацията: Свещената 

война на Европа
сряДа, 18 юли

06:05 Забранена история еп. 5
07:10 Забранена история еп. 2
08:00 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия еп. 1

08:55 Американски принцеси за 
милиони долари еп. 3

09:45 Най-големите измами в 
историята еп. 6

10:30 Забранена история еп. 1
11:20 Дълбоко в историята на 

времето еп. 2
12:15 Дълбоко в историята на 

времето еп. 3
13:10 Реформацията: Свещената 

война на Европа
14:05 Нашата световна война еп. 1
15:10 Забранена история, еп. 1
16:00 Страхотни изобретения 
16:30 Втората световна война: 

цената на империята еп. 3
17:25 Загадки в музея, еп. 8
18:10 Забранена история, еп. 2
19:00 Конспирация еп. 7
19:55 Историята на Египет еп. 3
21:00 География на убийствата 
21:50 Мистериите на кралските 

убийства еп. 2
22:40 Белези от Нанкин еп. 1
23:40 Източна Прусия по времето 

на Хитлер еп. 2
00:30 Забранена история, еп. 1
01:20 Страхотни изобретения
01:50 Времето, което промени 

света
чеТвърТък, 19 юли

06:05 Забранена история еп. 6
07:00 Страхотни изобретения 
07:30 Загадки в музея, еп. 9
08:15 Реформацията: Свещената 

война на Европа
09:10 Нашата световна война еп. 1
10:10 Най-големите измами в 

историята еп. 1
11:00 Забранена история еп. 2
11:50 Шестте съпруги на Хенри 

VIII еп. 3
12:40 Шестте съпруги на Хенри 

VIII еп. 4
13:30 Мистериите на кралските 

убийства еп. 5
14:20 Мистериите на кралските 

убийства еп. 6
15:10 Забранена история, еп. 2
16:00 Страхотни изобретения
16:30 Втората световна война: 

цената на империята еп. 4
17:25 Загадки в музея, еп. 9
18:10 Забранена история, еп. 3
19:00 Конспирация еп. 8
19:55 Историята на Египет еп. 4
21:00 Истинският доктор Живаго
22:00 Черни операции от далеч-

ното минало еп. 7
22:50 Белези от Нанкин еп. 2
23:50 Хората на Хитлер еп. 1
00:45 Забранена история, еп. 2
01:35 Страхотни изобретения 
02:05 Времето, което промени 

света еп. 4
02:30 Времето, което промени 

света еп. 8
02:55 Загадки в музея, еп. 3
03:40 Страхотни изобретения 
04:40 Загадки в музея, еп. 11
05:25 Мъртвият викинг еп. 2

ПеТък, 20 юли
06:15 Забранена история еп. 1
07:00 Страхотни изобретения 
07:25 Загадки в музея, еп. 10
08:15 Мистериите на кралските 

убийства еп. 5
09:00 Мистериите на кралските 

убийства еп. 6
09:50 Най-големите измами в 

историята еп. 2
10:40 Забранена история еп. 3
11:30 История на италианската 

храна еп. 3
12:25 История на италианската 

храна еп. 4
13:20 Мистерията на катакомбите
14:15 Невидимите градове на 

Италия еп. 1
15:10 Забранена история, еп. 3
16:00 Страхотни изобретения 
16:30 Втората световна война: 

цената на империята еп. 5
17:25 Загадки в музея, еп. 10
18:10 Забранена история, еп. 4
19:00 Конспирация еп. 9
19:55 Дневниците на Венера
21:00 Черни операции от далеч-

ното минало еп. 4
21:55 Черни операции от далеч-

ното минало еп. 5
22:50 Черни операции от далеч-

ното минало еп. 6
23:45 Хората на Хитлер еп. 2
00:40 Забранена история, еп. 3
01:30 Страхотни изобретения еп. 

5
02:00 Времето, което промени 

света еп. 5
02:25 Времето, което промени 

света еп. 9
02:50 Загадки в музея, еп. 4
03:35 Страхотни изобретения
04:30 Загадки в музея, еп. 12
05:15 Дневниците на Венера

съБоТа, 21 юли
06:15 Забранена история
10:20 Империята на Хитлер: пла-

нът за след войната еп. 3
11:10 В търсене на съкровището 

на нацистите 
13:45 Времето, което промени 

света
14:35 Вулканични одисеи еп. 5
15:30 Подемът на цивилизацията 
16:25 Мистериите на кралските 

убийства еп. 6
17:15 Невидимите градове на 

Италия еп. 1
18:20 Загадъчни средновековни 

убийства еп. 6
19:05 Империя на царе еп. 3
20:05 37 дни - пътят към Първата 

световна война еп. 2
21:00 Нашата световна война еп. 2
22:00 Китай от времето на Мао
22:55 101 герои на 20-ти век еп. 8
23:50 Черни операции от далеч-

ното минало еп. 6
00:45 Убийци от древността еп. 4
01:35 Въоръжени мъже: Изкуство-

то на войната еп. 6
02:25 Времето, което промени 

света еп. 6
02:50 Времето, което промени 

света еп. 1
03:20 Страхотни изобретения 
03:50 Загадки в музея, еп. 5
04:35 Загадки в музея, еп. 13
05:20 Китай от времето на Мао

неДеля, 22 юли
06:20 Страхотни изобретения 
07:10 Загадки в музея, еп. 1
08:00 Селцето еп. 3
09:05 Войната на асовете еп. 1
10:00 Конспирация еп. 7
10:50 Конспирация еп. 8
11:45 Най-големите измами в 

историята еп. 1
12:35 Най-големите измами в 

историята еп. 2
13:25 Забранена история
15:55 Вътрешен поглед към крал-

ския двор
19:10 Последните кралски особи 

на Русия еп. 1
20:05 Невидимите градове на 

Италия еп. 1
21:00 Нашата световна война еп. 3
22:00 Записки на младия лекар
22:50 Забранена история
00:30 Мистериите на кралските 

убийства еп. 4
01:20 Конспирация еп. 4
02:10 Времето, което промени 

света еп. 7
02:35 Времето, което промени 

света еп. 2
03:00 Страхотни изобретения
03:30 Загадки в музея, еп. 6
04:15 Загадки в музея, еп. 1
05:05 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха историята 
еп. 2

05:55 Забранена история еп. 1

ПонеДелник, 23 юли
07:00 Загадки в музея, еп. 11
07:45 Мистерията на катакомбите
08:40 Невидимите градове на 

Италия еп. 1
09:35 Най-големите измами в 

историята еп. 3
10:25 Забранена история еп. 4
11:15 Хенри VII: Зимният крал
12:20 Реформацията: Свещената 

война на Европа
13:20 Истинският доктор Живаго
14:20 Китай от времето на Мао
15:20 Забранена история, еп. 4
16:10 Страхотни изобретения
16:40 Втората световна война: 

цената на империята еп. 6
17:40 Загадки в музея, еп. 11
18:30 Забранена история, еп. 5
19:20 Конспирация еп. 10
20:10 Личният живот на кралските 

особи еп. 1
21:00 Мистерията на катакомбите
22:00 Невидимите градове на 

Италия еп. 2
22:55 Империята на Хитлер: пла-

нът за след войната еп. 1
23:45 Бойни кораби еп. 1
00:35 Забранена история, еп. 4
01:25 Страхотни изобретения
01:55 Времето, което промени 

света
вТорник, 24 юли

06:10 Забранена история еп. 3
07:00 Страхотни изобретения 
07:25 Загадки в музея, еп. 12
08:10 Истинският доктор Живаго
09:05 Китай от времето на Мао
10:00 Най-големите измами в 

историята еп. 4
10:50 Забранена история еп. 5
11:40 Невидимите градове на 

Италия 
13:30 Последните кралски особи 

на Русия еп. 2
14:25 Американски принцеси за 

милиони долари еп. 4
15:20 Забранена история, еп. 5
16:10 Страхотни изобретения
16:40 Втората световна война: 

цената на империята еп. 7
17:40 Загадки в музея, еп. 12
18:30 Забранена история, еп. 6
19:20 Конспирация еп. 11
20:10 Личният живот на кралските 

особи еп. 2
21:00 Тайните общества еп. 1
22:00 Инквизиция еп. 3
22:50 Империята на Хитлер: пла-

нът за след войната еп. 2
23:40 Бойни кораби еп. 2
00:30 Забранена история, еп. 5
01:20 Страхотни изобретения 
01:50 Времето, което промени 

света еп. 9
02:15 Времето, което промени 

света еп. 4
02:40 Загадки в музея, еп. 8
03:25 Страхотни изобретения 
04:25 Загадки в музея, еп. 3

сряДа, 11 юли
05:30 „Женени с деца” 
06:30 „Полицаите от Чикаго” 
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 3 
08:45 „Военни престъпления” 
10:00 „Черният списък”   
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 5 
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 3
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък”  
15:45 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 3, 2 епизода
17:00 „Моби Дик” – приклю-

ченски филм с уч. на 
Уилям Хърт, Итън Хоук, 
Доналд Съдърланд, Чар-
ли Кокс, Джилиан Андер-
сън, Еди Марсан  , I част 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили

20:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3

21:00 „Пожарникарите от 
Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 5

22:00 „Бойка: Фаворитът” – ек-
шън с уч. на Скот Адкинс, 
Теодора Духовникова, 
Юлиан Вергов, Башар 
Рахал, Петьо Петков, 
Валентин Ганев, Владо 
Михайлов, Владимир 
Колев, Христо Петков, 
Мартин Форд 

00:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3 

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

чеТвърТък, 12 юли
05:30 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 3, 2 епизода 
06:30 „Полицаите от Чикаго”  
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 3 
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”   
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 5
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 3
14:00 „„Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък”  
15:50 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 3, 2 епизода
16:50 „Героят и страшилището” 

– екшън с уч. на Чък Но-
рис, Брин Теър, Джефри 
Крамър, Джак О`Халоран

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили

20:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3

21:00 „Пожарникарите от 
Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 5

22:00 „Шпионин по неволя” – 

екшън-комедия с уч на 
Джеки Чан, Ерик Цанг, 
Вивиан Хсю, Мин Кин 

23:50 „Етажна собственост” 
00:50 Еротичен телепазар

ПеТък, 13 юли
05:30 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 3, 2 епизода 
06:30 „Полицаите от Чикаго”  
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 3 
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”   
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 5 
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 3
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък”  
16:00 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 3
17:00 „Доставчикът” – екшън 

с уч. на Уесли Снайпс, 
Елиза Бенет, Лина Хийди, 
Ралф Браун, Чарлз Денс  

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили

20:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3

21:00 „Пожарникарите от 
Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 5

22:00 „Джурасик парк 3” – 
приключенски екшън с 
уч. на Сам Нийл, Теа Ле-
они, Алесандро Нивола, 
Лора Дърн, Уилям Ейч 
Мейси, Тревър Морган

00:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3 

01:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

03:20 Еротичен телепазар
съБоТа, 14 юли

05:45 „Звярът” – сериал, сезон 
1

06:30 „Без багаж” – предаване 
за туризъм 

07:30 „Топ Гиър: Топ провали” 
– предаване за автомо-
били

08:30 „Топ Гиър – 41 велики 
случки” – предаване за 
автомобили

09:50 „Кобра 11: Обади се!”  0
10:50 „Героят и страшилището” 

– екшън с уч. на Чък Но-
рис, Брин Теър, Джефри 
Крамър, Джак О`Халоран 

12:50 „Национална лотария” 
13:30 „Айк: В навечерието на 

десанта” – военен с уч. 
на Том Селек, Джеймс 
Римар, Тимъти Ботъмс, 
Ян Мюн, Брус Филипс, 
Джон Бах 

15:20 „Делта Форс” – екшън 
с уч. Джо Бишъп, Хана 
Шигула, Джордж Кенеди, 
Мартин Болсъм, Лий 
Марвин, Робърт Фор-

стър 
18:00 „Джурасик парк 3” – 

приключенски екшън с 
уч. на Сам Нийл, Теа Ле-
они, Алесандро Нивола, 
Лора Дърн

20:00 „Следващите три дни” – 
криминален с уч. на Ръ-
сел Кроу, Елизабет Банкс, 
Лиъм Нийсън, Джонатан 
Тъкър 

22:40 „Дони Браско” – крими-
нален с уч. на Ал Пачино, 
Джони Деп, Майкъл 
Мадсън, Бруно Кърби, 
Джеймс Русо, Ан Хечи, 
Робрт Миано 

01:20 Еротичен телепазар
неДеля, 15 юли

06:00 „Теория за големия 
взрив” – сериал, сезон 8, 
2 епизода

07:00 „Топ Гиър: Топ провали” 
– предаване за автомо-
били

08:15 „Топ Гиър – 41 велики 
случки” – предаване за 
автомобили

09:40 „Кобра 11: Обади се!”  0
10:45 „Доставчикът” – екшън 

с уч. на Уесли Снайпс, 
Елиза Бенет, Лина Хийди, 
Ралф Браун

12:50 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:20 „Следващите три дни” – 
криминален с уч. на Ръ-
сел Кроу, Елизабет Банкс, 
Лиъм Нийсън, Джонатан 
Тъкър  

16:00 „Шпионин по неволя” – 
екшън-комедия с уч на 
Джеки Чан, Ерик Цанг, 
Вивиан Хсю, Мин Кин  

17:50 „Ченгето от Бевърли 
Хилс 3” – екшън-комедия 
с уч. на Еди Мърфи, Джон 
Тени, Бронсън Пинчът, 
Джъдж Рейнхолд  

20:00 „Моби Дик” – приклю-
ченски филм с уч. на 
Уилям Хърт, Итън Хоук, 
Доналд Съдърланд, Чар-
ли Кокс, Джилиан Андер-
сън, Еди Марсан  , II част

22:00 „Истината” – екшън 
-трилър с уч. на Анди 
Гарсия, Форест Уитакър, 
Ева Лонгория, Ким Коутс, 
Дебора Кара Юнгер, Сти-
вън Бауер, Лара Данс 

00:15 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:40 Еротичен телепазар
ПонеДелник, 16 юли

05:30 „Женени с деца” – сери-
ал, сезон 3, 2 епизода 

06:30 „Полицаите от Чикаго”  
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 3 
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”   

11:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили 

12:00 „Пожарникарите от Чи-
каго” – сериал, сезон 5 

13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 3
14:00 „Военни престъпления” 
14:50 „Черният списък”  
15:50 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 3, 2 епизода
17:00 „Царството на огъня” – 

приключенски екшън с 
уч. на Матю Макконъхи, 
Крисчън Бейл, Джерард 
Бътлър, Изабела Скоруп-
ко, Скот Мутър, Дейвид 
Кенеди  

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили

20:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3

21:00 „Пожарникарите от 
Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 5

22:00 „Спешни мерки” – 
екшън с уч. на Долф 
Лундгрен,Поли Шанън, 
Ротафорд Грей, Конрад 
Дън, Алекс Карзис, Лари 
Дей, Даниел Кеш 

00:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3 

01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 

вТорник, 17 юли
05:30 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 3, 2 епизода 
06:30 „Полицаите от Чикаго”  
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 3 
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”   
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 5 
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 3
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък”  
16:00 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 4
16:30 „Инстинкт” – трилър с уч. 

на Антъни Хопкинс, Куба 
Гудинг Джуниър, Доналд 
Съдърланд, Мора Тиър-
ни

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили

20:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3

21:00 „Пожарникарите от 
Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 5

22:00 „На мушка” – кримина-
лен екшън с уч. Куба 
Гудинг Джуниър, Долф 
Лундгрен, Луис Ман-
дилор, Клаудия Басолс, 
Андрю Бикнел, Лео Гре-
гъри, Лиа Синчевици 

00:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3 

01:00 Еротичен телепазар

сряДа, 18 юли
06:00 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 4 
06:30 „Полицаите от Чикаго”  
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 3 
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”   
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 5 
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 3
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък”  
16:00 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 4, 2 епизода
17:00 „Моби Дик” – приклю-

ченски филм с уч. на 
Уилям Хърт, Итън Хоук, 
Доналд Съдърланд, Чар-
ли Кокс, Джилиан Андер-
сън, Еди Марсан  , II част 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили

20:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3

21:00 „Пожарникарите от 
Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 5

22:00 „Безпаметно” – екшън 
с уч. на Долф Лундгрен, 
Дани Трехо, Вивика Ан-
джанета Фокс, Майкъл 
Пайр, Натасия Малте, 
Джон Лауглин, Ейнджъл 
Конуел 

23:50 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3 

00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

чеТвърТък, 19 юли
05:30 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 4, 2 епизода 
06:30 „Полицаите от Чикаго”  
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 3 
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”   
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 5 
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 3
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък”  
16:00 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 4, 2 епизода
17:00 „Специален отряд: Огнен 

полет” – екшън с уч. на 
Гейбриъл Махт, Робърт 
Патрик, Карли Поуп 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили

20:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3

21:00 „Пожарникарите от 
Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 5

22:00 „Дивергенти: Предани” – 
екшън с уч. на Шейлийн 
Удли, Тео Джеймс, Наоми 
Уотс, Джеф Даниълс, 
Октавия Спенсър, Рей 

Стивънсън, Зоуи Кравиц, 
Енсел Елгорт, Маги 

00:30 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3 

01:30 Еротичен телепазар
ПеТък, 20 юли

05:30 „Женени с деца” – сери-
ал, сезон 4, 2 епизода 

06:30 „Полицаите от Чикаго”  
07:30 „В.И.П” – сериал, сезон 3 
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”   
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 5 
13:00 „В.И.П” – сериал, сезон 3
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък”  
15:50 „Женени с деца” – сери-

ал, сезон 4, 2 епизода
16:50 „Файъруолкър” – прик-

люченски екшън с уч. на 
Чък Норис, Луис Госет 
Младши, Джон Рис-Дей-
вис, Сони Ландъм, Мелъд 
Андерсън 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили

20:00 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3

21:00 „Пожарникарите от 
Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 6

22:00 „Годзила” – екшън-фан-
тастика с уч. на Матю 
Бродерик, Жан Рено, 
Ханк Азария, Мария 
Питило, Кевин Дън, Ара-
бела Фийлд, Дъг Савант, 
Хари Шиърър, Майкъл 

00:50 „Етажна собственост” – 
сериал, сезон 3 

01:50 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

04:15 Еротичен телепазар
съБоТа, 21 юли

05:50 „Без багаж”
06:30 „ Топ Гиър: Най-лошата 

кола в историята” 
08:15 „Топ Гиър – 41 велики 

случки” 
09:40 „Кобра 11: Обади се!”  0
10:40 „Файъруолкър” – прик-

люченски екшън с уч. на 
Чък Норис, Луис Госет 
Младши, Джон Рис-Дей-
вис, Сони Ландъм, Мелъд 
Андерсън  

12:50 „Национална лотария” 
13:30 „Аса и осмици” – уестърн 

с уч. на Тим МакКой, 
Луана Уолтърс, Уилър 
Оакман, Дж. Франк Глен-
дън, Чарлз Стивънс, Ърл 
Ходинс 

15:15 „Специален отряд: Огнен 
полет” – екшън с уч. на 
Гейбриъл Махт, Робърт 
Патрик

17:10 „Годзила” – екшън-фан-

тастика с уч. на Матю 
Бродерик, Жан Рено, 
Ханк Азария, Мария 
Питило, Кевин Дън, Ара-
бела Фийлд, Дъг Савант, 
Хари Шиърър, Майкъл 

