
изчезват 
евтини 
лекарства

на стр. 3

наследяване
при втори 
брак

на стр. 2
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на стр. 4 на стр. 8

на стр. 5

Проникнаха в електронната мрежа на национал-
ната агенция за приходите и разпространиха се-
кретна информация за 4 млн. данъкоплатци и още 
милион починали и фирми. какви са последствията, 
ще усетим по-късно. но телефонните измамници ве-
че празнуват. на тепсия са им поднесени имена, ад-
реси, имотни състояния, финансови възможности на 
бъдещи жертви. Премиерът веселяшки обърна неща-
та на майтап: набеденият извършител бил „въл-
шебник”! ето такива специалисти трябвало да бъ-
дат привличани в службите. само че там седят нека-
дърни симпатизанти, угоднически обслужващи влас-
тта. Първо вътрешният министър спомена, че ата-
ката май идвала от руски хакери!!! Часове след то-
ва бе арестуван нищо неподозиращият 20-годишен 
кристиян. според неговите адвокати четири часа 
полицаи са го уговаряли да си признае „престъплени-
ето”. коравото пловдивчанче отказало и го пуснаха.

скандалът е огромен. Управниците го замитат 
под чергата при другите безобразия, които вършат. 
там вече е изнудването на саЩ да купуваме скъпите 
им самолети модел 1974 г. Бойко заяви, че лично е на-
стоял плащането да бъде извършено авансово за ма-
шини, които ще получим след 4-5 години. лъже! Усло-
вието е на американците. те явно прогнозират сва-
ляне на герБ и прекратяване на неизгодния договор 
от друго, национално отговорно правителство…

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА В СРЯДА

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

®
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Стари 
срещу 
нови 

пенсионери

Здравният модел

Доживяхме световно призна-
ние на литературата ни в лицето 
на Здравка Евтимова, чийто раз-
каз „Кръв от къртица” (Blood, в 
превод на самата авторка) беше 
публикуван в американски учеб-
ник в 1 милион екземпляра. 

Здравка евтимОва 
на 60 години

на стр. 30

на стр. 2 на стр. 5

на стр. 24

на стр. 2

на стр. 3

Партия - 
държава

Първата пенсия за изслужено 
време е отпусната на 4 декември 
1890 г. на вдовицата на свещеник 
Димитър Здравков, който е служил 
17 години - 15 в Горна Джумая и 2 
в Дупница. Размерът на тази първа 
пенсия е бил 10 лева и 50 стотинки. 

ПеНсиите Не са от вчера

Вдовицата на свещени-
ка е получавала пенсия 

в продължение на 27 
години. 

На 28 юли 1913 г. е 
подписан Букурещкият 
договор. С него се слага 
край на Втората балкан-
ска война, известна още 
в историята като Меж-
дусъюзническата. В то-
зи въоръжен конфликт 
България воюва с Ру-
мъния, Сърбия, Гърция, 
Черна гора и Османска-
та империя.

Áóêóðåùêèÿò
äîãîâîð

Точно за един час конгресът на ГЕРБ (Нацио-
нално съвещание) изслуша словото на лидера си 
Бойко Борисов, прие промени в Устава и изхвър-
ли от всички ръководни постове доскорошния 
си Втори в партията Цветан Цветанов. 

Мощен фактор в промените

гостува дафина димитрОва

Народните песни
са моята страст

среща за национално обединение на пенсионерските организации

на стр. 9

Наркозата
 на писането

Цените на медицинските дейности ще се дого-
варят между здравноосигурителните фондове и 
изпълнителите на медицинска помощ. 

Присъстващите гласуват предложенията на инициатора 
на срещата инж. Петър Петров (вляво)

За него в Смолян се знае, че об-
щува с водата, често го наричат и 
Ловеца на вода. 
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Нашият редовен чита-
тел Захари крумов  от 
Видин ни пише: От 11 го-
дини съм женен за втора 
жена. От първата имам 
две деца, а тя от пър-
вия си брак има едно де-
те. Апартаментът и ви-
лата, в които живеем и 
ползваме, са ми наслед-
ство от моите родите-
ли. Вече сме на възраст 
и пред мен, а и пред съ-
пругата ми възниква въ-
просът кой и как ще на-
следи тези имоти. С нея 
сме се разбрали всеки от 
нашите деца от първи-
те ни бракове да нямат 
претенция към имотите 
ни, придобити преди бра-
ка ни и по наследство. Но 
питам как е по закон и как  
да предпазим имущество-
то си от наследствени 
претенции от страна на 
доведени деца при повто-
рен брак при брак без об-
щи деца.

Веднага ще кажа, че 
така, както „сте се раз-
брали”, е най-добре и 
най-справедливо. Аз ще 
се спра тук на законо-
вите разпореждания при 
смъртта на единия от вас. 
Вземаме хипотетично, че 
нашият читател почине 
преди съпругата си. Ко-

гато неговите родители 
са починали, той ги е на-
следил и от тях е получил 
апартамента и вилата. То-
гава е станал собственик 
на тези имоти. Впослед-
ствие, когато се жени, съ-
пругата му идва да живее 
при него, но тя 
не е соб-
с т в е н и к 
на жили-
щето и ви-
лата. В де-

ня на смъртта му 
се открива наслед-
ството за придоби-
тите от него имоти 
преди брака. В този 
случай Законът за на-
следството (ЗН) по-
становява в чл. 9. (1): 
”Съпругът наследява 
част, равна на част-
та на всяко дете.” То-
ва означава, че в случая 
апартаментът и вилата ще 
бъдат поделени на  три 
идеални части, като две-
те деца на нашия читател 
ще получат по 1/3 идеал-
ни части, както и прежи-
вялата го втора съпруга. 
Интересно става, когато 
и втората съпруга почине. 
Тогава нейното дете ще 
придобие дела на майка 

си (1/3) и на практика ще 
наследи равна част с де-
цата на съпруга на майка-
та. При обратната хипоте-
за, ако почине съпругата 
и тя има придобити пре-
ди  втория си брак имо-
ти, то те ще се поделят по 
горното правило на ЗН, а 
именно: в случая тя има 
от предишен брак 

1 дете, това значи, че 
преживелият съпруг ще 
наследи по 1/2 идеална 
част от имотите й. А ако 
и съпругът почине, то не-
говите деца ще наследят 
дела на баща си – 1/2 иде-
ална част, разделено на 
две - ще получат по 1/4 
ид. части.

Затова при втори-
те бракове при наличие 

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Наследяване при втори брак

ПеНсиите Не са от вчера

От стр. 1
Втората пенсия е от-

пусната на наследника 
на свещеник Зафир Ди-
митриев от Самоков, 
който е служил 11 го-
дини и 9 месеца като 
учител и свещеник. Та-
зи наследствена пен-
сия е била в размер на 
12 лева и 23 стотинки 
месечно и е получава-
на в продължение на 
15 години и 3 месеца.

Една от първите лич-

ни пенсионерки е би-
вшата учителка Рада 
Киркович, родена в 
Копривщица през 1848 
г., която е учителства-
ла 23 години и 4 месе-
ца – от 1.IX.1866 г. (т. е. 
от 18-годишна възраст) 
до 8. I. 1896 г., на коя-
то дата е пенсионира-
на с 219 лв. и 91 ст. ме-
сечна пенсия. Пенсия-
та е била прекратена на 
9.XII.1941 г., т.е. след ка-
то е получавана в про-

дължение на 45 години.
От военното ведом-

ство един от първите 
пенсионери е бил зап. 
ген. рачо Петров, ро-
ден през 1861 г. Пен-
сиониран е на 17. XII. 
1896 г. след 19 години и 
2 месеца служба с пен-
сия 789 лв. месечно.

 Ежегодно държава-
та изразходва за пен-
сии:

През 1923 г. – на 18 870 
пенсионери 38 090 292 
лв. През 1925 г. тази су-
ма значително отскача и 
достига до 115 239 987 
лв.; през 1930 
г. за пенсии се 
изразходват 
842 505 634 лв., 
а през 1942 г. на 
53 702 пенсио-
нери държава-
та е изплати-
ла за пенсии  
907 790 062 лв. 
– но без вре-
менното уве-
личение и ед-
н о к р а т н и т е 
помощи, с ко-
ито сумата е 
кръгло 1 млрд. 
171 млн. лв. За 
1943 г. се пред-
виждал кредит за пенси-
ите за изслужено време 
1 млрд. и 300 млн. лв.

 Освен пенсиите за 
изслужено време се из-
плащат  държавни пен-
сии (военноинвалидни, 
пенсии за инвалидност, 
опълченски и поборни-

чески, народни и помо-
щи на пострадалите от 
атентата в „Св. Неде-
ля“) и пенсии на земе-
делските стопани. Най-
малък е броят на дър-
жавните пенсии: на 560 
души се изплащат опъл-
ченски и поборнически 
пенсии, на 82 души - на-
родна пенсия, и само на 
25 души - помощи като 
пострадали от атентата 
в църквата „Св. Неделя“ 
през 1925 г.

 Земеделските пен-
сии. Тяхното отпускане 
започва от началото на  

1942 г. Броят на пенси-
онираните земеделски 
стопани в началото на 
тази година възлиза на 
153 хил. души, но този 
брой значително ще се 
увеличи, след като за-
почне пенсионирането 
на земеделските стопа-

ни от освободените зе-
ми. Общо през 1942 г. 
по изплащането на зе-
меделските пенсии са 
изразходвани 45 млн. и  
900 хил. лв., а за 1943 г. 
са предвидени 605 млн. 
и 880 хил. лв.

През 1943 г. Ди-
рекцията на пенсии-
те  изразходва общо 
за трите вида пенсии 
2 699 271 783 лв.

Като цяло до 1944 г. 
в условията на пазарно 
стопанство България 
успява да положи осно-
вите на системата за со-

циална сигурност, коя-
то е близка до подоб-
ни системи в развитите 
страни, особено по от-
ношение на законода-
телството. То определя 
точни и ясни критерии 

за отпускане на пенсии, 
като от първостепенна 
важност са размерът и 
продължителността на 
внесените осигурител-
ни вноски. След Девети 
септември  е наложена 
система за централно 
планиране. 

Това неминуемо 
оказва влияние и вър-
ху осигуряването (пен-
сионно, за временна 
нетрудоспособност, за 
трудова злополука), ко-
ето също става силно 
централизирано.

През 1948 г. е приет 
нов Закон за обществе-
ното осигуряване, кой-
то подменя фундамен-
талния принцип, че 
правото на пенсия се 
поражда от участието 
с осигурителни внос-
ки в съответния фонд, 
а не от положения труд. 
Осигуровките на ра-
ботниците и служите-
лите по силата на но-
вия закон се поемат 
изцяло от държавни-
те предприятия и уч-
реждения. През 1951 
г. системата на фон-
довото осигуряване е 
ликвидирана, всички 
осигурителни фондо-
ве са национализира-
ни и средствата им са 
преведени в държав-
ния бюджет.

илиана иВанОВа 

на деца съпрузите при-
живе следва да уредят 
имуществените отноше-
ния, за да няма недовол-
ни наследници. 

Това може да стане, ка-
то всеки от съпрузите се 
разпореди (продаде, да-
ри или завещае, прехвър-
ли) на децата си от пър-
вия брак имотите, придо-
бити от него преди вто-

рия му брак. 
Т о г а в а 

вторият съ-
пруг или вто-
рата съпруга 
просто няма 
да имат как-

во да наследя-

ват, освен ако са 
придобили някакви 

имоти по време на 
брака.

Схемите за наследя-
ване в подобни случаи 
са доста сложни и пов-
торно омъжените или 
женени хора следва да 

търсят конкретна помощ 
от адвокат, който, като 
се запознае с докумен-
тите за собственост на 
имотите, ще помогне на 
страните да избегнат и 
предотвратят разправии 
между двете групи на-
следници след смъртта 
им, а и ще спести на на-
следодателите средства 
и разправии. 

връчване на пенсионни книжки, с. Подгорица, 1942 г.

рада киркович

Стари срещу 
нови пенсионери

Социалните партньори не под-
крепиха предложението на БСП за 
осъвременяване на пенсиите за 
трудова дейност, отпуснати до 31 
декември 2016 г., да се преизчис-
ляват от 1 септември 2019 г., като 
индивидуалният коефициент за съ-
ответния човек се умножи по сред-
номесечния осигурителен доход за 
страната за 2015 г. Според КНСБ 
приносът на "старите" пенсионе-
ри не е същият както на "новите" 
пенсионери, затова било неоправ-
дано искането на БСП за актуали-
зация на старите пенсии.

Според Ваня Григорова от КТ 
„Подкрепа” осъвременяването на 
пенсиите е наложително. „Не е нор-
мално учител, който се е пенсиони-
рал преди 10 г., да получава 200 лв. 
пенсия, а такъв, който се е пенси-
онирал сега – 700 лв. Аргументът, 
че не е допринесъл за настоящия 
среден осигурителен доход, не е 
подходящ, тъй като идеята на пен-
сионната система е, че работиш и 
внасяш сега, за да вземаш след 40 г. 
пенсия”, заяви Григорова.

Интересно от КНСБ как изчисли-
ха, че старите пенсионери - учи-
тели, лекари и др., са допринесли 
със своя труд 3-4-5 пъти по-малко 
от новите!

Без отговор остана въпросът как 
се живее с 200 лв. пенсия след 30 
години трудов стаж!
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Социалните работ-
ници бавят, подхождат 
формално и не са обу-
чени добре да точкуват 
инвалидите за новия 
ред на личен асистент, 
който трябва да влезе в 
сила от 1 септември. За 
тези проблеми съобщи 
омбудсманът Мая Ма-
нолова.

Социалните работни-
ци не давали адекватна 
информация, като дори 
обяснявали, че личен 

асистент не може да бъ-
де пенсионер. 

Сред оплакванията 
са, че посещавали ад-
реси, без да носят фор-
муляри и документи за 
оценка на потребности-
те, или излишно забавят 
извършването на оцен-
ките. 

Законните предста-
вители на инвалиди под 
запрещение пък не мо-
жели да подадат заявле-
ние за точкуване.

„Трудно тръгна про-
цесът на оценка на по-
требностите за лична 
помощ, винаги е така, 
когато има нови пра-
вила. Имаше съпроти-
ва, неинформираност, 
некомпетентност и от 
страна на хората, които 
трябваше да организи-
рат този процес”, обяс-
ни Манолова. Тя се на-
дява в следващите два 
месеца нередностите да 
се изчистят и да не оста-

3Социални проблеми

страницата подготви 
Маргарита ЛоЗаНова

кРАТкИ 
ВЕСТИ
София обновява 

градския 
транспорт

Продължава ма-
щабната програма за 
модернизация на пре-
возните средства на 
градския транспорт в 
столицата със закупу-
ване на 82 електробу-
са, 30 тролейбуса и 25 
трамвая.

Обезщетение  
за българите 
 в Гърция

Българските граж-
дани, собственици на 
имоти в пострадали-
те райони на полуос-
тров Халкидики, също 
имат право на обезще-
тение. Необходимо е 
щетите да се заснемат, 
да се направи оцен-
ка и се посети ком-
петентното кметство.

Скъп ток

Бизнесът сезира 
Цацаров за скъпия 
ток на енергийната 
борса.
Нови случаи на 
африканска чума

Всички случаи на 
болни и умрели сви-
не трябва да бъдат 
докладвани. Отпадъ-
ци от свинско месо 
и продукти, както и 
опаковки от тях не 
трябва да се изхвър-
лят на нерегламенти-
рани места и в при-
родата. 

след промените в 
начина на финанси-
ране на политиче-
ските партии Бълга-
рия се превръща в 
най-корумпираната, 
най-бедната тотали-
тарна държава в Ев-
ропа. Медии няма, 
правосъдие няма, 
политическият жи-
вот спира, корупци-
ята и бедността рас-
тат… наистина няма 
вече какво да се ко-
ментира.

Владимир 
БЕрЕанУ

б и с е рСоциалните бавят 
оценката на инвалиди

не човек, който да не е 
информиран за новите 
правила.

От 88 хил. души, кои-
то могат да се възполз-
ват от новите правила, 

65 хил. вече са подали 
заявление за оценка. 
От тях 3500 са поиска-
ли лична помощ, като 
половината са получи-
ли „да”.

Изчезват евтини 
лекарства

Правителството трябва да проме-
ни лекарствената си политика. Това 
обявиха  д-р Стойчо Кацаров от Цен-
търа за защита на правата в здраве-
опазването и Николай Костов, кой-
то е председател на Асоциацията на 
собственици 
на аптеки. При-
чината е, че ев-
тини лекарства 
изчезват от ап-
течната мрежа, 
а на тяхно мяс-
то се появяват 
по-скъпи пре-
парати, които 
здравната каса 
също поема.

За ситуаци-
ята алармират 
различни па-
циентски организации. Потвържда-
ват я и от аптеките и дори обясняват, 
че имат инструкции от НЗОК. Препа-
ратите са за хронично болни, но и за 
лечение на онкоболни и хора, които 
са на животоподдържаща терапия.

Д-р Кацаров обясни, че често се 
случва дадено лекарство да струва 
50 лева у нас и над 100 лева във Фран-
ция. Поради тази причина то се из-

Ползването  на ниша 
за урни става срочно
Правото на ползване 

на урнова ниша в гро-
бищните паркове в Со-
фия става срочно за 20 
години, вместо за ве-

чни времена, както е 
в момента. Това пред-
виждат промени в на-
редбата за гробищни-
те паркове и погребал-
но-обредната дейност 
на територията на Сто-
личната община, внесе-

ни за обществено об-
съждане.

Месец след изтича-
не на срока ползващи-
те урнова ниша ще бъ-

дат уве-
домени с 
писмо с 
о б р а т н а 
разписка, 
а тези, чи-
ито адре-
си не са 
известни 
- с обяв-
л е н и е , 
поставе-
но на оп-
ределено 
място в 
съответ-

ния гробищен парк, и 
на интернет страница-
та на районната адми-
нистрация по послед-
ното известно място за 
живеене. Непотърсени 
урни в рамките на го-
дина пък ще бъдат за-

равяни на определе-
ни места в гробищата. 
В момента съхранени-
ето на урна за 15 годи-
ни струва 78 лв., а за-
винаги 285 лв. В доку-
мента се предлага съ-
що по желание на близ-
ките прахът на почи-
налия да може да бъ-
де разпръснат на спе-
циално място на гроби-
щата. От общината ще 
се заемат и с неподдър-
жаните надгробни пло-
чи и знаци, застраша-
ващи минувачите през 
парка. Така в наредба-
та ще бъде създадена 
алинея, в която се по-
сочва, че подобни зна-
ци ще биват премахва-
ни незабавно след по-
лучаване на становище 
от лицензиран оцени-
тел. Стопаните пък ще 
бъдат уведомявани в 
тридневен срок от пре-
махването. 

Здравният модел
От стр. 1
Това предвижда проект на нов здравен модел, 

представен по време на национална кръгла маса 
от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев 
в присъствието на представители на законодател-
ната и изпълнителната власт, на асоциации и сдру-
жения, на съсловни и пациентски организации, на 
научните среди, на синдикати, директори на лечеб-
ни заведения и др.

Здравноосигурителната вноска ще остане 8 про-
цента, но всеки сам ще реши дали да я внесе в НЗОК 
или в друг фонд. Лицата доброволно ще избират в 
кой фонд да се запишат - НЗОК или друг фонд, но 
ако не го изберат, ще останат в НЗОК или ще бъдат 
служебно разпределени. Няма да се допуска фондо-
вете да правят подбор на лица по определен при-
знак или здравен статус, увери министър Ананиев. 
Записването в даден фонд ще е доброволно, а смя-
на на фонда ще може да се прави веднъж годишно. 
Средствата от здравните вноски ще се разпреде-
лят от НАП, като преводите ще бъдат ежемесечно 
и ще се управляват от здравния фонд. Ако здрав-
ният фонд изпадне в несъстоятелност, гражданите 
ще се запишат в друг по собствен избор.

Участниците в системата ще са здравни фондове, 
които ще подлежат на регулация съгласно общия 
режим на европейското законодателство. По думи-
те на министър Ананиев НЗОК и частните фондове 
ще отговарят на условията съгласно регламентите 
на ЕС и ще се конкурират равнопоставено. Печал-
бата на здравния фонд ще 
се разпределя така, че сред-
ствата да останат в здравна-
та система, като редът ще е 
известен на записалите се 
във фонда. Лечебните заве-
дения ще могат да форми-
рат цени извън основния па-
кет, като те ще се покриват 
от здравното осигуряване 
или чрез доплащане от па-
циентите.

МЗ ще определя основния пакет здравни дей-
ности, които ще се покриват от задължителната 
здравна вноска, каза още той и допълни, че здрав-
ното ведомство ще отговаря за регистриране и ли-
цензиране на лечебните заведения и лекарствена-
та политика, като за лекарствата ще има центра-
лизирана обществена поръчка. МЗ ще определя и 
медицинските стандарти, ще координира полити-
ката по специализацията на кадрите. Съсловните 
организации ще изготвят правилата за добра ме-
дицинска практика.

Проектът на здравноосигурителен модел дава 
право на избор на пациента за здравен фонд и 
лечебно заведение, предвижда конкуренция сред 
осигурителите, очаква се и по-добро качество на 
лечението, по-добър контрол върху системата, как-
то и подобряване на профилактиката и превенци-
ята, обобщи министър Ананиев. По думите му то-
ва е начинът да се елиминира непрозрачното и не-
регламентирано заплащане на медицински услуги.

Това не е крайно решение, очаквам конструктив-
ни предложения, обърна се към присъстващите ми-
нистър Ананиев и подчерта, че е време "да даваме 
отговори, а не да поставяме само въпроси". Това 
ще е система за бъдещите поколения и не искам да 
налагам силово и административно един или друг 
вариант, само с обединении усилия ще има добър 
резултат, каза още той.

купува на евтината цена, за да бъде 
продадено там. По този начин се на-
насят вреди както на производителя, 
така и на родните пациенти.

"Ако една некомпетентност про-
дължава твърде дълго, се пораждат 
съмнения, че това се прави в нечий 
интерес. Ако лекарство струва 50 ле-

ва, а във Франция е 100 и тук се из-
купува, за да се препродава там с цел 
печалба, значи някой се облагодетел-
ства. Правителството трябва да про-
мени лекарствената си политика и да 
се вземат мерки", каза той.

Николай Костов допълни, че скоро 
голяма част от аптеките няма да могат 
да отговарят на всички изисквания на 
закона и са заплашени от фалит.

кирил ананиев
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Династията Мицотакис 
се върна във властта

кОментираме

От 8 юли Гърция вече се управлява от прави-
телство начело с министър-председател Кири-
акос Мицотакис (на снимката). Как се стигна до 
тази смяна на властта. На 7 юли бяха проведени 
предсрочни парламентарни избори, които бяха 
спечелени от консервативната партия „Нова де-
мокрация”, получила 158 места в 300-членния 
парламент. СИРИЗА става най-голямата опози-
ционна сила с 86 депутати. Лявоцентристкото 
„Движение за промяна” ще разполага с 22 мес-
та, Гръцката комунистическа партия с 15, „Гръц-
ко решение” на Кириакос Велопулос с 10 и пар-
тията МеРа на бившия финансов министър при 
управлението на Ципрас Янис Варуфакис с 9.  

Резултатите от предсрочните парламентарни 
избори бяха предизвестени. СИРИЗА загуби ка-
тастрофално вота за Европейски парламент  на 
26 май с близо 24% от гласовете срещу 33% за 
„Нова демокрация”. Последва истински разгром 
на местния вот на 2 юни, в който консервато-
рите спечелиха 12 от 13-те области плюс Ати-
на, Солун и други големи градове. Това накара 
премиера Алексис Ципрас да обяви предсроч-
ни избори няколко месеца преди предвидени-
те за септември т. г.

И независимо че изборите в Гърция са за-
дължителни, без обаче ефективен механизъм 
за санкции, в тях взеха участие едва 57,2% от 
имащите близо 10 милиона право на глас. Най-
слаба активност от няколко десетилетия. 

Съгласно избирателния закон победителят 
получава бонус от 50 места, с което консерва-

торите стигнаха до абсолютно мнозинство и ще 
управляват без необходимостта от коалиция.

 Защо СИРИЗА загуби властта? Победата на 
Ципрас през 2015 г. бе смятана за начало на 
революция, защото радикалната му лява пар-
тия спечели с обещанието да захвърли спаси-
телната програма на Европейския съюз, Меж-
дународния валутен фонд и Европейската цен-
трална банка и да прекрати наложеното от кре-
диторите затягане на коланите. Тези обещания 
обаче се оказаха нереалистични и той бе при-
нуден да направи „унизителен обратен завой”, 
като прие третата спасителна програма за 89 
млрд. евро и ново затягане на коланите, включ-
ващо реформа на пенсионната система и пови-
шаване на данъците. Друга причина за загубата 
е Преспанското споразумение за името на Ма-
кедония, натъкнало се на яростна съпротива от 
„Нова демокрация” и от жителите на северни-
те гръцки области, които организираха масови 
протестни митинги. Новото правителство едва 
ли ще предприеме денонсирането му. Още по-
вече че то се ползва с пълна подкрепа както от 
Европейския съюз, така и от САЩ.

51-годишният премиер Кириакос Мицотакис 
е от най-голямата политическа династия на Гър-
ция - Венизелос-Мицотакис. Учил е в американ-
ските университети Харвард и Станфорд. Бил 
е финансов консултант и министър на админи-
стративната реформа в коалиционния кабинет 
на „Нова демокрация” и ПАСОК, воден от Андо-
нис Самарас до победата на СИРИЗА през 2015 г.

Мицотакис си поставя амбициозни задачи 
за съживяване на икономиката и ръст на до-
ходите на всички слоеве от населението. Да-
но не разочарова избирателите, които му гла-
суваха доверие. Цветан илиЕВ

От стр. 1 
Може да се каже, че 

ГЕРБ завоюва още един 
връх -  това е най-крат-
кият партиен конгрес за 
последните 30 години.

АТМОСФЕРАТА 
Зала 3 на НДК. Около 

1100 делегати. На пър-
вите редове, както е по 
традиция, са министри, 
депутати, кметове на го-
лемите градове.

Цветанов е настанен 
до Борисов. С усмивка, 
която изглежда по-ско-
ро като пародия. 

Избират се ръковод-
ните органи. Няма пред-
ложения от залата.

Няма открити микро-
фони.

Няма журналисти. Те 
са извън залата. Наблю-
дават форума на мони-
тор. 

Никой не оспор-
ва дневния ред. Няма 
предложения за нови 
точки.

Тонът на форума е 
минорен.

Няма скандирания: 
"ГЕРБ". Няма възгласи: 
"Победа".

ПРОМЕНИ В УСТАВА
Изреждат се проме-

ните. 
Не се дебатират.
Гласуват се анблок. 

Няма против. Няма въз-
държали се. Всички вди-
гат като един делегат-
ските си карти.

Точката минава за 4-5 
минути.

Водещият Цветомир 
Паунов е притеснен, пот 
му тече по челото, но се 
справя. Това е първият 
му изпит.

ОСВОБОЖДАВАНЕ  
НА ВТОРИЯ 

Доскорошният "вла-
детел на партията" е 
освободен за по-малко 
от три минути. Толкова 
в ГЕРБ е дълъг пътят от 
"Осанна" до "Разпни го".  
Не се съобщават моти-
вите за оттеглянето му.

Няма оценка за дей-
ността му. Не му се да-
ва думата. (Като Тодор 
Живков на 10 ноември.) 
"За" гласуват 99%. Всич-
ки те доскоро са "му се 
кланяли" и са правили 
мило и драго да се домо-
гнат до вниманието му. 
Само десетина дръзват 
да вдигнат ръка "про-
тив" и още от толкова 
са "въздържали се". Как-
во ли ги чака? 

ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА 

КОМИСИЯ
Борисов излиза на 

трибуната и съобщава 
две имена за нови чле-
нове на ИК: Цвета Кара-
янчева и Тошко Тодоров 
(неизвестен за масовата 
публика), Борисов даже 
му обърква името. Тош-
ко става, камерата го по-
казва, правят впечатле-
ние тъмните му очила, 
журналистите шушукат 
- коя е тази "мутра", и те-
мата приключва. Никой 
не пита с какви моти-
ви тези хора влизат във 

висшия ръководен ор-
ган на партията. После 
се оказва, че Тодор То-
доров е областният ли-
дер на ГЕРБ в Силистра, 
който е дал 200 000 ле-
ва за болницата в града, 
че тъмните очила, които 
носи, са функционални, 
че дарява за църкви, че 
е доктор по история и 
е издал три тома "Исто-
рия на Добруджа". Ама 
кой да го каже това от 
трибуната?

СЛОВОТО НА 
БОРИСОВ: ПАК "НЯМА 
ДА ИМА ПРОШКА ЗА 

НИКОГО!" 
Гвоздеят на конгреса 

е словото на лидера Бо-
рисов. То не е структу-
рирано като политиче-
ска реч, а е обичайно из-
казване - на моменти ха-
отично; звучи ту назида-
телно, ту оправдателно, 
ту разказвателно. Бези-
дейно. Без анализ, без 

програмност, без визи-
онерство:

- поредна закана, че 
"няма да има милост към 
никого"; 

- поредно преду-
преждение, че "ни гле-
дат под лупа"; 

- поредно признание, 
че в партията има "фео-
дали" и "тартори"; 

- поредно напомняне 
за "сини и червени лам-
пички"; 

- обичайни нападки 
към опозицията, защо-
то е "коварна"; 

- обичайно изрежда-
не на успехите на уп-
равлението и най-вече 
на инфраструктурните 
проекти; 

- болезнената тема 
"Цветанов" е мината на 
бегом, защото "това е 
животът", а пък "парти-
ята е над всички". Няма 
оценка за работата му. 
Няма обяснение защо е 
раздялата. Кой и защо 
го изпъди от ГЕРБ, не е 
ясно. Цветанов приема 
всичко с изражението 
на обречен, който един 
ден ще бъде оценен. Ли-
чи, че му е много болно.

И Борисов не е въз-
торжен. Не е и агреси-
вен. Май му е скучно. 
Вече  е обръгнал. Няма 
въздействаща емоция. 
Няма вдъхновение. Ня-
ма живец. Използва фи-
лософска максима за 
времето, което е в нас 
и ние в него, и подчерта-
ва, че "който не се про-
меня, времето го из-
хвърля" в опит да обо-
снове раздялата с Цве-
танов. И добавя - хората 
искали справедливост.

Иска от своите "да уп-
равляват с акъла си" и да 
"не променят походка-
та си във властта". Този 
път обаче не им нареж-
да: "Слезте от мерцеде-
сите!", може би защо-

то му е ясно, че както и 
досега "самозабравили-
те се" няма да го напра-
вят. Знае, че бацилът на 
властта е пуснал здрави 
корени и трудно ще го 
изкорени.

Предупреждения-
та "дали не сме стана-
ли много лъскави, дали 
не сме станали номен-
клатура", са безадрес-
ни. И остават да висят 
във въздуха като кухи 
фрази.

Кметовете, които 
тръпнеха да чуят нещо 
добро или пък лошо за 
себе си, останаха излъ-
гани. Борисов остави 
събранията да решават 
съдбата им. Но за всич-
ки е ясно, че накрая ду-
мата ще е негова - какво-
то каже шефът. "Трябва 
да направим радикал-
ни промени, където гу-
бим", каза шефът, но то 
също бе като отбиване 
на номер. Къде? Кого? 

Как? Само той си знае.
От словото му става 

ясно:
- че няма да има про-

мяна в политиката на 
ГЕРБ, освен че някаква 
етична комисия ще чува 
жалбите на хората;

- не е ясен подходът 
за справяне с "феода-
лите" и "тарторите" в 
провинцията. Първо, те 
не са посочени, и вто-
ро, партията няма меха-
низми за изкореняване 
на това явление, което 
явно става проблем за 
ГЕРБ; 

- няма оценка за 
структурите по места и 
за кметовете, които по-
казаха слаби резултати 
на евровота. "Секирата" 
ще се стовари единстве-
но върху Плевен, къде-
то "ще се реже до дъно";

- кметът на Пловдив 
Иван Тотев е приключил 
като политик; 

- няма издигната лет-
ва за местните избори, 
няма и послания; 

- не е поставен нито 
един от големите, реал-
ни проблеми на нация-
та: бедност, демограф-
ска катастрофа, морал-
на деградация, функци-
онална неграмотност и 
разрушено здравеопаз-
ване;

- не е начертан пътят 
за развитие на страната 
в следващите 5-10 годи-
ни и начините за изли-
зане от състоянието на 
последна държава в ЕС; 

- не е показано пове-
дението на България в 
променящия се глоба-
лен свят и интересите, 
които трябва да защи-
таваме освен познатото 
досега съобразяване с 
"началниците";

- отново настойчи-
во е издигнат лозунгът 
"Справедливост", което 

е връщане към начало-
то на десетгодишното 
му управление.

ПОВЕДЕНИЕТО  
НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

Никой не се изказа.
Никой не посмя да 

застане пред камери-
те или микрофоните 
на журналистите. Нито 
преди, нито след фору-
ма. На влизане в зала-
та някои под сурдинка 
се осмелиха да промъл-
вят: "Трябват промени, 
защото вече не се из-
държа", но това бе по-
скоро вопъл, отколкото 
ясно заявена позиция.

Залата остана без-
мълвна през цялото 
време. 

Единственото, което 
имаха като право 1100-
те активисти на ГЕРБ, 
бе да вдигат единодуш-
но делегатските си кар-
ти, за да "узаконят" про-
мените в устава и в със-
тава на ИК. 

ЦЕЛТА И 
ПОСТИГНАТОТО  

ОТ КОНГРЕСА
Конгресът на ГЕРБ не 

излезе с нито един доку-
мент за настоящето или 
бъдещето на България.

Няма декларация на 
форума.

Няма политическа 
платформа

КРАЯТ 
След края на фору-

ма вратите си отвори-
ха и всички побързаха 
вкупом да напуснат за-
ла 3 на НДК. Отново без-
мълвни.

Активът на управля-
ващата партия не бе чут. 

Нямаше пресконфе-
ренция.

Единствен Цветанов 
застана със зачервени 
очи пред медиите, за да 
съобщи, че "ще работя 
в ГЕРБ, но не за ГЕРБ". 
И че очаква "след избо-
рите всеки да сравня-
ва". Реванш?!  Обяви, че 
ще прави някакво НПО 
за евроатлантическа 
сигурност. В България 
има поне дузина на та-
зи тема. Неколцина от 
делегатите само посмя-
ха да се здрависат с не-
го. Един от тях бе Веж-
ди Рашидов, с когото на-
зад в годините двамата 
имаха тежки пререка-
ния. Другият - правосъд-
ният министър Данаил 
Кирилов, го изпрати и 
извън залата.

ПОСЛАНИЕТО 
Партия ГЕРБ тръгва 

без Цветанов на 13-ата 
година от своето създа-
ване. Мястото му се за-
ема от Изпълнителната 
комисия.

В ГЕРБ настъпва но-
ва ера.

Борисов иска да гра-
ди нова партия. Как?

Пак с багери и трак-
тори, отношението към 
които е неговата един-
ствена социология. 

За един час - толкова!
Колкото едно интер-

вю.
 Валерия ВЕлЕВа

Партия - 
държава
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От стр. 1
Зефир Манчев (на-

ричан бай Манчо) е 
на 84 години и досе-
га с багети (месинго-
ви пръчки, завити под 
прав ъгъл) е открил 
стотици извори.

От години с това се 
занимава – да намира 
вода и да я прокарва 
до места и хора, кои-
то имат нужда от нея. 
И десетки мостове е 
построил. С водата е 
поставил рекорд. Про-
кара 6 км водопро-
вод между Райково 
и Дунево в много сух 
 район. „Като дете па-
сях овце и слушах ста-
рите хора. Те казваха, 
че през турско време 
водата е вървяла три 
дена и след това се е 
загубила. Взе да ми се 
присънва, когато ста-
нах на 80 г. Сънувах, 
че от грамадата пия 
вода и като отидох с 
багетите, намерих во-
да, отклонена на 70 ме-
тра“, разказа бай Ман-
чо. И допълва, че на-
рекъл чешмата "Зем-
зем", защото такава 
чиста вода има само 
на Божи гроб. "А тя е 
чиста, защото от веко-
ве не е текла. На сън 
ми се показа. Аз оти-
дох и я изкопах", до-
пълва майсторът. "Има 
бистра и пивка вода, 
жълта вода, черна и за-
лежала – тежка вода. 
Има и минерална во-

казва молитвата. „Оти-
дох на Божи гроб и ви-
дях свят“, допълва бай 
Манчо.   

Наскоро в Държа-
вен архив – Смолян, 
бе открита изложба 
„Благотворителността 
през обектива“. Пред-
ставен бе фоторазказ 
„Вода за хаир“ – дело 
на Добрин Кашавелов. 
Обявиха и дарителска 
кампания, с която да 
се купят материали за 
нови чешми. Добрин 
разказа, че от година 
и половина с колегата 
му Владимир Мачоков, 
родом от Смолян, сни-
мат филм за бай Ман-
чо. Заедно с него ходи-
ли в Израел, на Божи 

гроб. „Бай Манчо е 
вече хаджия. От-

давна знаех за 
него от Вла-
димир. Като 
се запознах-
ме, ме впе-
чатли с начи-

на си на гово-
рене - толкова 

простичко и ди-
ректно, животът, ра-

ботата му. Не е много 
лесно да правиш води 
за другите, да работиш 
просто за хаир”, казва 
фотографът. 

анита ЧОлакОВа 

Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да 

споделя възмущението 
си от едно изказване на 
известна наша астро-
ложка, която заяви, че в 
последните тридесет 
години е нямало по-не-
годен и недостоен пре-
зидент от Румен Радев, 
който излагал народа и 
България по света.

Изумен съм как може 
тази жена да говори та-
кива неща. Не казва ни-
що за Желю Желев, кой-
то с неговите ликвида-

ционни съвети съсипа 
селското стопанство, 
за Петър Стоянов, кой-
то на всеослушание пов-
таряше „Аз съм седесар” 
и искаше 
д а 

з а -
мени кири-
лицата с латиница, по 
повод на което Павел 

Матев написа специал-
но стихотворение.

А Румен Радев, който 
отстоява интересите 
на голяма част от наро-
да и се бори против ло-
бизма и упражнява пра-

вото си на вето вър-
ху вредните за Бъл-

гария закони, не за-
служава такава 
злоба и обиди. 

Ето защо тряб-
ва да се даде досто-

ен отговор в защита 
на сегашния президент.

неделчо ХристОВ, 
с. Партизанин, 
старозагорско

я усеща по дъха" – ци-
тира бай Манчо Мария 
Бебелекова от Смолян в 
книгата си за него „Во-
дата говори".  „Мен ме 
дърпа самата вода. До-
тук много води съм хва-
нал и още ще продължа-
вам, обаче силите взеха 
да намаляват. Годините 
викат: "Спирай!", обаче 
ние още ще се мъчим. 
Вчера съм работил пак 
- първата копка правих 
за вода на св. Георги. За 
тази вода му е нужна по-
мощ. Казва, че не иска 
пари, а само да му купят 
материали. 

  „С мои пари го пра-
вя, обаче и много ми 
помагат. Има още ху-
бави хора, но 
те намаля-
ват все-
ки ден“, 
д о -
п ъ л -
в а 
с т а -
р е -
цът. И 
поясня-
ва, че има 
хора, които 
залъка си ще да-
дат за вода и за мост. 
За поддръжката на 
един мост край Смо-
лян, между Райково и 
Кабелния завод, той 
харчил години наред 
пенсията си от 200 ле-

ва. „Не стигат пирони 
да взема и да платя на 
циганина да ми докара 
материала с коне. Оба-
че в съвета като кажа, 
че ми трябват матери-
али - веднага. И Дора 
Янкова, и Кольо Меле-
мов - обадя ли се, вед-
нага реагират. Аз до-
като съм жив, с води 
ще се занимавам. Вся-
ка сряда паля свещ. 
Тая вода мен ме откара 
чак до Израел, на Божи 
гроб, до река Йордан. 
Филм ми правиха там 
и ми помогнаха да ида, 
иначе аз нямаше да мо-
га“, със светнали очи 
разказва родопчани-

нът. 

А в 
Израел бил два дена. 
Заснели го на изгрева, 
защото той всяка су-
трин по това време си 

да, но птичките я позна-
ват най-добре. Може да 
има хиляди води, но те 
ще изберат и ще се къ-
пят на определено мяс-
то. Гледал съм с часове 
– гмуркат се пилетата, 
отърсват се, пийват си... 
и всеки ден има птич-

ки на едно и също мяс-
то. Как тези невинни бо-
жи твари разбират кое е 
добро? Всяка вода има 
тайни, но ние не можем 
да ги открием. Човешко-
то око има седем перде-
та и е ограничено виж-
дането му. А животното 

Áàé Ìàí÷î - Ëîâåöà íà âîäà

Пред къщата на улица „Ро-
сица” №1 в Исперих  гради-
ната е изпълнена с цветя, 
интересни фигури на зай-
чета, патенца, птички, Дядо 
Коледа и Снежанка и други. 
Има и оригинално израбо-
тен кладенец. Стопаните на 
къщата явно имат увлечение 
да украсяват пространство-
то по свой начин. Къщата се 
намира непосредствено до 
„Хайван пазар” в града, къ-
дето всяка седмица се про-
дават традиционно животни.

ангел никОлОВ, исперих

През далечната 
1959 г. в русенско-
то село Ряхово отва-

ря врати техникумът 
„Поливно земеделие” 
със 105 ученици. Сро-
кът на обучение беше 
четиригодишен. Усво-
явахме умения и зна-
ния в областта на сел-
ското стопанство и 
най-вече в поливно-
то земеделие. 

Мнозина от нас ра-
ботиха до пенсиони-
рането си като сред-
ни техници към напо-
ителни системи в раз-
лични краища на стра-
ната. Други се реали-
зираха като ръково-
дители на производ-
ствени участъци към 
ТКЗС и АПК.

Годините изминаха 
неусетно и сега, ко-
гато се събираме на 
другарски срещи, с 
някои трудно се по-

знаваме, но след като 
си припомним за ми-
нали случки, вижда-
ме, че пред нас стои 
момчето или моми-
чето от ония години. 
По време на обучени-
ето живяхме задруж-
но, някои от нас на-
мериха човека и дру-
гаря за цял живот, за-
щото прекараните го-
дини в техникума ни 
научиха на много не-
ща в живота.

Хвала на неуморни-
те ни съученици - Сто-
янчето, Котето и Тин-
чето, които вече годи-
ни наред организират 
сбирките ни! Дано то-
ва да го правят много 
години напред!

Пенчо ЦанЕВ, 
с. горно абланово, 

русенска област

випуск 1963 г. на техникума „Поливно земеделие”

Годините минават неусетно
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лация на сто-
машния сок и 
пречи на хра-
н о с м и л а н е -
то. Този на-
вик да се пие 
вода с лед е 
американски-
ят национа-
лен грях пред 
доброто хра-
носмилане. 

2. сутрин 
на гладно из-
пивайте ча-
ша чиста во-
да със стай-
на температу-

ра, като мо-
же да доба-
вите малко 
лимон. Горе-
ща вода или 
билков чай с 
лимон и мед 
о с в е ж а в а т 
чудесно в го-
рещите дни. 

3 .  и з п и -
вайте от 5 
до 8 чаши 
вода на ден. 
През деня 
ние отделя-
ме около 2,5 
литра теч-
ност. Дефи-
цитът на во-
да в органи-
зма е причи-
на за много 
стомашни проблеми, за 
запек, непроходимост 
на червата, а също и 
за дисфункция на чер-

Продължение от бр. 28
За своето хранене 
В моя дом никога ня-

ма да видите нищо кон-
сервирано, пакетира-
но, рафинирано или об-
работено. Използвам 
пълнозърнесто браш-
но и кафяв (необрабо-
тен) ориз; вместо захар 
– мед; какао и шоколад 
също отсъстват от кух-
ненските ми рафтове. А 
и лично аз съм равно-
душна към десертите. 
Обикновено пия напит-
ки от цикория със суро-
во козе мляко или со-
ево мляко, чай от раз-
лични билки, пресни 
зеленчуци и сокове и 
много вода с лимон. Ли-
мона използвам и вмес-
то оцет. Ям всички се-
зонни зеленчуци, под-
правени с пресни или 
изсушени билки, лук и 

чесън. Виждала съм не-
вероятни трансформа-
ции и оздравяване у хо-
ра, които са започнали 
да се занимават с йога 
и са променили храни-
телния си режим. В то-
ва число съм и аз. Все-
ки човек само може да 
спечели от разумното и 
балансирано хранене, 
защото неправилното 
хранене бавно, но си-
гурно съсипва здраве-
то. Затова, ако искате 
да си върнете доброто 
здраве и да го запазите 
за по-дълго, не прене-
брегвайте следващи-
те правила, които съм 
спазвала в моето еже-
дневие. 