20:00 „Хатфийлд и МакКой” – 
исторически филм с уч. 
на Кевин Костнър, Бил 
Пакстън, Том Берин-
джър, Пауърс Бут, Джена 
Малоун, Андрю Хауърд, 
Линдзи Пулсифър, Ноел 
Фишер , I част

22:10 „Хана” – екшън-трилър 
с уч. на Сирша Ронан, 
Ерик Бана, Кейт Бланшет, 
Оливия Уилямс, Джейсън 
Флеминг, Том Холандър, 
Тим Бекман, Джесика 
Барден 

00:30 Еротичен телепазар
неДеля, 22 юли

06:00 „Теория за големия 
взрив” – сериал, сезон 8, 
2 епизода

07:20 „Топ Гиър – 41 велики 
случки” – предаване за 
автомобили

10:00 „Кобра 11: Обади се!”  0
11:00 „Аса и осмици” – уестърн 

с уч. на Тим МакКой, 
Луана Уолтърс, Уилър 
Оакман, Дж. Франк Глен-
дън, Чарлз Стивънс, Ърл 
Ходинс  

12:50 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Хатфийлд и МакКой” – 
исторически филм с уч. 
на Кевин Костнър, Бил 
Пакстън, Том Берин-
джър, Пауърс Бут, Джена 
Малоун, Андрю Хауърд, 
Линдзи Пулсифър, Ноел 
Фишер , I част 

15:30 „Дивергенти: Предани” – 
екшън с уч. на Шейлийн 
Удли, Тео Джеймс, Наоми 
Уотс, Джеф Даниълс, 
Октавия Спенсър, Рей 
Стивънсън, Зоуи Кравиц, 
Енсел Елгорт, Маги Кю  

18:00 „Мъже в черно” – екшън 
с уч. на Уил Смит, Томи 
Лий Джоунс, Линда 
Фиорентино, Винсънт 
Д’Онофрио, Тони Шалуб  

20:00 „Кралят на скорпионите: 
Издигането на воина” 
– приключенски екшън 
с уч. на Майкъл Копон, 
Карън Дейвид, Саймън 
Куотърман, Том Ву, Ан-
дреас Вишневски 

22:15 „Престъпно предгра-
дие” – екшън с уч. на Пол 
Уокър, Давид Бел, Брус 
Рамзи, Каталина Денис 

00:10 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:30 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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Български26 Най-гледаните тв програми

11 юли, сряДа
06:30 България сутрин 
09:30 Писмата на кралица Вик-

тория - филм
10:30 Сянката на Елена
11:30 Мамчета
12:00 Как станах руснак
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Глухар 
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отвътре - филм
16:30 Операция „Тежка вода“
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Операция „Тежка вода“
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът
00:00 Новините ON AIR
00:30 Операция: „История“
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят   
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин 
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1

12 юли, чеТвърТък
06:30 България сутрин 
09:30 Писмата на кралица Вик-

тория - филм
10:30 Сянката на Елена
11:30 Мамчета
12:00 Как станах руснак
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

14:15 Глухар 
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отвътре - филм
16:30 Операция „Тежка вода“
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Операция „Тежка вода“
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът
00:00 Новините ON AIR
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят   
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин 
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

13 юли, ПеТък
06:30 България сутрин 
09:30 Уилям и Кейт - филм
10:30 Сянката на Елена
11:30 Мамчета
12:00 Как станах руснак
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: „История“
14:15 Глухар 
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отвътре - филм
16:30 Операция „Тежка вода“
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Операция „Тежка вода“
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподозре-

ни с Георги Лозанов
23:00 Довереникът
00:00 Новините ON AIR
00:30 Q&A
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят  
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин 
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо

14 юли, съБоТа
06:30 Операция: „История“
07:30 Историята на Барак Оба-

ма 
08:30 Авиошоу с Александър 

Богоявленски
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева

09:30 Състезанието на живота 
им

10:00 Страната на изобретате-
лите

10:30 Фамилно – токшоу с Деля-
на Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъ-

жичка
14:00 Черни коне
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на важни-

те въпроси от политиката 
с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

20:00 Роден със сребърна лъ-
жичка 

21:00 Черни коне

21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога
23:00 Левиатан – драма, Русия, 

2015 г.; режисьор: Ан-
дрей Звягинцев; в ролите: 
Алексей Серебряков, 
Елена Людова, Роман 
Мадианов

01:15 Кино – поредица на DW
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: „История“
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A

15 юли, неДеля
06:30 Брюксел 1
07:30 Осама Бин Ладен: Войната 

срещу тероризма 
08:30 Необичайните заподозре-

ни с Георги Лозанов
09:30 Състезанието на живота 

им
10:00 Страната на изобретате-

лите
10:30 Фамилно – токшоу с Деля-

на Маринова 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъ-

жичка
14:00 Черни коне
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: „История“ – 
предаване с Росен Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 1864
20:00 Роден със сребърна лъ-

жичка 
21:00 Черни коне
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога
23:00 Малки драми – драма, 

САЩ, 2014 г.; режисьор: 
Сара Колангело; в ролите: 
Елизабет Банкс, Бойд 
Холбрук, Рани Спрингър, 
Джош Лукас и др.

00:45 Кино – поредица на DW
01:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов

01:30 Новините ON AIR 
02:00 Q&A

03:00 Новините ON AIR
03:30 Видимо и невидимо
04:30 VIB
05:00 Новините ON AIR
05:30 Операция: „История“

16 юли, ПонеДелник
06:30 България сутрин 
09:30 Лудостта на принц Чарлс
10:30 Сянката на Елена
11:30 Мамчета
12:00 Как станах руснак
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1
14:15 Глухар 
15:00 Великите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отвътре
16:30 Операция „Тежка вода“
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Тамплиерите
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол
23:00 Похитени
00:00 Новините ON AIR
00:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят   
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин 
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо 

17 юли, вТорник
06:30 България сутрин 
09:30 Даяна - фаталната нощ
10:30 Сянката на Елена
11:30 Мамчета
12:00 Как станах руснак
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A
14:15 Глухар 
15:00 Великите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отвътре
16:30 Неразделни – сериал, 

драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Тамплиерите
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни
23:00 Похитени
00:00 Новините ON AIR
00:30 Брюксел 1
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят   
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин 
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A

18 юли, сряДа
06:30 България сутрин 
09:30 Даяна - разследването
10:30 Сянката на Елена
11:30 Танц на ръба – сериал, 

драма
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Глухар 
15:00 Великите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отвътре
16:30 Неразделни – сериал, 

драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Тамплиерите
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни
23:00 Похитени
00:00 Новините ON AIR
00:30 Операция: „История“
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят   
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин 
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1

19 юли, чеТвърТък
06:30 България сутрин 
09:30 Любимият монарх на Хит-

лер
10:30 Сянката на Елена
11:30 Танц на ръба – сериал, 

драма
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

14:15 Глухар 
15:00 Великите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отвътре
16:30 Неразделни – сериал, 

драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Тамплиерите
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Похитени
00:00 Новините ON AIR
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят   
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин 
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

20 юли, ПеТък
06:30 България сутрин 
09:30 Съдбата на принц Уилям
10:30 Сянката на Елена
11:30 Танц на ръба – сериал, 

драма
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: „История“
14:15 Глухар 
15:00 Великите
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отвътре
16:30 Неразделни – сериал, 

драма
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят
20:30 Тамплиерите
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподозре-

ни с Георги Лозанов
23:00 Похитени
00:00 Новините ON AIR
00:30 Q&A
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят  
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин 
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо

21 юли, съБоТа
06:30 Операция: „История“
07:30 Подбудите на семейство 

Клинтън
08:30 Авиошоу с Александър 

Богоявленски
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева

09:30 Състезанието на живота 
им

10:00 Страната на изобретате-
лите

10:30 Фамилно – токшоу с Деля-
на Маринова 

12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъ-

жичка
14:00 Черни коне
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на важни-

те въпроси от политиката 
с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Ганиела 
Ангелова

20:00 Роден със сребърна лъ-
жичка 

21:00 Втори в листата – полити-
чески сериал

21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога
23:00 Пречупена – драма, 

Великобритания, 2014 г.; 
режисьор: Руфъс Норис; 
в ролите: Килиън Мърфи, 
Тим Рот, Зана Мариано-
вич, Робърт Емс

00:30 Новините ON AIR
01:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Опорни хора 
Ангелова
03:00 Новините ON AIR
03:30 Операция: „История“
04:30 Характери
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A

22 юли, неДеля
06:30 Брюксел 1
07:30 Просвещение: Историята 

на 14-ия Далай Лама 
08:30 Необичайните заподозре-

ни с Георги Лозанов
09:30 Състезанието на живота 

им
10:00 Страната на изобретате-

лите
10:30 Фамилно 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъ-

жичка
14:00 Черни коне
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети 
на българи със световно 
признание и постижения, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: „История“ – 
предаване с Росен Петров

17:30 Видимо и невидимо – ко-
ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 1864
20:00 Роден със сребърна лъ-

жичка 
21:00 Втори в листата – полити-

чески сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога
23:00 Тото героят – драма, 

комедия, фантастика, 
Белгия/Франция/Герма-
ния, 1991 г; режисьор: 
Жако Ван Дормал; в ро-
лите: Мишел Буке, Жо де 
Баке, Томас Годе, Сандрин 
Бланк и др.

01:00 Новините ON AIR 
01:00 Колела

Фокс

сряДа, 11 юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 911
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Не си мой тип
22:55 Касъл
00:50 Завинаги
01:45 Семейният тип
02:30 Легион
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:25 Семейният тип
05:10 Легион

чеТвърТък, 12 юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 24: Наследството
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Паранормално
22:30 Паранормално
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги
01:45 Семейният тип
02:10 Семейният тип
02:30 Легион
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Семейният тип
04:50 Семейният тип
05:10 Легион

ПеТък, 13 юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Паранормално
13:00 Паранормално
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги
01:45 Семейният тип
02:30 Легион
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Семейният тип
04:50 Семейният тип
05:10 Легион

съБоТа, 14 юли
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Всичко е под контрол
10:05 Чък за късмет
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Планетата на маймуните
16:45 Всичко е под контрол
17:10 Всичко е под контрол
17:40 Всичко е под контрол
18:10 Всичко е под контрол
18:35 Светкавицата
19:30 Кога ще пристигнем?
21:30 Паранормално
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 911
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви

03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

неДеля, 15 юли
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Всичко е под контрол
08:55 Всичко е под контрол
09:20 Всичко е под контрол
09:45 Всичко е под контрол
10:05 Кроманьонецът
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Кога ще пристигнем?
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Всичко е под контрол
18:35 Светкавицата
19:30 Соларис
21:30 Паранормално
22:00 Чикаго
22:55 Не си мой тип
23:20 Не си мой тип
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

ПонеДелник, 16 юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Чикаго
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги
01:45 Семейният тип
02:10 Семейният тип
02:30 Легион
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Семейният тип

04:50 Семейният тип
05:10 Легион

вТорник, 17 юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 911
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги
01:45 Семейният тип
02:10 Семейният тип
02:30 Легион
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:25 Семейният тип
04:50 Семейният тип
05:10 Легион

сряДа, 18 юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 911
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Не си мой тип
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Семейният тип
02:10 Семейният тип
02:30 Легион
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство

04:25 Семейният тип
04:50 Семейният тип
05:10 Легион

чеТвърТък, 19 юли
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Паранормално
22:55 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Семейният тип
02:30 Легион
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:25 Семейният тип
04:50 Семейният тип
05:10 Легион

ПеТък, 20 юли
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Паранормално
13:00 Паранормално
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Семейният тип
02:10 Семейният тип
02:30 Легион
03:15 Последният човек на 

Земята

03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Семейният тип
04:50 Семейният тип

съБоТа, 21 юли
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Всичко е под контрол
10:05 Кога ще пристигнем?
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Соларис
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Всичко е под контрол
18:35 Светкавицата
19:30 Двойна печалба
21:30 Паранормално
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 911
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

неДеля, 22 юли
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Всичко е под контрол
09:50 Кланът Тененбаум
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Двойна печалба
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Всичко е под контрол
18:35 Светкавицата
19:30 Да спиш с врага
21:30 Паранормално
22:00 Чикаго
22:55 Не си мой тип
23:20 Не си мой тип
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

ПонеДелник, 23 юли
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив

08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Чикаго
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Семейният тип
02:10 Семейният тип
02:30 Дълбоката държава
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Семейният тип
04:50 Семейният тип
05:10 Дълбоката държава

вТорник, 24 юли
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 911
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Дълбоката държава
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство

он еър



11.VII. - 17.VII.2018 г.
28

Български 27Забавни минути

Îòãîâîðè îò áð. 27
ñòð. 27 ñòð. 31

воДоравно: Горила, Авицена, Ам, Либела, Апаратура, Сегед, Матура, Абак, Мо-
лекула, Еритема, Нил, Нара, Свити, Ер, Кефир, Било, Ело, Батак, Кака, Клен, Ол, Само-
вар, Коли, По, Ира, Анорак, То, Китира, Отолит, Ма, Дам, Татами, Епитет, Питагор, Ни-
вата, Сити, Олаф (Тригвасон), Моравия, Атос, Рама, Инат, Катарама, Арес, Нат, Кона, 
Етикет, Пика, Тарикат, Ретина, АК, Кубанит, Лора, Сет, Ленин (Владимир), Сабо, Мед, 
Локатор, Вака, Пирот, Ле (Иван), Аниматор, Калин, Ланолин, Па

оТвесно: Полемика, Окапи, Академик, Риголето, Имитатор, Тера, Гибел, Фалит, 
Титаник, Дол, Леденик, Рита, Оракул, Ти, Вал, Кар (Марк Аврелий), Сарагоса, Абел 
(Нилс), Амур, КА, Атол, Метанол, Ла, Алабама, Арарат, Никел, Вата, Иконом, Фа, Ири-
на, Кипу, Славотин, Макет, Тан, Царево, Аро, Имарет, Тоно, Ферари, Кралево, Етил, 
Рил, На, Итил, Кипарис, Нос, Ми, Батати, Ек, Титан, Параван, Убе, Енот, Тавани, Абат, 
Карамел, Ломе, Итака, Окоп, Макарони, Атия, Таке, Ара.
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волейбол девойки

Светът е футбол
Драматични развръзки 
в четвъртфиналите

„Трите лъва“ изхвърлиха Швеция

Хърватия се промъкна 
през иглени уши

Франция елиминира Уругвай

Белгия разплака Бразилия

страницата подготви Цветан илиев

Лудогорец спечели 
Суперкупата  
на България

Левски се 
окичи с титлата

Отборът на Лудогорец грабна поредния си 
трофей! Шампионът на България победи но-
сителя на Купата на България Славия с 1:0 и  
спечели Суперкупата на България, която е тре-
та в историята на "орлите".

Единственото попадение в срещата бе де-
ло на Клаудио Кешерю в 31-вата минута. Раз-
градчани можеха да постигнат по-убедителна 
победа, но възпитаниците на Аутуори напра-
виха доста пропуски.

Волейболистките на 
Левски спечелиха шам-
пионската титла на Бъл-
гария за девойки до 17 
години за настоящия се-
зон 2017/2018.

Във финалния спор 
от държавните финали 
за тази възраст в сто-
личната зала "Люлин" 

"сините" надиграха ка-
тегорично ЦСКА с 3:0 
(25:18, 25:17, 25:12). Въ-
преки че бе финал, "веч-
но" дерби нямаше, а до-
макините доминираха 
изцяло. Те не позволи-
ха противодействие от 
страна на армейките и 
спечелиха мача само за 
65 минути игра.

Титлата е още по-
сладка за "синия" клуб, 
след като левскарките 
триумфираха на свой 
терен и пред собстве-
на публика. А по пътя 
към златния връх ти-
мът на Левски бе аб-
солютен лидер, като 
спечели всички мачо-

ве с по 3:0 гейма и ста-
на шампион без загу-
бен гейм.

Бронзов медалист 
стана тимът на Марица 
(Пловдив), който спече-
ли малкия финал на тур-
нира. Волейболистките 
от Пловдив надиграха 
Бдин Вида (Видин) с 3:0 
(25:22, 25:20, 25:13).

“Петлите” победиха с 2:0 Уругвай в четвъртфи-
нален мач от шампионата в Русия. Играчите на Ди-
дие Дешан вкараха по един гол във всяко полувре-
ме чрез Рафаел Варан в 41-ата и Антоан Гризман и 
в 61-вата минута след ужасяваща грешка на врата-
ря на съперника Фернандо Муслера. Отличен мач 
изигра и стражът на французите Юго Лорис, който 
направи невероятно спасяване в края на първото 
полувреме. В халфовата линия пък Нголо Канте от-
ново бе неуморим и почти безгрешен в отигравани-
ята си. Уругвай показа огромно желание за успех, 
но липсата на една от двете големи звезди - Един-
сон Кавани, се оказа решаваща за липсата на идеи 
в предни позиции. 

"Червените дяволи" 
заслужиха респекта на 
футболния свят, след 
като отстраниха един 
от големите фаворити за 
трофея Бразилия с 2:1. 
Селекцията на Робер-
то Мартинес впечатли 
с вече пословичния си 
директен стил на игра, 
който донякъде се ока-
за неразгадаем за Ней-
мар и компания. Сблъ-
съкът в Казан оправда 
абсолютно всички очак-
вания и се превърна във 

фестивал на офанзивна-
та продукция.

Големият триумф на 
белгийците се зароди 
още в 13-ата минута, ко-
гато Фернандиньо има-
ше злощастната участ 
да си отбележи автогол. 
Малко преди почивка-
та пък Кевин де Брой-

не бе точен след кон-
траатака, развита като 
по учебник. След пау-
зата "дяволите" можеха 
да направят своя успех 
и още по-паметен, но с 
пропуски изпъкнаха Лу-
каку и Азар. 

Постепенно Бразилия 
се съвзе и в 75-ата мину-
та намали изоставането 
си след гол на резервата 
Аугусто. Това отприщи 
поредица от положения 
за хората на Тите, кои-
то в оставащите миго-

ве обаче сътвориха ня-
колко грандиозни про-
пуска. Голямата драма 
пък можеше да настъпи 
в последната възможна 
секунда, но Тибо Куртоа 
направи спасяването на 
живота си при насочен 
почти до съвършенство 
удар на Неймар.

Англия продължава 
похода си на Мондиал 
2018. Възпитаниците на 
Гарет Саутгейт победи-
ха Швеция с 2:0 и се кла-
сираха за полуфиналите 

на първенството.
Точни за "трите лъ-

ва" на стадиона в Са-
мара бяха Хари Магу-

айър (27) и Деле Али 
(58). И двата гола пад-
наха след удари с гла-
ва. С отлични намеси 
впечатли стражът на 
албионците Джордан 

Пикфорд, който спаси 
вратата си след удари 
на Виктор Клаесон и 
Маркус Берг. 

Отборът на Хърватия се промъкна до 1/2-фина-
лите на световното първенство след победа с 6:5 
(4:3 при дузпите) над Русия (1:1 в редовното вре-
ме и 2:2 в продълженията). Срещата в Сочи беше 
изпъстрена с множество инфарктни моменти и две 
попадения след 90-ата минута. Денис Черишев от-
кри резултата в 31-вата минута, а в 39-ата Андрей 
Крамарич изравни. В продълженията Вида вкара за 
"шахматистите" в 101-вата минута, а Марио Фернан-
дес изравни в 115-ата. 

При дузпите русия - Хърватия:
0:0 - Смолов пропуска
0:1 - Брозович бележи
1:1 - Дзагоев бележи
1:1 - Ковачич пропуска
1:1 - Фернандес пропуска
1:2 - Модрич бележи
2:2 - Игнашевич бележи
2:3 - Вида бележи
3:3 - Кузяев бележи
3:4 - Ракитич бележи
на 1/2-финала Хърватия ще се изправи сре-

щу мотивирания тим на англия. Двубоят е на 
11 юли на "лужники"от 21 ч. 

Едно от най-големите имена 
в българския волейбол в близ-
кото минало, а впоследствие 

и национален селекционер на Бълга-
рия, който изведе мъжете до брон-
зови отличия на световното пър-
венство в Япония - Мар-
тин Стоев, поема наци-
оналния отбор за юно-
ши под 16 години. 

Светослав Ангелов от ЦСКА 
спечели титлата в многобоя при 
мъжете на държавното лично от-
борно първенство по спортна гим-
настика.

памела Георгиева от ГСК "Лев-
ски Спартак 08" (София) спечели 

титлата в многобоя при жените.
екатерина димова (СКЛА Чер-

но Море 2005-Балчик) и Никола Ми-
хов (СКЛА Добрич) спечелиха тит-
лите в хвърлянето на чук при же-
ните и мъжете на националния 

шампионат по лека атлетика в 
София. Димова се наложи с 47.45 
м. А Михов заслужи златото с 
62.36 метра.  Марк Славов (Берое 
- Ст.Загора) и Михаела Петкова 
(Дунав - Русе) триумфираха в хвър-
лянето на копие. Славов постиг-
на 67.73 м, а Петкова се наложи с 

резултат от 45.89 м. 
иво Балабанов (СК Атлет - Ме-

здра) и Радосвета Симеонова (Доб-
руджа 99 - Добрич) спечелиха тит-
лите на 3000 метра стийпълчейз. 
Балабанов се наложи по безапела-

ционен начин с 8:53.76 
мин., а Симеонова фи-
нишира за 11:13.43 мин.

Шампионката на 400 метра 
Кристина Борукова (СК Актив 
2013 - Пловдив) спечели златото и 
на 400 метра с препятствия. Тя фи-
нишира първа за 59.86 сек. На 400 м/
пр. при мъжете златния медал из-
воюва Николай Николов (Тракия 96 
- Пловдив) с 54.65 сек. 

В няколко изречения
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С веСелие  
и любов

Обединение на клубовете от Северозападна България

Читалището в Шипка ще бъде 
възстановеноЧиталище "Светли-

на - 1861" ще бъде въз-
становено и ще се из-
ползва само за култур-
на дейност, заяви ми-
нистърът на култура-
та Боил Банов. Той ка-
за, че в момента за чи-
талището нищо не мо-
же да се направи, защо-
то то е частна общинска 
собственост. Общината 
пък не може да канди-
датства по програмата 
за развитие на селски-
те райони за ремонт, за-
щото Шипка вече е обя-
вена за град. На практи-
ка в момента няма про-
грама, по която може да 
се финансира подобен 
ремонт. 

Министър Банов по-
сети Шипка, запозна 
се със състоянието на 
сградата и разговаря с 

кметовете на Казанлък 
и Шипка Галина Стоя-
нова и Василка Панай-
отова, с  областния уп-
равител на Стара Заго-
ра Гергана Микова и с 
главния архитект на об-
щина Казанлък арх. Ге-
орги Стоев.

След срещата минис-
търът съобщи, че са се 
обединили около мне-
нието, че възстановява-
нето на сградата трябва 
да е законосъобразно и 
необратимо. Той посо-
чи, че започва процеду-
ра за обявяването й за 
паметник на културата. 
След получаването на 
този статут ще може да 
се кандидатства за фи-
нансиране по различ-
ни програми на Минис-
терството на културата 
и европейски фондо-

ве. По думите му стату-
тът ще даде възможност 
сградата да има специ-
ален охранителен ре-
жим, според който ще 
може да се използва са-
мо за културни цели и 
няма да разрешава за-
строяването наоколо с 
големи сгради. 

Кметът на Казанлък 
Галина Стоянова е пое-
ла ангажимент на след-
ващо заседание на об-
щинския съвет соб-
ствеността на сградата 
от частна общинска да 
бъде променена на пуб-
лична общинска, както и 
да се направи конструк-
тивно обследване. След 
което настоятелството 

на читалището ще мо-
же да обяви дарителска 
сметка, за да се подпо-
могне възстановяване-
то на сградата.

Банов посочи, че се-
риозният ремонт мо-
же да започне едва  до-
година, като дотогава 
сградата ще трябва да 
се опази от тежките ме-
теорологични условия 
през зимата. Според не-
го ще са необходими по-
не 3 млн. лв. за цялост-
ния ремонт на читали-
щето. "Докато не стане 
паметник на културата и 
не се промени собстве-
ността, държавата няма 
правни основания да 
финансира", уточни той.

Наскоро най-стари-
ят пловдивски пенсио-
нерски клуб „Веселие“ 
с председател  Елена 
Неделева по подоба-
ващ начин отбеляза 
23-ата годишнина от 
своето създаване. За 
значимия юбилей ръ-
ководството на клуба 
се бе подготвило от-
рано, като бе ангажи-
рало луксозния ресто-
рант на СПА комплекс 
„Марково“ – недалеч 
от Пловдив.

Близо шестдесет 
членове под звуци-
те на чудесна музика 
имаха възможност да 
се веселят и да се на-
слаждават на краси-
вата родопска приро-
да. Преди да прекра-
чат прага на уникал-
ния комплекс „Марко-
во“, членовете на клуб 
„Веселие“ си направи-
ха обща снимка. Ди-
джеят бе подбрал под-
ходящи шлагери, как-
то и прекрасни песни 
и хора, които вдигнаха 
адреналина на хората 
от третата възраст.

Пловдивският жур-
налист и публицист 
Христо Казашки, член 
на клуба, с топли думи 
благодари на предсе-
дателката  Елена Не-
делева  за чудесна-
та клубна инициати-
ва за отбелязване  на 
годишнината от ос-
новаването на клуб 

„Веселие“ – Пловдив. 
В знак на уважение 
и признателност той 
подари на доказала-
та своята обич към 
хората  председател-
ка  последните си две 
публицистични книги 
– „Би Би Си – Бълга-
рия. Преходът“ (2016 
г.) и „България умира 
тихо“ (2017 г.). От своя 
страна Елена Неделе-
ва благодари със съл-
зи на очи за голямата 
топлота, която члено-
вете на клуба й оказ-
ват повече от 20 го-
дини. Танците, хорàта 
и чудесното настро-
ение продължиха до 
късно.

галин врачев, 
Пловдив 

Обричате ни на
мизерно съществуване

отворено писмо

В село Чупрене, обл. 
Видин, се състоя среща 
с председателите на 
пенсионерските клубо-
ве от Белоградчик, Чу-
прене, Монтана, Вър-
шец, Смоляновци и Бо-
ровци. Идеята за обеди-
нението на пенсионер-
ските клубове у нас бе 
на  Симеон Илиев. Из-
граден бе и Управите-
лен съвет с председа-
тел Савка Недялкова от 
Монтана, която предложи 
за учредяването на клубо-
вете домакин да бъде град  
Монтана. 

В срещата взеха участие 
председателите на клубо-
вете от Видин, Белоград-
чик, Димово, Чупрене, Гор-
ни Лом, Смоляновци, Мон-
тана, Лом, Боровци, Вър-
шец, Враца, Мездра и Пле-
вен.  Основен проблем, 
стоящ пред пенсионери-
те, е социалната дейност.  
Ръководството взе реше-

ние да работи за преиз-
числяване на пенсиите на 
база осигурителния доход 
за последните години, как-
то е в държавите от Евро-
пейския съюз. На всички 
български пенсионери 
да се дават безплатни ле-
карства, безплатна почив-
ка, безплатни прегледи и 
лечение. Единодушно бе 
взето решение обедине-
нието на пенсионерските 
клубове да се казва „Обе-
динение на пенсионерите 

от Северозапада“. Пред-
ложението бе подкрепе-
но от всички присъства-
щи председатели на клу-
бовете.

Решено бе следващата 
среща на пенсионерските 
клубове да се състои във 
Враца на 13 септември 
т.г., където ще се прове-
де и масов митинг. За обе-
диняването на клубовете 
предстоят срещи с пред-

ставителните клубове 
на „Целокупна Бълга-
рия“ с председател акад. 
Григор Велев, със Съюза 
на пенсионерите-2004 с 
председател Валентина 
Николова, с БАП с пред-
седател Димитър Киси-
мов и други.

Призоваваме всички 
пенсионерски клубове 
и съюзи в България да 
се обединим, за да мо-
же успешно да решава-

ме проблемите на пенси-
онерите в областта на со-
циалната политика, здра-
веопазването с цел да се 
подобрят животът и бла-
госъстоянието им. Да ре-
шим въпросите с кадри-
те както в Народното съ-
брание, така и в управле-
нието на държавата, за-
щото съединението пра-
ви силата.

георги ПеТров, лом

страницата подготви Маргарита лозанова

ния съвет на СП-2004 – В. 
Търново. За десета година 
Полски Тръмбеш е негов 
домакин и той преминава 
под патронажа на кмета 
на града Георги Чакъров.

Под стряхата на чита-
лището на 18 и 19 май се 
представиха 48 клуба с 57 
състава от всички песен-
ни жанрове – автентичен, 
обработен фолклор, шко-
лувано пеене, стари град-
ски песни. За ентусиазма 
говори броят на участни-
ците – 658 любители на 
песента.

С поздрав към 
присъстващите се 
обърна кметът Г. Ча-
къров. С аплодис-
менти бе посрещ-
ната Весела Лечева, 
народен представи-
тел в 44-ото народ-
но събрание. Тя под-
несе поздравителен 
адрес и кошница с 
цветя. Областният съвет 
на СП-2004 благодари на 
общинския съвет на СП-
2004 с председател Нелу-
шка Миновска.

При закриването Радка 

Община Полски 
Тръмбеш, обл. В. Тър-
ново, осъществява бо-
гат културен календар, 
в който се отличават 
празникът на руската 
песен, националният 
фестивал „Авлига пее” 
в памет на народната 
певица Мита Стойчева, 
детският песенен праз-
ник „Полянци”. В този 
календар се помества 
и областният песенен 
празник „Сребро в ко-
сите, младост в душите”, 
организиран от област-

Маркова, председател-
ката на областния съвет 
на СП-2004 – В. Търно-
во, пожела да продължа-
ва традицията и на юби-
лейния през 2019 г. 25-и 
празник да звучат още 

нови български песни, 
да трепти младостта в 
душите на хората от тре-
тата възраст.

георги евТиМов, 
с. самоводене,  

обл. в. Търново

Групата за народни песни при Кп, с. Горна Студена, общ. Свищов

Сребро в косите, младост в душите

на вниманието на депутатите  
от народното събрание

Делегатите на годишното отчетно събрание на об-
ластната организация на СП-2004 – Варна, изразява-
ме своето възмущение от начина, по който беше от-
хвърлен от Народното събрание Законът за възраст-
ните хора. Проблемите на пенсионерите и възрастните 
граждани в страната са много. Това се знае от всички 
и никой не го отрича. Липсва само политическа воля 
да бъдат решени. Повече от 5 години отлежават раз-
лични варианти на закона. Надявахме се, че най-по-
сле разумът е надделял и е осъзната необходимостта 
от приемането му.

Оказа се, че не е така. Мнозинството от депутатите 
се въздържаха от гласуване.

Ние заявяваме, че в случая вашите действия ни спло-
тяват и сме готови да използваме всички разрешени от 
закона форми на борба за защита на нашите интереси. 
Знаем, че ще ни потърсите преди изборите, защото ние 
сме почти половината от гласоподавателите в страната. 
По-голямата част от днешните народни представители 
губят нашето доверие. Вие сте загубили чувството за 
синовен дълг, забравили сте кой ви е отгледал, изучил 
и избрал. Обричате ни на мизерно съществуване и ни 
превръщате в хора с най-много нерешени проблеми.

Уважаеми народни представители, 
имате време да помислите и да вземете правилно-

то решение. До края на вашия мандат приемете Закона 
за възрастните хора. В противен случай ще призовем 
всички възрастни, техните синове и дъщери, техните 
внуци в следващите парламентарни избори да не гла-
суват за кандидатите от листите за народни предста-
вители, участвали в отхвърлянето на закона.

от събранието, Провадия
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През погледа на дипломата

Страницата подготви Невена НИКОЛОВА

той е не просто куклен актьор, печели и с ка-
чествата си на перфектен имитатор. затова 
и феновете му растат лавинообразно! дубла-
жът му е слабост, а воденето на „Господари на 
ефира” и пеенето се оказаха неговата неподо-
зирана сила.

В ръцете на читателите е по-
редната книга на журналиста 
и дипломата Боян Михайлов 

„Събития значими, личности не-
забравими”. В нея авторът прави 
анализ на много събития, разигра-
ли се пред очите му, когато е бил 
на дипломатическа работа в стра-
ни от Африка, Европа и Латинска 
Америка. В началните й страници 
четем неговата оценка за кубин-
ската революция и значението й 
за процеса на демократизация в 
други страни от американския кон-
тинент. Прекрасни думи изрича за 
Тересита Капоте, дълги години по-
сланик на Куба у нас, с която е имал 
много срещи и разговори.  Освен 
че е дипломат, тя е и поет. Авторът 
е получил от  нея стихотворение, 
посветено на България, преди да 
напусне страната ни. И той го пуб-
ликува в книгата си. Първият стих 
е трогателен.
„Сбогом, Българийо любима!
Едва ли ще те видя някога пак…
Но винаги за мен ще си 

незабравима
До сетния ми дъх и мрак!”

Авторът се спира и върху съби-
тията във Венецуела, която подоб-
но на Куба прегръща социализма и 
тръгва да се преборва с неграмот-
ността и бедността, както направи 
Фидел Кастро в страната си.

Отличното владеене на порту-

галски език позволява на Боян Ми-
хайлов да се запознае отблизо и с 
развитието на Бразилия, тръгнала 
по пътя на социално-икономиче-
ските преобразувания при прези-
дента Луис Игнасио да Силва, чия-
то първа задача е да премахне фра-
пиращата разлика между богати и 
бедни, полагайки огромни грижи 
все по-малко хора да живеят под 
чертата на бедността. Авторът си 
позволява да определи този пери-
од като демократичен социализъм, 
въпреки че за него най-близко до 
това понятие е Боливия.

Като посланик в Ангола е пряк 
свидетел на това как народът с 
дружни усилия лекува раните от 
дългото колониално робство и е 
успял да допринесе много за за-
дълбочаване на икономическите 
и търговски връзки на България с 
тази африканска страна. 

С голяма вещина описва събити-
ята в Португалия, довели до рево-
люцията на „Червените карамфи-
ли“ и падането на фашисткия ре-
жим на Салазар. Длъжността на по-
сланик там му е дала възможност 
да се запознае отблизо с промени-
те, извършващи се в нея, и да съ-
действа за установяването на по-
тесни връзки  с нашата родина.

Цяла глава от книгата си Боян 
Михайлов е отделил на легендар-
ния революционер Че Гевара, ка-

то проследява неговата дейност от 
революцията в Куба до убийството 
му в Боливия през 1967 г.

Вълнуващо и интригуващо раз-
казва и за срещите си със световно-
известните писатели Жоржи Амаду 
и Гарсия Маркес.

Петата поредна книга на коле-
гата Михайлов е написана увлека-
телно, на достъпен език и е пред-
назначена не само за дипломати, 
общественици и журналисти, но и 
за всеки, който не е безразличен 
към вътрешната и международна-
та политика.

Препоръчвам ви я горещо!
Цветан илиев  

Славата е отговорноСт

От стр. 1
- откъде имате този 

талант за имитация? 
- Много често напосле-

дък ми се налага да каз-
вам, че имитацията е част 
от актьорската работа. Ние 
черпим образи от живия 
живот, от всичко, което ни 
заобикаля, интригите, кои-
то виждаме всеки ден, хо-
рата, които срещаме. И от 
това сформираме образи в 
театъра, киното или теле-
визията. Няма работа, ко-
ято да не ми е дала нещо, 
отвсякъде съм взимал по 
нещо и го смятам за мно-
го полезно.

- Перфектно се спра-
вяте с образа на Бойко 
Борисов. Представете си 
обаче, че вие самият сте 
премиер. какво бихте 
сторили, за да оправите 
държавата?

- О, това е много труд-
на задача. Защото начало-
то на „оправянето” започ-
ва от всеки от нас, не от по-
литиците. Ако започнем да 
гледаме по-често към то-
ва какво можем ние самите 
да направим за себе си, от-
колкото винаги държава-
та да ни е виновна, тогава 
„оправянето” е започнало 
с пълна сила. Ако стоим и 
чакаме - не. Работа, рабо-
та и... пак работа. Само та-
ка ще станат нещата.

- средното ви образо-
вание е електротехника. 
кое ви провокира да из-
оставите кабелите в име-
то на актьорската игра?

- Всъщност не съм ги из-
оставил. Ползвам тези зна-
ния както във всекидневи-
ето, така и вкъщи. Полезно 
ми е. Но още от дете исках 
и знаех, че ще стана актьор, 
певец и режисьор.

- разкажете за първа-
та ви изява, когато сте ед-
ва 4-годишен.

- Леле, наистина ли ис-
кате това от мен? Случи се, 
когато бях на една сватба 
заедно с родителите ми. 
Изнесох близо едночасово 
шоу, след като опитах по-
грешка глътка коняк, сме-
сен с безалкохолно... И та-
ка последваха песни, тан-
ци и всевъзможни смеш-
ни истории... Представете 
си картинката...

- какво е да си партни-
раш с холивудски зна-
менитости като антонио 

Бандерас?
- Уникално усещане и 

чест, разбира се! Страш-
но изненадан бях, но не 
колко добри актьори са, а 
колко земни и готини хора 
са като цяло. Аз съм един 
щастливец, който обожава 
професията си и нещата, с 
които се занимава, и имен-
но в това се крие и тайната 
на всяка успешна кариера.

- занимавате се и с ду-
блаж. какви качества из-
исква той? 

- Любопитно и страшно 
интересно е, аз вече 12-13 
години се занимавам с ду-
блаж и няма и да спра, за-
щото е различна работа от 
тази да си пред екран или 
на сцена, трудна и специ-
фична, но същевременно 
много забавна. Защото там 
артистът разчита само на 
гласа и боравенето с него, 
за да пресъздаде образа. 
През годините съм „подо-
брил” ухото си и съм раз-
вил тези качества като ре-
акция, тембър и интонаци-
онни отсенки.

- Бяхте водещ в „гос-
подари на ефира”, пре-
даване, в което често се 
показват  абсурдите у 
нас. кой е според вас най-
големият абсурд?

 - Пълно е с абсурдни 
ситуации и трудно бих из-
вел най-абсурдната. Но мо-
же би основната е положе-
нието на възрастните хора. 
Това са нашите майки, ба-
щи, баби и дядовци и е без-
образно, след като са рабо-
тили цял живот и успоред-
но с това са ни отгледали, 
държавата да няма реална 
представа как да направи 
последните години от жи-
вота им спокойни и дос-
тойни. Това е много жал-
ко и истински ме натъжава.