1. никога не пийте 
вода с лед, особено 
след хранене, защото 
това нарушава естест-
вения процес на цирку- страницата подготви соня въЛкова

6 Писмата Радости и болки

сПОделете с нас

Липсваше ми 
любовта и я Проблемът е в 

моята глава

пресен сок от моркови, 
репички, цвекло и в не-
го добавяйте малко и от 
зелените листа на зелен-
чуците. 

8. не ви препоръч-
вам да употребявате 
алкохол, чай, кафе, ка-
као и шоколад, защо-
то кофеинът и теобро-
минът са силно възбуж-
дащи стимулатори. 

9. Млякото е храна, 
а не течност. Трябва 
да се приема на малки 
глътки, защото в проти-
вен случай може да до-
веде до разстройство на 

стомаха. 
10. Не забравяйте: тя-

лото се храни не с то-
ва, което приемаме, а 
само с това, което мо-
же да усвои. 

11. избирайте пре-
цизно храната, която 
ви „приляга“ най-до-
бре – така както изби-
рате дреха, която да 
ви подхожда. Експе-
риментирайте с раз-
лични храни и комби-
нации, докато устано-
вите кои  са най-добри 
за вашия организъм. 

1 2 .  и з б я г в а й т е 
„мъртвата“ храна – 
консерви, обработен 
ориз, бяло брашно, 
рафинирана захар. Не 
се увличайте по бон-
бони и сладкиши, а 
също ограничавайте 
и оцета. 

13. Дъвчете 
много добре 
храната, бога-
та на нишесте. 
То се превръща 
в глюкоза под 
въздействие на 
слюнката и ако 
не е добре напо-
ено с нея, то ос-
тава в този вид 
в стомаха и се 
разлага в про-
дължение на ня-
колко часа. 

14. Препе-
ченият или по-
стар хляб е по-
полезен. Но не 
приемайте теч-
ности заедно с 
него. 

Нека зъбите 
да си свършат 
работата. 

Продължава в бр. 32

Златните правила за 
дълъг живот на Индра Деви

раст, мисля все повече 
за нея. И накрая реших: 
ще я открия само за да 
я видя.

След дълго мисле-
не дали да го направя 
един ден взех влака и 
се озовах на площада в 
градчето, където израс-
нахме заедно. Влязох в 
първия магазин и по-
питах за нея. Любезна-
та продавачка дори ми 
каза, че са съседки и мо-
же да ми даде телефо-
на й. Звъннах! Отгово-
ри ми любезен женски 
глас. След като й казах 
кой съм, последва мъл-
чание, а след това ра-
достен възглас: „Какво 
правиш тук след толко-
ва години?”

Казах й, че съм до-
шъл, за да я видя. По-

каних я на среща и тя 
прие. И изведнъж в мал-
кото ресторантче, къде-
то я чаках, влезе тя. Съ-
щата чаровна усмивка 
като преди. Без да усе-
тя, огънят, които нико-
га не беше изгаснал, се 
запали още повече. 

Любовта между нас 
изгря с пълна светли-
на, но не знам какво да 
правя. Оказа се, че тя е 
разведена от дълги го-
дини. Останах в градче-
то 10 дни. Виждахме се 
всеки ден.

Готов съм да зарежа 
всичко заради нея. 

Какво да правя, тол-
кова я обичам! Искам да 
напусна съпругата си и 
да заживея с нея! Прав 
ли съм, как смятате?

и. П., софия

ния дроб и бъбреците. 
4. не пийте вода по 

време на ядене, а по-
ловин час преди или 
2-3 часа след това. Пий-
те водата на малки глът-
ки, не наведнъж.

5. При кипенето на 
водата се губят някои 
полезни елементи, за-
това, за да я „съживите“, 
прелейте я няколко пъ-
ти от един съд в друг. 
Така ще има по-обо-
дряващ и стимулиращ 
ефект, който иначе от-
съства от „безжизнена-
та“ вода. 

6. Да хапнете плод, е 
по-полезно, отколкото 
да го изпиете като сок. 

7. Приготвяйте си 

Здравейте, искам да 
разкажа моята ис-
тория, за да ме по-

съветвате какво да на-
правя. Преди около 50 
години имах съученич-
ка, която беше неверо-
ятно момиче, още то-
гава ме заплени, и то 
изцяло.

Влюбихме се и два-
мата един в друг. Бяхме 
нещо средно между га-
джета и приятели, беше 
ми най-близкият човек и 
най-добрата  приятелка. 

Така се случи, че по 
онези години заминах 
да живея с родителите 
си в друг град. Не успях-
ме даже да си кажем и 
довиждане, всичко ста-
на много бързо. 

В началото си пише-
хме писма, но нали зна-
ете, че очи, които не се 
виждат, се забравят. Та-
ка стана и с нас. След ня-
колко години си наме-
рих приятелка, за коя-
то се ожених. Имам две 
деца и двама внуци. Жи-
вотът ми премина в раз-
бирателство със съпру-
гата ми, но ми липсва-
ше любовта, която из-
питвах към съученич-
ката си. Никога не я 
забравих. Напротив, се-
га, в напредналата въз-

Драга редакция, пиша до вас, за 
да споделя проблема си с надежда-
та някой да ме посъветва. Аз съм на 
50 години, разведена. Винаги съм ха-
ресвала по-възрастни мъже от мен. 
Но се случи така, че в момента имам 
връзка с доста по-млад. Той е с 10 г. 
по-малък от мен. Има много приме-
ри за такива връзки: млад мъж – по-
възрастна жена. Даже имам такава 
колежка, която споделя, че е много 
щастлива. Лошото е, че съм влюбена 

в него. Приятелят ми също твърди, че 
ме обича и иска да продължим връз-
ката. Той предлага да заживеем заед-
но, но аз се страхувам, че съм по-го-
ляма и след години ще се превърна 

в баба, а той ще бъде все още млад 
мъж. Може би тогава ще ме изоста-
ви и аз ще страдам. Тази мисъл не 
ми дава покой! 

Не пиша това с надеждата, че ня-
кой ще ми даде вълшебната формула 
как да постъпя. Разбирам, че пробле-
мът е в моята глава, и в това, че по 
някакъв начин съм привикнала към 
стереотипите задължително мъжът 
да бъде по-голям.

Ако има други жени в моето по-

ложение, нека да споделят на стра-
ниците на вестника или да изразят 
мнение по моя проблем.

катя ПЕткОВа, 
Пловдив

открих!
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Пражкият Орлой
Астрономическият 

часовник на кметство-
то в Прага от 1410 г. е 
шедьовър на готиче-
ската техника. Леген-
дата разказва, че след 

завършването му били 
избодени очите на не-
говия майстор, за да ос-
тане часовникът един-
ствен в света. И той 
действително е уника-
лен. След деветмесеч-
на реставрация часов-
никът с  12-те апостоли 
отново радва жителите 
и гостите на Прага.

Лондонският
 Биг Бен

Най-известната ча-
совникова кула в Евро-
па се намира в Лондон. 
Биг Бен обаче не е ис-
тинското име на кулата. 
В действителност тя се 
нарича Елизабет тауър. 
Биг Бен е най-голямата 
и най-тежката от всички 
пет камбани на ча-
совникова-
та кула, 
които 
н а 

в с е -
ки кръ-
гъл час ог-
ласяват райо-

на. През следващите 
няколко години оба-
че Биг Бен ще мълчи 
- докато кулата е в ре-
монт.

Световният
  в Берлин

Световният ча-
совник на Алексан-
дерплац е от по-но-
во време. Той е по-
строен след Втора-
та световна война на 
територията на ГДР 
от индустриалния 

дизайнер Ерих Йон и 
е открит през 1969 г. 

На върха му се намира 
умален модел на слън-
чевата система, а раз-
положеният отдолу ци-
линдър показва време-
то в 24-те времеви зони 

на Земята.
Кулата
 в Берн

Може ли без 
Швейцария, ко-
гато става ду-
ма за часовни-
ци? Часовни-
ковата кула от 
1530 г. е симво-
лът на столица-
та Берн. На все-
ки кръгъл час 
туристите мо-
гат да наблюда-
ват кратко шоу: 
кукуригането 
на петел, който 
пляска с криле, 
докато богът на 
времето Кронос 

преобръща пясъчен ча-
совник.
Астрономическият

в Страсбург
Този часовник в ка-

тедралата Нотр Дам в 
Страсбург е ренесан-
сов шедьовър и също 
е създаден от швейцар-
ски часовни-
кар. Все-
ки ден 
в 

12 ,30 
часа фи-
гурите са 
раздвижват - 
апостолите и 
символите на четирите 
възрасти: детето, юно-
шата, възрастният и ста-
рецът. Всички те мина-
ват покрай смъртта.
Кулата в мюнхенското 

кметство
Фигурите в часов-

никовата кула на мюн-

хенското кметство са 
в човешки ръст и 

представят две 
събития от ис-
торията на 
Мюнхен - сват-
бата на хер-
цог Вилхелм 
V през 1568 г. 

и танца на бъч-
варите след ед-

на тежка чумна 
епидемия. Два до 

три пъти на ден те де-
монстрират своя танц. 
Единственият модерен 
елемент е това, че меха-

низмът се зад-
вижва от слън-
чеви панели.

Кулата 
в Грац
И този ча-

совник в Ав-
стрия е све-
товноизвестен. 

Ч а -

совни-
к о в а -
та кула 
в Грац 

е построена на хълм и 

се вижда отдалеч. 
Тук стрелките за ча-
совете и минутите са 
разместени, защо-
то първоначално е 
имало само една 
голяма стрелка - за 
часовете, за да мо-

гат хората да я виж-
дат отдалече. 

Доста по-късно 
се прибавя и мал-
ката стрелка за ми-
нутите.
Астрономическият 

във Венеция
Астрономически-

ят часовник на площа-
да „Сан Марко” във Ве-
неция показва не само 
времето, но и актуална-
та зодия, както и слън-
чевите и лунните фази. 
До последния ремонт 
през 1998 г. пазачът е 

живял със семейството 
си в кулата. От 
2006 г. часов-
никът се охра-
нява с модерна 
дигитална тех-
ника.

"Анкер"
 във Виена

Невероятни-
ят часовник на 
Анкер е една от 
основните ат-
ракции на най-
стария виенски 
площад „Хоер 

М а р к т ” . 
Той е по-
с т р о е н 
в пери-
ода 1911-
1914 г. по 
п о р ъ ч -
ка на за-
с т р а х о -
вателна-
та компа-
ния "Ан-
кер" (котва), чи-
ято централа се 
намира на това 
място. Часовни-
кът, който е с ди-
аметър 4 метра, е 
и мост между две 
съседни сгради. 
Той е изграден 

от един от най-извест-

ните майстори на сеце-
сиона Франц Мачи и 

е с дължина око-
ло 10 метра и 

височина 7,5 
м. В него са 
с ъ ч е т а н и 
типичните 
за сецеси-
она пло-
ски де-
коратив-
ни фор-

ми и пъл-
зящи фло-

рални мотиви 
в злато. Часов-

никовият меха-
низъм, дело на май-

стор Франц Моравец, и 
до днес впечатлява със 
своята точност.

На всеки час се поя-
вява различна бронзо-
ва фигура, съпровожда-
на от органова музика. 
Над главите на фигури-
те е изписан съответни-
ят час с римски цифри, 
а над тях има скала, по-
казваща минутите. Най-
голямата атракция е на 

обяд в 12 часа, ко-
гато всички два-

надесет фигу-
ри излизат 

на "разход-
ка" и така 
п р и в л и -
чат лю-
б о п и т -
н и т е 
п о г л е -
ди на 
т у р и -
с т и т е . 
Ф и г у -
рите са 
на 12-те 

най-вли-
я т е л н и 

л и ч н о с т и 
в историята 

на Австрия и 
Виена - от рим-
ския император 
Марк Аврелий 
до императри-

ца Мария Терезия.

7Прозорец към света

страницата подготви Цветан иЛиев

Най-красивите часовници в Европа

Прага
мюнхен

Берн

грац

страсбург

лондон

сан марко

виена

Берлин

във времето на дигиталните технологии и смартфоните 
градските часовници вече не играят почти никаква роля.

 но някои от тях са истински произведения на
 изкуството.
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дафина димитрова e родена на 5 октомври в град радомир. Чув-
ства се щастлив човек - и в личен план, и като народна певица.  ди-
пломира се с бакалавърска степен по специалността "Педагогика на 
обучението" в ЮЗУ „неофит рилски” - Благоевград, където завършва 
и допълнителна специалност - народно пеене. след това продължа-
ва обучението си в сУ „св. климент Охридски” в магистърската спе-
циалност „музикални и компютърни технологии”. награждавана е на 
редица фестивали за народни песни и танци, участва като сътруд-
ник и изпълнител в международния младежки фестивал „евроарт” – 
Благоевград.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Народните песни са моята страст

- Дафина, голя-
мата ти любов към 
народната музика 
по наследство ли се 
предава?

 - Моят баща беше 
музикант, от него на-
следих таланта и лю-
бовта към музиката. 
Вкъщи се слушаше 
много музика, раз-
бира се, преоблада-
ваха народните пес-
ни. У дома винаги е 
имало много музи-
канти, които идваха 
на дълги сбирки с ба-
ща ми. Така и аз по-
край тях заобичах му-
зиката. Още от дете 
си тананиках и при-
пявах с татко. За съ-
жаление той вече не 
е сред нас, но се надя-
вам да е на по-добро 
място и пак така да е 
заобиколен от много 
хора и музика.

Много дължа и на 
своята майка. Тя не 
ми разрешаваше да 
се занимавам с му-
зика, искаше да имам 
по-сериозна профе-
сия, например сче-
товодител или нещо 
свързано с икономи-
ка. Но като видя голя-
мото ми желание да 
се занимавам с пее-
не, се съгласи с мен 
и ми каза: „Ще пееш, 
но трябва да си гра-
мотна, да познаваш 
нотите и да се ори-
ентираш към инстру-
мент.“ Тогава бях уче-
ничка в ТХСП (слад-
карския техникум) в 
София и ходех пара-
лелно на уроци по 
солфеж, пиано и по-
късно - по народно 
пеене. С течение на 
времето пеенето се 
превърна не прос-
то в мое желание, а 
в част от живота ми. 
След дебюта ми по 
Фен Фолк ТВ сякаш 
още повече заобичах 
музиката. Изявата на 
една сцена с големи 
изпълнители  още по-
вече ме мотивира.

- кое ти е пò на 
сърце - народните 
песни или танците?

- И двете вървят 
ръка за ръка, няма 

как едното без другото. 
Като звучи хубава песен, 
е грехота да не се хва-
неш на хорото.

И все пак предпочи-
там народните песни. 
Това е моята страст. То-
ва не означава, че не 
танцувам, напротив, 
обичам да танцувам. Ви-
наги когато мога, ходя и 
се разтоварвам в някоя 
от най-близките до мен 
школи по народни тан-
ци. Хем на сърцето ми 
става леко, хем и физи-
чески се натоварвам – 
това ми помага и срещу 
страстта ми към баница-
та  (смее се).

- В предварителния 
ни разговор сподели 
за уважението си към 

храната, към традици-
онните български го-
зби, към кулинарията.

- Спомням си, че ка-
то дете много обичах 
да ходя при моите ба-
би и там винаги имаше 
прясно приготвена и 
вкусна храна. Също та-

ка уникални вкусни ба-
ници, кексчета и бухтич-
ки. Много обичах да хап-
вам и от сладките вкусо-
тии, които моята майка 
приготвяше. Вкъщи ви-
наги се е готвело и до 
днес е така. Ос-
вен сладките го-
зби любими ми 
бяха пържените 
картофки, пица-
та и много аро-
матните супи, ко-
ито моята майка 
приготвяше. Пре-
ди нямаше толко-
ва голямо разно-
образие от хра-
ни. Сега има полу-
фабрикати, с кои-
то се тъпчем, а са 
толкова вредни. 
Много уважавам 
храната. За мен е 
от огромно значе-
ние да използвам всич-
ки продукти максимал-
но, така че да има въз-
можно най-малко от-
падъци. Обичам да гот-

вя традиционни гозби 
от нашата кухня. Вина-
ги когато имам време, 
го правя. Предпочитам 
домашната кухня пред 
ресторантите.

- имаш ли си люби-
ма народна песен и от 
кой край на таткови-

ната ни е тя?
- Аз обичам всички 

фолклорни области, ко-
ито имаме в България. 
Не мога да посоча кон-
кретна песен. Обичам 
повече веселите песни. 

Тъй като аз съм много 
темпераментен и емо-
ционален човек, пред-
почитам бързите песни.  
Всяка  фолклорна об-

ласт има своята кра-
сота, своя химн. Така 
и аз имам любима пе-
сен от всеки край на 
страната.

Народните песни 
са свързани с нашия 
бит и традиции. Има-
ме любовни, хайдуш-
ки песни, за празни-
ци и обичаи, с най-
разнообразна те-
матика, подходящи 
както за полето, та-
ка и за мегдан, весе-
ли и много тъжни. Да-
ли народните песни 
имат лечебно дейст-
вие не знам, но със 
сигурност, когато чо-
век не се чувства до-
бре и си пусне музи-
ка, това влияе на на-
строението му и  го 
кара да се чувства 
по-добре.

- напоследък се 
наблюдава завръ-
щане към фолкло-
ра. кое ни кара да 
отправяме поглед 
назад във времето?

- Така е и се рад-
вам, че е така. Много 
млади хора се ори-
ентират към клубо-
ве по танци, което 
приемат като при-

ятно хоби, точно как-
то е било в миналото. 
Хората са се събирали 
да пеят и танцуват за-
едно, да се забавляват, 
да общуват, да намерят 
половинките си дори.

Фолклорът е важен, 
защото по този на-

чин ще запазим своя-
та идентичност, която 
ни откроява от другите 
народи. Така ще съхра-
ним своите традиции и 
обичаи. Чрез фолклора 
опознаваме и предава-

ме част от историята на 
България.

- Участвала си  в 
множество фолклор-
ни форуми, в научни 
изследвания на тема 
„Запазване на бъл-
гарския фолклор”. 
какво те провокира 
да го сториш?

- Когато бях студент-
ка, моите преподавате-
ли ни казаха, че ще се 
организира обикаля-
не на етнографски об-
ласти с цел запазване 
на българския фолклор 
и попитаха кой иска да 
участва. Аз се съгласих, 
защото беше важно за 
мен. Интерсна ми е сре-
щата с възрастните хо-
ра, които са запазили 
от миналото ни бита и 
обичаите. Освен това 
вече завършвах и това 
би ми помогнало да на-
пиша своята дипломна 
работа. И така тръгнах-
ме с нашите ръководи-
тели и обикаляхме мал-
ки селца и се срещахме 
с хората. В търсенето на 
фолклора с цел да го за-
пазим аз откривах нови 
и интересни песни, ис-
тории, съдби.

За учас-
тие на 
фолклор-
ни съби-
тия винаги 
съм много 
ентусиази-
рана. През 
2013 г. 
с п е ч е л и х 
Наградата 
на публиката за песен-
та „Мерак ми е” на меж-
дународния фестивал 
„Филиграни” - Скопие, 

Македония. Няколко 
пъти съм се явявала 
на голямата сцена на 
„Пирин фолк“, Сандан-
ски, което за мен е ед-
но уникално преживя-
ване.

- носиш красиво 
име. има ли конкрет-
на история?

- Нося името на моя-
та баба по майчина ли-

ния. Не знам дали има 
някаква конкретна ис-
тория, родителите не 
са ми разказвали. Гор-
дея се с името си и го 
харесвам. Все пак по-
вечето владетели са 

носели 
на гла-
вите си 
в е н е ц 
от да-
ф и н о в 
лист.

- на 
к о -
го ис-
каш да 
благо-
дариш 
и за-
що?

- Ис-
кам да 
б л а -
г о д а -

ря на майка ми, че ме 
подкрепя. Също така 
и на моя съпруг, защо-
то е винаги до мен и 
разбира колко важно е 
да пея. Благодарности 
към всички хора, които 
във времето са ме обу-
чавали. Искам да бла-
годаря на моите про-
дуценти Ненчо и Вик-
тор Касъмови за това, 
че толкова години сме 
заедно, че повярваха в 
мен и ми дадоха въз-
можност да стана част 
от националния музи-
кален ефир. Искам да 
благодаря на всички 
хора, с които съм ра-
ботила и продължавам 
да работя!

- какво очакваш от 
бъдещето?

- Успехи, заслужени с 
труд и почитания! Очак-
вам с вълнение и нетър-
пение „Пирин фолк“, 
Сандански  2019-а и се 
подготвям активно за 
участие в престижния 
конкурс през август. 
Пожелавам си много 
здраве и късмет. Поже-
лавам на всички ваши 
читатели да бъдат щаст-
ливи, обичани и винаги 

да носят българското  в 
себе си!

 Въпросите зададе 
иво ангЕлОВ



24.VII. - 30.VII.2019 г.
30

Български 9Пенсионерско обединение

Б е з с п о р -
на истина е, 
че властта 
не одобря-
ва обедине-
ние на пен-
сионерство-
то в мощна 
организация, 
поставяща на 
добре под-
готвени про-
тести спра-
ведливи ис-
кания за дос-
тойни стари-
ни. От само-
то начало на 
прехода лъ-
жедемокра-
тите усети-
ха ефекта от 
спонтанния митинг с 
тенджери и тигани на 
жълтите павета. Подо-
зираме, че впослед-
ствие хората на Иван 
Костов, предвидили 
каква сила крие в себе 
си единението, тайно и 
явно започнаха да му 
пречат. За тях поколени-
ето, изградило техниче-
ската база на проспери-
ращата родина в годи-
ните на омразния им со-
циализъм, трябваше да 
остане в задния двор 
на общество-
то. Да бъде на-
казано с ниски 
пенсии, платени 
медицински ус-
луги, непосил-
ни цени на топ-
лото, светлото, 
стоките от пър-
ва необходи-
мост, услугите. 
Завещали този 
свой подход на 
следващите де-
сни кабинети, се 
стигна до днеш-
ния срам мили-
он двеста и три-
десет хиляди на-
шенци да оцеля-
ват с мизерни доходи на 
границата на биологич-
ното съществуване. Да 
обречеш на бедност ед-

на трета от население-
то на страната, е прес-
тъпление. Срещу чове-
коненавистната полити-
ка се правеха няколко 
опита за сплотяване на 
редиците. Намираха се 
обаче „активисти“ с бо-

Мощен фактор в промените
ния, с обсъден и приет 
устав и т. н. Затова се от-
зовахме на поканата да 
отразим настоящото съ-
вещание, преследващо 
благородни цели, с на-
деждата то да постави 
началото на положител-
ните промени в пенси-
онерския организацио-
нен живот. 