- в шоуто „като две 
капки вода” се предста-
вихте невероятно, бяхте 
фаворит и победихте. 
как го постигнахте?

- Забавлявах се през ця-
лото време, действително 
бях вкопчен в победата и 
може би за мене беше един 
плюс, правеше ме по-спо-
коен и уверен. Занимавал 
съм се девет години с пе-
ене. Първите ми певчески 
изяви бяха на 14-годишна 
възраст и след това дойде 
идеята да кандидатствам 
актьорско майсторство, 

като успоредно развивам 
и двете неща. А „капките”  
съчетават много добре и 
двете.

- а защо не станахте 
певец с този невероятен 
певчески талант?

- Ами аз избягвам да се 
определям само като пе-
вец или актьор. Когато ме 
питат какво работя, каз-
вам: аз съм артист, което 
е обединяващо. И в наше 
време забелязвам, че ак-

тьорите стават все по-мно-
гопластови – пеят, танцу-
ват, играят, за да се налагат 
на пазара и в шоубизнеса. 
Бъдещето отива към мно-
гофункционалност на про-

фесията като цяло.
- Популярността ви 

расте. отнема ли ви не-
що славата?

- Звезди има само висо-
ооко над нас. Не, не бих 
казал, че ми отнема нещо. 
По-скоро изисква най-до-
брото от мен. Всеки ден 
и навсякъде. Това е отго-
ворност.

- Дали малкият ви син 
Богомил ще тръгне по 
стъпките на татко си?

- Засега така се очерта-
ва. Дано му харесва и да 
върви към любимите си не-
ща. Не държа да стане то-
ва, което аз бих искал. Но 
се надявам да има шанса да 

се прехранва с нещо, което 
обича да прави и в което е 
истински добър. 

- за какво най-често 
молите господ?

- На Бог се моля и аз, и 
любимите ми хора да сме 
здрави, борбени, щастли-
ви и да успяваме да сбъд-
ваме мечтите си с лекота. 
Вярвам в Бог! Не вярвам, 
че сме единствените ми-
слещи същества във Все-
лената.

- играете тенис, спор-
тът презарежда ли „бате-
риите ви”?

- О, да, и още как. Неве-
роятно е. Дава ми много 
тонус, пъргавина и енер-
гия. И тенисът, и фитнесът. 
А от време на време се оп-
итвам и да се поразтягам с 
йога. Човек е създаден да 
се движи и е като перпету-
уммобиле - колкото пове-
че се движи, толкова пове-
че енергия има.

- кои са петте думи, 
които ви описват безпо-
грешно?

- Работлив, любопитен, 
инат, отговорен, обичащ.

- има ли нещо, което 
хич не ви се нрави у вас 
самия?

- Често се опитвам да 
угодя на всички, а това 
просто е невъзможно. По-
някога човек трябва да 
може да отказва по-кате-
горично.

- за какво все не ви 
достига време?

- Да обиколя най-кра-
сивите места на планета-
та. Започвайки от Бълга-
рия, разбира се. Искам да 
успея да видя всичко. Зе-
мята ни е удивителна.

- Доверчив човек ли 
сте?

- Умерено. Доверието 
ми се печели бавно, но пък 
за сметка на това е трайно.

- за какво най-силно 
мечтаете?

- Ще цитирам някоя Мис 
Свят - световен мир! На-
истина! Би било страхот-
но! Има ресурси за всички 
ни! А ако случайно свър-
шат, има и други планети. 
Ще пътуваме. Имаме цяла 
Вселена!

- Пожелайте нещо на 
многобройните ни чита-
тели.

- Здраве, успехи и лю-
бов. 

въпросите зададе  
иво ангелов

Щастлив татко



11.VII. - 17.VII.2018 г.
28

Български 31

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

Новини през ключалката

Pyмeн Лyкaнoв 
нe cпиpa дa 

сваля мацки

Щe се жени ли Cлaви Tpифoнoв?

Eмилия скърби cлeд зaгyбaтa 
нa cинa нa Жopж Бaшyp

Aндpeй Apнayдoв: Гopд cъм, чe 
наследникът ми нocи имeтo нa тaткo 

Mиpo Kapизмaтa гo зaкъca

Mapиaнa Beкилcкa 
дaдe любoвтa cи 

нa Kaлин BpaчaнcкиЩacтливият и пpeceн тaтĸo 
Aндpeй Apнayдoв пpoгoвopи  зa 
paждaнeтo нa cинa cи. 

„He бяx в зaлaтa пo вpeмe нa 
paждaнeтo. зa няĸoи нeщa cъм 
пo-ĸoнcepвaтивeн и cмятaм, чe 
мяcтoтo нa мъжa e пpeд вpaтaтa, 
a нe зaд нeя. ивaн бeшe c мeн в 
ĸopидopa. Aз пъĸ бяx нa paждa-
ниятa нa нeгoвитe дeцa.

Щacтиeтo e oгpoмнo – в пъp-
вия мoмeнт e ĸaтo cън! He мoгa дa гo cpaвня 
c нищo дpyгo. Дeтeтo e ĸpъcтeнo нa бaщa ми 

Bacил. Бяxмe 
peшили, чe 
aĸo e мoмчe, 
щe ce ĸaзвa 
тaĸa, a aĸo e 
мoмичe, жeнa 
ми щe избepe 
имeтo. Teмaтa 
зa пaмeттa 
винaги e билa 
вaжнa зa мeн. 

Tя ни oтличaвa. Mнoгo ce гopдeя, чe бeбeтo 
нocи имeтo нa тaтĸo. “

Eмилия и Жopж 
Бaшyp изживявaт 
ĸpaйнo тeжъĸ мoмeнт 
в живoтa cи. Πeвицaтa 
и гoдeниĸът й нe 
ca нa ceбe cи cлeд 
ĸoнчинaтa нa 19-гo-
дишния cин нa биз-
нecмeнa. Mлaдият Фe-
ди Бaшyp зaгинa cлeд 
звepcĸaтa ĸaтacтpoфa 
нa тpимaтa нa авто-
магистрала „Tpaĸия”. 
Бeзyтeшнa и cмaзaнa oт 
нeщacтиeтo нa любимия 
cи мъж, Eмилия paзтъpcи 
мpeжaтa c пocтa cи:  „Oтидe 

p o д и т e л и -
тe cи, oт ця-
лoтo cи се-
мейство, oт 
пpиятeлитe 
cи, oт yчи-
тeлитe cи, 
oт любoвтa 
нa живoтa 
cи – Дec-
пинa. Oтидe 
cи eднo 
пpeĸpacнo 

дeтe, ĸoeтo бeшe пpиeтo 
в нaй-пpecтижния yни-
вepcитeт Воѕtоn unіvеrѕіtу 
и имaшe мeчти зa бъ-

дeщeтo cи, нo Гocпoд pe-
ши дpyгo… Hямa oтгoвop 
нa въпpocа защо. Moжe би 
ниĸoгa нямa дa нaмepим 
oтгoвopa нa тoзи въпpoc. 
He ca вepни нeщaтa, 
ĸoитo ce изпиcaxa пo мe-
диитe, и нeщaтa, ĸoитo ce 
ĸaзaxa пo тeлeвизиитe!!! 
Πътyвaxмe нopмaлнo и 
cпoĸoйнo, cъc cĸopocт нe 
пoвeчe oт 110 ĸм в чac и 
нeoчaĸвaнo пoпaднaxмe 
нa aĸвaплaнинг, ĸoйтo 
пpeдизвиĸa тaзи тeжĸa 
ĸaтacтpoфa…

B Библиятa пишe: ”He 
пpeчeтe нa дeцaтa дa дoй-
дaт пpи мeн, зaщoтo e тяxнo 
Цapcтвoтo нeбecнo!!!” Kaз-
вaт, чe aĸo Гocпoд тe oбичa, 
тe пpибиpa млaд пpи нeгo 
oт тoзи гpexoвeн cвят!!!”

Cлaви Tpифoнoв 
мoжe cĸopo дa ce oĸaжe 
тaтĸo, въпpeĸи чe нe 
гopи oт жeлaниe! Toй 
пpexвъpли 50-тe, нo 
тaĸa и нe ce зaмиcли зa 
нacлeдниĸ.

Bcичĸитe мy дeйcт-
вия пoĸaзвaт, чe нямa дa 
ce пoяви нeгoв cин или 
дъщepя. Зa тoвa гoвopи 
и фaĸтът, чe вeчe e нa-
пиcaл зaвeщaниeтo cи и 
ocтaвя вcичĸo нa cвoя 
плeмeнниĸ. 

Oт 3 гoдини Дъл-
гия имa вpъзĸa c дocтa 
пo-млaдaтa oт нeгo 
Mapтинa Джopджeвич. 
Блoндинĸaтa oт cмeceн 
бpaĸ e caмo нa 26 г. и cи 

мeчтae дa имa 
дeцa, ĸoeтo e 
ecтecтвeнo.

C п o p e д 
c л y x o в e т e 
бившaтa фит-
нec инструк-
торка вeчe 
п o д м я т a л a 
нa шoyмeнa 
дa cи нaпpa-
вят бeбe. 
Toй oбaчe 
ce ocлyш-
вaл и нe й 
дaвaл пoвoд зa гoлeми 
нaдeжди. Kpacaвицaтa 
билa гoтoвa нa вcичĸo, 
зa дa зaчeнe oт Cлaви 
Tpифoнoв. Tя cъзнaвaлa 
oтличнo, чe eднo дeтe oт 

нeгo щe я ocигypи дo-
живoт. He e ниĸaĸ лecнo 
oбaчe дa „излъжeш“ 
мъж ĸaтo Cлaви. Toй 
oбичa дa ĸoнтpoлиpa 

вcичĸo и дopи 
дa дoпycнe 
няĸoя гpeшĸa, 
c ъ y м я в a 
бъpзo дa я 
пoпpaви.

Cигypнo e, 
чe Cлaви Tpи-
фoнoв нямa 
дa ce cдoбиe 
c нeжeлaнo 
дeтe. Toй 
o б a ч e 
и c т и н c ĸ и 
o б и ч a л 

Mapтинa и нe e 
изĸлючeнo тя дa ycпee 
няĸaĸ дa гo yбeди дa cи 
нaпpaвят нacлeдниĸ.

Pyмeн Лyĸaнoв зaбъpcвaл нaй-paзлични жeни 
вcяĸa вeчep! Той се е превърнал в иcтинcĸи Дoн 
Жyaн, след като се разведе.

Πo вpeмe нa бpaĸa cи c Инa тв вoдeщият нe 
cпиpал дa xoйĸa. Ceгa oбaчe, ĸогaтo вeчe oфи-
циaлнo e caм, cъвceм ce e paзвиxpил.

Πpeз дeня тeлeвизиoнepът бил във винapнaтa 
cи, ĸoятo oтĸpи пpeди няĸoлĸo гoдини. Beчepитe 
oбaчe пpeĸapвaл в oбиĸoлĸa нa нoщнитe зaвeдe-
ния.

Bлизaл в няĸoй бap и диpeĸтнo зaпoчвaл дa 
cвaля жeнaтa, ĸoятo cи xapeca. Πoвeчeтo пъти мy 
ce oтвapял пapaшyтът. 

Pyмeн Лyĸaнoв ce ycъвъpшeнcтвaл дo тaĸaвa 
cтeпeн в cвaлĸитe, чe мoжeл дa вĸapa вcяĸa в 
лeглoтo cи и гo пpaвeл. Oбиĸнoвeнo дo нeгo оcъм-
вaли мнoгo нaд нивoтo мy жeни, ĸoитo ce oпия-
нявaли oт чapa мy.

Tв вoдeщият бeшe cпeц в любoвнитe aвaнтюpи 
oщe пo вpeмe нa бpaĸa cи. Имeннo зaтoвa нaĸpaя 
Инa нe издъpжaла. Изнeвepитe мy били тoлĸoвa 
мнoгo, чe пo eднo вpeмe вcичĸи ce чyдели дaли 
вce oщe e жeнeн. 

Лyĸaнoв oбaчe нe иcĸaл нищo cepиoзнo зa 
мoмeнтa. Πpocтo зaбивaл paзличнa xyбaвицa 
вcяĸa нoщ и ce paдвaл нa живoтa.

г o л я м 
ф и н a н c o в 
yдap cпoлe-
тя Mиpocлaв 
K o c т a д и н o в , 
извecтeн ĸaтo 
Mиpo Kapиз-
мaтa. Toй ce 
oĸaзa в гoлям 
дълг, ĸoйтo 
дopи дoвeл 
дo зaпop нa 
фиpмeния мy 
дял в „Дeй-
вид eнд лайт“. 
Πpeди 7 гoдини 
пeвeцът ĸyпил aвтoмo-
бил нa лизинг, нo  cпpял 
дa плaщa внocĸитe. 
Toгaвa фиpмaтa „ли-
зинг финaнc“, ĸoятo мy 

Бил зaпopиpaн 
ф и p м e н и -
ят мy дял зa 
п p o д y ц e н т c ĸ a 
и импpecapcĸa 
дeйнocт и мy 
нaлoжили зaпop 
oт 5 xил. лв. Дo 
мoмeнтa дългът 
нa Mиpo нaбъб-
нaл мнoгoĸpaтнo 
и певецът вeчe 
дължaл 22 xил. 
лв. явнo имeннo 
зapaди пpoблe-
митe c пapи-
тe Kapизмaтa ce 

oпитa дa paзвиe биз-
нec пpeди 5 гoдини. 
Бapът мy „Бpoдyeй“ нa 
coфийcĸaтa „Bитoшĸa“ 

oбaчe пpocъщecтвyвa 
eдвa 6 мeceцa, ĸoeтo 
ce cмятa зa негов гoлям 
пpoвaл. Oттoгaвa тoй 
paзчитa caмo нa yчac-
тиятa cи. C излизaнeтo 
нa хита „гълъбo“ 
нeщaтa живнaxa, нo 
нe зa дългo. B мoмeн-
тa пpeдлoжeниятa 
ĸъм Mиpo oтнoвo би-
ли твъpдe мaлĸo и 
нeдocтaтъчнo дa cи 
пoĸpиe дългa.

Πocлeднaтa нaдeж-
дa нa пeвeцa e в жeнa 
мy. Eлицa e дocтa 
дoбpe финaнcoвo, тъй 
ĸaтo въpти ycпeшeн 
pecтopaнт в лoндoн. Tя 
мoжe дa cпacи cъпpyгa 
cи, нo нe ce знae дaли 
тoй щe ce yнизи дa й 
иcĸa пoмoщтa.

Mapиaнa Beĸилcĸa и Kaлин Bpaчaнcĸи имaт лю-
бoвнa вpъзĸa! Boдeщaтa ce paзвeдe и нe cи гyби 
вpeмeтo cлeд тoвa. Tя oтнoвo e лyдo влюбeнa, a 
тoзи, ĸoйтo ce paдвa нa любoвтa й, e известният 
aĸтьop. Двaмaтa били зaбeлязaни дa ce прегръ-
щат и цeлyвaт 
нa oбщecтвeнo 
мяcтo. Te изoб-
щo нe ce ĸpиeли 
и дopи пpи-
личaли нa влю-
бeни тийнeй-
джъpи. Bcъщ-
нocт иcтopия-
тa мeждy тяx нe 
зaпoчвa ceгa, a 
пpeди 4 гoди-
ни. Toгaвa cъщo 
били xвaнaти в 
интимнa пoзa в 
зaвeдeниe, нo 
дo пocлeдcтвия 
нe ce cтигнало. Днec oбaчe e paзличнo, зaщoтo 
Mapиaнa Beĸилcĸa вeчe e cвoбoднa жeнa. Tя ce 
paзвeдe cъc Cимeoн Koлeв, ĸoйтo нe cпpя дa й 
изнeвepявa. Kaлин Bpaчaнcĸи пъĸ e зaĸлeт epгeн 
oт гoдини. Toй ce вoди гoлям жeнĸap, ĸoйтo cмe-
ня дамитe eднa cлeд дpyгa. Гoвopи ce, чe тoчнo 
тoвa щe нaпpaви и c Mapиaнa. Aĸтьopът нe глeдaл 
нa тaзи вpъзĸa cepиoзнo и пpocтo ce зaбaвлявaл.

Tя oбaчe билa иcтинcĸи влюбeнa в нeгo. 
Bpъзĸaтa им зaпoчнaлa в cтoличeн бap. Oтĸaĸтo 
нe e cъc Cимeoн, Beĸилcĸa oбиĸaляла зaвeдeния-
тa. Beднъж ce нaтъĸнaлa нa Kaлин, ĸoйтo бил тaм 
c пpиятeли. Зaгoвopили ce и мeждy тяx плaмнaлa 
иcĸpaтa.

cи eднo пpeĸpacнo, възпи-
тaнo, дoбpo и c oгpoмнo 
cъpцe дeтe. Koeтo бeшe 
оценено и обичано oт 

пpeдocтaвилa ĸoлaтa, 
извaдилa изпълнитeлeн 
лиcт и чacтeн cъдeбeн 
изпълнитeл пoгнaл 
звeздaтa.
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Ева Лонгория 
стана майка

Любопитно по света

Земята - на прага на малък ледников период

Îòêðèõà ñòðàíèöà îò âåñòíèê ïîä 
êàðòèíà íà Ïèêàñî

батерия от 
витамини

От небето падат... 
скъпоценни камъни

ØÀÏÊÀ ÍÀ ÍÀÏолеоÍ 
ÏÐоÄÀÄеÍÀ ÍÀ тъÐÃ

страницата подготви невена николова

Някои учени смятат, че нашата планета е на пра-
га на нов малък ледников период, който за послед-
но се е проявил преди няколко века. Вината за то-
ва обаче, както се смята, не е на човека, а на зако-
номерните цикли в развитието на Земята. Призна-
ците за приближаването на  периода наскоро по-
чувствали жителите на американския щат Аляска, 
когато неочаквано за юни там всичко се покрило с 
дебел сняг. Още по-необичайно това явление е ока-
зало за жителите на Монтана, където средната тем-
пература за месеца рязко паднала под нулата, не-
характерно за този щат по това време на годината. 
Можем ли тогава да съдим дали наистина ни очаква 
„глобално затопляне” според определен кръг „кон-

Канадски химици и физици създадоха нов вид из-
точник на енергия, който буквално работи с витами-
ни. Основният компонент е флавин, витамин B2, кой-
то запазва в молекулите си електроенергия. "Отдав-
на изучаваме различни дарове на природата в опит 
да намерим материал, който може да се използва за 
създаване на устройства и електроника. Природата 
често създава сложни материали, чието използва-
не позволява да се спес- ти вре-
ме при разработва- н е 
на нови устрой-
ства", каза Ду-
айт Сеферос от 
университета 
в Торонто (Ка-
нада). Сеферос 
и колегите му 
са се възползва-
ли от едно от най-
древните "изобрете- ния" 
на природата - витамин В2, фла-
виновата киселина, за да се създаде особен катод.  
Експериментите показват, че металите могат да бъ-
дат заменени с пластмаса на базата на флавин, кой-
то се изработва по полусинтетичен път с помощта 
на генномодифицирани гъбички и серия от химич-
ни реакции, съединяващи единичните молекули на 
витамин В2 в полимерна верига. Както се шегува 
Сеферос, батерията може да бъде изядена, тъй ка-
то не съдържа вредни компоненти и тежки метали.