По инициатива на 
пет пенсионерски юри-
дически регистрирани 
организации – Нов съюз 
на пенсионерите (НПС) 
с председател Петър 
Петров, сдружение СП-
2004 – Бургас, с пред-
седател Вяра Андоно-
ва, сдружение СП-2004 
– Шумен, с председател 

Анка Янкова, сдружение 
„Нов български универ-
ситет „Трета възраст” с 
ректор акад. Ганчо По-
пов и сдружение „НЕО 
България” с председа-
тел акад. Гена Велков-
ска в района на Дрянов-
ския манастир се про-
веде забележителен фо-
рум за поставяне нача-
лото на национален ма-
щабен процес за обеди-
нение на пенсионерите 
в страната. В историче-
ската среща взеха учас-
тие още представители 
на областните ръковод-
ства във Велико Търно-
во и Перник и пенсио-
нерски организации от 
Девня и Дряново. 

Инициатори на съ-
битието са лидерите на 
областните организа-
ции на Велико Търно-
во - Радка Маркова, на 
Бургас – Вяра Андоно-
ва, на Шумен – Анка Ян-
кова, и от Перник – Катя 
Христова и Стефан Сте-
фанов. Те са и сред уч-
редителите на СП-2004 
и  ярки и авторитетни 
личности в пенсионер-
ското движение, доказа-
ли своята всеотдайност 
и умение да организи-
рат, да водят, да защи-
тават интересите на въз-
растните хора. Органи-
зациите, които твърдо 
стоят след тях, са сред 
водещите в България. 
Обединени са от обща-
та тревога за процеси-
те в СП-2004 и от же-
ланието за изграждане 
на мощен пенсионер-

ски съюз, който да вою-
ва за подобряване жи-
вота на пенсионерите и 
да побеждава.

В своето изказване 
Петър Петров, който 
е в основата на идея-
та, обоснова необходи-
мостта от обединение, 
което ще запази суве-
ренитета на пенсио-
нерските организации 
и ще наложи нов стил 
на действие, за да се 
стигне до коренна про-
мяна на отношението на 
властимащите към въз-
растните хора, които ис-
кат и могат да работят за 
просперитета на роди-
ната. Той изрази свое-
то убеждение, че обеди-

нени, пенсионе-
рите могат да са 
мощен фактор и 
участник в про-
мените. В изказ-
ването си очер-
та целите и за-
дачите на бъ-
дещия обеди-
нен съюз. Петър 
Петров предло-
жи на внимание-
то на присъства-
щите конкретни 
принципи и пра-
вила. Като първа 
стъпка той посо-
чи избора на на-
ционален коор-
динационен съ-
вет, който 

да организира дей-
ността по обединя-
ването на пенсио-
нерските организа-
ции и подготовката 
на обединителен 
конгрес. „Заедно 
ще успеем” – убе-
дено заяви предсе-
дателят на НСП. 

Вяра андонова 
от Бургас призова 
присъстващите да 
изяснят заедно ис-
торията на заболя-
ването на СП-2004 и 
да бъдат много вни-
мателни при взема-
нето на решения, за да 
не допуснат нови греш-
ки. Тя изрази дълбокото 
си съжаление за потъ-
ването на организация-
та в дребнотемия, кои-
то го водят към дъно-
то. Авторитарният стил 
на действие руши съюза 
и според нея трябва да 
се промени тактика-
та, да се предложи нов 
стил на действие и но-
ва алтернатива. „Длъж-
ни сме да опитаме!” за-
ключи Вяра Андонова и 
подкрепи идеята за обе-
диняване на пенсионер-
ските организации във 
федерация, която ще за-
пази тяхната самостоя-
телност и в същото вре-
ме ще даде възможност 
за общи действия за за-
щита на правата на въз-
растните хора на нацио-
нално ниво.

анка Янкова от Шу-
мен се присъедини към 
предложението за съз-
даване на национален 

център, който да обе-
динява всички пенсио-
нери и да отстоява тех-
ните искания. Създава-
нето на такъв център 
ще даде възможност да 

реализираме девиза от 
миналото „Да не се ре-
шава нищо за нас без 
нас”, призова г-жа Ян-
кова, която с гордост 
отбеляза, че шуменска-
та пенсионерска орга-
низация съществува от 
29 години и е сред уч-
редителите на СП-2004. 
Представителите от Шу-
мен предлагат създава-
нето на конфедерация, 
която да обедини об-
ластни, общински струк-

тури и сдружения при 
запазване суверените-
та на членовете.

радка Маркова, ко-
ято ръководи една от 
н а й -
г о л е -
м и -
те об-
ластни 
пенси-
о н е р -
ски ор-
г а н и -
з а ц и и 
– Вели-
котър-
н о в -
с к а т а , 
с бол-
ка спо-
д е л и 
о б и д -
н о -
то от-
ношение на ръковод-
ството на СП-2004 
към неговите членове 
и подкрепи идеята за 
обединяване в името 
на общи действия за 

по-справедлив и по-
достоен живот.

В своето изказване 
стефан стефанов от 
Перник очерта пътя, 
който трябва да превър-
не пенсионерите във 
фактор, и посочи иска-
нията, които да са воде-
щи и да бъдат защите-

ни и наложени с 
единни за цяла-
та страна дейст-
вия. На първо 
място той посо-
чи преизчисля-
ването на пен-
сиите и приема-
нето на закон за 
възрастните хо-
ра.

катя Христо-
ва от Перник на-
блегна на необ-
ходимостта от 
апостолска ра-
бота за привли-
чане на нови съ-
мишленици на 
обединението.

Във всички 
изказвания бе подчер-
тана необходимостта 
от обединяване на пен-
сионерските органи-
зации като единствена 
възможност за защита 
правата на възрастни-
те хора.

акад. гена Велков-
ска очерта първите 
стъпки, които трябва да 
се изминат по пътя на 
обединението, и прин-
ципите, които да са в ос-
новата му.

След оживените раз-
исквания присъства-
щите на срещата еди-
нодушно приеха след-
ните решения:

1.  Приемат прин-
ципните правила за 
създаването и дей-
ността на национално 
обединение на пенсио-
нерските организации 
в България – НОПБ.

2.  Избира Национа-
лен координационен 
съвет – НКС, в състав: 
Петър Петров, Вяра 
Андонова, Анка Янко-
ва, акад. Ганчо Попов 
и акад. Гена Велковска.

3.  НКС да работи на 
ротационен принцип за 
подготовката на обеди-
нителен конгрес. Пър-
вите три месеца НКС да 

б ъ д е 
р ъ к о -
в о д е н 
от Ге-
на Вел-
ковска.

П. П. 
В след-
ващи-
те бро-
еве ще 
публи-
к у в а -
ме из-
в а д к и 
от до-
к л а -
дите и 
част от 
изказ-

ванията на участници 
в срещата.

Петьо ДаФинкиЧЕВ, 
Маргарита лОЗанОВа,  

иван ВасЕВ 

лни амбиции, вождист-
ки наклонности, създа-
ващи интриги, втора-
чени в дреболии, не-
виждащи пагубните по-
следствия от разедине-
нието. За 30 години до-
сегашните ръководства 
не намериха верен път 
за отстояване по кате-
горичен начин приема-
нето на закона за въз-
растните хора, задъл-
жителното преизчис-
ляване и актуализира-
не на пенсиите, както и 
за равноправно участие 

в тристранката, в която 
държавата, синдикатите 
и работодатели си прех-
върлят топката.

Вестник „Пенсионе-
ри“ постоян-
но дава три-
буна на пред-
ставители на 
многобройни-
те пенсионер-
ски формиро-
вания. Вина-
ги сме отстоя-
вали позиция-
та, че без бор-
ба няма побе-
да, което озна-
чава, че с про-
тестни шест-
вия от по 200 
души, развя-
ващи плакати 
пред парла-
мента, нищо не 
се постига. За 
да бъдат хиля-

ди отстояващите права-
та си митингуващи, е не-
обходимо обединение и 
национален ръководен 
орган, утвърден на съ-
ответния форум, регис-
триран според съответ-
ните законови изисква-

Петьо дафинкичев приветства 
участниците в срещата

радка маркова, в. търново

вяра андонова, Бургас

катя Христова, Перник

д-р анка янкова, Шумен

акад. гена велковска

стефан стефанов, Перник
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Ìàðîêàíñêè òàðàòîð ñ ðóêîëà è ìåíòà

10

Ñ  öàðåâèöàÃàñïà÷î

Ñòóäåí áîðø Ìîðêîâåíà êðåìñóïà ñ ïîðòîêàë

Ñóðîâà ñïàíà÷åíà ñóïà

Ñ  ãðàõ è ìåíòà

Ãàñïà÷î ñ ïå÷åíà ÷óøêà

  Продукти: 400 г замразен грах, 
1 глава лук, 1 л вода или бульон, 1/2 
ч. ч. заквасена сметана, 1 с. л. мас-
ло, 4-5 стръка прясна мента, сок от 
1/2 лайм, 1 ч. л. черен пипер, 1/2 ч. 
л. хималайска сол.

  Приготвяне: Загрейте маслото 
в тенджера. Нарежете лука на сит-
но и го добавете към маслото. Раз-

Продукти:  6 зрели домата, 
обелени и нарязани, 1 глава ли-
лав лук, 1 малка краставица, 1 
червена чушка, 2 скилидки че-
сън, 6-8 листа босилек, 1 ч. л. 

Продукти: 4 сварени 
картофа, 1 краставица, 2 
сварени яйца, 1 връзка 
зелен лук, 3 скилидки че-
сън, 1 консерва марино-
вано цвекло, 1/2 връзка 
копър, 1/2 връзка магда-
ноз, сол, смлян черен пи-
пер, 200 г заквасена сме-
тана, 2 ч. л. горчица, 2-3 с. 
л. майонеза,  газирана во-
да, кубчета лед.

Приготвяне: Нарязва-
ме на ситно магданоза, лука и копъра. Посоляваме 
ги. След това нарязваме на кубчета яйцата, карто-
фите, краставицата и цвеклото. Идва ред на сме-
таната, горчицата, майонезата и чесъна, който се 
пресова. Разбъркваме добре всички съставки. За-
ливаме сместа с газираната вода. В нея пускаме 
няколко кубчета лед. Оставяме в хладилника по-
не за 2 часа.

Ãàñïà÷îÃàñïà÷îÃàñïà÷îÃàñïà÷î

Продукти:  6 зрели домата, 

Ñóðîâà ñïàíà÷åíà ñóïàÑóðîâà ñïàíà÷åíà ñóïàÑóðîâà ñïàíà÷åíà ñóïà

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

Ðàçõëàäåòå ëÿòîòî ñúñ ñòóäåíè ñóïè

Продукти:  2 тиквички, 1 гла-
ва лук, 1 морков, 2 варени яй-
ца, 100 мл прясно мляко, масло, 
брашно, копър, магданоз.

Приготвяне: Нарязаните на 
кубчета зеленчуци се сваряват 
в подсолена вода, отцеждат се и 
се пасират. Зеленчуковата смес 
се разрежда с бульона, в който 
е варена. В сгорещено масло 
се запържва лъжица брашно и 
се добавя зеленчуковата смес. 
Когато кипне, на тънка струя се 
прибавя прясното мляко. При 
непрекъснато бъркане се вари 
3-4 минути. 

Супата се сервира студена, 
поръсена с нарязани на кубче-
та варени яйца, магданоз и ко-
пър на вкус.

Êðåìñóïà 
îò òèêâè÷êè

Вкуснотии в чинии

Повечето от нас свързват думата 
супа с топла и течна храна, чия-
то цел е не само да ни засити, но 

и да ни сгрее. това е ролята на супата 
през зимата и изобщо в студеното вре-
ме. През летните жеги обаче рядко има-
ме нужда от стопляща храна – по-скоро 
обратното! и все пак това не е причина 
напълно да изключваме супите от меню-
то си. достатъчно е само от затопля-
щи да ги направим охлаждащи или прос-
то студени!

бърквайте няколко минути, докато лу-
кът стане прозрачен. Добавете граха и 
водата/бульона. След като заври, ос-
тавете да къкри на тих огън 15-20 ми-
нути, докато грахът омекне. Добавете 
черния пипер и солта и отдръпнете от 
огъня.  Изчакайте супата да се охлади, 
добавете сметаната, сока от лайм и по-
чистените листа от мента и пасирайте.   
Оставете за няколко часа в хладилник, 
преди да сервирате.

Продукти:  2 средни краставици, 3 чаши гъсто 
кисело мляко, 1 и 1/2 чаши вода, 1 чаша руко-
ла, листа от 4 стръка мента, сол и черен пи-
пер на вкус.

Приготвяне: Настържете краставици-
те на много тънко – ивички или колелца. 
Поставете ги в голяма купа заедно с ки-
селото мляко и водата. В хаванче смач-
кайте до паста листенцата от рукола и 
мента – след като приготвите това „пес-
то“, добавете го към млякото и крастави-
ците заедно със сол и черен пипер на вкус. 
Оставете да престои в хладилника 30 мину-
ти и сервирайте с листенца мента и тънки ре-
зенчета краставица за декор.

Продукти:  5 едри 
или 7-8 по-малки до-
мата, 2 печени чушки, 
2 малки краставици, 
2 стръка зелен лук, 1 
скилидка чесън, 4 с. л. 
магданоз, 4 с. л. черни 
маслини, сол на вкус, 
зехтин и балсамов 
оцет за сервиране.

Приготвяне: В па-
сатор поставете до-
матите, нарязаните 
обелени печени чуш-
ки, краставиците на ед-
ри парчета, лука на пар-

ченца, обелената ски-
лидка чесън, магдано-
за и маслините. Паси-
райте едро. Вкусете и 

посолете. Сервирайте 
в купички, като всяка 
овкусите със зехтин и 
балсамов оцет точно 
преди поднасяне. Зе-
лена подправка – маг-
даноз или риган, тук 
също изглежда много 
добре! Може да доба-
вите натрошено сире-
не, настърган кашка-
вал, варени яйца или 
парченца прошуто за 

повече ситост, особено 
ако това е основното ви 
хранене.

 Продукти:  4 кочана сладка царевица, 1 
глава лук, 1 скилидка чесън, 3-4 стръка пряс-
на мащерка, 1 чаша кокосово мляко или зе-
ленчуков бульон, 3 чаши вода, 1 с. л. масло, 
сок от 1/2 лайм (лимон), сол и черен пипер 
на вкус.

сладък червен пипер, сок 
от 1/2 лимон, 2 с. л. зех-

тин.
Приготвяне: За да 

обелите лесно дома-
тите, потопете ги за 30 
секунди в гореща вода 

и прехвърлете веднага 
в съд с ледена вода. От-

странете външната ципа и 
ги нарежете. Почистете и на-
режете останалите зеленчу-
ци. Поставете всички проду-
кти в блендер и пасирайте. 
Охладете супата в хладил-
ник поне за час, преди да 
сервирате.

Приготвяне: С помощта на остър нож 
отстранете зърната царевица от кочана. 
Нарежете лука и го задушете с маслото в 
дълбока тенджера, докато стане прозра-
чен. Добавете чесъна и мащерката и раз-
бъркайте. Изсипете в тенджерата зърна-
та от царевица, кокосовото мляко/бульо-
на и водата. След като заври, оставете да 
къкри на тих огън около 20 минути или до 
увиране на царевицата. Добавете сол и че-
рен пипер. 

Изчакайте супата да се охлади и паси-
райте заедно със сока от лайм, докато ста-
не идеално гладка и не се усещат люспич-
ки от царевица.  Сложете за няколко часа 
в хладилник, преди да сервирате.

Ðîçîâ òàðàòîð 
Продукти: 1 кофичка кисело мля-

ко, 1 връзка репички, 1/2 чаша студе-
на вода, 1 скилидка чесън, 1 с. л. зех-
тин, 1/2 ч. л. смлян черен пипер, 1/4 ч. 
л. хималайска сол.

Приготвяне: Разбийте млякото с водата и подправките. Нарежете ре-
пичките. Намачкайте чесъна и разбийте всичко заедно до еднородна  смес. 
Охладете и разбъркайте отново преди сервиране.

 Продукти:  2 стръка 
зелен лук, 1 скилидка че-
сън, 1/3 червена чушка, 
1 авокадо, 1 краставица, 
100 г млад спанак, 1 с. л. 
прясно изцеден сок от 
лайм или лимон, 1 ч. ч. 
вода, сол, черен пипер, 
масала, къри - на вкус.

Приготвяне: Разбийте 
всички съставки в блен-

дера, до-
като сме-
ста стане 
х о м о г е н -
на и кре-
м о о б р а з -
на. Серви-
райте супа-
та поръсена с 
копър или маг-
даноз.

Продукти:  1 кг морко-
ви, 1 глава лук, 2-3 
скилидки чесън, 
1 ч. л. настър-
ган корен от 
д ж и н д ж и -
фил, 2 с. л. 
олио, 1 куб-
че бульон 
или зеленчу-
кова подправка 
по избор, 3/4 ч. л. 
смлян кимион, 120 мл пор-
токалов сок (пресен или такъв 
без добавка на захар), настър-
гано сирене пармезан или дру-
го ароматно жълто сирене - по 
желание, пресен кориандър - по 
желание.

Приготвяне: Морковите се 
нарязват на едро, лукът - на по-
лумесеци, чесънът на филийки. 

В олиото се запържват първо 
джинджифилът и че-

сънът за малко, 
добавя се лукът 

и той се раз-
бърква и за-
пържва. До-
бавят се мор-

ковите, вода, 
колкото да по-

крие зеленчуците, 
и кубчето бульон и се 

оставя да ври до омекване на 
морковите. Сваля от огъня да се 
охлади, налива се портокалови-
ят сок и вода до желаната гъсто-
та, добавя се кимионът и се па-
сира на гладка каша. Посолява 
се на вкус и се оставя в хладил-
ник за няколко часа. Може да се 
гарнира с кориандър и настър-
ган кашкавал.

Продукти:  1 кг морко-
ви, 1 глава лук, 2-3 
скилидки чесън, 
1 ч. л. настър-
ган корен от 
д ж и н д ж и -
фил, 2 с. л. 
олио, 1 куб-

В олиото се запържват първо 
джинджифилът и че-

сънът за малко, 
добавя се лукът 

или зеленчу-
кова подправка 
по избор, 3/4 ч. л. 

и той се раз-
бърква и за-
пържва. До-
бавят се мор-

ковите, вода, 
колкото да по-

крие зеленчуците, 
и кубчето бульон и се 
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Ëàâàòåðàòà öúôòè áåç óìîðà почва, израстват силно на височина, 
а цъфтенето не е така богато.

Вярно е, че засушаването не притес-
нява особено тези растения, но при 
продължитена липса на валежи поли-
ването е добре дошло. Тогава можем 
да даваме вода в изобилие, стига да 
не се задържа продължително в поч-
вата. Високите сортове трябва да се 
привързват към колове за устойчи-
вост. Редовно трябва да се премахват 
прецъфтелите цветове, за да се обра-
зуват нови цветни пъпки. 

Идеална е за компании
 в лазурен цвят

Лаватерите са особено ефектни в 
групови насаждения, в компанията 
на цветя със синя или виолетова баг-
ра (градински чай, върбинка, ралица). 
Интересни са и комбинациите с аро-
матен тютюн, ириси и рози. Може да 
се засаждат и покрай оградата, те ще 
я скрият зад богато украсените си с 
листа и цветове стъбла. 

Прекрасно изглеждат и обсипаните 
им с цвят клончета, когато са включе-
ни в букети. 

При всички случаи великолепието 
на големите им красиви цветове при-
влича вниманието и не оставя никого 
безразличен.

През жарките летни дни поради 
липсата на вода за поливане пове-
чето вилни градини повяхват. В ня-
кои дворове обаче въпреки сушата 
продължават да цъфтят красиви ро-
зови цветя. Техните стопани са се из-
хитрили да засадят чудесното цвете 
лаватера. Трябва да настъпи наисти-
на жестока и продължителна суша, за 
да почувства то нужда от поливане.

Произхожда от малко, 
но обичано семейство

Лаватерата от семейството на 
ружите е малък род, има само 
25 вида. Между тях има както ед-
ногодишни, така и многогодишни 
тревисти растения. За украса се из-
ползват 2 вида – тримесечната ла-
ватера и тюрингската, наречена още 
кучешка роза.

Тримесечната лаватера произхож-
да от Южна Европа. Това е мощно, 
силно разклонено растение, дости-
гащо до 120 см височина. Долните 
листа са закръглени, а горните – раз-
членени на 3 до 5 дяла. Всичките са 
назъбени по краищата и са покрити 
със звездообразно подредени остри 

власинки. Цветовете са единични, с 
форма на фуния, достигат до 10 см 
в диаметър.Те излизат от пазвите 
на листата, а на цвят са бели, розо-
ви или карми-
н е н и . 

Н а й - г ъ -
сто са разполо-
жени в горната част на храста. Цъф-
тят без умора до есента. 

Създадени са много сортове, раз-
лични по височина и окраска. 

Тюрингската лаватера произхож-
да от Средна и Източна Европа. Рас-
тението е многогодишно, крупно, 

силно разклонено, достига до 2 м 
височина. Листата са едри, закръгле-
ни, сиво-зелени на цвят, леко бодли-
ви от горната страна. Цветовете са 

розови, излизат поединично от 
пазвите на листата, с дъл-

ги дръжки, диаметъ-
рът им достига до 

10-12 см. Култи-
вира се много 

отдавна и са 
с ъ з д а д е н и 
доста сорто-
ве с различ-
ни качества.

Цъфти 
обилно 

на  по-бедна
 почва

Лаватерите са измежду най-не-
претенциозните градински расте-
ния. Единственото им изискване е 
яркото слънчево огряване. На сян-
ка издребняват и цъфтят по-слабо. 
Към почвата не са взискателни, но е 
добре да е рохкава и по-бедна. Ко-
гато са посадени в добре наторена 

кои дворове обаче въпреки сушата 
продължават да цъфтят красиви ро-
зови цветя. Техните стопани са се из-
хитрили да засадят чудесното цвете 
лаватера. Трябва да настъпи наисти-
на жестока и продължителна суша, за 
да почувства то нужда от поливане.

ружите е малък род, има само 

на листата, а на цвят са бели, розо-
ви или карми-
н е н и . 

ви от горната страна. Цветовете са 
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пазвите на листата, с дъл-
ги дръжки, диаметъ-

рът им достига до 
10-12 см. Култи-

ногодишни, така и многогодишни 
тревисти растения. За украса се из-
ползват 2 вида – тримесечната ла-
ватера и тюрингската, наречена още 

Тримесечната лаватера произхож-
Н а й - г ъ -
сто са разполо-

отдавна и са 
с ъ з д а д е н и 
доста сорто-
ве с различ-
ни качества.

обилно 
на  по-бедна
 почва

Лаватерите са измежду най-не-

Както хората, та-
ка и цветята се нуж-
даят от повече вода 
през летните месе-
ци. Препоръчител-
но е това да става ра-
но сутрин или късно 
следобед, така няма 
опасност водата да 
се изпари прекале-
но бързо и цветята 
да останат „жадни“. 

Освен корените 
на растението поливайте и неговите листа и цве-
тове, за да отмиете натрупалия се прах по тях и да 
подобрите фотосинтезата. Добре е няколко пъти 
в седмицата да замените лейката с маркуча и да 
удължите времето на поливане.

Най-застрашени от изсъхване са висящите и но-
возасадените растения, затова на тях обърнете 
повече внимание. За ежедневното поливане из-
ползвайте престояла вода (освен ако не е проти-
вопоказно за цветето), тъй като тя е по-полезна за 
здравето на вашите цветя. Ако поливате растени-
ята със студена вода от чешмата, има опасност да 
ги стресирате с рязката смяна на температурата.

Внимавайте обаче да не прекалите с грижите и 
да наводните цветята.

Подхранване
Освен да се полива повече, през лятото цветна-

та градина трябва и да се подхранва. Заради висо-
ките температури цветята извличат повече соли от 
почвата, затова редовно трябва да получават пор-
цията си хранителни вещества. Така растенията ще 
се запазят свежи и ще са по-устойчиви на летните 
жеги. Лятото изисква и по-рохкава почва за цвет-
ната градина, но внимавайте да не засегнете коре-
ните на цветето. При някои растения кореновата 

система е разположена на повърхността на почве-
ния слой (богородички, тагетес, ириси).

Ïîâå÷å âîäà çà 
æàäíèòå ðàñòåíèÿ
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Миражите ФандъковиКой път е верният?

Едно време Тодор 
Живков казваше 
по някоя нелепи-

ца, която не само се за-
помняше, но се превръ-
щаше във фолклор. На-
пример за полупровод-
ниците и целите про-
водници.

Обаче около него 
имаше и умни хора, 
които му помагаха да 
скрие липсата на обра-
зование, недостига на 
възпитание, дефицита 
на култура, слабостите 
на интелекта. Затова и 
се случваше той да се 

"изпусне" доста рядко. 
Сега обаче нещата 

стават направо драма-
тични. Властта не прос-
то се "изпуска" поняко-
га. Тя така свали ниво-
то на говоренето, че 
човек да се хване за 
главата. Не отделни 
фрази на властта ста-

ват фолклор, фолклор 
става целият й начин 
на говорене. Даже не 
фолклор, а попфолк. До-
ри не попфолк, а чалга.

Той се превръща в 
норма, в начин, по кой-
то българите осмислят 
своите насъщни про-

блеми, той доприна-
ся за изпростяването 
и опростачването. Той 
не оставя нищо свято, 
върху което да не леп-
не някоя дълбокомъд-
ра мисъл.

Аз продължавам с ог-
ромна тревога да смя-
там, че последните де-
сетина години нанесо-
ха непоправими вреди 
най-вече на ценност-
ната система на обще-
ството ни. И икономи-
ката може някой ден да 
потръгне, но тези цен-
ностни вреди и щети ще 
се преодоляват трудно, 

ако въобще се преодо-
ляват, като за това ще 
са необходими три пъ-
ти по десетина, т.е. три-
десетина години. До-
бавям с потрес 30 към 
моите 63 и ме обзема 
грандиозна печал, ся-
каш съм станал сирак 
на вселената.

Ако можеше чувство-
то за срам, което мисле-
щият човек изпитва от 
манталитета на власт-
та, да се преобразува, 
да кажем, в електриче-
ска енергия, даже АЕЦ 
"Козлодуй" няма да ни 
трябва. Толкова мно-

го ме е срам. Но както 
ми каза един приятел-
седесар от първите на-
родни събрания - ние, 
ние сме за бой, защо-
то помогнахме тази не-
възпитаност и некадър-
ност да стъпи на гърло-
то на България. И да я 
кара и с приказките, и 
с делата през просото.

Отговорих му, че и 
ние сме виновни, но и 
по-виновни от нас има. 
Само дето на България 
от това не й става по-
леко и по-лесно.

Проф. николай 
слатински

Правителството ни е чалга

Метростанцията ви е далеч, ня-
мате удобна връзка, улицата е с 
кратери, трамваят ще се разпадне, 
подлезът е нещо средно между то-
алетна и тунел на ужасите, на „Гра-
фа” му падна "р"-то и се превърна 
в нарицателно за гаф – плочките са 
криви, образуват се локви, чакате в 
задръстване, смятате, че цената на 
билета е много за подобно качест-
во, детето ви не е прието в гради-
на, вечер си затваряте прозорци-
те, за да не влезе мръсен въздух....

 Така е, защото всичко хубаво 
от София е отишло във Фандъко-
ва. Качеството, функционалност-
та, симетрията и ефективността на 
ремонтните дейности. Всичко то-
ва е в непоклатима конструкция в 
непукизма на госпожата. Тя е учи-
тел, не забравяйте, и всеки път ни 
преподава урока си, набива ни го 
в главичките ре-
довно и упори-
то (за по-сигур-
но сложи перки-
те по „Графа” и 
те да ни набият 
главичките) – из-
чаква необходи-
мото време, по-
явява се пред тв 
екраните и зака-
канизва: "всички 
трябва да поло-
жим усилия", 
"резултатите са 
видими", "про-
карахме метро, 
строим гради-
ни", "изпълни-
телите ще бъдат глобени". 

В съвестта й е чисто, пречисто 
поради празнотата, където би тряб-
вало да се настани това качество. 
Там е едно проветриво място, ко-
ето не задържа никакъв гаф, прос-
тете - мръсен въздух. Освен това 
тя не диша, как да си поеме въз-
дух, докато изрежда всичките си 
заслуги, когато получи въпрос по 
същество. Пред очите й е хубаво, 
защото не вижда по-далече от но-
са си. Фикусът в кабинета й стига 
- защо искате повече дървета? А 
стажът й като учителка вероятно 
я кара да прави всичко възможно, 
за да не се мъчат други учителки 
с тез софиянчета. Стабилността на 
градското управление на столицата 
е желязно, не стоманено като без-
отговорността на русокосата "р"-
ъкаща дама. Проектанти, изпълни-
тели, зам.-кметове, софиянци, оста-
ряла ВиК мрежа, законодателство, 
пришълци от провинцията. Цялата 

отговорност на кметицата се раз-
лива като пролетен порой по со-
фийска улица със запушена шахта. 

Тя е възпитанието на младото по-
коление, което разбира защо пове-
чето политици са лъжци, когато са 
ги чули сутринта в новините как се 
работи по малките улички, а дете-
то току-що се е спънало в подвиж-
на плочка. Тя е гражданското съзна-
ние на децата (дори и те не й вяр-
ват), които казват: "Първо да опра-
ви улиците, а после да строи аква-
парк." Тя е устойчивото бъдеще, ко-
ето (докато се препъваш по същия 
тоя „Граф”) поражда идеята да се 
направи една ваденка в цял ръст 
напряко на тротоара (и в по-голям 
размер ще й я направим), по който 
да минават напред-назад трамваи и 
хора, че да остане спомен за всеки 
следващ кмет как НЕ СЕ прави.

 Тя е безкрайността точно като 
минутите, оставащи до идването на 
следващия автобус, или 3-те мину-
ти, светещи на таблото (там, къде-
то го има), прескачащи закона на 
времето и разтягащи се повече и 
повече. Тя е безкрайността на тър-
пението на софиянци, на глупост-
та да се допусне като възможност 
(доколкото се познаваме) да бъде 
избрана за пореден път за кмет на 
София. Всичко хубаво в София е във 
Фандъкова. Тя е като един мираж, 
в който имаме редовен и качест-
вен градски транспорт с билети за 
време, с безплатни карти за всич-
ки ученици, едни красиви и безо-
пасни градски паркове и алеи, чист 
въздух, зелени билети, когато го ня-
ма, законно строителство, грижа за 
паметниците на културата, зелени 
площи, градинки и детски гради-
ни... Какво ли няма в този оазис... 
Само нас ни няма.

 Евгения ЧаУШЕВа 

Според линията на 
бедност на Световна-
та банка бедна е онази 
част от населението, 
която разполага с по-
малко от 1,90 долара 
на ден. През 2015 г. в 
Китай само 0,7% от на-
селението са под то-
ва равнище. Или  9,9 
млн. от 1397 млн. ду-
ши. За сравнение през 
1981 г. бедните в Ки-
тай са 88% от населе-
нието. Оттогава 850 
милиона души са из-
вадени от бедността. 
Никога в историята на 
човечеството такова 
гигантско количество 
хора не са излизали за 
толкова кратко време 
от бедността.

Каква е ситуация-
та с основния конку-
рент на Китай – САЩ, 
водещи днес търгов-
ски, технологични, 
финансови, информа-
ционни, кибер и как-
ви ли още не войни, 
за да направят „Аме-
рика отново велика“? 
Според най-известни-
те данни там 13,5% 
от населението жи-
веят под равнище-
то на бедност, което 
е повече, отколкото 
40 години по-рано – 
през 1975 г. Това са 
43,1 млн. човека от 
321-милионното насе-
ление на САЩ. В също-
то време там живеят 
най-много милиарде-
ри в света.

в абсолютен брой 
в саЩ в бедност жи-
веят близо 4,5 пъти 
повече хора, откол-
кото в китай. От-
носително обаче, ка-
то се има предвид 
процентното съот-
ношение, в саЩ има 
над 19 пъти пове-
че бедни, отколко-
то в китай – в ки-
тай са 0,7%, а в саЩ 
– 13,5%.

Две системи с раз-
лични стратегии на 
развитие, с различни 
базисни характерис-

тики, които са постиг-
нали коренно различ-
ни резултати по отно-
шение на бедните и  
бедността. Първата е 
на САЩ, известна у 
нас като „демокраци-
ята“, а  на Запад – като 
неолиберален капита-
лизъм. През измина-
лите 30 години тя бе 
и нашето ново виж-
дане за „светло бъ-
деще“ , преследвано 
в много по-екстрем-
ни крайности, тъй ка-
то доведе до разру-
шаване и разграбване 
на национално богат-
ство в размери, непо-
знати в 1300-годиш-
ната ни история. Вто-
рата е на Китай, коя-
то самите китайци на-
ричат „социализъм с 
китайски характерис-
тики“, развивал стра-
ната със скорост и в 
мащаби, непознати за 
нито една друга сис-
тема в световната ис-
тория.

Само за десетиле-
тието между 2002 и 
2012 г. средните до-
ходи на домакинство 
в Китай са се увели-
чили 4 пъти. А през 
2013 г. вече са 5 пъ-
ти повече в сравнение 
с 2002 г.

Ние някога имахме 
система на съветски 
социализъм. Делът на 
бедните тогава, през 
1988 г.,  беше 2% от 
населението. Ентуси-
азирано, с крясъци 
„Демокрация“, „Кой 
не скача, е червен“ 
и „Времето е наше“, 
направихме преход 
към американски не-
олиберален капитали-
зъм, наричан от сис-
темните леви и десни 
партии у нас „демо-
крацията“. 

Този модел  увели-
чи дела на бедните  
около 11 пъти.

За това време Ки-
тай e намалил броя 
на бед ните от 213 ми-
лиона на 9,9 мили-

она, т. е. около 22 пъ-
ти. Според стратеги-
ята, която е приел, 
Китай трябва да  сло-
жи край на бедност-
та през 2020 г. Само 
след година да няма 
повече нито един ки-
таец под равнището 
на бедността.

У нас няма  внуша-
ваща оптимизъм стра-
тегия за премахване 
на бедността и не се 
вижда перспектива тя 
да изчезне. По пътя 
на американския не-
олиберален капита-
лизъм, маскиран ка-
то „преход към демо-
крация“, стигнахме до 
11 пъти повече бедни 
в сравнение с време-
то, което се наричаше 
„реален социализъм“. 
Превърнахме хиляди 
хора в клошари и про-
сяци. Създадохме сто-
тици гета.

От началото на 80-
те години на миналия 
век насам Китай е на-
малил броя на бедни-
те си между 80 и 90 
пъти. Само след го-
дина там повече ня-
ма да има изобщо хо-
ра под равнището на 
бедност. 

А какво обещават 
нашите политици на 
родените в годините 
на българския преход 
към американизиран 
неолиберален капита-
лизъм?

В САЩ днес делът 
на бедните е по-го-
лям, отколкото пре-
ди 40 години, и не се 
вижда перспектива те 
да изчезнат в обозри-
мо бъдеще. Може ли 
някой от нашите по-
литици, които три де-
сетилетия ни обеща-
ват какво ли не, ка-
то същевременно уве-
личават непрекъсна-
то дела на бедните, 
да каже кой път е по-
верен?

Проф. Васил 
ПрОДанОВ, 

преподавател в Унсс
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ПЕтък, 26 юли  
6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:45 Капри
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:15 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама 
22:00 Госпожо Държавен се-

кретар 2
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на “Glo Bal Kan” 
0:35 Другата жена
2:05 История.bg
3:05 Госпожо Държавен се-

кретар 2
3:55 Изкуството на 21 век
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБОта, 27 юли  

6:00 Инуяша
6:25 Сребристият жребец
7:15 Сид - дете на науката 2 
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Гладиаторите на Рим
10:30 Културното наследство 

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

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев           

15:00 н.а.Тодор Динов - твор-
чески портрет

15:30 Ламята /100г. от рожде-

нието на Тодор Динов/
16:50 Шоуто на Греъм Нортън
17:40 Джинс
18:10 Извън играта
18:55 Умно село
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Аби през лятото
22:05 По света и у нас
22:20 Студио “Х”: Реквием за 

една мръсница
23:25 Врява и безумство
1:10 Другата жена
2:45 Дойче Веле: Шифт
3:00 Аби през лятото
4:30 Бразди  
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов
нЕДЕлЯ, 28 юли   

6:00 Внимание, роботика
6:25 Сребристият жребец
7:15 Сламеното сираче
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Мисия Катманду - неве-

роятните приключения 
на Нели и Симон

10:30 Културното наследство 
на България

11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Поморие - скритата пер-

ла
13:30 Най-големите музеи в 

света: Почивка за влюбе-
ни в Трувил

14:00 Библиотеката
15:00 Когато рибата изчезне
16:45 Кадифе 4
18:00 Джаз фестивал в Мон-

трьо “Микстейп”
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Тайните светове
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас

20:30 Спортни новини
20:45 България от край до 

край 8
21:15 Аутсайдерът
22:50 По света и у нас
23:05 Призраците на Исмаел
1:05 Тайните светове
1:55 Врява и безумство
3:40 Кадифе 4
4:55 Вяра и общество 

ПОнЕДЕлник, 29 юли
6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Рут
10:40 Капри
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Ваканцията на Лили
15:25 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 България от край до 

край 6
18:50 Япония днес
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Раят на дамите
21:40 Госпожо Държавен се-

кретар 2 
22:30 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 Малки истории
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар 2 
3:10 Япония днес
3:20 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

3:45 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Брат за брата 3
5:25 България от край до 

край 6
ВтОрник, 30 юли 

6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:40 Капри
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Ваканцията на Лили
15:25 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 България от край до 

край 6
18:50 Япония днес
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Раят на дамите
21:40 Госпожо Държавен се-

кретар 2
22:30 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 Туризъм.бг /най-добро-

то/

2:20 Госпожо Държавен се-
кретар 2

3:10 Япония днес
3:20 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

3:40 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Брат за брата 3
5:25 България от край до 

край 6
срЯДа, 31 юли 

6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:45 Капри
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Ваканцията на Лили
15:25 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 България от край до 

край 6
18:50 Япония днес
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Раят на дамите
21:40 Госпожо Държавен се-

кретар 2
22:30 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 Библиотеката

2:20 Госпожо Държавен се-
кретар 2

3:10 Япония днес
3:20 Беър Грилс - екстремно 

оцеляване, заснето с 
камера

3:45 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Брат за брата 3
5:25 България от край до 

край 6
ЧЕтВъртък, 1 аВгУст 

6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:45 Капри
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век
13:35 Бързо, лесно, вкусно
14:05 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец 
14:30 Ваканцията на Лили
15:25 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:15 Антарктика
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Търсачи на реликви 2
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Раят на дамите
21:40 Госпожо Държавен се-

кретар 2
22:30 Беър Грилс
23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 Отблизо с Мира
2:15 Госпожо Държавен се-

кретар 2
3:05 Дойче Веле: Шифт

ПЕтък, 26 юли 
 6:05 Най-доброто от...
6:30 Иде нашенската музика
7:30 Бързо, лесно, вкусно 
8:00 Откакто свят светува   
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Европейски маршрути
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура  
15:00 До Европа и напред 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Вълшебните приказки на 

щурчето
16:35 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Златни ръце
18:30 Българите в Албания: 

Аурата
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:05 Културни адреси: София, 

Европа
21:30 Музика, музика...
22:00 Младите иноватори 
22:30 В близък план 
23:00 По света и у нас
23:30 Живко Колев - живот 

като песен /Поетът на 65 
години/

0:35 Натисни F1
0:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
1:50 Библиотеката
2:50 Откакто свят светува   
3:20 Полярни изследователи
4:05 В близък план
4:35 Културни адреси: София, 

Европа
5:00 До Европа и напред 

съБОта, 27 юли 
 6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите   
7:00 По следите на Капитан 

Грант
8:05 Приключенията на гор-

ските мечоци
8:20 Приказките на бившата 

прима
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата   
9:15 Япония днес: Красотата 

на природата
9:30 Вяра и общество 
10:30 Откакто свят светува  
11:00 Пазители на традициите   
11:30 Време за губене  
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция   
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм   
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Последните седем годи-

ни от живота на Людми-
ла Живкова

16:00 Карнавалът
17:30 На опера с БНТ 2: “Така 

правят всички” от Мо-
царт

18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм   
20:00 Музика, музика...
20:30 Да спазиш обещанието
22:05 По света и у нас
22:20 Ново 10+2
23:20 Добър ден с БНТ 2
0:20 Вечната музика
0:50 Време за губене  
1:20 Да спазиш обещанието
2:50 Южни хроники
3:15 Последните седем годи-

ни от живота на Людми-
ла Живкова

4:10 Япония днес: Красотата 
на природата

4:30 Културни адреси: София, 
Европа

4:55 Рецепта за култура 

нЕДЕлЯ, 28 юли 
 6:00 Време за губене   
6:30 Откакто свят светува  
7:00 По следите на Капитан 

Грант
8:05 Приключенията на гор-

ските мечоци
8:20 Приказките на бившата 

прима
8:30 По света и у нас
9:00 Децата на Балканите с 

духовност в Европа
10:00 Южни хроники
10:30 Домът на вярата   
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Жените в музиката
13:30 Днес и утре
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред 
15:30 №1 Туризмът: Владислав 

и битката на народите 
при Варна

16:00 Черно-бяло кино: “Ико-
ностасът”

17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 Шифт
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува   
20:00 Концерт на Хайг Язджи-

ян Трио
21:00 Джакомо Пучини: “Вили-

си”
22:20 Днес и утре
22:50 По света и у нас
23:05 Добър ден с БНТ 2
0:05 Джинс
0:30 Ново 10+2
1:30 Музика, музика...
2:00 Репетиция   
2:30 Българите в Албания: 

Аурата
3:15 Пътешествия
3:45 Шифт
4:00 Младите иноватори 
4:30 Арт стрийм   
5:00 В близък план

ПОнЕДЕлник, 29 юли
6:00 Вълшебните приказки на 

щурчето
6:30 Вяра и общество 
7:25 Бързо, лесно, вкусно
7:50 Златни ръце
8:00 Напред - назад
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Япония днес: Красотата 

на природата
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ избрано 
11:30 Домът на вярата избрано 
12:00 По света и у нас
12:30 Туризъм.бг най-доброто 
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция избрано 
15:00 Южни хроники
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ избрано 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 

избрано 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция избрано 
20:40 В близък план 
21:10 Български архитектурни 

награди 2019
21:45 Пловдив - Европейска 

столица на културата 
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред 
23:00 По света и у нас
23:30 Жените в музиката
0:30 Знание.БГ избрано 
1:00 60 минути за култура 

избрано 
2:00 Репетиция избрано 
2:30 Напред - назад
3:00 Домът на вярата избрано 
3:30 Младите иноватори 

4:00 Часът на зрителите
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

ВтОрник, 30 юли  
6:00 Къщата на думите
6:30 Туризъм.бг най-доброто 
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Молитва на стената 
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред 
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ избрано 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:20 Олтарите на България
13:30 Арт стрийм избрано 
14:00 60 минути за култура 

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

избрано 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:05 Културни адреси: София, 

Европа
21:30 На опера с БНТ 2: “Така 

правят всички” от Мо-
царт

22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 Ти, глупако
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ избрано 
1:45 60 минути за култура 

избрано 
2:40 На концерт с БНТ 2
3:10 Ти, глупако

срЯДа, 31 юли  
6:10 Къщата на думите
6:40 Рецепта за култура 
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Четири хиляди и чети-

ристотин
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Шифт
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ избрано 
11:30 Младите иноватори 
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата избрано 
13:00 Репетиция избрано 
13:30 На опера с БНТ 2: “Така 

правят всички” от Мо-
царт

14:00 60 минути за култура 
избрано 

15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ избрано 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 

избрано 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:05 Културни адреси: София, 

Европа
21:30 Арт стрийм 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 Имигрантката
1:25 Натисни F1
1:40 Знание.БГ избрано 
2:10 60 минути за култура 

избрано 
3:10 Имигрантката
5:05 Културни адреси: София, 

Европа
5:30 Пътувай с БНТ 2

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст  
6:00 Къщата на думите
6:30 Домът на вярата избрано 
7:00 Репетиция избрано 
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите 

избрано 
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Риотаро не може да каже 

браво
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ избрано 
11:30 Време за губене избрано 
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

13:30 №1 Туризмът: Владислав 
и битката на народите 
при Варна

14:00 60 минути за култура 
избрано 

15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ избрано 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 

избрано 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Културни адреси: София, 

Европа
21:30 На концерт с БНТ 2
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 На границата на лошото
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ избрано 
1:40 60 минути за култура 

избрано 
2:40 Културни адреси: София, 

Европа

ПЕтък, 26 юли 
 6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ  
9:15 Атлас  
9:45 100% будни 
10:45 Туризъм.бг 
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 7
13:00 До Европа и напред
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика
15:00 100% будни 
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура  
17:15 Малки истории
17:30 Опера на открито
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 В близък план 
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ
0:00 100% будни 
1:00 Още от деня
1:40 До Европа и напред
2:10 Време за губене  
2:40 Панорама с Бойко Васи-

лев
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 История.bg
5:45 Малки истории