Актрисата Ева Лон-
гория роди първо-
то си дете. Бебето е 

момче и се казва Сантяго 

Енрике Бастон. То се е ро-
дило в медицински цен-
тър в Лос Анджелис и те-
жи 3 кг. "Толкова сме бла-

годарни за тази красива 
благословия!" - казват Ева 
Лонгория и съпругът й. Те 
споделят и снимка на бе-
бето, на която актриса-
та го държи близо до ли-
цето си. Съпругът на Ева 
Лонгория - Хосе Бастон, 
е мексикански медиен 
магнат. Двамата сключи-
ха брак преди две годи-
ни. Хосе има още три де-

ца - две момичета и мом-
че, от предишната си съ-
пруга Наталия Есперон. 
Ева Лонгория е на 43 го-
дини. През март тя каза, 
че вече е подготвена за 
майчинството."Вече има-
ме три деца. Аз имам три 
доведени деца, така че 
това няма да е нищо но-
во. Харесва ни" - заяви ак-
трисата.

84-годишен мъж се 
научи как да гримира 
съпругата си, преди тя 
да е загубила зрени-
ето си. 83-годишната 
Мона от Уотърфорд, 
Ирландия, страда от 
влошаване на зрение-
то и един ден ще бъде 
напълно сляпа. Съпру-
гът й обаче иска да се 
увери, че тя ще про-
дължава да изглежда 
и да се чувства добре 
дори и когато вече ня-
ма да може да се види 
в огледалото. Той каз-
ва: "Зрението на Мона се 
влошава и тя няма да може 

В името на любовта

Вулканът на Хавай-
ските острови Килауеа 
не спира да изригва. Но 
този път от него изли-
зат скъпоценни камъ-
ни. Сега на Хавай вали 
дъжд от скъпоценни ка-
мъни - рядко събитие, 
което очарова геолози-
те и обърква останали-
те хора. Става въпрос 
за зелени кристали 
на минерала оли-
вин, който всъщ-
ност е обикновен 
минерал - магне-
зиевожелезен си-
ликат. Той е един 
от малкото скъпо-
ценни камъни, ко-
ито се срещат са-
мо в един цвят - 
маслиненозелено. 
Интензивността и 
оттенъкът на зеле-
ното обаче зависят 
от процентното съ-
държание на желязо в 
кристалната структура, 
така че цветът на отдел-
ните скъпоценни камъ-
ни може да варира от 
жълто, маслинено до 
кафеникавозелено. Из-
нася се на повърхност-
та от вулканични горе-
щи точки, често като ба-

залт със зелени нюан-
си. Но находката му под 
формата на отделни 
парчета, които бижу-
терите биха разпозна-
ли като скъпоценен ка-
мък, наречен перидот, 
е изненадващо ряд-
ка. Големите кристали 
оливин са редки и за-
това се смята за ценен 

скъпоценен камък. Точ-
но сега обаче жителите 
на Хавайските острови 
откриват едри криста-
ли сред скалите и пе-
пелта от последните из-
ригвания и потоците от 
лава. Поне нещо хуба-
во излиза от размирния 
вулкан на Хаваите.

Шапката, която Наполеон гу-
би в легендарната битка при Ва-
терло през 1815 г., бе продадена 
на търг за рекордните 350 хил. 
евро. По данни на аукционната 
къща, предложила търга, шап-
ката била намерена от водача 

на холандските драгуни Ар-
но ван Зейлен. За седем го-
дини тя сменила седем соб-
ственици. По времето на им-
ператорстването си Наполе-
он притежавал около 120 шапки, 
но само около 19 от запазените 

не будят съмнение, че са при-
надлежали на него. Продадена-
та е сред тях.

спиратори”, или учените наистина са предвидили 
началото на нов малък ледников период.

архивите 
на френ-
с к и я 
в с е к и -
дневник 
" Ж у р -
н а л " , 
на кой-
то Пика-
со е бил 
редовен 
ч и т а -
тел. Та-
ка уред-
ничката 
е попад-
нала на 
п у б л и -
кация от 
18 януа-
ри 1902 
г., съот-

ветстваща на ви-
димия под повърх-
ността на картина-
та текст.

вестникарския текст 
под нея. За да иденти-
фицира произхода му, 
Кейко Имаи е проучила 

С помощта на инфра-
червена термография 
изследователи откри-
ха страница от френ-
ски вестник под по-
върхността на карти-
на на Пабло Пикасо, 
съхранявана в японски 
музей. Находката до-
принася да се изяснят 
обстоятелствата около 
създаването на творба-
та "Майчинство на бре-
га на морето" от синия 
период на прочутия ис-
пански художник. Плат-
ното на Пикасо се съх-

ранява в музея "Пола" 
в Хаконе, Япония, и се 
очаква да бъде предос-
тавено на музея "Орсе" 
в Париж за периода 
между септември 2018 
и януари 2019 г. 

Откритието е напра-
вено от Джон Делейни 
от Националната гале-
рия за изкуство във Ва-
шингтон съвместно с 
Кейко Имаи, уреднич-
ка в японския музей. 
Сканирайки картината, 
изследователите почти 
незабавно са открили 

да прави грима си в бъдеще, 
затова си помислих, че е по-

добре бързо да се науча аз." 
Двойката ходи на уроци от 
октомври насам и Дез вече 
уверено борави с червило, 
фон дьо тен и очна линия. 
Мона признава, че съпру-
гът й използва очна линия 
и червила, които не би мо-
гла да използва сама. Гри-
мьорката, която помага на 
двойката в този труден мо-
мент, казва, че опитът й со-
чи, че нанасянето на грим 
всяка сутрин помага на хо-
рата да са по-уверени. "Ис-
торията на Дез и Мона по-
казва, че независимо от ва-
шата възраст или пол вина-
ги има нови умения, които 
можете да научите", посоч-
ва специалистът.

често създава сложни материали, чието използва-
не позволява да се спес- ти вре-
ме при разработва- н е 
на нови устрой-
ства", каза Ду-
айт Сеферос от 
университета 
в Торонто (Ка-
нада). Сеферос 
и колегите му 
са се възползва-
ли от едно от най-
древните "изобрете- ния" 
на природата - витамин В2, фла-
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Последните рисунки 
на Светлин Русев

Æиви 
ñтатóи

П о с л е д -
ните рисун-
ки и скици 
на Светлин 
Русев бя-
ха показани 
в галерия 
"Арте".

По тради-
ция на рож-
дения си 
ден всяка 
година ху-
д о ж н и к ъ т 
п о д г о т в я -
ше излож-
ба, пазена в дълбока 
тайна. Събитието се 
превръщаше и в праз-
ник, който събираше 
приятели, почитатели 
и колекционери на ча-
ша вино. През години-
те изложбите изнена-
да на Светлин Русев 
ставаха все по-раз-

Русенци отново имаха възмож-
ност да се насладят на изкуството 
на участниците в наскоро приклю-
чилия международен фестивал „Жи-
ви статуи“. Това съобщиха органи-
заторите от ДТ „С. Огнянов“ в Русе. 
„Гвоздеят“ в програмата отново бя-
ха актьорите от румънския театър 
„Маска“, които представиха спекта-
къла „Виковете на Париж“. 

По думите на директора на русен-
ския театър Орлин Дяков  уникална-
та, разтърсваща и автентична атмос-
фера на парижкия квартал Монмар-
тър от края на XVIII в. се е материа-
лизирала и оживяла пред очите на 
русенци.

Пространството около Паметника 
на свободата в градската градина би-
ло трансформирано в 16 миниатюр-
ни сцени. На тях чрез техниката на 
„порцелановата статуя“ били пред-
ставени продавачки на кибрит, бро-
дерии, панделки, риба, яйца, сладки-
ши и дори метли. Между дегизирани-
те артисти и русенските зрители на 
представлението на открито броде-
ли продавач на лекарство за всич-
ко, шивачка на юргани, жената, която 
пали фенерите, певицата, перачката, 
модистката и продавачът на тигани.

„Опитът да представиш пред пуб-
ликата под формата на живи ста-
туи „забравените занаяти на Париж“ 
представлява артистично и в също-
то време морално действие, защото 
носталгията, която витае около тези 
образи, не е в състояние да скрие 
жестоката действителност на живо-
та, в който не са имали никаква си-
гурност за утрешния ден”, подчерта-
ва Орлин Дяков.

Пиано стълби във Варна 
Стълбите на центра-

лен подлез до катедрала-
та “Свето Успение Богоро-
дично“ бяха пре-
образени в огро-
мно пиано и гра-
дът се събуди под 
звуците на тонове-
те му. Inspire е про-
ект иновативен за 
град Варна и стра-
ната, стартиран от 
първото споделено работ-
но място в града - Beehive. 

Известен като “Piano Stairs" 
в международен мащаб, къ-
дето стълбите се трансфор-

мират в гигант-
ска пиано кла-
виатура по инте-
рактивен начин. 
Пианото от стъл-
би се активира 
чрез приложе-
ние, което стар-
тира аудиофай-

лове, когато сензорът се 
задейства.  След като еки-

Десетокласник събира и дарява книги 
Кирил Балдев живее в център за наста-

няване в с. Звъничево и учи в елитната ма-
тематическа гимназия „Константин Велич-
ков“ в Пазарджик. Момчето, лишено от ро-
дителски грижи, е сред най-големите да-
рители на книги на читалища в Пазарджик 
и региона.  Първото си голямо дарение 
направил преди 3 години, когато изгоря-
ло читалището в родното му село Менен-
кьово. Чрез социалните мрежи организи-
рал кампании и започнал да събира книги. 
След това насочил усилията си към чита-

лището в Костенец и 
събрал над 1500 то-
ма.  Освен това участ-
ва в благотворител-
на кампания за орга-
низирането на базар 
за набиране на средства за лечението на 
ранена в тежка катастрофа съученичка.

Кирил мечтае да стане поет и журна-
лист. Момчето, което предава любовта си 
към книгите на стотици хора, до момента 
е събрало и дарило над 3000 книги. 

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.

Тракеия е 100% натурална хранителна до-
бавка, заимствана от храната на древните тра-
ки, разработена от БАН съвместно с Института 
по криобиология и хранителни технологии. При 
създаването й са използвани разработките за 
космическо хранене. Отличена е с първо място 
в конкурса за нови български продукти на Меж-
дународния панаир в Пловдив.

Подпомага възстановяването при:
1. Тракеия сърце и кръвоносна система 

– възстановява сърце, черен дроб, далак. Пре-
махва последствията от инсулт и инфаркт. Пред-
сърдно мъждене, порок на клапите, аритмия, 
високо кръвно налягане, сърдечна недостатъч-
ност. Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, 
подобрява еластичността им и се получава пер-
фектно кръвоснабдяване на сърцето, мозъка и 
всички органи. Премахва лошия холестерол и 
нормализира кръвната захар. В резултат – пре-
махване на разширени вени, имате ново сърце, 
черен дроб, далак и простата.

2. Тракеия стави и кости – коксартроза, го-
нартрозал. Премахва дискова херния и дископа-
тия, увеличава плътността на костите, изгражда 
хрущялна тъкан – без операция възстановява 
колене, таз, гръбначен стълб.

3. Тракеия Храносмилателна система – ба-
лансира функциите на храносмилателната и от-
делителната система, балансира обмяната на ве-
ществата, нормализира диуретичната функция, 
подпомага детоксикацията на организма, отх-

рачващо и подсилващо средство.
4. Тракеия Дихателна система – изчистване 

на белия дроб и синусите, подобрява функциите 
на трахеята, бронхите и алвеолите.

5. Тракеия нервна система – по-добър сън, 
настроение, бодрост и концентрация, премахва 
безпокойство и психическо напрежение, балан-
сиране на нервната система.

Други продукти Тракеия – Тракеия имуни-
тет, Тракеия Баланс мозък и Тракеия Баланс 
телесна маса

всички продукти Тракеия съдържат:
- силиций – втория по важност химичен еле-

мент в човешкия организъм след кислорода. Без 
достатъчно силиций човешкият организъм не 
може да усвои над 70 микро- и макроелемента, 
което води до техния дефицит. Извежда вредни-
те бактерии, микроорганизми и вируси.

- Пектин – подобрява периферното кръво-
обращение, чревната перисталтика, понижава 
нивото на лош холестерол.

- инулин – мощен пробиотик, поддържа в 
добро състояние дебелото черво.

- Други – различни билки и горски плодове.

Здраве за всички пенсионери

на достъпна цена. една опаковка тракеия съдържа 
нужното количество за цял месец. всички, 

ползвали тракеия, нямат никакво съмнение 
за голямото подобрение и премахването 

на много здравословни проблеми.
за консултации и поръчки: 
Христов, тел. 0898/573092

търсващи като идеи и 
неочаквани като реа-
лизация. Последната 
изложба трябваше да 
бъде автобиография, 
синтезирана в една 
творба - равносметка 
на един живот. „Камен-
ната композиция оста-
на незавършена, но ри-

път на проекта работи до 
малките часове на деня, Ва-
рна се събуди с нови стъл-
би, които ще радват малки 
и големи. Благодарение на 
организацията тя се наре-
ди до градове като Милано, 
Сан Франциско и Стокхолм, 
а основната мисия на ини-
циативата е да спомогне за 
утвърждаване на града като 
културно място. Да покаже, 
че чрез подходящ дизайн и 
иновация промяната е дос-
тижима, казват авторите на 
проекта, осъществен с под-
крепата на община Варна. 

сунките са 
при нас, 
мощни и 
въздейст-
ващи като 
самия тво-
рец”, от-
б е л я з в а т 
от галерия 
"Арте".

Събити-
ето се про-
веде едно-
в р е м е н -
но с пред-

ставянето на бане-
ри с фотографии на 
каменната компози-
ция пред Софийска-
та градска художест-
вена галерия, която 
Маестрото искаше 
да постави до сама-
та галерия, посочват 
от екипа.

Ìëàäåæ ïëóâà 
áëàãîòâîðèòåëíî 

ñ åäíà ðúêà
Поредна благотворителна акция 

проведе русенецът Теодор Цветков. 
Младият мъж, който тази година из-
вади кръста на Богоявление от води-
те на река Дунав, а две седмици по-
късно стори същото и в река Вардар 
в македонския град Гевгелия, пре-
плува с благотворителна цел разсто-
яние от 10 километра с една ръка на 
езерото в с. Николово.

Целта на събитието бе подпомага-
не на фондация “Александър Русев” 
за изграждане на водно-рехабилита-
ционен комплекс за деца с уврежда-
ния. На място бяха поставени урни 
за дарения.

Това не е първата благотворител-
на акция на Теодор. На 28 декември 
м.г. 23-годишният русенец преплува 
с благотворителна цел езерото в ле-
сопарка Липник. Средствата бяха за 
лечението на малката Мартина Тане-
ва от Банско. Теодор Цветков е тре-
ньор по плуване в Спортното учи-
лище. Завършил е аграрен менидж-
мънт, а сега учи магистратура в Со-
фийския университет.
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Юноша

Äа се опомним

нåïîùàäåíà êðàñîòà

Íàñúùíèÿò Ðúæäèâà âúçðàñò
 Какво е хлябът ни, на масата поднесен?
 Живот възобновен - надежден щит?
 Той пот е на орач, жетварска тъжна песен -
 бърза паламарка на вързач превит!
 Къде е тъй прикрита таз магична сила?
 Стар завет ли крие – култов ритуал?
 Божествената обич него е родила –
 влюбеният славей, в буките запял!
 Неизмерим е той, дори със тон жълтици –
 пъдар и цар пред него коленичат...
 Изваян от зърна - пшенични огърлици,

 

как слънчево трапезата ни кичи!
 В погачата ни обич с вяра бликат –
 подарък ТЯ е катадневен Божи...
 Във нея птичи глас ни чурулика -
 Радост где селякът със надежда вложи!

 Той упование е, вяра и надежда -
 животът ни, с тестото му омесен...
 Там радасти с тревогите се вглеждат
 във нежен благодат на златна есен!
 Да се сведем пред хляба до земята,
 че мъка е и истина той Свята!
 Роден под слънце, печен сред полята,
ЛЮБОВ е наша той, шепти душата! 

стоян МиХаЙлов,  Търговище

Много отдавна се спори за 
отношенията между Отечес-
твения фронт и опозицията 
след Девети септември. И все 
по-ослепителен става ореолът 
около ликовете на ония, кои-
то преди смятахме за народ-
ни врагове. И докато си блъс-
ках главата върху този запле-
тен въпрос, в съзнанието ми 
се яви една случка, станала в 
онези времена. Знам я от моя 
баща, който бил пряк свидетел 
на тая история, а донякъде и 
неин главен герой.

Той никога не е бил кому-
нист, не е членувал и в други 
партии. Винаги е бил аполити-
чен, по-точно постоянен кри-
тик на всяка власт. А още по-
точно - опозиционер по при-
рода и вечна контра на всичко.

Но в онези дни като възтор-
жен младеж, се поддал на все-
общото опиянение, не бил с 
опозицията. Бил с Отечестве-
ния фронт.

И тъй като много хубаво ри-
сувал, му възложили изготвя-
нето на предизборен плакат в 
селото.. Баща ми с вдъхнове-
ние и енергия се заел за рабо-
та. Дал всичко от себе си, вло-
жил цялото си майсторство. 
На плаката изобразил младеж 
и девойка – красиви, строй-
ни, румени, със светнали очи 
и развети коси. Държали  оте-
чественофронтовски лозунг.

Като завършил плаката, мла-
дежките отечественофрон-
товци го поставили на видно 
място. На другата сутрин ба-
ща ми веднага отишъл да види 
произведението си и доколко-

то е възможно, да обере лав-
рите на публиката, към което 
никога не беше равнодушен.

Но щом се изправил пред 
стената, където се намирал 
плакатът, и погледнал на-
горе, занемял. От рисун-
ката нямало и следа. През 
нощта тя била смъкната 
и унищожена от опози-
цията.

Спомням си как със 
замиращ дъх следях 
разказа му. Много 
смътни за мене бя-
ха тогава думите 
Отечествен фронт, 
опозиция, избо-
ри. Беше ми ясно 
само едно – че 
са се намерили 
хора, способ-
ни да разкъс-
ват, мачкат и 
хвърлят оно-
ва прекрас-
но изобра-
жение, кое-
то бе успя-
ло да ме 
възхити, 
без дори 
да съм 
го ви-
дяла.. . 
Колко 
ж а -
л е х 
з а 

красивите младеж и девойка 
от рисунката! Все едно, че ня-
кой съзнателно и равнодушно 

беше счупил мои любими кук-
ли. За чувствата ми към него 
всеки лесно ще се досети.

Някой може да възрази – ко-
га пък в България враждува-
щите партии не са си унищо-
жавали взаимно плакатите. 
Но този бил нещо по-особе-
но – истинско произведе-
ние на изкуството. А за он-
зи далечен край, за бедно-
то селце бил едно мал-
ко чудо.

И сега, като слушам 
славословия за опо-
зиционните дейци от 
онова време, си ми-
сля, че те може би 
ги заслужават. Мо-
же би наистина са 
герои и светци.

Само едно 
убеждение ни-
кой не може да 
разколебае в 
мен – били са 
чужди на из-
куството, не 
са ценили 
к р а с о т а -
та и тво-
рците й. 
И това 
убежде-
ние ще 
остане 
в сър-
ц е т о 
м и 
н е -

поклатимо завинаги.
Теодора илиева, 

нови искър

Обръщам се към моите връстници –
не се предавайте на старостта,
стиснете здраво своите десници –
спомнете си за младостта!
Ако така мълчим с наведени глави,
ако не се надигнем всички,
едва ли бог ще ни благослови
и пак ще броим жълтите парички.
Защото ситият на гладния не вярва,
с цинизъм ще му се присмее –
протести, истински протести трябват,
така че ситият да онемее.
Години във Европа сме последни,
разбира се, и тя нехае.
Оставаме си бедни и по-бедни,
керванът си върви, а кучето си лае.