съБОта, 27 юли 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг 
8:00 Време за губене  
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Приказките на госпожа 

Виола: Оркестърът и 
танците

12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Издирва се...
14:00 На опера с БНТ 2: Балетът 

“Дон Кихот” от Лудвиг 
Минкус

14:30 №1 Туризмът: Фестива-
лите на Венециела

15:00 Откакто свят светува  
15:30 Туризъм.бг 
16:30 Концерт на Тумбаито и 

Калин Вельов
17:30 Островът на сините пти-

ци
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Време за жени
22:25 Кеймбридж
23:30 Часът на зрителите
0:00 По света и у нас
0:15 Рецепта за култура 
1:10 Ново 10+2
2:10 Музика, музика...
2:40 Репетиция   
3:10 На опера с БНТ 2: “Така 

правят всички” от Мо-
царт

3:40 Младите иноватори 
4:10 Откакто свят светува  
4:40 Арт стрийм  
5:10 Извън играта
5:55 5 минути София

нЕДЕлЯ, 28 юли 
 6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене  
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Издирва се: “Бронзовият 

ключ”
15:05 Пазители на традициите   
15:35 Отблизо с Мира
16:30 Концерт на Андрей Дре-

ников 
17:35 Островът на сините пти-

ци
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Летовници
22:45 Нощни птици
23:45 Извън играта
0:30 По света и у нас
0:45 На концерт с БНТ 2
1:15 Пазители на традициите   
1:45 Библиотеката
2:45 Отблизо с Мира
3:45 Иде нашенската музика
4:45 Туризъм.бг 
5:45 Златни ръце

ПОнЕДЕлник, 29 юли  
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 Най-доброто от... 
9:45 Приказките на госпожа 

Виола
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 8
13:00 Откакто свят светува 
13:30 Островът на сините пти-

ци
14:30 Пътеки
15:00 Класика в образи
15:30 Часът на зрителите
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Също като мен
17:30 Знание.БГ избрано 
18:00 По света и у нас
18:20 Под морските вълни 
18:30 Съвременници
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:40 Туризъм.бг най-доброто 
21:40 Младите иноватори 
22:10 На концерт с БНТ 2
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ
0:00 Джинс
0:30 Вечната музика
1:00 Съвременници
1:25 Дъга от пера
1:45 Откакто свят светува 

избрано 

ВтОрник, 30 юли  
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ избрано 
9:15 Най-доброто от
9:45 На концерт с БНТ 2
10:15 №1 Туризмът: Фестива-

лите на Венециела
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 7
13:00 Музика, музика...
13:30 Островът на сините пти-

ци
14:30 Пътеки
15:00 Моето куче-спасител
15:15 Извън играта
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ избрано 
18:00 По света и у нас
18:20 Под морските вълни
18:30 Съвременници
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:40 Не съм затворен кръг 
21:40 До Европа и напред
22:10 Домът на вярата избрано 
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 На концерт с БНТ 2
0:30 №1 Туризмът: Фестива-

лите на Венециела
1:00 Съвременници
1:30 Пазители на традициите 

срЯДа, 31 юли  
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ избрано 
9:15 Най-доброто от... избра-

но 
9:45 Ново 10+2
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 7
13:00 Пазители на традициите
13:30 Знаци по пътя: Ружа Дел-

чева
14:00 Малки истории
15:00 Рецепта за култура 
15:50 Олтарите на България
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура 

избрано 
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ избрано 
18:00 По света и у нас
18:20 Под морските вълни
18:30 Съвременници
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:40 Музика, музика...
21:10 Арт стрийм избрано 
21:40 Новото познание
22:10 Пътеки
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ
0:00 Пътувай с БНТ 2
0:30 Иде нашенската музика
1:30 Съвременници

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст  
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ избрано 
9:15 Атлас избрано 
9:45 Музика, музика...
10:15 Арт стрийм избрано 
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на българската 

музика избрано 
13:30 Домът на вярата избрано 
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев най-доброто 
15:00 Младите иноватори 
15:30 В близък план 
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура 
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ избрано 
18:00 По света и у нас
18:15 Олтарите на България
18:30 Часът на зрителите
19:30 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:40 №1 Туризмът
21:10 Бразди най-доброто 
21:40 Репетиция избрано 
22:10 Пътеки
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 Музика, музика...
0:30 Арт стрийм избрано 
1:00 Олтарите на България
1:15 Извън играта
2:00 Бразди най-доброто 
2:30 Рецепта за култура 
3:25 Домът на вярата 
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕтък, 26 юли
06.00 „Трансформърс” еп.19
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ 
07.00 „Тази сутрин”
09.30 „Преди обед” 
12.00 bTV Новините 
12.30 „Шоуто на Слави” 
13.30 „Втори шанс” еп.58
15.00 „Шест сестри” с.6, еп.8
16.00 „Сестра Бети“ с.4 еп.12
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” 
17.50 Спорт тото
18.00 „Опасни улици” с.13, 

еп.57
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Сълзи от Рая” еп.52
21.30 „Игрите на звездите“, 

еп.9
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините
00.00 „Лонгмайър” с.6, еп.9
01.10 „Вечно твоя” еп.245, 246
02.10 bTV Новините 
02.40 „Преди обед” 
04.50 „Опасни улици”  
05.40 „НепознатиТЕ” 

съБОта, 27 юли
06.00 „Малкото Пони”, еп.15, 16
07.00 „Двама мъже и полови-

на” еп.19, 20
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините  
12.30 „НепознатиТЕ“ 
13.00 „Корабът на мечтите: 

Сингапур / Бинтан“ - ро-
мантичен, комедия, дра-

ма (тв филм, Германия, 
2012), режисьор Ханс 
Юрген Тьогел, в ролите: 
Зигфрид Раух, Хайде 
Келер, Ник Вилдер, Саби-
не Постел и др.

15.00 „Героите на джунглата“ 
- анимация, приклю-
ченски (Франция, 2017), 
режисьор Давид Ало

17.00 „Топ гън” - екшън (САЩ, 
1986), режисьор Тони 
Скот, в ролите: Том Круз, 
Вал Килмър, Тим Робинс, 
Кели Макгилис, Мег Ра-
йън, Том Скерит и др.

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

19.25 bTV Репортерите 
20.00 „Транспортер: Ново 

начало“ - екшън, крими-
нален, трилър (Франция, 
Китай, 2015), режисьор 
Камий Дьоламар, в ро-
лите: Ед Скрейн, Лоан 
Шабанол, Рей Стивънсън, 
Ленн Кудрявицки, Татяна 
Пайкович, Радивойе 
Буквич, Микаел Бъкстон 
и др.

22.00 „Матрицата: Революции“ 
- фантастика, екшън, 
трилър (Австралия, САЩ, 
2003), режисьори Анди 
Уачовски и Лари Уачов-
ски, в ролите: Киану 
Рийвс, Лорънс Фишбърн, 
Кари-Ан Мос, Хюго 
Уивинг, Моника Белучи, 
Джейда Пинкет Смит, 
Нона Гей и др.

00.30 “Братя” - военен, драма, 
трилър (САЩ, 2009), ре-
жисьор Джим Шеридан, 

в ролите: Джейк Джи-
ленхол, Натали Портман, 
Тоби Магуайър, Сам 
Шепърд, Мари Уинин-
гъм, Бейли Мадисън, 
Клифтън Колинс мл. и др. 
[16+]

02.40  „Двама мъже и полови-
на”  

03.20 „Топ гън”  - екшън (САЩ, 
1986)

05.10 „Cool...T“ 
нЕДЕлЯ, 28 юли

06.00 „Малкото Пони”, еп.17, 18
07.00 „Двама мъже и полови-

на” еп.21, 22
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Търси се“ - токшоу с 

водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините 
12.30 „Хотел Елеон” с.2 еп.21
13.00 „Корабът на мечтите: 

Мавриций“ - романти-
чен, комедия, драма (тв 
филм, Германия, 2014), 
режисьор Ханс-Юрген 
Тьогел, в ролите: Макс 
Алберти, Гезине Цукров-
ски, Саша Хен, Хайде 
Келер, Ник Вилдер и др.

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

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

17.00 „120 минути” - публи-
цистично предаване с 
водещ Светослав Иванов

17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
19.25 bTV Репортерите  
20.00 „Смокинг“ - фантастика, 

екшън, комедия (САЩ, 
2002), режисьор Кевин 
Донован, в ролите: Дже-
ки Чан, Дженифър Лав 
Хюит, Питър Стормеър, 
Деби Мазар, Джейсън 
Айзъкс и др.

22.00 „Гангстерски отдел“ - 
екшън, криминален, 
романтичен (САЩ, 
2013), режисьор Рубен 
Флайшър, в ролите: Шон 
Пен, Райън Гослинг, Ема 
Стоун, Джош Бролин, 
Ник Нолти, Антъни Маки, 
Майкъл Пеня, Джовани 
Рибиси и др. [14+]

00.20 „Рок завинаги“ - драма, 
комедия, музикален 
(САЩ, 2012), режисьор 
Адам Шанкман, в ро-
лите: Джулиан Хоф, 
Диего Бонета, Том Круз, 
Алек Болдуин, Брайън 
Кранстън, Катрин Зита-
Джоунс, Малин Акерман, 
Уил Форт, Мери Джей 
Блайдж и др.

02.30  „Двама мъже и полови-
на”  

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

ПОнЕДЕлник, 29 юли
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, сериал, еп.20
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица

07.00 „Тази сутрин”

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

12.00 bTV Новините 
12.30 „Шоуто на Слави” 
13.30 „Втори шанс”, еп.59
15.00 „Шест сестри”, с.6, еп.9
16.00 „Сестра Бети“, с.4 еп.13
17.00 bTV Новините
17.25 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
17.50 Спорт тото
18.00 „Опасни улици”, с.13, 

еп.58
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Сълзи от Рая”, еп.53
21.00 „Вътрешен човек“, еп.33
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините
00.00 „Лонгмайър”, с.6, еп.10 

(последен)
01.10 „Вечно твоя”, еп.247, 248
02.10 bTV Новините 
02.40 „Преди обед” 
04.50 „Опасни улици”  
05.40 „Комиците и приятели” 

ВтОрник, 30 юли
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, сериал, еп.21
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица

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

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините 
12.30 „Шоуто на Слави” 
13.30 „Втори шанс”, еп.60
15.00 „Шест сестри”  с.6, еп.10

16.00 „Сестра Бети“, с.4 еп.14
17.00 bTV Новините
17.30 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
18.00 „Опасни улици”, с.13, 

еп.59
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Сълзи от Рая”, еп.54
21.00 „Вътрешен човек“, еп.34
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините
00.00 „Час пик”, еп.1
01.00 „Вечно твоя”, еп.249, 250
02.00 bTV Новините 
02.30 „Преди обед” 
04.30 „Опасни улици”  
05.30 „Комиците и приятели” 

срЯДа, 31 юли
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, сериал, еп.22
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица

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

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините 
12.30 „Шоуто на Слави” 
13.30 „Втори шанс”, еп.61
15.00 „Шест сестри”, с.6, еп.11
16.00 „Сестра Бети“, с.4 еп.15
17.00 bTV Новините
17.30 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
18.00 „Опасни улици”, с.13, 

еп.60
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Сълзи от Рая”, еп.55
21.00 „Вътрешен човек“, еп.35

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу (последно 
издание)

23.30 bTV Новините
00.00 „Час пик”, еп.2
01.00 „Вечно твоя”, еп.251, 252
02.00 bTV Новините 
02.30 „Преди обед” 
04.30 „Опасни улици”  
05.30 „Комиците и приятели” 

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст
06.00 „Трансформърс” - анима-

ция, сериал, еп.23
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ - документална 
поредица

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

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12.00 bTV Новините 
12.30 „Шоуто на Слави” 
13.30 „Втори шанс”, еп.62
15.00 „Шест сестри”, с.6, еп.12
16.00 „Сестра Бети“, с.4 еп.16
17.00 bTV Новините
17.25 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
17.50 Спорт тото
18.00 „Опасни улици”, с.13, 

еп.61
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 „Сълзи от Рая”, еп.56
21.00 „Вътрешен човек“, еп.36
22.30 „Смъртоносно оръжие“, 

еп.1
23.30 bTV Новините
00.00 „Час пик”, еп.3
01.00 „Вечно твоя”, еп.253, 254
02.00 bTV Новините 
02.30 „Преди обед” 

ПЕтък, 26 юли
06.00 “Революция Z”     еп.9, 10
08.00 “Тетрадката” 
10.45 “Революция Z”   с.2 еп.1, 2
 13.00 “Кръгът” - фантастика
15.15 “Подменена самолич-

ност” 
17.00 “Убийство на Хелоуин” 
19.00 “Бродуейска терапия” 

- комедия (САЩ, 2011), 
режисьор Питър Богда-
нович, в ролите: Имъ-
джен Путс, Оуен Уилсън, 
Дженифър Анистън, Рис 
Ифънс, Сибил Шепърд, 
Уил Форт, Дженифър 
Еспозито, Катрин Хан, 
Майкъл Шанън и др.

21.00 “Терминалът” - коме-
дия, романтичен (САЩ, 
2004), режисьор Стивън 
Спилбърг, в ролите: Том 
Ханкс, Катрин Зита-Джо-
унс, Чи Макбрайд, Зоуи 
Салдана, Чи Макбрайд, 
Диего Луна, Стенли Тучи 
и др.

23.30 “В долината на насили-
ето” - уестърн, екшън, 
трилър (САЩ, 2016), 
режисьор Тай Уест, в 
ролите: Итън Хоук, Джон 
Траволта, Таиса Фармига, 
Карън Гилън, Джеймс 
Рансън и др. [14+]

01.45 “Легендата за Херкулес” 
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2014), 
режисьор Рени Харлин, 
в ролите: Келън Лъц, 
Геа Вайс, Скот Адкинс, 
Роксан Маккий, Раде 
Шербеджия, Николай 
Сотиров, Димитър Дой-
чинов и др.

03.45 “Форсмажор” - драма 
(Швеция, Дания, Нор-
вегия, 2014), режисьор 
Рубен Йостлунд

съБОта, 27 юли
06.00 “Пази си гърба” 
07.45 “Смъртоносна женитба”
09.45 “Подменена самолич-

ност” 
11.45 “Ед” - комедия
13.45 “Тетрадката”
16.15 “Терминалът” 
18.45 “Вън от пещта” - крими-

нален, трилър (Велико-
британия, САЩ, 2013), 
режисьор Скот Купър, в 
ролите: Крисчън Бейл, 
Кейси Афлек, Зоуи Сал-
дана, Уди Харелсън, Сам 
Шепърд, Уилем Дефо, 
Форест Уитакър и др.

21.00 “Аз, роботът” - фантас-
тика, екшън, мистъри 
(САЩ, Германия, 2004), 
режисьор Алекс Пройас, 
в ролите: Уил Смит, Бри-
джит Мойнахан

23.15 Cinema X (премиера): 
“Вещицата” - хорър, мис-
търи (САЩ, Великобри-
тания, Канада, Бразилия, 
2015), режисьор Робърт 
Егърс, в ролите: Кейт 
Дики, Аня Тейлър-Джой, 
Ралф Айнесън, Харви 
Скримшоу, Ели Грейн-
джър и др. [16+]

01.15 “Големият Лебовски” - 
комедия, криминален 
(САЩ, Великобритания, 
1998), режисьори Джо-
уел Коен и Итън Коен, в 
ролите: Джеф Бриджис, 
Джон Гудман, Джулиан 
Мур, Стив Бушеми, 
Филип Сиймор Хофман, 
Джон Туртуро и др. [16+]

03.45 “В долината на насили-
ето” - уестърн, екшън, 
трилър (САЩ, 2016), 
режисьор Тай Уест, в 
ролите: Итън Хоук, Джон 
Траволта, Таиса Фармига, 
Карън Гилън, Джеймс 
Рансън и др. [14+]

нЕДЕлЯ, 28 юли
06.00 “Апостол Карамитев” - 

документален филм
07.15 “Убийство на Хелоуин”
09.15 “Форсмажор” - драма
11.45 “Историята на една ру-

салка” - приключенски
13.45 “Мексиканеца” - крими-

нален, комедия
16.15 “Аз, роботът” 
18.30 “Най-екзотичният хотел 

Мариголд 2” - комедия, 
драма (Великобритания, 
САЩ, 2015), режисьор 
Джон Мадън, в ролите: 
Джуди Денч, Ричард Ги-
ър, Силиа Имри, Дейвид 
Стратеърн, Бил Най, Ма-
ги Смит, Дев Пател и др.

21.00 “Денят на независимост-
та” - фантастика, екшън 
(САЩ, 1996), режисьор 
Роланд Емерих, в ро-
лите: Джеф Голдблъм, 
Уил Смит, Вивика Фокс, 
Маргарет Колин, Робърт 
Лоджиа, Мери Макдо-
нъл, Джъд Хърш, Бил 
Пулман и др.

00.00 “Оцеляване” - екшън, 
криминален, трилър 
(САЩ, Великобритания, 
2015), режисьор Джеймс 
Мактийг, в ролите: 
Мила Йовович, Пиърс 
Броснан, Дилън Макдър-
мът, Анджела Басет, Ема 
Томпсън, Джеймс Д`Арси, 
Башар Рахал и др.

02.00 “Вещицата” - хорър, мис-
търи (САЩ, Великобри-
тания, Канада, Бразилия, 
2015), режисьор Робърт 
Егърс, в ролите: Кейт 
Дики, Аня Тейлър-Джой, 
Ралф Айнесън, Харви 
Скримшоу, Ели Грейн-
джър и др. [16+]

04.00 “Легендата за Херкулес” 
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2014)

ПОнЕДЕлник, 29 юли
06.00 “Революция Z” /п./ - се-

риал, с.2 еп.1, 2
08.15 “Пази си гърба” - трилър
10.15 “Революция Z” с.2 еп.3, 4
12.15 Телепазар
12.30 “Денят на независимост-

та”
15.30 “Дървото на живота” - 

фентъзи, драма (САЩ, 
2011), режисьор Терънс 
Малик, в ролите: Брад 
Пит, Шон Пен, Джесика 
Частейн, Хънтър Маккра-
кън, Тай Шеридан, Фиона 
Шоу и др.

18.15 Телепазар
18.30 “Тетрадката” - романти-

чен, драма (САЩ, 2004), 
режисьор Ник Касаветис, 
в ролите: Рейчъл Ма-
кадамс, Райън Гослинг, 
Джена Роуландс, Джеймс 
Гарнър, Тим Айви, Кевин 
Конъли, Сам Шепърд, 
Джеймс Марсдън и др.

21.00 Премиера: “Денят на 
независимостта: Нова 
заплаха” - фантастика, 
екшън, приключенски 
(САЩ, 2016), режисьор 
Роланд Емерих, в ролите: 
Джеф Голдблъм, Лиъм 
Хемсуърт, Шарлот Ге-
нсбур, Вивика Фокс, Сила 
Уорд, Уилям Фиктнър, 
Майка Монро, Джоуи 
Кинг, Бил Пулман, Джъд 
Хърш и др.

23.30 “Двойна игра” - екшън, 
криминален, драма 
(САЩ, ОАЕ, 2011), режи-
сьор Майкъл Бранд, в 
ролите: Ричард Гиър, 
Тофър Грейс, Мартин 
Шийн, Тамер Хасан и др.

01.30 “Революция Z” /п./ - се-
риал, с.2 еп.3, 4

03.30 “Вън от пещта” - крими-
нален, трилър (Велико-
британия, САЩ, 2013)

ВтОрник, 30 юли
06.00 “Революция Z” /п./ - се-

риал, с.2 еп.3, 4
08.00 “Двойна игра” 
10.15 “Революция Z”, с.2 еп.5, 6
12.30 “Денят на независимост-

та: Нова заплаха”
15.00 “Убийство на Хелоуин” 

- криминален, психот-
рилър (тв филм, Канада, 
САЩ, 2007), режисьор 
Уолтър Кленхард, в 
ролите: Лора Харинг, 
Линдън Ашби

16.45 “Оцеляване” - екшън, 
криминален, трилър 
(САЩ, Великобритания, 
2015), режисьор Джеймс 
Мактийг, в ролите: 
Мила Йовович, Пиърс 
Броснан, Дилън Макдър-
мът, Анджела Басет, Ема 
Томпсън, Джеймс Д`Арси, 
Башар Рахал и др.

18.45 Телепазар
19.00 “Сам вкъщи” - комедия, 

семеен (САЩ, 1990), 
режисьор Крис Кълъм-
бъс, в ролите: Маколи 
Кълкин, Джо Пеши, Да-
ниел Стърн, Джон Хърд, 
Робъртс Блосъм, Катрин 
О`Хара и др.

21.00 Премиера: “Забравен от 
бога” - уестърн, драма 
(САЩ, 2015), режисьор 
Джон Касар, в ролите: 
Кийфър Съдърланд, До-
налд Съдърланд, Естър 
Първис-Смит, Брайън 
Кокс, Майкъл Уинкот и 
др. [14+]

23.00 Дани Колинс
01.15 “Революция Z” /п./ - се-

риал, с.2 еп.5, 6
03.15 “Дървото на живота” - 

фентъзи, драма (САЩ, 
2011), режисьор Терънс 
Малик, в ролите: Брад 
Пит, Шон Пен, Джесика 
Частейн

срЯДа, 31 юли
06.00 “Революция Z” /п./ - се-

риал, с.2 еп.5, 6
08.15 “Дани Колинс” 
10.45 “Революция Z”, с.2 еп.7, 8
13.00 “Петата власт” 
15.30 “Прелестни създания” 

- фентъзи, романтичен, 
драма (САЩ, 2013), 
режисьор Ричард Ла-
Гравънейз, в ролите: 
Олдън Еренрайк, Алис 
Енглърт, Ема Томпсън, 
Вайола Дейвис, Джереми 
Айрънс, Зоуи Дойч, Еми 
Росъм и др.

18.00 Телепазар
18.15 “Дървото на живота” - 

фентъзи, драма (САЩ, 
2011), режисьор Терънс 
Малик, в ролите: Брад 
Пит, Шон Пен, Джесика 
Частейн, Хънтър Маккра-
кън, Тай Шеридан, Фиона 
Шоу и др.

21.00 “Нека сме ченгета” - 
екшън, комедия (САЩ, 
2014), режисьор Люк 
Грийнфилд, в ролите: 
Джейк Джонсън, Дей-
мън Уейънс, Роб Ригъл, 
Джеймс Д`Арси, Анди 
Гарсия и др.

23.00 “Прераждане” - драма, 
романтичен, военен 
(Италия, Испания, 2012), 
режисьор Серджо Касте-
лито, в ролите: Пенелопе 
Крус, Емил Хърш, Аднан 
Хаскович, Пиетро Кас-
телито, Бранко Джурич, 
Джейн Бъркин, Серджо 
Кастелито и др. [14+]

01.30 “Революция Z” /п./ - се-
риал, с.2 еп.7, 8

03.30 “Прелестни създания” 
/п./ - фентъзи, романти-
чен, драма (САЩ, 2013), 
режисьор Ричард ЛаГра-
вънейз, в ролите: Олдън 
Еренрайк

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст
06.00 “Революция Z” - сериал, 

с.2 еп.7, 8
08.00 “Сам вкъщи” - комедия
10.15 “Революция Z”, еп.9, 10
12.15 Телепазар
12.30 “Пази си гърба” 
14.15 “Чужденецът” - комедия
16.15 “Момчетата от Джърси” 

- музикален, биографи-
чен, драма (САЩ, 2014), 
режисьор Клинт Истууд, 
в ролите: Джон Лойд 
Янг, Кристофър Уокън, 
Алексис Краус, Джозеф 
Русо, Франческа Истууд 
и др.

19.15 “Снежната кралица 
2” - анимация, приклю-
ченски, семеен (Русия, 
2014), режисьор Алексей 
Цицилин

21.00 “Ритни камбаната с 
финес” - комедия, прик-
люченски (САЩ, 2007), 
режисьор Роб Райнър, 
в ролите: Морган Фрий-
ман, Шон Хейс, Роб Мо-
роу, Бевърли Тод, Джак 
Никълсън, Алфонсо 
Фрийман и др.

23.00 “Човекът, който не бе-
ше там” - криминален, 
драма (САЩ, Великобри-
тания, 2001), режисьор 
Джоуел Коен, в ролите: 
Били Боб Торнтън, Фран-
сис Макдорманд, Май-
къл Бадалучо, Джеймс 
Гандолфини, Скарлет 
Йохансон, Тони Шалуб и 
др.

01.30 “Революция Z” - сериал, 
с.2 еп.9, 10

03.30 “Вещицата” - хорър, мис-
търи (САЩ, Великобри-
тания, Канада, Бразилия, 
2015), режисьор Робърт 
Егърс, в ролите: Кейт 
Дики, Аня Тейлър-Джой, 
Ралф Айнесън

ПЕтък, 26 юли
06.00 “Приятели” с.6 еп.3, 4
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Двама мъже и полови-

на” 
09.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
10.00 “Мордекай” - комедия, 

екшън (САЩ, 2015), режи-
сьор Дейвид Кеп, в ро-
лите: Джони Деп, Оливия 
Мън, Джеф Голдблъм, 
Юън Макгрегър, Гуинет 
Полтроу, Пол Бетани др.

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

на” 
15.00 “Дивата Нина” 
16.30 “На гости на третата пла-

нета” 
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.5, 6

18.00 “Приятели” с.10 еп.4, 5
19.00 “Столичани в повече” с.5 

еп.1
20.00 Премиера: “Новите съсе-

ди” с.11 еп.6
22.00 “Двама мъже и полови-

на” с.8 еп.13, 14
23.00 “Кухня” с.6 еп.15, 16
00.00 “Мордекай” /п./ - коме-

дия, екшън (САЩ, 2015)
02.00 “Приятели” 
04.00 “Кухня” 
05.00 “Приятели” 

съБОта, 27 юли
06.00 “Приятели” с.6 еп.5, 6
07.00 “Приятели” 
09.00 “Приключенията на 

призрачния отряд” - ани-
мация, сериал

10.00 “Добра година” - роман-
тичен, драма, комедия 
(САЩ, Великобритания, 
2006), режисьор Ридли 
Скот, в ролите: Ръсел 
Кроу, Аби Корниш, Ал-
бърт Фини, Рейф Спол, 
Том Холандър, Марион 
Котияр, Валерия Бруни 
Тедески и др.

12.00 “Деца на килограм 2” - 
комедия, семеен (САЩ, 
Канада, 2005), режисьор 
Адам Шанкман, в ролите: 
Стив Мартин, Бони Хънт, 
Хилари Дъф, Пайпър 
Перабо, Кармен Елек-
тра, Тейлър Лаутнър, 
Юджийн Леви и др.

14.00 “Игрите на звездите” 
- гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.8

15.00 “Кухня” 
17.00 “Дивата Нина” 
19.30 “На гости на третата пла-

нета” 
20.30 “Флинтстоун 2: Да живее 

Рок Вегас” - комедия, 
семеен (САЩ, 2000), ре-
жисьор Брайън Левант, 
в ролите: Марк Ади, 
Стивън Болдуин, Крис-
тен Джонстън, Джейн 
Краковски, Джоан Ко-
линс, Томас Гибсън, Алън 
Къминг и др.

22.30 “Червеното джудже” с.8 
еп.1, 2

23.30 “Двама мъже и полови-
на” 

01.30 “Кухня” 
02.00 “Приятели” 
03.00 “Червеното джудже” 
04.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” 
05.00 “Приятели” 

нЕДЕлЯ, 28 юли
06.00 “Приятели” с.6 еп.7, 8
07.00 “Приятели” /п./ 
09.00 Монстър Хай: Приклю-

ченията на призрачния 
отряд” анимация, еп.1 - 3

10.00 “Флинтстоун 2: Да живее 
Рок Вегас” - комедия, 
семеен (САЩ, 2000), ре-
жисьор Брайън Левант, 
в ролите: Марк Ади, 
Стивън Болдуин, Крис-
тен Джонстън, Джейн 
Краковски, Джоан Ко-
линс, Томас Гибсън, Алън 
Къминг и др.

12.00 “Мордекай” - комедия, 
екшън (САЩ, 2015), режи-
сьор Дейвид Кеп, в ро-
лите: Джони Деп, Оливия 
Мън, Джеф Голдблъм, 
Юън Макгрегър, Гуинет 
Полтроу, Пол Бетани др.

14.00 “Игрите на звездите” 
- гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.9

15.00 “Кухня” 
17.00 “Дивата Нина” 
19.30 “На гости на третата пла-

нета” 
20.30 “Добра година” - роман-

тичен, драма, комедия 
(САЩ, Великобритания, 
2006), режисьор Ридли 
Скот, в ролите: Ръсел 
Кроу, Аби Корниш, Ал-
бърт Фини, Рейф Спол, 
Том Холандър, Марион 
Котияр, Валерия Бруни 
Тедески и др.

22.30 “Червеното джудже” с.8 
еп.3, 4

23.30 “Двама мъже и полови-
на” 

01.30 “Кухня” 
02.00 “Приятели” 

03.00 “Червеното джудже” 
04.00 “Барби: Страната на 

сънищата” - “Празник на 
смеха” - анимация

05.00 “Приятели” 
ПОнЕДЕлник, 29 юли

06.00 “Приятели” - сериал, с.6 
еп.9, 10

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

09.00 “Комиците и приятели” 
- комедийно шоу (2019), 
еп.5, 6

10.00 “11 А” - драма, комедия, 
(България, 2015), режи-
сьор Михаела Комитова, 
в ролите: Яна Маринова, 
Ралица Паскалева, Ники 
Сотиров, Башар Рахал, 
Бойка Велкова и др.

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

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

ал, еп.21, 22 
18.00 “Приятели” - сериал, с.10 

еп.6, 7
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.5 еп.2
20.00 Премиера: “Дивата Нина” 

- сериал, eп.12
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.13
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.8, еп.15, 16
23.00 “Кухня” - сериал, с.6 

еп.17, 18
00.00 “11 А” /п./ - драма, коме-

дия, (България, 2015)
02.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Приятели” - сериал

ВтОрник, 30 юли
06.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.11, 12
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Домашен арест” - сери-

ал, еп.21, 22
10.00 “Предколедни тревоги” 

- комедия (тв филм, Кана-
да, 2012), режисьор Джон 
Брадшоу, в ролите: Дей-
вид Хаселхоф, Карълайн 
Риа, Баркли Хоуп и др.

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

на” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” - сериал, с.10 

еп.8, 9
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.5 еп.3
20.00 Премиера: “Дивата Нина” 

- сериал, eп.13
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.14
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.9, еп.1, 2
23.00 “Кухня” - сериал, с.6 

еп.19, 20
00.00 “Предколедни тревоги” 

/п./ - комедия (тв филм, 
Канада, 2012)

02.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Приятели” - сериал

срЯДа, 31 юли
06.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.13, 14
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Двама мъже и полови-

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

черно токшоу (2016)
10.00 “Ритъмът на греха” - му-

зикален, романтичен, 
драма (САЩ, 2014), режи-
сьор Триш Сай, в ролите: 
Райън Газман, Бриана 
Евигън, Миша Габриел, 
Адам Севани, Стивън Бос 
и др.

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

на” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.7, 8

18.00 “Приятели” - сериал, с.10 
еп.10, 11

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.5 еп.4

20.00 Премиера: “Дивата Нина” 
- сериал, eп.14

21.30 “На гости на третата пла-
нета” - сериал, еп.15

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.9, еп.3, 4

23.00 “Хотел Елеон” - сериал, 
еп.1, 2

00.00 “Ритъмът на греха” /п./ - 
музикален, романтичен, 
драма (САЩ, 2014)

02.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Приятели” - сериал

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст
06.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.15, 16
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2018), 
еп.33, 34

10.00 “Високосна година” - 
комедия, романтичен 
(САЩ, Ирландия, 2010), 
режисьор Ананд Тъкър, 
в ролите: Ейми Адамс, 
Матю Гуд, Адам Скот, 
Джон Литгоу, Доминик 
Макелигът и др.

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

на” - сериал
15.30 “Дивата Нина” - сериал
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” - сериал, с.10 

еп.12, 13
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.5 еп.7
20.00 Премиера: “Дивата Нина” 

- сериал, eп.15
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.28 
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.9 еп.5, 6
23.00 “Хотел Елеон” - сериал, 

еп.3, 4
00.00 “Високосна година” /п./ 

- комедия, романтичен 
(САЩ, Ирландия, 2010)

02.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Хотел Елеон” - сериал
05.00 “Приятели” - сериал
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ПЕтък, 26 юли
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Созо-

пол
08.00 “България се събужда”  
10.15 “Хливудски знаменито-

сти”: Гуинет Полтроу 
10.40 “Безценната перла”, 61 

еп.
11.30 “Студио Икономика”  
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Созо-

пол 
13.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова 
14.50 “Местно време” - Созо-

пол 
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.25 “Безценната перла”, 62 

еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Кав-

казка пленница” (1967 г.) 
18.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Джони Деп
18.20 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
19.20 “Местно време” - Созо-

пол 
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: “Елена” 

(2011 г.)
22.10 Музикален антракт
22.20 “Съдба - космонавт”
22.50 “Местно време” - Созо-

пол 
23.00 Новини 
23.30 “България се събужда”  
02.00 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов 
03.00 “Студио Икономика”  
04.00 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев 
05.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова 

съБОта, 27 юли
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Джони Деп 
07.55 “Миа и аз” 
08.20 “Студио Икономика”  
09.35 “Шевица”  
10.30 Пряко предаване от връх 

Бузлуджа - 128 години от 
организираното социа-
листическо движение в 
България и празник на 
БСП

14.00 Новини
14.30 ТВ пазар
14.45 “Професия Турист”: Пу-

лия - ІІ част
15.15 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

17.00 “Местно време” /обзор-
но/

18.00 “Холивудски знаменито-
сти”: Джулиан Мур

18.30 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Тържества на връх Буз-
луджа 

21.30 Новини 
22.00 Киносалон БСТВ: “Мечта-

тели”, България, 1986 г.
00.00 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев 
01.00 “Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова 
02.00 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов 

03.00 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков 

04.00 “Червен картон” 
05.00 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов 
06.00 Музикален антракт
06.30 “В обектива” с Валерия 

Касиян 

нЕДЕлЯ, 28 юли
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Джулиан Мур 
07.55 “Миа и аз” 
08.20 “Нико и пътят към звез-

дите” - анимационен 
филм

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

лия - ІІ част 
11.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Местно време” /обзор-

но/ 
14.05 ТВ пазар
14.20 Документален филм
14.50 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

16.15 Киносалон БСТВ: “Пъзел” 
(2013 г.), Румъния,

18.00 “Холивудски знаменито-
сти”: Пиърс Броснан

18.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

21.00 Киносалон БСТВ: “Слън-
чев удар” (2015 г.), 
Русия

00.00 Новини 
00.30 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев 
01.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
02.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

03.30 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян 

04.30 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски 

05.30 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов 

06.30 “Не се страхувай”  

ПОнЕДЕлник, 29 юли
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време”
08.00 “България се събужда” 
10.15 “Холивудски знаменито-

сти”: Пиърс Броснан (п)
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 62 еп. (п)
11.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време”
13.15 “Следобед с БСТВ”
14.50 “Местно време”
15.15 “Маша и Мечока” 
15.25 “Безценната перла”, се-

риал, 63 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Малки-

ят остров” (2014г.)
18.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Кристен Дънст
18.20 “Червен картон” 
19.20 “Местно време” - Злата-

рица (п)
19.30 Новини - централна еми-

сия
20.00 “Не се страхувай” с 

водещ Васил Василев 
(избрано)

21.00 Киносалон БСТВ: “Трите 
тополи на Плющиха”, 
Русия (1967 г.)

22.20 Документален филм
22.50 “Местно време” - Злата-

рица (п)
23.00 Новини (п)
23.30 “България се събужда” 

с водещ Стоил Рошкев - 
избрано (п)

01.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

02.30 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски (п)

03.30 “Червен картон”- спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински (п)

04.30 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

06.05 Музикален антракт
06.30 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев (п)

ВтОрник, 30 юли
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” 
08.00 “България се събужда”
10.15 “Холивудски знаменито-

сти”: Кристен Дънст (п)
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 63 еп. (п)
11.30 “Червен картон”
12.30 Новини
12.50 “Местно време”
13.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова /избрано/
14.50 “Местно време” - Помо-

рие (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.25 “Безценната перла”, се-

риал, 64 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Трите 

тополи на Плющиха”, 
Русия (1967 г.), (п)

18.00 “Холивудски знаменито-
сти”: Кевин Костнър

18.20 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (избрано)

19.20 “Местно време” - Помо-
рие (п)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: “Тихата 
планина” (2014г.), Ав-
стрия/Италия

22.00 Документален филм
22.50 “Местно време” - Помо-

рие (п)
23.00 Новини (п)
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
01.10 Документален филм
02.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян (п)
03.00 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев (п)
04.00 “Местно време” /обзор-

но/ (п)
05.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова (п)
06.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)

срЯДа, 31 юли
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” 
08.00 “България се събужда” 

с водещ Стоил Рошкев /
избрано/

10.15 “Холивудски знаменито-
сти”: Кевин Костнър (п)

10.40 “Безценната перла”, се-
риал, 64 еп. (п)

11.30 “Лява политика” 
12.30 Новини
12.50 “Местно време”
13.15 “Следобед с БСТВ”
14.50 “Местно време”
15.15 “Маша и Мечока” 
15.25 “Безценната перла”, се-

риал, 65 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Тихата 

планина” (2014г.)
18.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Рене Зелуегър
18.20 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (избрано)

19.20 “Местно време” - Каспи-
чан (п)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: “Каза-
нова вариации” (2014г.), 
Франция/Австрия/Герма-
ния

22.00 Документален филм (п)
22.50 “Местно време” - Капи-

чан (п)
23.00 Новини (п)
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев (п)
03.00 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов (п)
04.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

05.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

06.30 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (п)

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Айтос
08.00 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
10.15 “Холивудски знаменито-

сти”: Рене Зелуегър (п)
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 65 еп. (п)
11.30 “За историята - свобод-

но” 
12.30 Новини
12.50 “Местно време”
13.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова /избрано/
14.50 “Местно време” - Айтос 

(п)
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.25 “Безценната перла”, се-

риал, 66 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Каза-

нова вариации” (2014г.), 
Франция/Австрия/Герма-
ния (п)

18.20 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

19.20 “Местно време” - Айтос 
(п)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: “Злато” 
(2013г.), Германия

21.40 Документален филм
22.50 “Местно време” - Айтос 

(п)
23.00 Новини (п)
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян (п)
03.00 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

04.00 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов (п)

05.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

06.30 “Студио Икономика” с во-
дещ Нора Стоичкова(п)

ПЕтък, 26 юли
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни“ – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата“ 
– предаване на NOVA, 
избрано 

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, сезон 9

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

риен филм, сезон 2 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм,  сезон 24
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 5

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” 

съБОта, 27 юли
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA, избрано
12.50 „Улични танци 2” – с 

уч. на Том Конти, Фалк 
Хеншел, София Бутела, 
Джордж Семпсан и др.

14.30 „Джули и Джулия“ – с уч. 
на Мерил Стрийп, Ейми 
Адамс, Стенли Тучи, Крис 
Месина 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 „Денят на патриота” – с 

уч. на  Марк Уолбърг, Ми-
шел Монахан, Джей Кей 
Симънс, Джон Гудман, 
Кевин Бейкън  и др.

22.45 „Старски и Хъч” - с уч. 
на Бен Стилър, Оуен 
Уилсън, Кармен Електра, 
Винс Вон, Ейми Смарт, 
Снуп Дог и др.

00.50 „Джули и Джулия” – с уч. 
на Мерил Стрийп, Ейми 
Адамс, Стенли Тучи, Крис 
Месина и др. /п/             

04.50 „Улични танци 2” – с 
уч. на Том Конти, Фалк 
Хеншел, София Бутела, 
Джордж Семпсан и др.  
/п/

нЕДЕлЯ, 28 юли
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Най-сладкият пай” –  с 

уч. на Джули Гонсало, 
Ерик Арагон, Долорес 
Дрейк, Ронда Дент и др.

14.10 „Любов от приказките” –   
с уч. на Катрина Боудън, 
Дийн Гайър, Брус Нозик, 
Челси Харис, Тейтъс 
Мейкин мл. и др.

16.00 „Като две капки вода” 
– забавно предаване, 6 
сезон    

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA, избрано
20.00 „Мумията се завръща” – с 

уч. на Брендън Фрейзър, 
Рейчъл Уайз, Джон Хана, 
Арнолд Вослу, Одет Фер, 
Патриша Веласкес и др.

22.40 „Внедрени в час” – с уч. 
на Джона Хил, Чанинг 
Тейтъм, Айс Кюб, Бри 
Ларсън и др.

00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.20 „ Любов от приказките ”  
- с уч. на Катрина Боудън, 
Дийн Гайър, Брус Нозик, 
Челси Харис, Тейтъс 
Мейкин мл. и др. /п/

03.20 „Най-сладкият пай” –  с 
уч. на Джули Гонсало, 
Ерик Арагон, Долорес 
Дрейк, Ронда Дент и др. 
/п/

05.00 „Добрата съпруга“ – се-
риен филм, сезон 2

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 24 

ПОнЕДЕлник, 29 юли 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Змии в Рая”  –   с уч. на 

Мюриел Баумайстер, 
Уши Глас, Макс Урлахер, 
Ралф Линдерман, Ана 
Юлия Капфелшпергер, 
Габриел Раб и др.  

11.30 „Кулинарно лято с „На 
кафе” - предаване

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

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

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

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

цистично предаване
17.00 „Намери ме” (премиера) 

– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

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

визионна игра 
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата” 

– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, сезон 9

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

риен филм, сезон 2
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 
13

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 
сезон 5

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.00 „Добрата съпруга”  

ВтОрник, 30 юли
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Жената на скалите” – с 

уч. на Мира Бартушек, 
Хайди Келер, Луц Мак-
кензи, Даниел Бъдър и 
др.  

11.30 „Кулинарно лято с „На 
кафе” - предаване 

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” 
– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, сезон 9

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

риен филм, сезон 2
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 
13 

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 
сезон 5

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.00 „Добрата съпруга”  

срЯДа, 31 юли
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Старата любов ръжда 

не хваща” –  с уч. на Иля 
Рихтер, Урсела Мон, Кати 
Лайтнер, Зигфрид Раух

11.30 „Кулинарно лято с „На 
кафе” - предаване

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ 
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA 20.00 
„Черешката на тортата” 
– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, сезон 9

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

риен филм, сезон 2
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 13
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 5

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм, сезон 2 /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 13 
/п/

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Обещаната булка” –  с 

уч. на Денис Цих, Йохен 
Шроп, Пеер Йегер и др.   

11.30 „Кулинарно лято с „На 
кафе” - предаване

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата” 
– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, сезон 9

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

риен филм, сезон 2
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 13
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 5

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм, сезон 2 /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 13  

ПЕтък, 26 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

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

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

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30  07:00  Повторения

съБОта, 27 юли
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” /п/
09:00 „Социална мрежа” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”  - политиче-

ско токшоу -избрано
11:00  „Спорт в обектива” – из-

брано
12:00 Телемаркет
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - из-

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

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

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

нов”
19:00 НОВИНИ Централна еми-

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

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива“

нЕДЕлЯ, 28 юли
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
07:00 „Парламентът на фокус” - 

/п/
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Пулс” /п/
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” - 

/п/
09:45  Телемаркет 
10:00 „Офанзива” с Любо Огня-

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

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

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

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

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

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

ПОнЕДЕлник, 29 юли
07:00 „Социална мрежа”
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю”
09:45  Телемаркет
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива”
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа” - из-

брано
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” - из-

брано
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – из-

брано
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – избрано
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- из-

брано
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 07:00  Повторения

ВтОрник, 30 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

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

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

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ 
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 07:00  Повторения

срЯДа, 31 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

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

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

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 07:00  Повторения

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

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

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

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 07:00  Повторения
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ПЕтък, 26 юли
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  Телеканал «Доброе утро»
10:00  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Три аккорда» (16+)
23:10  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  Светлана Устинова, Анна 

Чиповская, Евгений Цыганов, 
Михаил Ефремов, Светлана 
Ходченкова в фильме «Блок-
бастер» (16+)

01:25  Алексей Чадов, Артур 
Смольянинов, Константин 
Крюков, Тимати, Агния 

Дитковските в фильме Резо 

Гигинеишвили «Жара» (16+)

03:05  Борис Битюков, Марк Бернес, 

Татьяна Пилецкая в детекти-
ве «Дело №306» (12+)

04:25  «Про любовь» (16+)
05:10  «Наедине со всеми» (16+)

съБОта, 27 юли

06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  «Антарктида. Селфи» (12+)
07:30  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:10  Василий Шукшин в фильме 

«Два Фёдора» (0+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  Премьера. К 90-летию Васи-

лия Шукшина. «Душе нужен 
праздник» (12+)

11:15  «В гости по утрам»
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  Василий Шукшин в фильме 

«Калина красная» (12+)

14:15  Лидия Федосеева-Шукшина, 

Станислав Любшин, Михаил 

Ульянов в фильме «Позови 

меня в даль светлую» (16+)

16:00  Василий Шукшин, Лидия Фе-

досеева-Шукшина в фильме 

«Печки-лавочки» (0+)

17:55  «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)

19:30  «Сегодня вечером» (16+)

21:00  «Время»

21:20  «Сегодня вечером» (16+)

22:50  «Своя колея» (16+)

00:40  Константин Хабенский, Мил-

ла Йовович, Иван Ургант в 

фильме «Выкрутасы» (12+)

02:25  Сергей Бодров (мл. ), Виктор 

Сухоруков в фильме Алексея 

Балабанова «Брат» (16+)

04:00  «Про любовь» (16+)

05:10  Пётр Вельяминов в остросю-

жетном фильме «Командир 

счастливой „Щуки“» (12+)

нЕДЕлЯ, 28 юли

06:00  Новости

06:10  «Командир счастливой «Щу-

ки» (12+)»

07:00  День Военно-Морского 

Флота России. Праздничный 

канал

10:00  Новости (с субтитрами)

10:10  День Военно-Морского 

Флота России. Праздничный 

канал

11:00  Торжественный парад к Дню 

Военно-Морского Флота 

России

12:35  «Цари океанов» (12+)

13:40  Сергей Маковецкий, Андрей 

Краско, Владислав Галкин в 

фильме «72 метра» (12+)

16:30  «КВН». Премьер-лига (16+)

18:00  «Точь-в-точь» (16+)

ПЕтък, 26 юли
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Рая знает все!
22:45 Елена Прекрасная. Х/ф
00:20 Белая студия. Александр Масляков
01:05 Объяснение в любви. Х/ф
03:15 Семейный детектив
04:55 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым

съБОта, 27 юли
06:00 Утро России. Суббота
09:20 По секрету всему свету
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Моя любовь – Россия!
12:05 Пятеро на одного
12:50 Смеяться разрешается
14:00 Вести
14:20 Смеяться разрешается
15:05 Дом у большой реки
20:00 Вести в 20:00
20:30 Дом у большой реки. Продолжение
23:45 Романтика романса
00:50 Влюблен по собственному жела-

нию. Х/ф
02:20 Одинокие сердца. Х/ф
05:35 Моя любовь – Россия!