Богоя саПунДжиев

Няма ален мак и 
комунизъм,
Нито остър 
сърп, кръсто-
сан с чук.
Сграбчил ни е 
див капитали-
зъм,
В яслата ни – 
сух комат и лук.
Демокрация със 
синкав пламък

не пожали памет, нито плод.
Не остави камък върху камък
от градетоно със труд и пот.
Гази и руши на поразия
със ненавист и със много яд.
И един Евгений Бакърджиев
стана нашенският Херострат.
Тънем в беднотия необятна,
дебне ни отвсякъде беда.
Възрастта ни не е, не е златна,
а покрита цялата с ръжда.
Грижите ни мачкат като бесни,
халът ни е просяк – гол и бос.
Политици – с кожа, но нечестни,
с нас са, докато докопат пост.
Болката ни силен вик надава,
вика тя, не млъква за момент.
Старостта това не заслужава,
но са глухи власт и парламент.
Сякаш сме във каменната ера,
а не във двадесет и първи век.
И битува днеска пенсионера
като скот, а не като човек.

генчо злаТев

Аз не зная защо съм на тоз свят роден,
не попитах защо ще умра,
тук дойдох запленен и от сивия ден,
и от цветната майска зора.

Поздравих пролетта, поздравих младостта
и възторжен разтворих очи,
за да срещна Живота по друм от цветя,
в колесница от лунни лъчи.

Но не пролет и химн покрай мен прозвъни,
не поръси ме ябълков цвят:
пред раззинали бездни до черни стени
окова ме злодей непознат.

И през облаци злоба и демонска кръв
черна сянка съзрях да пълзи –
златолюспест гигант се изправи сред кръв,
сред морета от кръв и сълзи.

В полумрака видях изтерзани лица,
вред зачух плачове като в сън
и жестока закана на гневни сърца
се преплете с оковния звън.

Аз познах свойте братя във робски керван,
угнетени от Златний телец;
и човешкия Дух – обруган, окован,
аз го зърнах под трънен венец.

И настръхнах от мрака на тази земя:
закопнях, запламтях и зова:
- Ах, блеснете, пожари, сред ледена тъма!
Загърмете, железни слова!

Нека пламне земята за пир непознат,
нека гръм да трещи, да руши!
Барикаден пожар върху робския свят!
Ураган, ураган от души!...

И тогава – залюбен в тълпите, пленен
от лъчите на нова зора, -
без да питам защо съм на тоз свят роден,
аз ще знам за какво да умра.

Христо сМирненски, 1922 г.

поКлон пред КлАСиКА!
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Възпоминание

Възпоминание

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застрое-
на площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

имоти

времето

Д-р иван сТояновмагнитни бури - 12, 13.VII. 

След сторилото ни се безкрайно дъждовно юлско време 
в сряда облачността ще почне да се разкъсва, но темпе-
ратурите ще останат все още ниски за сезона, но прият-
ни за по-възрастните хора – в интервала 14-28 градуса. в 
четвъртък няма да има промяна, но времето ще върви 
към подобрение. в петък отново се очаква краткотраен 
дъжд, като температурите леко ще тръгнат нагоре, съ-
щото време ще е и в събота. в неделя вече няма да вали, 
 ще е само по-ветровито, а температурите ще са от 15 
до 27 градуса. в понеделник отново се очакват дъждове и 
температури от 18 до 26 градуса. във вторник прогноза-
та също е за валежи.

повишена влажност на възду-
ха оказва неблагоприятно въз-
действие върху здравето на ар-
тритно болните. от полза при 
наличие на ставни болки ще бъде 
налагането на кожата над болни-
те стави със свежи зелеви листа, 
поръсени предварително с ябъл-
ков оцет и морска сол. новолуние-
то на 13.7. прави този ден подхо-
дящ за спазването на т.нар. лун-
на диета. 

БиопроГнозА

0877/852693 - заменя 
дворно място с право на 
строеж - Варна, за багер с 
гребло и кофа

0884/762077 – продава 
двуетажна къща с двор и 
лятна кухня в Ловеч

0882/924308 – прода-
ва къща 160 кв. м, на 70 км 
от София, с допълнителен 
парцел с постройка. Цена 
30 000 лв.

0898/798427 – продава 
вила 40 кв. м, асфалт, це-
логодишно живеене, всич-
ки удобства, Столична об-
щина – 27 000 евро. Бонус 
– джип!

0 8 9 4 / 2 9 7 9 6 7 , 
02/8662731 – продава три-
етажна вила в гр. Момин 
проход, на 60 км от София 
– обзаведена, I ет. – офис, 
II и III ет. – с по 3 стаи с хол; 
400 кв. м. зелена площ

0898/950581 - продава 
имот в село Балканец, бли-
зо до Троян, лесен достъп, 
река - 16 хил. евро

0878/338141 – добри 
по характер, работят и 
учат в София, не пият и 
не пушат. Желаят доглеж-
дане или купуване на по-
стар апартамент в София 
и кварталите. Петров

0876/574681 – заменя 
апартамент в Силистра за 
ниви

0897/042029 – предла-
га жилище на село – без-
платно и безсрочно, на 
пенсионерка с цел обита-
ване, може и финансова 
подкрепа. Жената маке-
донка от Белоградчик да 
ми се обади. Жилището й 
е осигурено!

0879/100320 – продава 
3,7 дка нива с над 300 че-
тиригодишни тополи в нея, 
край Пазарджик

0 8 8 5 / 2 5 4 3 1 4 , 
0888/121793 – продава 
10 дка иглолистна гора в 
района на Велинград

0878/534711 – продава 
хубава двуетажна стабил-
на къща в с. Боровци, обл. 
Монтана – 5 стаи, плоча, 
вътрешна тоалетна и ба-

0725/66476 – SOS! По-
дарявам малки и големи 
котета!

0 8 9 5 / 7 7 9 5 1 2 , 
058/624493 – издирва по-
томци Герга Донева, Ру-
ховски, Великотърновски, 
братя Борис, Йордан, Пе-
тко живееше в София на 
„Иван Асен II”

0897/507266 – прода-
ва ВИТО 7+1, бензин и газ, 
отлично състояние, пла-
тени такси!

0888/245413 – прода-
ва крачна шевна машина 
„Панония” – 120 лв., 2 ро-
допски одеяла – нови, по 
60 лв./бр., нов червен ки-
теник – 120 лв., ел. печка 
за баня – 28 лв.

0883/333253 – спеш-
но търсим алпинисти ма-
зачи за фасада на жили-
щен блок в „Мотописта”.

0889/378252 – прода-
ва апарат за точкова за-
варка – 130 лв., български 
хартиени левове от 1974 
г., часовникарска лупа 5х 
– 15 лв., лечебна кализия 
– лекува диабет, катарак-
та, онкологични заболя-
вания, разсади и извлек, 
мини казан за ракия – 170 
лв., уред за жива вода – 
45 лв.

0 5 2 / 7 4 5 1 6 6 , 
0894/607418 – продава 
сушилня за дрехи и колич-
ка с две колелца за паза-
руване – нова е. Изгодно!

0888/812043 – прода-
ва изгодно дамски и мъж-
ки ръчно плетени вълне-
ни чорапи. Количество и 
качество!

0879/421090 – прода-
ва полунов калорифер 
ловчански вместо за 215 
лв. от магазина – само за 
21 лв. от мен; продава но-
ва мивка порцелан – 10 
лв.!

0888/245413 – про-
дава нов газов котлон 
„Янтра” – 88 лв., соковар-
ка – 45 лв., сокоизстиск-
вачка – 58 лв., ръчна месо-
мелачка – 46 лв., машинка 
за рязане на хляб – 30 лв.

0887337684 - Моля 
да се обади госпожата от 

На 14.7.2018 г.
се навършват
40 гоДини

от смъртта на
РАДИ ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ

на 82 г., от с. Снежина, 
 общ. Провадия

Спомените за теб винаги ни връ-
щат към щастливото ни детство и младост.  

Помним те и те обичаме, мили дядо!
от твоите внуци и правнуци

На 16 юли 2018 г. се на-
вършват

3 Тъжни гоДини
от кончината на нашата  
съпруга, майка и баба 

КИНА ПЕТРОВА ДИМОВА
на 78 години

от с. Лесидрен, 
 Ловешка област

Работила е като главен агро-
ном и главен икономист на 

ТКЗС и ОТКЗС в с. Лесидрен. Поклон, дълбок по-
клон пред светлата ти памет!

Почивай в мир! 
от семейството

Казанлък с която имахме 
уговорка да наема къща-
та й в село Шейново, изгу-
бих телефонния й номер - 
докторът

0882/104048 – тър-
ся почасова работа – по-
чистване на офис или 
вход; разпродажба на по-
собия за рисуване, шка-
фове и др.

0887/561638 - про-
дава 2 нови покривки за 
ъглови легла - по 18 лв./
бр., единичен полилей за 
спалня - 17 лв., спален чу-
вал - 15 лв., употребявано 
вълнено одеяло - 10 лв., 
полилей топка - 32 лв.

0888/245413 - прода-
ва единичен матрак - 38 
лв., 2 аплика х 24 лв./бр., 
тефлонова скара АЕГ но-
ва - 80 лв.

0893/814246 – про-
дава пет кошера пчели и 
центрофуга

0877/380029 – сама 
жена търси да чисти къ-
щи, апартаменти, грижи 
за възрастни хора, може  
провинцията

0886/413930 – прода-
ва пунктшвайс без кабели 
– 250 лв., чугунен скрап 
– машинни части 3 тона, 
0,90 лв./кг, миксер, казан 
40 литра, реле за време 
трифазен – 1000 лв.; дву-
колесен трактор „Урсус”, 
пълен комплект, прика-
чен инвентар и ремарке 
с товароподемност 0,4 т 
– 1500 лв.; банциголента, 
две рула по 100 метра – 
2,10 лв./линеен метър, ед-
но руло 100 м по 30,2 мм 
– 1,80 лв.

02/8727526 – прода-
ва/подарява 15 манеке-
ни „ТОРС”

0882/886983 – прода-
ва: ярмомелка – 3 ф., теле-
визор „Фунай”, детски ве-
лосипед – от 3 до 6 г., 2 фо-
тьойла, пералня „Иснис”

0 9 8 8 / 9 7 2 9 5 0 , 
032/675554 – продава 
две бакърени тави за ва-
рене на лютеница и слад-
ка – 140 лв.

02/8727526 – прода-
ва пояс-коремна/гръдна 
стена р-р L ortho the и еди-
нично легло тип русенско 

с пружина и дюшек
0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 

0896/631143 – търси же-
на да го гледа като личен 
асистент

0896/722938 – „Пан-
чатантра”, древноиндий-
ска литература.  Учебник 
с мъдрости и наставле-
ния за управници – 200 
лв.; „Кама сутра” – част 
7-ма, омайването на же-
ните, обладаването

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - прода-
ва дърводелски машини, 
циркуляр за професио-
нални цели, малко фур-
гонче, ново 

0886/729130 – прода-
ва кожух мъжки и дамски 
с качулка, къси, нови; пе-
ралня AEG, запазена, го-
блен Вилеров „Ифиге-
ния”, два килима и неиз-
ползван вертикален фри-
зер на изгодна цена

0899/821238 – елек-
троуслуги, електроинста-
лации на място – на из-
годни цени! Професиона-
лен електротехник, също 
домашен майстор. Част-
но лице

0888/606053 – купува 
запазени стари книги на 
руски език, издадени пре-
ди 1940 г.

0897/488261 – прода-
ва трошачка за бадеми, 
орехи и лешници, обхват 
8-32 мм – 20 лв.

0886/792979 – да се 
обади Тина от Черни Вит, 
общ. Тетевен, обл. Ловеч!

0882/553939 – прода-
вам ел. четка за зъби – 16 
лв., възглавница за пъ-
туване – 15 лв. (немски), 
мъжка шуба от естествена 
кожа и дамска – по 40 лв. 
(нови). Продавам термос 
2 л – 18 лв., чаши кристал 
– чешки, за ракия – 40 лв. 
6 бр., възглавници руски 
70/70 с калъфки – 20 лв., 
нови. Продавам ортопе-
дична подложка за ръка 
– 20 лв., нов с подплата 
червен дълъг № 52 – 25 
лв., мъжка немска жилет-
ка № 52 – 20 лв., сламени 
шапки дамски с кордели 
– 12 лв., одеяло памучно 
– 35 лв.

0887/025404 - заме-
ням петместна 6-метрова 
каравана напълно обо-
рудвана - за багер с греб-
ло и кофа

0887/337684 - купу-
вам нови или запазе-
ни лаптоп, радиокасе-
тофон, книгите "Война и 
мир", "Мъртвите Сибир-
ски полета", "Клетници-
те", всичко от Карл Май, 
Майн Рид и Емилио Сал-
гари, руска и съветска ли-
тература с тематика ре-
волюцията и Отечестве-
ната война.

0888/272446 - прода-
ва шевна машина елек-
трическа "Юнион" - 100 лв.

ня, геран, барбекю, чешми, 
двор 275 кв. м – 12 500 лв.

0886/196621 – спешно 
търси малък апартамент в 
малък град за възрастни 
хора – на нисък етаж, не-
обзаведен

02/8665624 – дава под 
наем мазе за склад или дру-
го

0988/783323 – спешно 
продавам ремонтирана и 
преобразена гарсониера 
или заменям за боксони-
ера. Блокът също е прео-
бразен от покрива до ма-
зето, всичко е подновено. 
Отвън е саниран с 10 см 
стиропор, отвътре – с лам-
перия, и е реконструирана 
в двустаен. Към жилището 
има и гараж

0878/438599 – продава 
обзаведена вила, на 40 км 
от София, с ток, вода, двор 
800 кв. м, 30 дървета, ба-
сейн, панорама. Въздухът 
е кристален.

0887/337684 - наемам 
дългосрочно срещу при-
емлив наем и добро стопа-
нисване селска къща с ба-
ня и тоалетна, лятна кухня 
или солидна стопанска по-
стройка - в цялата страна, 
без областите Кърджали и 
Смолян. С предимство са 
Габровска, Търновска, Ста-
розагорска, Пловдивска и 
Сливенска област

0898/824436 - къща 
двуетажна с двор 2500 кв. 
м в Средня, Шуменско, с 
ябълкова градина

0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 , 
0886/010504 - продава в 
с. Ведрина, Добричко, об-
заведена къща с 2 гаража, 
затворена, луксозна бе-
седка, огради, 3 дка двор 
с овощна градина

0894/637021 – прода-
ваме къща, кухня, селско-
стопански сгради с двор, 
5 дка овощна градина. Из-
годно!

0896/722938 – прода-
ва/заменя за малък апар-
тамент в София имот 880 
кв. м близо до водите на 
язовир „Искър”. Двустай-
на дървена къща 18 кв. м, 
много строителен матери-
ал. Облагороден, електри-
фикация, инфраструктура 
много добра. Отлична па-
норама, тишина, чист въз-
дух, на 40 км от София – за 
лов на водоплаващ дивеч, 
зайци, сърни, диви прасе-
та, за риболов, подводен 
риболов, ветроходство.

0894794406 – прода-
ва къща със стопански по-
стройки с двор 740 кв. м, 
гъбарник, трифазен ток, 
водоснабдено, с. Тополи, 
Варненско

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 
Ряхово, Русенско, на р. Ду-
нав. Цена по договаряне!

0882/488551 - продава 
подземен гараж в центъ-

ра на Пловдив, бул. "Мария 
Луиза" 27

0876/344456 - продава 
двуетажна къща обзаведе-
на в с. Ст. Караджово, общ. 
Болярово, с дворно място 
1,240 кв. м. В селото има 
минерален извор 

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор, лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0877/311136 – търси 
стая под наем за сам чо-
век в къща – в София или 
около София

0878/288210 – продава 
двуетажна тухлена къща на 
две плочи, гараж, стопан-
ски сгради, овошки – село 
Цани Гинчево, Шуменско

0889/027105, след 19 ч. 
- продава едноетажна ма-
сивна къща с ток, вода, пла-
тен данък в Пловдив, 1300 
кв. м двор. Цена по спора-
зумение

02/4690408 – спешно 
дава обзаведена стая под 
наем! Изгодно! Гараж под 
наем – оборудван, с ток 
и вода, близо до градски 
транспорт и метрото

0877/756033 – продава 
двуетажна вила с декар на-
саждения, пчели – до Перу-
щица, на 15 км от Пловдив. 
Има ток, вода изворна

0884574410 – продава 
1900 кв. м двор с къща на 2 
етажа, 100 кв. м изба, в цен-
търа на с. Недялско, Ямбол-
ско, на централен път 

02/4690408, след 18 ч. 
– дава под наем самостоя-
телна стая обзаведена, за 
непушач, гараж с ток и вода

041350362 – продава 
вила на два етажа с 1,1 кв. 
дворно място, 40 кв. м га-
раж, банциг и фреза, на 5 
км от зеленчуковата бор-
са в с. Плодовитово

0879/694192 – продава 
двор 800 кв. м, и къща – с. 
Ясен, Плевенско

0899/297967 - продава 
вила в Момин проход - три-
етажна, може и поотделно 
I етаж - 20 хил. евро, II и III 
обзаведени х 25 хил. евро, 
с минерална вода

0896/785986 - продава 
лозе 2 дка с малка вила - 46 
кв. м, близо до болницата в 
Балчик, с изглед към море-
то - 50 хил. лв.

0878/181538 – продава 
къща в Ставерци, Плевен-
ско, с 5 стаи, декар двор, 
стопански сгради

0894/220590 – продава 
1 дка празно дворно място 
в село Засмяно, на 30 км от 
Варна в посока Добрич, в 
регулация – 2000 лв.
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13 юли 2018 - 05:49:01 ч. 
- новолуние. за да смъкнете 
1-2 кг, трябва да започнете 
диетата от този час и да про-
дължите на сокове и течно-
сти до същия час на следва-
щия ден.
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11 юли, 28 лунен 
Ден, наМаляваЩа 

луна,
 луна в рак 

Във финансово от-
ношение няма да има-
те затруднения. Това е 
и  благоприятен пери-
од за обучение и по-
лучаване на нови зна-
ния. Може да експери-
ментирате и да проб-
вате силите си на ново 
поприще.

12 юли, 29 лунен 
Ден, наМаляваЩа 
луна, луна в рак 

Хората, склонни 
към лекомислие и 
безотговорност, ще 
се нуждаят от сериоз-
на опека. Слава богу те 
ще проявят здрав раз-
ум да се вслушат в до-
брите съвети.
13 юли, 30/1 лунен 

Ден, новолуние, 
луна в лъв 

Възможно е да усе-
тите вътрешен дис-
комфорт, неувереност 
в утрешния ден. Влю-
бените започват да се 
съмняват в чувствата 
на своите половинки. 
Не вярвайте на думите 
на малко познати хо-
ра, което може да до-
веде до сериозни про-
блеми.  

14 юли, 2 лунен 
Ден, нарасТваЩа 
луна, луна в лъв 

В личните отноше-
ния ще проявите сво-
ята инициативност. 
Действайте и съби-
тията ще се подчинят 
на волята ви, ако бъ-
дете достатъчно на-
стойчиви.

15 юли, 3 лунен 
Ден, нарасТваЩа 
луна, луна в Дева 

Планирайте време-
то си така, че да мо-
жете да си отспите, да 
се поразходите и да 
поспортувате. Седми-
цата ви няма да върви 
особено гладко. Тряб-
ва да бъдете готови за 
дребни неприятности 
и неочаквани ситуа-
ции, налагащи промя-
на на плановете ви.

16 юли, 4 лунен 
Ден, нарасТваЩа 
луна, луна в Дева 

Хората, свикнали да 
се ръководят от чужди 
решения и да не се до-
веряват на собствено-
то мнение, все пак ще 
трябва да проявят са-
мостоятелност. Важни 
събития ще ви отне-
мат много сили.

17 юли, 5 лунен 
Ден, нарасТваЩа 

луна, луна във 
везни 

При всяко начина-
ние трябва да има-
те резервен план за 
действие, към кой-
то да прибегнете, ако 
работата не потръгне 
както сте я намислили.  
За постигане на цели-
те ще са нужни наход-
чивост  и целеустре-
меност.

ЛУНеН 
КАЛеНДАР

зАпознАЙте Се

ДЖеСИКА

овен - Избягвайте необ-
мислените коментари или 
изявленията пред широк 

кръг от хора. Действайте по на-
чин, който ще ви подсигури спо-
койствието в лично отношение 
както на този етап от време, така 
и в перспектива.

ТелеЦ - Реалистичната 
нагласа ще ви помогне 
да прецените как да ин-

вестирате парите си. Колкото по-
внимателно боравите с налични-
те си средства, толкова е по-малка 
вероятността да изгубите.

БлизнаЦи - Опитайте се 
да се справите с текущите 
си  затруднения в опреде-

лените за това срокове. Не драма-
тизирайте разногласията с интим-
ната си половинка и се помирете 
с децата си.

рак – Предоставя ви 
се реална възможност 

да увеличите значително прихо-
дите си в материалната сфера. Не 
приемайте с лекота отправените 
ви нови предложения, дори да ви 
се струват изключително.

лъв - Около средата 
на периода не отлагай-
те провеждането на ня-

кои разговори с роднини и близ-
ки, независимо дали смятате да го 
осъществите на четири очи или 
по телефон. Доверете се на инту-
ицията си.

Дева – Излезте от плена на 
импулсите си, тъй като рис-
кувате да допуснете сери-

озна грешка. В края на разглежда-
ната седмица много от вас ще се лу-
тат между положителното и отри-
цателното в действията си. 

везни - Малко вероятно е 
да се сблъскате с непреодо-
лими ситуации, но това не 

означава, че не трябва да ги пред-
видите. През почивните дни ще ви 
се наложи да вземете спешни мер-
ки за здравето си.

скорПион - Някои бързи 
решения за текущото ви ма-
териално състояние, без да 

нарушавате стабилността си в то-
ва направление, са наложителни. 
Не се плашете от въпроси от стра-
на на интимната половинка.

сТрелеЦ - Много от вас 
ще бъдат зависими от 
някои обстоятелства в 

сферата на материалните отно-
шения. Опитайте се да бъдете 
ефективни в предприемането 
на нови действия в личен план. 

козирог - Още с на-
стъпването на новата 

седмица се насочете към де-
тайлното планиране на пред-
стоящо пътуване. Добре е да 
приключите навреме с текущи-
те си рутинни ангажименти. 

воДолеЙ - Постарай-
те се да останете ве-
рни на принципите си! 

Не си създавайте излишни не-
удобства в момент, когато ня-
ма да разполагате с достатъчно 
свободно време за тях. 

риБи - Опитайте се да 
изяснявате отношения-

та със заобикалящите ви чрез 
откровен разговор, но не гласу-
вайте твърде голямо доверие! 
Съсредоточете се върху изпъл-
нението на задълженията си.

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (11.VII.- 17.VII.2018 г.)

0896/702155 - мъж 
на 76 г. желае запоз-
нанство с дама от Ста-
розагорска или Вели-
котърновска област, 
която има възможност 
и желание за съжител-
ство при нея

0894/768863 – 85 
г./160 см/70 кг, приема 
бездомна здрава дама 
от 65 до 76 г. за доглеж-
дане и наследяване – 
все още съм на крака 
и с багажа си!

02/4690408 – след 
18 ч. – самотен учител 
пенсионер от София 
търси себеподобна да-
ма за сериозна връзка 
от 65 до 75 г. Живеене 
по споразумение. Дър-
жавата, националност-
та и произходът са без 
значение. Да се обаж-
дат сериозни и подхо-
дящи дами!

1233 софия, п.к. 43 
– вдовица – хубава, не-
пълна, осигурена, тър-
си 74-76-годишен гос-
подин. Може да пише-
те само име и телефон, 

СЪОБЩЕНИЕ
Напомняме на всички желаещи 

да участват в поетичния сборник 
"Листопад на спомените - 

2018 г.", че до 20.VII. т.г. трябва 
да приключи изпращането на 

стиховете (лирика или сатира) на госпожа Данка 
Стоянова по пощата или на електронен адрес: 

danistoianova@mail.bg
Благодарим ви.

Данка стоянова
Фондация: "листопад на спомените", варна

на
о.з. полк. 

СТОЯН ГЕОРГИЕВ 
СТОЯНОВ 

(БОЛШЕВИКА)
Роден на 15 юли 

в с. Коняво,
 обл. Кюстендил, в 

бедно селско семейство 

Изказваме му сърдеч-
ни и искрени поздрави 
и пожелания за крепко 
здраве, дълголетие, щастлив семеен живот 

и спокойни старини!
Честито! Обичаме те!

от съпругата Пенка стоянова, дъщерите 
близначки д-р Мими стоянова и 

доц. Маргарита камбурова, внуците 
Борис, атанас и станислава

на
РАЙКО НЕДЕЛЧЕВ ДАНЕВ

от с. Тръстеник
роден на 21 юни 1941 г.

Работил 25 г. 
във фирма СО МАТ

Много здраве 
и много късмет!

от близките

ЧЕСТИТ 85-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

аз ще ви потърся.
0882/368952 – 

65/160/65 – интелекту-
алка търси себеподо-
бен, неангажиран – за 
приятелство, взаимо-
помощ и с дом, теле-
фон – Южна България, 
сериозен, отговорен

032/249675 – мъж 
на 88 г. търси жена на 
около 65 г., здрава, не-
пушачка, без ангажи-
менти – за гледане на 
мен и сина ми – на 61 
г., срещу унаследяване 
на апартамент и спес-
тявания

0879/174824 – мъж 
на 60 г. от хасковско се-
ло, не пуши и не пие, 
търси жена от 50 до 60 
г. за семейство, която 
да живее при него. Да е 
от Хасковския регион! 

068/639416 – 74 г., 
без ангажименти, с по-
зитивен ум, търси мъ-
дър господин за сери-
озна връзка

0884/287962 - 61 
г./173 см/65 кг, добър 
и скромен мъж с отлич-
на визия и здраве, ра-
боти, не пие алкохол и 
не пуши, очаква запоз-
нанство с добра и при-
ятна жена, която да е 
като него с чувство за 
хумор – от Ловешка об-
ласт, Северна България

0894/358377 – май-
стор готвач търси да-
ма за сериозна връз-
ка или брак. Заедно да 
работим през лятото 
на морето, зимата – по 
зимните курорти. Моля 
само сериозни обажда-
ния и СМС!

0898/344893 – 68 
г./160 см./67 кг, добра 
домакиня с добро сър-
це търси другар за спо-
койни старини, до 72 г., 
от Пловдив и региона

0896/783992 – 
71/155/75 – вдови-
ца пенсионерка тър-
си другар за старини. 
Предпочита да е от Ру-
сенска и Разградска об-
ласт, може и от Велико-
търновска

0879/578077 – 63 
г./164 см/75 кг, търси 
жена, за която да се гри-
жи – до 87 г., по възмож-
ност от град, да живее 
при нея с цел съжител-
ство и разбирателство

0885/986100 – 
78/175/78, вдовец, не 
пуши, почти не пие, с 
пенсия 300 лв., няма 
кола, без домашни лю-
бимци, домошар, не-

конфликтен, интелек-
туалец, търси дама 60-
80 г./160-180 см/60-80 
кг, възможна корес-
понденция, живеене, 
може и при нея - зима-
та в столицата, лятото 
на село

0879/578077 – 63 
г./163 см/76 кг, търси 
жена за съпруга – до 
60 г.

0876608849 - 54 
г./175 см/75 кг желае 
запознанство с дама 
от Североизточна Бъл-
гария за сериозно при-
ятелство

0894/768863 - 
85 г/165 см/75 кг, при-
ема жена без ангажи-
менти, здрава, от 65 до 
75 г. - за доглеждане и 
унаследяване

0988/815140 - 61 
г./178 см/78 кг, инте-
лигентен, сериозен и 
отговорен, чувствите-
лен и всеотдаен, уме-
ещ да обича истински, 
не пуши и не пие, не-
поправим романтик, 
желае сериозна връз-
ка със сериозна, възпи-
тана и отговорна слаба 
дама, излъчваща неж-

ност, чар и интелект
1000 софия, пощен-

ска кутия 822 - вдовица 
на 75 г./166 см/68 кг, не-
пушачка, запазена, без 
ангажименти, осигуре-
на, търси другар за съ-
жителство

0879/265162 - вдо-
вица от Варна, на 65 г., 
158 см, 70 кг, интели-
гентна, мила, с благ ха-
рактер, без пороци, от-
лична домакиня, търси 
подобен - честен, мора-
лен и трудолюбив

0882/550389, Нико-
лов - 81 г./169 см/70 кг, 
непушач, трезвеник, 
добряк, лозар, иска да 
живее при интелигент-
на, любяща, вдовица от 
71 до 83 г.

0885/538581 - тър-
си съпруга около 40 г., 
да не пие и да не пу-
ши, да не е  осъждана, 
психически и физиче-
ски здрава, за да съз-
дадат дете и семейство. 
Живеене при него

0894/202602 - 70 
г./177 см/70 кг - не пу-
ши, не пие, осигурен, 
без наследници, търси 
жена за съжителство 
или брак

0876/779479 - вдо-
вец на 60 г./160 см/85 
кг желае запознанство 
с вдовица от 60 до 64 г. 
От цялата страна!
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Домашно куче спаси болна жена

Преподавател 
почина след побой

Заловиха измамници, взели 13 бона
изДирваТ воДолаз

Продължава издирването 
на водолаза, който изчезна в 
река искър край Мездра. Той е 
част от екипа на столичен клуб 
за екстремни спортове, който 
трябвало да осигури  атракция 
за празник в Мездра.

каМион се вряза в къЩа
Товарен автомобил с хо-

ландска регистрация е изля-
зъл от пътя, навлязъл е в двор 
на частен имот и се ударил в 
къща на главен път е-79, в ра-
йона на село Медовница, ви-
динско. водачът е починал на 
място.

Тежка каТасТроФа
46-годишен мъж от разград 

загина при тежка катастрофа 
на пътя разград - русе. инци-
дентът е станал при изкачва-
не на ляв завой след град Цар 
калоян в посока русе.

Мъж наМуШка жена си 
сМърТоносно

32-годишна жена е убита 
от мъжа си в село Макарио-
полско. 40-годишният Х.М. от 
село Трапище е забил нож в 
сърцето на жената, с която 
живеел на семейни начала. и 
убиецът, и жертвата са от село 
Трапище. жената е починала 
на място, а мъжът е избягал и 
се е укрил. 

заМениХа оПравДаТелна 
ПрисъДа с ДоживоТна
състав на апелативния съд 

във варна е отменил изцяло 
оправдателната част на при-
съдата на 46-годишния под-
съдим скитника валери М. за 
умишленото убийство на друг 
бездомник, извършено в съ-
участие с Димитър Д. Първа-
та съдебна инстанция призна 
за виновен 58-годишния Ди-
митър за умишленото убий-
ство на 63-годишния бездом-
ник иван, извършено с особе-
на жестокост и по особено мъ-
чителен начин, като го осъди 
на 19 години лишаване от сво-
бода при строг режим.

раБоТник ПаДна оТ сТълБ
служител на чез е в кома и с 

тежка черепно-мозъчна трав-
ма след падане от електриче-
ски стълб в Мездра.

инцидентът е станал по 
обед при ремонтни дейности 
по електропреносната мре-
жа в града. 46-годишният ра-
ботник на електроразпреде-
лителната компания се качил 
на стълб за високо напреже-
ние. Той обаче загубил рав-
новесие и паднал от около 
10 метра височина. колегите 
му, които станали свидетели 
на случилото се, веднага по-
викали линейка. Пострадали-
ят е докаран в спешно-прием-
ното отделение на врачанска-
та болница. 

кола се вряза в сПирка
кола се вряза в спирка на 

градския транспорт на авто-
бус 102 в столицата. инциден-
тът станал около срещу южния 
парк. от силния сблъсък авто-
мобилът е съборил на земята 
билборда, който се намира не-
посредствено до спирката.ня-
ма данни за пострадали.

Престъпна група 
планирала убийства

Õлаïе øофüор!Деца пушили „весел чай”

До колата си на бул. "Христо Бо-
тев" в Пловдив близо до Военна-
та болница е открит в безпомощ-
но състояние 70-годишният научен 
работник доц. Стефан Нейков. Ми-
нути след пристигането на екип на 
Спешна помощ той е починал. Дъл-
ги години доц. Стефан Нейков е ра-
ботил в Института по растително 
генетични ресурси в Садово. Там 
се е пенсионирал. Съпрузи – жена 
на 32 и мъж на 42 г., му устроили 
капан. Жената била студентка при 
него, като дълги години се мъчи-
ла да завърши висшето си обра-
зование. Доцентът й помагал сре-
щу сексуални услуги. Това вбесило 
съпруга й и двамата устроили ка-
пан на Нейков. Те извели жертвата 
на безлюдно място и го пребили с 
дървен кол. След това го върнали 
в града и изхвърлили тялото му. 
Открити са шокиращи подробнос-
ти по случая. Побойника го грози 
до 20 г. затвор.

Възрастна жена от село 
Джулюница даде всички-
те си спестявания - над 13 
000 лева, на мошеници, за-
плашвали живота й. 72-го-
дишната Пенка Манева е 
пенсионирана счетоводи-
телка. Цял живот е работи-
ла с пари и не вярва, че й 
се е случило и това - да ста-
не жертва на телефонни из-
мамници.

Схемата, в която попа-
да възрастната жена, е 
последната и най-прила-

ганата - съдей-
ствие за разкри-
ване именно на 
телефонна изма-
ма. Мнимият по-
лицай подготвя 
жертвата за след-
ващото обаждане 
и то не закъснява.

"И звънна до-
машния телефон 
и започнаха да 
ме обиждат с ло-

ши думи. "Ще дойда, ще те 
нарежа, ще те изнасиля". 
Поискаха 60 000 лв.", раз-
казва Манева.

Следващото обаждане 
е отново от мнимия поли-
цай, спечелил доверието на 
жената, който я убеждава 
да сложи парите си за при-
мамка.

И така Пенка Манева 
оставя в сеното всичките 
спестявания на семейство-
то - 13 хиляди лева и 500 па-
унда. Малко по-късно кому-

никацията с жената е пре-
кратена и тя разбира, че е 
измамена. Парите на жена-
та са върнати. Няколко дни 
по-късно криминалисти от 
Горна Оряховица тръгват 
по следите и на „мулето”, 
пренесло парите, както и 
на мошеника, ръководил 
измамата. Така полицията 
стига и до мозъка на изма-
мата, който също е заловен 
- съдения за телефонни из-
мами Димитър по прякор 
Мея от Павликени.

"На българина традици-
онно му е заложено да по-
мага. Възрастните хора се 
лъжат лесно - като малки-
те деца. Първоначално, ка-
то ги подведат, че пома-
гат, че ги грози нещо лошо 
и че могат да помогнат на 
себе си и полицията - по-
нататък манипулирането е 
много лесно", обясни ше-
фът на полицията в Горна 
Оряховица.

13 лица са привлечени като обвиняеми за учас-
тие в организирана престъпна група, планирала 
убийства на полицаи и магистрати, 4 други се из-
дирват. Това каза ръководителят на Специали-
зираната прокуратура Иван Гешев на брифинг. 
За тартор на групата е сочен синът на известния 
престъпник Йоско Костинбродския - Иван. "Ста-
ва въпрос за досъдебно производство, наблюда-
вано от Специализираната прокуратура, по кое-
то работим активно с колегите от ГДБОП от 2-3 
месеца. Това е организирана престъпна група, в 
която участват емблематични лица за криминал-
ния контингент в София, занимаващи се основно 
с разпространение на наркотични вещества и аг-
ресивно разширяване на дилърската си мрежа на 
териториите, в които продават", обясни Гешев.

Те са принуждавали лица, включително и не-
пълнолетни и малолетни, да продават наркотич-
ни вещества за тази група, допълни той.

Главният секретар на МВР Младен Маринов бе-
ше категоричен, че ще бъдат предприети всички 
законови мерки да бъдат защитени служителите 
и магистратите, които работят съвестно и попа-
дат в такива списъци. 

Домашно куче откри 
изчезнала жена в без-
помощно състояние и 
спаси живота й. Героят 
е хъскито Хаус. Възраст-
ната жена била обявена 
за издирване от четири 
дни и оттогава лежала в 
калта.

6-годишното хъски 
Хаус заедно с друго куче 
били на разходка в Мор-
ската градина в Бургас 
със стопаните си. Извед-
нъж кучетата се превъз-
будили и хукнали към го-
ристата част на парка.

„Тръгнахме след тях. 
Бяха изключително не-
спокойни и двамата, 
особено Хаус. В момен-
та, в който решихме да се 
връщаме, той се стрел-
на в храстите, затова го 
издърпахме. Видяхме, 

че лежи жена. Изглежда-
ше като мъртва. Видях, 
че диша. Ако кучето не 
беше влязло там, нико-
га нямаше да я видим”, 
разказва собственичка-
та на Хаус. Ваня и прия-
телят й веднага се обади-
ли на телефон 112. 

Няколко дни преди 

това жената е напусна-
ла центъра за психично 
здраве. 24 часа по-късно 
била изписана по адми-
нистративен път, тъй ка-
то постъпването й в ле-
чебното заведение било 
доброволно.

За постъпката си Хаус 
вече е получил награда.

12 и 13-годишни деца 
са приети в спешното от-
деление на болницата в 
Бургас, след като пушили 
т. нар. „весел чай”. В бол-
ницата са им помогнали 
и са ги изписали. „Наблю-
дава се зачестяване на по-
добни случаи и намалява-
не на възрастовата грани-
ца”, заяви д-р Светослав 
Тодоров от отделението 
по неврохирургия.  „Учест-
ен сърдечен пулс, повише-
но слюноотделяне, психомо-
торна възбуда, неоправдана 
агресия. Това са основните 

симптоми при злоупотреба 
с подобно вещество”, обяс-
ни д-р Тодоров. Симптоми-
те продължавали от някол-
ко часа до едно денонощие.

„Данните сочат, че нови-

те синтетични дроги са по-
опасни от чистата мариху-
ана”, обясни д-р Тодоров.

 „През последните годи-
ни в цяла Европа се наблю-
дава експанзия на нови пси-
хоактивни субстанции – т. 
нар. дизайнерски наркоти-
ци, които се произвеждат 
лесно дори в домашни ус-
ловия, но са с непредвиди-
мо съдържание и застраша-

ват живота и психическото 
състояние”, обясни д-р Алек-
сандър Канчелов, специа-
лист по психиатрия и лече-
ние на зависимости.

11-годишно момче подкара колата на дядо 
си на оживен паркинг на столичен хипермар-
кет. Малкият Адриан отива с баба си и дядо 
си да пазаруват. Около 16 ч. си тръгват. Тога-
ва той се качва зад волана, запалва двигате-
ля и тръгва. "Внукът ми идваше, а пък на мен 
много ми се бе-
ше схванал кра-
кът. А той ка-
ра от 3-4 годи-
ни. Казах му да 
мръдне колата 2 
м, че сме близко до инвалидното паркиране, 
и той се качи", разказа възрастният мъж. Той 
потвърди, че детето е подкарало колата, но 
само на 3 м. И призна, че случилото се е греш-
ка. Ондев ще бъде глобен с  от 100 до 300 лв. 

Деца пушили „весел чай”

пъти. След това ми изля-
зоха синини на ръката, 
а на другия ден се по-
явиха мехури", разка-
за 11-годишният Кало-
ян Лаков.

Първоначално Кало-
ян не признал на майка 
си какво е направил. Но 
след като излезли меху-

рите, притеснената же-
на го завела в Клиника-
та по изгаряния на "Пи-
рогов".

По думите й той не 
е първият пациент на 
отделението по изга-
ряне. Много деца пре-
ди него са пострадали 
при същото предизви-

кателство.
Това не е единстве-

ната опасна игра в ин-
тернет. 14-годишно 
момиче беше открито 
от полицаи на манти-
нелите на АМ "Тракия". 
То търсило съкрови-
ще. В играта участвали 
и по-малки деца. Учас-

тниците трябва да пус-
нат локацията си и иг-
рата им показва точно 
на къде да търсят. За 
щастие децата са не-
вредими. И двете де-
ца открили игрите в 
интернет.

Опасността от игрите 
обаче остава.

Îпаñни игðи в интеðнет11-годишно момче 
увреди ръката си, из-
пълнявайки инструк-
циите на опасна игра от 
интернет. Предизвика-
телството се казва "Сол 
и лед". В него участват 
и много по-малки деца.

"Открих играта в ин-
тернет. Слага се сол и 
отгоре лед на ръката. 
Исках да видя какво ще 
стане. Направих го три 
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Професор по мате-

матика чете на синче-
то си книжка за лека 
нощ.

- Тате бе! - раз-
мрънква се по едно 
време детенцето. - То-
ва е скучно! Започни 
направо оттам, дето 
се обяснява, че произ-
водната на една функ-
ция в дадена точка е 
равна на тангенса от 
ъгъла, който допира-
телната към графиката 
й в тази точка сключва 
с положителната посо-
ка на абсцисната ос!


умряла Гергина. 

Отишъл мъжът й Ко-
льо да публикува жа-
лейка във вестника. 

- Обяви до 5 думи 
са безплатни. Какво да 
пишем? - пита служи-

телката. 
- "Гергина 

почина." 
- Само то-

ва ли? Ос-
тават още 3 
б е з п л а т н и 
думи. 

- Добре, 
пиши тога-
ва: "Герги-
на почина. 
П р о д а в а м 
магаре из-
годно."


на ин-
тервю за 
работа:

- Какво 
о б р а з о в а -

ние имате?
- Веган съм.
- Но това не е обра-

зование!
- О, чувствам се пре-

красно!
- Нещо не се раз-

бираме… Веган не е 
образование! Кажете, 
какво образование 
имате?

- Не мога да разбера 
защо отказвате да при-
емете очевидното?

- Абе ти чуваш ли въ-
обще какво те питат?!

- Боже, колко сте 

раздразнителен! Това 
е от месото!


в африка бригада 

работници работели, 
наблюдавала ги любо-
питно една маймуна... 
Колкото пъти един от 
работниците отивал 
да почива, маймуната 
го замествала. Шефът 

се ядосал и уволнил 
работника, а на негово 
място сложил майму-
ната. След време ше-
фът му звъни:

- Искаш ли пак да се 
върнеш на работа?

- Защо, нали си има-
те маймуна?

- Маймуната я на-
правих мой заместник 
и сега пак имаме нуж-
да от общ работник...


служител закъсня-

ва за работа. В кори-
дора го среща шефът 
и го мъмри: 

- Закъснявате вече 
цели два часа. Имате 
ли някакво оправда-
ние? 

- Да, ще ставам ба-
ща! 

- О, честито! А кога? 
- След девет месе-

ца...


Моят ми вика: 
- Жена, прочетох ту-

ка, че по време на секс 
мъжът изгаря толкова 
калории, все едно е 
пробягал 9 километра. 

- Бреее, много бе - 
9 километра за 2 ми-
нути...


Бай Митьо от Пер-

ник твърди, че разли-
ката между перничан-
ките и софиянките не 
е толкова голяма. На-
пример, ако софиян-
ката я боли глава, та-
зи вечер тя ще откаже 
на мъжа си. А ако пер-
ничанката я боли гла-
ва, значи вече му е от-
казала...


- защо го заряза? 

Нали имаше нещо в 
него? 

- Да, имаше, но го из-
харчихме... 


ресторант, нервен 

клиент вика келнера: 
- Защо в салатата ми 

от раци няма раци? 
- Е, сега де…То и в 

гръцката салата няма 
гърци!.. 


вечер. 

Проливен 
дъжд. На 
в р а т а т а 
на кръч-
мата "Св. 
Георги и 
змеят" чу-
ка пътник. 
В р а т а -
та отваря 
с в и р е п а 
кръчмар-
ка. Пътни-
кът се об-
ръща към 
нея с ду-
мите:

- Аз съм 
беден пътник, цял ден 
съм пътувал, уморен 
съм и съм гладен, но 
нямам никакви пари....

Кръчмарката из-
ръмжава зловещо:

- Разкарай се и не 
припарвай повече тук.

Пътникът:
 - А мога ли да гово-

ря с Георги...

Данъчният инспек-
тор строго пита:

- Според вашата де-
кларация доходите ви 
са повече от скромни. 
Откъде сте взели пари, 
за да построите трие-
тажна вила с басейн?

- Ами отивам веднъж 
на реката за риба, 
хвърлих на муха и хва-
нах златната рибка! И 
като ме попита какво 
искам, аз й казах:  ис-
кам вила с басейн!

- Какви са тия глу-
пости! Да не мислите, 
че ще ви повярвам!

- Не вярвате? Добре, 
елате, ще ви покажа ви-
лата!


карал си един тра-

бантчето и на свето-
фара се засякъл с ог-
ромен джип. На тра-
бантчето отхвръкнал 
калникът, на джипа се 
одраскала бронята. Из-
лезли от джипа четири 
огромни мутри.

- Къде гледаш бе! 
Ей сега те спукахме от 
бой!

Човечецът се упла-
шил и взел да се моли:

- Ама как така - не е 
честно, вие сте четири-
ма, аз съм сам!

Спогледали се му-
трите.

- Хамстер, мини от-
към него, че да е чест-
но!

- Пак не е честно - 
рекъл човечецът, - ние 
сме двама, а вие - три-
ма!

- Добре, Суяк, айде, 
мини и ти от него, че 
да го почваме! 

- Ама пак не е честно 
- сега ние сме трима, а 
вие - само двама!

Замислили се мутрите.
- Виж какво, я ти се 

разкарай, ние тука са-
ми ще се оправим... 


Шофьорът се опит-

ва да спори с катаджи-
ята: 

- Ама как така - къде 
е знакът, че тук няма 
ляв завой! 

- Ляв завой има. Оба-
че е платен...


Полицай спира ав-

томобил: 
- Господине, защо не 

сте изчистили снега от 
покрива на колата?! Ще 
спрете рязко, ще падне 
на предното стъкло и 
ще загубите видимост! 

- То аз с тези гуми няма 
как да спра рязко. 


Полицаи спират на-

рушител в три през но-
щта и го питат: 

- Къде сте се разбър-
зали с тази скорост? 

- На разпит. 
- Какъв разпит? Три 

през нощта е! 
- А, говорите така, за-

щото не познавате же-
на ми! 


- ало, пътна помощ 

ли е? 
- Да, кажете! 
- Стана една ката-

строфа... Да дойдете да 
прибирете колата. 

- На кой адрес? 
- На "Евлоги Георгиев" 

№42, 44 и малко на 45. 


инкасо кола се блъс-
ка в автомобил на път-
на полиция – от поло-
вин час участниците в 
произшествието не мо-
гат да определят кои 
пари на кого са.


Дежурният поли-

цай чете обяснението 
на задържания: "Нами-
райки се под въздейст-
вието на психотропни 
същества..." 

- Вещества се пише, 
гражданино!  

- За жената и тъща-
та ли?...


Полиция прави 

обиск в мазето на ци-
ганин:

- Този телевизор ка-
къв е?

- Не знам, старши, 
детето го донесе...

- Този касетофон ка-
къв е?

- Не знам бе, старши, 
детето го донесе...

- Този струг тук ка-
къв е?

- Не знам, старши, и 
струга... детето го до-
несе.

- Как ще го донесе 
детето бе! Той тежи два 
тона?!

- То дете бе, старши, 
откъде да знай колко 
тежи...


английски лорд се 

връща по-рано от око-
лосветско пътешест-
вие и заварва в пушал-
нята слугата да се тър-
каля върху индийско-
то канапе, да пуши от 
хаванските пури и да 
си налива от френския 

коняк.
- Какво значи това, 

Боб? Моят коняк, мои-
те пури... Да бяхте пока-
нили и жена ми! - иро-
низира лордът.

- Съжалявам, сър, 
ние тук, прислугата, 
поиграхме малко 
покер и миледи я 
спечели градина-
рят...


лорд Дамървил 

решил да отиде на 
почивка. Тъй като 
винаги вземал със 
себе си любимото 
си куче, предва-
рително написал 
писмо до хотела, 
за да се информи-
ра разрешено ли е 
в него да се водят 
кучета. Скоро по-
лучил отговор:

“Сър, в досе-
гашната ни прак-
тика не сме имали 
нито един случай, в кой-
то куче да изгаря дуп-
ки по чаршафите с ци-
гара или пура, да зади-
га пешкирите, да зали-
ва с вино тапетите или 
да си тръгне, без да пла-
ти. Затова с удоволст-
вие ще приемем ваше-
то куче!  А ако то гаран-
тира за вас, сме готови 
да ви настаним в него-
вата стая.”


критично болната 

лейди Соня казва на 
мъжа си: 

- Поръчах роклята, 
в която желая да бъда 
погребана, на шивача 
Джон Тейлър. 

- На Джон Тейлър ли? 
- пита лордът с ужасе-
на физиономия. - Та то-
зи човек е в състояние 
да провлачи работата с 
месеци.


от терасата на 3-тия 

етаж виси и вика въз-
растна жена. Долу се съ-
бират хора. На тераса-
та се показва млад мъж, 
гледа я как виси, хва-
ната за парапета, и ни-
що не прави! Отдолу му 
викат: 

- Какво се чудиш? Из-
дърпай жената! 

- Това е тъщата! 
- Ааа! Удряй по пръ-

стите тогава! Как се 
държи гадината!!!


съпругата: 
- Оръжието на жена-

та - това е нейната кра-

сота! 
- Което си е вярно, 

вярно е! - обажда се съ-
пругът. - Но твърде мно-
го пари отиват за пре-
въоръжаване!


Блондинка печели 

лека кола от лотария-
та. Отива да си получи 
печалбата и казва: 

- Искам колата да е 
червена! 

- Искате ли черна? Зе-
лена? Жълта? - питат от 
организаторите. - Прос-
то в момента червени 
нямаме... 

- Ааа, така значи! То-
гава си ми върнете ле-
вчето...  


- скъпа, вече ще жи-

веем в скъп апарта-
мент, както ти искаше! 

- Ооо, скъпи, как се 
радвам! Купуваме си 

апартамент ли? 
- Не, качиха ни нае-

ма...


- скъпи, направих 
ти палачинки като из-
винение, че снощи ти 
ударих колата. 

- Кааакво си напра-
вила?! 

- Палачинки...


- как се казвате?
- Анджелина.
- Ух, че красиво, шо-

то в наше село все Ма-
ра, Пена, Цура... А син-

чето как се казва?
- Реджиналд.
- Уха, прекрасно, в 

наше село все Спири-
дон, Темелаки... А мъ-
жът ви как се казва?

- Аз нямам мъж, са-
мотна майка съм.

- Колко красиво! Са-
мотна майка, а на село 
все к... им викаме...
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СКАЛАТА

Седим с братовче-
да Кузман в квар-
талното капанче, 

поръчали сме си как-
вото трябва, аз си отпи-
вам от това, което сме 
си поръчали, а Кузман, 
като забил глава в ед-
ни вестници… Водката 
му се стопли, а той че-
те ли, чете!

- Какво ти става бе, 
Кузмане? – викам му. – 
Направо не мога да те 
позная! Водката ти стои, 
а ти – във вестниците…

- Така съм, брат`чед 
– вика той, – напосле-
дък съм така! Само вест-
ници чета! Първи вест-
ник, втори вестник, тре-
ти вестник.

- И какво толкова нау-
чаваш от тия вестници? 
– питам го.

- Ооо – вика той, –  
много неща научавам! 
Ти страхотно губиш, че 
не четеш вестници! Тол-
кова много неща науча-
вам! Научавам, че в ня-
какъв мач халфът подал 
на либерото и либеро-
то отцепил гол във вра-
тата на противниковия 
тим. Всички фенове из-
крейзили от кеф, а още 
на полувремето либе-
рото и халфът получи-
ли примамливи оферти, 
но засега офертите ня-

мало да бъдат коменти-
рани. Поне до края на 
плейофа. 

- Е, нормално… – ви-
кам.

- Не, чакай, чакай! – 
продължава Кузман. 
– Научавам също за 
предстоящ концерт на 
супертраш групи, къде-
то ще бъдат изпълнени 
последните им хитове. 

който известна гос-
пъл формация щяла 
да представи новия 
си нюейдж албум. То-
ва при откриването на 
мола. А след това все-
ки уикенд щели да зву-
чат суперпарчета ин-
дипендънт рок…

- Ами много хубаво 
– викам, – браво!

- И аз това казвам! 
– вика Кузман. – Мно-
го хубаво! Браво! Оба-
че като прочета всич-
ки тези вестници, ес-
тествено си задавам 
един съвсем резонен 
куесчън…

- Какво, какво си за-
даваш? – викам.

- Куесчън бе, дар-
линг – вика Кузман, – 
куесчън… Не знаеш ли 
какво е куесчън? Куес-
чън е въпрос!

- Ааа, да! – викам. – 
Та какъв куесчън си за-
даваш?

- Задавам си – вика 
Кузман – следния кеус-
чън:  “Добре де, свети-
те братя Кирил и Мето-
дий ни създадоха сла-
вянската азбука, ами 
сега кой ще ни създа-
де славянски език?”  

Димитър 
Бежански

Дефектни 
мостри

Също така научавам, че 
страхотната БГ банда 
“Биг скендъл” е забила 
жесток саунд в новоот-
крит ирландски пъб.

- Дааа… – викам. – Ин-
тересна информация…

- А пък при предсто-
ящото откриване на 
нов софийски мол  щял 
да бъде спретнат тий-
нейджърски купон, на 

НЕ СМЕ БЕЗ ХИЧ

В кръчмата

Бил знаел

Резонен куесчън

След хлопане с юмруци и със сопа
споходи ни върховният момент.
намърдахме се с двата във европа,
сдобихме се и с европарламент.
но питам се: къде ни е файдата,
защо сме все умислени, без кеф?
в пари се къпе евродепутата, 
а пенсийката ни – все с калпав лев.
нагъваме млекце, ошав и дренки,
пестим, стотинката на две делим.
Къде сме сред останалите членки?
не сме без хич – опашката държим.

генчо злаТев

По късата процедура
В обрулената ни държава 
всичко много бавно става.
Но ако трябва да сме точни: 
изборите само са предсрочни....

Предложение
За да се въведе правов ред, 
пресекат кражбите и всяка агресия, 
парламентът и Министерският съвет 
да се отдадат и те на концесия.

Ириси и мириси
Бедният електорат 
това  не го очаква:
депутатите 
с различен цвят 
да имат миризма 
еднаква.

За чудо и приказ
Светът в почуда зяпа ни 
новото невиждано изграждане, 
при което и яловите напъни 
минават за успешно раждане.

красимир МаШев

Гьоре Сливката е пред тезгяха и 
кръчмарят му налива чаша гроздо-
ва. Гьоре подава парите, кръчмарят 
ги брои и казва:

- Десет стотинки не достигат.
- Голема работа! Сръбни от чашка-

та  колкото за десет стотинки и смя-
тай, че дори съм те почерпил!

Гацо и Миле вече са на трета чаш-
ка и Гацо се хвали:

- Мойто Данче е много красива. 
Каква снага само има!

- Знам бе, знам! – отвръща Миле. 
– Колко пъти съм я любил!

никола янев

Агнето, щом се напасло хубаво 
със сочна тревица на поляната, ре-
шило да утоли жаждата си. Тъкмо се 
навело над бистрия планински по-
ток, чуло дрезгавия глас на вълка:

- Хей, какво правиш там? Сега ще 
те изям!

- Ами нищо не правя! – казало аг-
нето. – Нямам никаква вина...

- Как нищо не правиш? – продъл-
жил вълкът. – Мътиш ми водата!

- Как ще ти мътя водата? – учу-
дило се агнето. – Ти си по-нагоре 
от мене, аз съм долу, край реката. 
Така че не мога да ти мътя водата.

- Мътиш, не мътиш – ще те изям! 
– изръмжал вълкът и се нахвърлил 
на агнето.

Кой на кого 
мъти водата

Турхан расиев

Една висока и твърда скала
красеше морето и брега
и слънцето й се любуваше.
С любов и нежност я целуваше.
Топлеше я туй светило златно,  
без съмнение съвсем безплатно,
но идваше ли люта зима,
вече не беше й закрила. 
Хареса вятърът скалата -    
той бе по спорта и играта.
Доведе много скални птици,

ала и трупаше боклуци.
Помисли гордата скала
и спря се после на дъжда.
Ще бъде евтина водата 
и ще поддържа чистотата,
но с него дойде гръм и трясък
и птиците се скриха с крясък.
Скалата беше като болна -
от никого не бе доволна.
Накрай хареса й морето.
То бе богато, общо взето,
но след милувките му таз скала
цамбурна в морската вода.
Останала на дъното така, 
не можеше добро и да очаква.
Народът като таз скала
тъй дълго е живял в лъжа,
че му е вече все едно
кой ще го управлява -
все ще е тегло. 

силвия Милева, варна

разКраден двор
здравеУтрепващи 
храни
информационно 
затъпнение
любовен 
трилъГълник
клюКова позиция
мобилен одератор
касапионен съд
злобален проблем
наложен млатеж
кръгъл Чирак
курс по 
самоотХрана
затиСващи функции
лЪжащо болни
пълна призрачност
рачо попов, Сливен 

- защо ти е толкова ниско кръвното?
- защото ми е много ниска пенсията.

Жейно  ЖеЙнов

Слави БориСов

- имам куесчън, брадърс, на какъв език 
тролите в нета?петър БАГАлев