нЕДЕлЯ, 28 юли
06:00 Любовь не делится на 2. Х/ф
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Ко Дню Военно-Морского Флота. 

Затерянные в Балтике
12:05 Смятение чувств. Х/ф
13:30 Подсадная утка. Х/ф
17:05 Расплата. Х/ф
20:00 Вести в 20:00
22:00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком

ПЕтък, 26 юли
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване 
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“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“ 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  “Час по България” с 
водещ Пламен Павлов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. 

22.30  Дневниците на уфолога 
23.45  Класическа музика 
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  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 

06.45  Дискусионно студио”

съБОта, 27 юли
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо 

12.30  НОВИНИ – обедна еми-
сия на живо 

12.45  “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева на живо 

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина на живо 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване на 
живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

19.50  Другата история 
20.00  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова
22.30  Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия 

23.00  “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков 

01.00  Новини. Прогноза за 
времето + Другата исто-
рия 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката 

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45  “Паралакс” – публици-

стично предаване 
05.30  “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова 

нЕДЕлЯ, 28 юли 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт на живо 
14.00  Разбулване 
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо 

16.00  „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  “Алтернативи”
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

22.30  „Час по България“ 
23.30  “Фронтално” 
01.30  Новини.Прогноза за 

времето 
01.45  “Паралакс“ 
03.15  Прокудени от бащин 

край 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт 
05.15  “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

06.45  „Дискусионно студио”

ПОнЕДЕлник, 29 юли
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Алтернативи – повторе-

ние 
14.15  Паралакс - повторение 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - повторение 
16.00  Първото благо повторе-

ние 
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45 Фолклорен концерт 
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00  Дискусионно студио” 
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение 

03.00  Телевизионен форум 
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  Фолклорен концерт 
06.45  Дискусионно студио” 

повторение 

ВтОрник, 30 юли
07.45  Новини повторение 
08.00  „Ранни вести“ на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15  „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45 Фолклорен концерт 
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00  “Дискусионно студио” 
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение 

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

срЯДа, 31 юли
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести - на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Класически концерт 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45 Фолклорен концерт 
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30  Дискусионно студио” 

повторение 
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 
повторение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Класически концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30  Паралакс – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45 Фолклорен концерт 
18.30  „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

01.00  „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00  “Първото благо“ - повто-
рение 

04.00  “Край Босфора“ повто-
рение 

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

05.45  Дискусионно студио” 
повторение 

ПЕтък, 26 юли
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 При Жорж - музика, изку-

ство, култура 
04:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБОта, 27 юли
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 България, която съгра-

дихме

11:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

16:30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 България на живо - с Иво 

Божков 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
05:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

06:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

нЕДЕлЯ, 28 юли
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

18:00 Новини 
18:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

19:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
06:59 Делници - с Николай 

Колев

ПОнЕДЕлник, 29 юли
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 България на живо - с Иво 

Божков 
21:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
05:30 България на живо - с Иво 

Божков 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ВтОрник, 30 юли
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
04:30 България на живо - с Иво 

Божков 
05:30 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

06:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

срЯДа, 31 юли

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:45 Ключът към успеха 
14:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
19:30 Новини 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

05:00 Честно казано - с Люба 
Кулезич 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 
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Български 17Медицина Дълголетие

Çà âàøåòîÇà âàøåòî Ä-ð Êàñàáîâ: 

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

ЦЕна: 
1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка (общо 42 лв.)
2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка (общо 76 лв.)
3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка (общо 105 лв.)

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

„Препоръчвам на свои-
те пациенти Пулсфикс при 
хронично високо кръвно и 
увредена кръвоносна сис-
тема. Особено  подходящ е 
за хора с прекарани инсул-
ти и инфаркти, които са за-
страшени от повторен ре-
цидив. За създаването на 
Пулсфикс българските уче-
ни са правили проучвания 
3 години. Откритието на го-
дината беше номинирано 
за международна награда. 
Многоетапното тестване до-
каза ефективността на сред-
ството, за което академици-
те получиха всички необхо-
дими лицензи и сертифика-
ти за качество.

Формулата работи в 
комплекс, т.е. не само по-
добрява притока на кръв, 
но и осигурява на органи-
зма съществени микроеле-
менти, витамини. Клинични-
те проучвания показват, че 
кръвното налягане на паци-
ентите се връща към нор-
малното в рамките на 1-2 
часа след приложението на 
Пулсфикс. С продължител-
ния прием на продукта елас-
тичността на кръвоносните 
съдове се увеличава, общо-
то здравословно състояние 
се нормализира и симпто-
мите на хипертония изчез-
ват. Научно е доказано, че 
Пулсфикс намалява риска 
от хипертонична криза и 
сърдечен удар. 

В какво се крие тайната за 
мощното действие на пре-
парата? Учените са откри-
ли сложно съединение, ко-
ето е основната съставка на 
Пулсфикс, а именно: Проан-
тоцианидин – най-мощният 
антиоксидант. Веществото 
проантоцианидин, съдър-
жащо се в Пулсфикс, има 
отличен ефект върху кръ-
воносните съдове. Проан-
тоцианидин има изразен ве-
нотоничен ефект. Повиша-
ва венозния тонус, дейст-
ва веноконстриктивно и 
антиексудативно върху пе-

ривенозната тъкан. Вено-
констриктивното действие 
е свързано с констрикция 
(стягане) на гладката мус-
кулатура на съдовата сте-
на и свиване на перифер-
ните венозни съдове. Анти-
ексудативното му действие 
намалява капилярната про-
пускливост и чупливост и 
нормализира капилярната 
резистентност. Освен това 
има капиляротоничен ефект 
и подобрява микроциркула-
цията. Интересен е фактът, 
че проантоцианидин въз-
действа и на артериалните 
съдове, а не само на капи-
лярите, вените и лимфните. 
Има артериален вазодила-
тиращ ефект (разширяване 
на артериалните кръвонос-
ни съдове). Намалява спазъ-
ма на артериите и разширя-
ва артериолите.“

Предимства 
на Пулсфикс: 
 Още през първите 6 

часа от приемането ваше-
то кръвно налягане влиза в 
нормата!  Не води до ряз-
ко спадане на кръвното на-
лягане. 
 Хармонично регу-

лира работата на сърцето. 
Пълно възстановяване. 
 Премахване на стено-

кардията, аритмията, невро-
зите, подобряване на памет-
та, възстановяване на речта 
и движенията след инсулт. 

Благодарение на билко-
вия си състав тази хранител-
на добавка подпомага сър-
дечната дейност и предпаз-
ва сърцето. Пулсфикс има 
изключително действие 
при нарушения на функци-
ите на сърдечно-съдовата 
система.

Прилага се при хронична 
съдова недостатъчност и ка-
то профилактично средство 
срещу пристъпи на стено-
кардия. Укрепва съдовете 
и регулира кръвното наля-
гане. Пулсфикс поддържа 
нормалната пропускливост 

на кръвоносните съдове и 
оросяване на крайниците.
За кого е подходящ

 Пулсфикс?
 За хора с наднорме-

но тегло.
 За хора, страдащи от 

диабет.
 За хора с хронична хи-

пертония.
 За злоупотребяващи с 

алкохола.
 За хора с намалена 

физическа активност.
 За дългогодишни пу-

шачи.
 За професионални 

спортисти.
 За хора в напреднала 

възраст.
 За хора, подложени на 

постоянен стрес.
 За хора със сърдечно-

съдови заболявания.
Още предимства

 от употребата
 на Пулсфикс
 подобрява нивата на 

кръвното налягане.
 поддържа нормална-

та пропускливост на кръво-
носните съдове.
 поддържа нормално-

то оросяване на крайници-
те.
 засилва кръвоорося-

ването.
 подобрява кръвооб-

ращението.
 подобрява работата 

на коронарните артерии.
 има успокояващ 

ефект върху нервната сис-
тема.
 100% натурална фор-

мула за постигане на по-до-
бри резултати.
 без никакви странич-

ни ефекти.
 без никакво съдържа-

ние на консерванти, оцвети-
тели и ГМО.
 напълно чист про-

дукт, който не натоварва 
тялото с излишни химиче-
ски съставки.

е предпоставка за инсулт и 
инфаркт! Вземете мерки навреме

Високото кръвно 

50% от мъжете над 50-годишна 
възраст страдат от доброкачествена 
хиперплазия на простатата

Заболяванията на прос-
татата се срещат все по-
често. Това зависи, както 
от хормоналните измене-
ния, които настъпват у мъ-
жа след 50-годишна въз-
раст, така и от начина на 
живот и хранене. Хиперп-
лазия на простатата е ед-
но от най-често срещани-
те доброкачествени със-
тояния при мъжете, кое-
то влияе много силно вър-
ху качеството на живот на 
пациентите. 50% от мъже-
те над 50-годишна възраст 
страдат от това заболява-
не, до 80% - над 60 годи-
ни и над 90% при мъжете 
над 80 години.

Признаците са толкова 
по-подчертани, колкото 
по-голяма е хипетрофия-
та на жлезата и последва-
щото стеснение на уретра-
та. Симптоматиката се из-
разява в: често уринира-
не, както през нощта, та-
ка и през деня, затрудне-
ния в началото на урини-
рането; намаление коли-
чеството и силата на пи-
кочната струя. Счита се, че 
причините са комплексни 
и зависят от много неща: 
хормони, възраст, рас-
тежни фактори, начин на 
живот – хранене, околна 
среда и др. След 40-та го-
дина при мъжете настъп-
ват естествени хормонал-
ни промени, по подобие 
на менопаузата при же-
ната. Определят се с тер-
мина „андропауза”. Про-

явленията й са свързани 
именно с прогресивно на-
маляващите нива на сво-
бодния тестостерон, дока-
то нивото на естрогените 
(женските полови хормо-
ни) остава същото или от-
носително нараства. Лече-
нието на хиперплазия на 
простатата често е свърза-
но с лекарства, притежа-
ващи странични ефекти, а 
оперативната намеса не-

винаги е ре-
шение на проблема. За ра-
дост, има по-щадящи на-
чини, на базата на расти-
телни субстанции. 

ПростаРен e специал-
но разработена синер-
гична формула от висо-
кокачествен екстракт от 
Върбовкa, Гроздово семе 
и Селен от натурален из-
точник, в най-усвоимата 
му за организма форма L-
Селенометионин. Върбо-
вката е наричана от ав-
стрийския фитотерапевт 
Мария Требен „мъжката 
билка“. Неслучайно тя по-
лучава това название. Те 

действат благоприятно 
едновременно върху раз-
лични симптоми, свърза-
ни с неразположенията на 
простатата. Възпират рас-
тежа на епителните клет-
ки; подпомагат естестве-
ната дейност на простат-
ната жлеза на различни 
нива; действат противо-
възпалително и антибак-
териално; предпазват от 
туморни израждания. 

П р о с т а р е н  
(ProstaRen) може да се 
използва както съпътст-
ващ традиционното ле-
чение, така и като негова 
алтернатива. Чрез Проста-
Рен се ограничават стра-
ничните негативни ефек-
ти, появяващи се често 
след продължително ме-
дикаментозно лечение 
или чрез оперативна на-
меса. Простарен може да 
се използва удачно и след 
оперативно лечение. 

търсете в аптеките 
или онлайн 

на www.botanic.cc!

винаги е ре-

Зрелият пъпеш съдържа глюкоза, 
фруктоза и захароза. Месестата му част 
е богата на витамини от групата В, ви-
тамин с, на калий, магнезий, желязо, 
калций, селен и други вещества, които 
действат благоприятно на  сърдечно-
съдовата система и жлезите с вътреш-
на секреция. Пъпешът храни тимуса и 
щитовидната жлеза, а тяхното функ-
циониране поддържа имунната систе-
ма. съдържащите се в плода нишесте 
и пектин поемат вредните вещества в 
червата и подобряват перисталтиката 
на червата. 

Фолиевата киселина в пъпеша сти-
мулира образуването на кръвни клет-
ки и подпомага секрецията на стомаш-
на киселина. 150 г пъпеш задоволяват 

нуждите на организма от фолиева ки-
селина за деня. същият грамаж наси-
ща организма с калий, магнезий и гер-
маний, които са необходими на сър-
цето и бъбрецитепонижават кръвно-
то налягане и нивото на холестерола, 
а германият поддържа младостта на 
клетките.  

В зрелия пъпеш преобладава фрук-
тозата. тя е по-сладка от обикновена-
та захар, но не натоварва инсулиновия 
апарат на задстомашната жлеза, което 
е полезно за болните от диабет. смята 
се за най-добрата естествена форма на 
захар за възрастните хора; подходяща 
е при атеросклероза, нарушения на об-
мяната на мазнините, на холестерола, 
и на функциите на червата.

Лечебни свойства на пъпеша
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ИЗБАВИ СЕ ОТ ВИСОКИЯ ХОЛЕСТЕРОЛ 
И СЪРДЕЧНО СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

    Обикновено високият холестерол не 
създава никакви симптоми и поради 
тази причина голяма част от хората не 
подозират, че нивата на холестерола им 
са завишени и незаметно се развиват 
сърдечно съдови заболявания.Високият 
холестерол може да бъде наследен, но 
най-често той се получава в резултат на 
нездравословен живот и начин хранене.
 Според Годишния доклад за състоянието 
на здравето на гражданите в република 
България  сред водещите фактори 
на риска за болести на органите на 
кръвообращението са и високи нива на 
холестерола. Нивото на холестерола 
корелира пряко със смъртността от тези 
заболявания във всички възрасти. 
   Холестеролът и останалите мазнини 
не са разтворими във вода. Затова те в 
кръвта се пренасят от липопротеини, 
като този на снимката. 
    Липопротеинът се състои от външен 
слой (протеини и фосфолипиди) и мастна 
сърцевина (холестерол и триглицериди). 
Колкото повече холестерол съдържат, 
толкова по- ниска е плътността им. 
Според плътността си липопротеините 
се делят на ниска (LDL) и висока (HDL) 
плътност.
  LDL са липопротеини с ниска 
плътност, които съдържат и пренасят 
холестерол от черния дроб към тъканите 
включително и атеросклеротичните 

ПО ДАННИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ С ВИСОК ХОЛЕСТЕРОЛ СА 54% ОТ МЪЖЕТЕ И 51% 
ОТ ЖЕНИТЕ, КОЕТО ОЗНАЧАВА ВСЕКИ ВТОРИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН РАЗВИВА СЪРДЕЧНО СЪДОВО ЗАБОЛЯВАНЕ. 

плаки. При увредена функция на най-
-вътрешния слой на кръвоностните 
съдове (ендотела), LDL частиците, 
пренасящи холестерол до тъканите, 
преминават през него и се натрупват 
в съдовата стена. Натрупаните под 
ендотела LDL частици се окисляват 
и поглъщат от имунни клетки, които 
поради високото им вече мастно 
съдържимо се превръщат в “напухнали” 
клетки. “Напухналите” клетки загиват, 
отделяйки възпалителни молекули, 
които привличат още имунни клетки, 
които ще поглъщат LDL частиците. 
Те също ще загинат, отделяйки 
възпалителни молекули, влошават 
функцията на надлежащия ендотел, 
активира мускулните клетки в стената на 
съда да синтезират съединителна тъкан. 
Така се оформя порочен кръг, тласкан 

от хроничното възпаление в съдовата 
стена.
 При висока концентрация на 
LDL-холестерол се развиват 
атеросклеротични плаки. От там 
се повишават сърдечно-съдовите 
усложнения – инфаркти, инсулти, 
запушвания на артерии. Затова 
LDL- холестеролът се нарича “лош” 
холестерол. 
   За избавянето от високите нива на 
холестерола и развитото сърдечно 
съдово заболяване не винаги диетите и 
специалните упражнения дават желания 
ефект. За това се прибягва към специални 
медикаментозни средства, които пък 
от своя страна вредят на други органи. 
В момента в България пациентите с 
подобни здравословни проблеми масово 
прибягват към био продукти, които са 
безвредни и безопасни за здравето, 
а ефекта от тях се потвърждава от 
постигнатите положителни резултати. 
  Вече и на българския пазар се прочу 
препоръчвания от кардиолозите в 30 
страни така търсения скъпоструващ 
английски революционен биоактивен 
продукт „ЕНДОТЕРИЛ”, който спаси 
от инфаркт и инсулт над 100.000 души 
в Европа и 3420 български граждани 
(статистика проведена до Май 2019г.).
 Биоактивната формула на този препарат 
е поместена в таблетка, която бързо 

ОБАДИ СЕ ОЩЕ СЕГА И ПОРЪЧАЙ

024738722

САМО ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ И 
ДО 15 АВГУСТ 2019 

СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА
НА ЕНДОТЕРИЛ

ВМЕСТО 189 ЛВ. САМО 54 ЛВ.
(30 КАПСУЛИ ЗА 1 МЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ)

ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 
ОТ 08:00 ДО 20:00 И СЪБОТА ОТ 8:00 ДО 14:00

ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM

ЛЯТНА ПРОМОЦИОНАЛНА ОТСТЪПКА

и ефективно заздравява ендотела, 
за да се възстанови гладкостта на 
вътрешните стени на кръвоносните 
съдове, и нормализира правилното 
транспортиране и усвояване на вредния 
холестерол от черния дроб. Кръвта ще 
започне нормално да циркулира и да 
оросява органите и целия организъм. 
Това дава възможност за отстраняване 
на условията за развитие на сърдечно 
съдово заболяване и подобрява 
работата на най-важния ни орган - 
сърцето.
  “Препоръчвам 2 месечна терапия 
с ЕНДОТЕРИЛ, за да намалите 
холестерола, да предотвратите 
сърдечно-съдовите увреждания и 
да спасите най-ценното - живота 
си.”  - убедено казва създателя на 
биоактивната формула д-р Дейвид 
Съливан. В момента покупката на 
препарата “ЕНДОТЕРИЛ” става чрез 
телефонно обаждане към оторизирания 
представител за България с експресна 
безплатна доставка до дома Ви.

Äåòîêñèêàöèÿ 
íà ÷åðíèÿ äðîá
С корени от глухарче,

 змийско мляко и шипка
Продукти: 100 г изсушени 

ситно нарязани корени от глу-
харче. 30 г стръкове от змий-
ско мляко, може и пресни или 
скоро изсушени и 50 г стръко-
ве от пчелник и плод от шипка. 

Приготвяне: В 600 мл ки-
пяща вода се поставят 2 супе-
ни лъжици от сместа. Ври 3-5 
минути и се оставя да изсти-
не, след това се прецежда и 
се пие 6 пъти дневно по 100 
мл 15 минути преди и 30 ми-
нути след храна.

С невен, жълт 
кантарион и камшик

Продукти: 100 г цвят от не-
вен и 50 г сухи стръкове от ци-
кория (синя жлъчка), листа от 
мента, стръкове от камшик. 

Приготвяне: По същия на-
чин както по-горе. Може да се 
пият и отделно чайове от лай-
ка, жълт кантарион и шипка. 
Напоследък науката установи 
извънредно силен ефект на 
семената от белия трън върху 
черния дроб. От него започна-
ха да се произвеждат и меди-
каментозни препарати, но упо-
требата на една чаена лъжич-
ка семенца сутрин на гладно е 
изключително полезна както 
за профилактика, така също и 
за лечение на хронични чер-
нодробни заболявания.

С моркови, кориандър 
и куркума

Пийте по една чаша от 300 
мл от този полезен коктейл 
всяка сутрин на гладно поло-
вин час преди закуска.

С джинджифил 
и ленено олио

Продукти за 1 доза: 1 супе-
на лъжица студено пресовано 
ленено олио, 3-4 см корен от 
джинджифил, една щипка лют 
червен пипер, 2 лимона, 1 го-
лям грейпфрут.

Приготвяне: Започнете с 
пасирането на джинджифила, 
после добавете олиото и лю-
тия червен пипер. Направете 
фреш от лимоните и грейпфру-
та, с добавяне на 300 милили-
тра вода. После смесете двете 
съставки с блендер.

С бял трън
Основната му активна със-

тавка е силимарин, който е ед-
новременно ефективно про-
тивовъзпалително и антиок-
сидант. Ефективен е при чер-
нодробни и сърдечни пробле-
ми, за лечение на диабет тип 2, 
намалява растежа на раковите 
клетки. Понижава холестерола 
и подпомага храносмилането.      

Подобни свойства и има 
друга билка, позната като 

Магарешки бодил
Според някои източници 

става дума за един и същи вид, 
но в действителност се наблю-
дават някои разлики между 
двата вида.  

Млякото от магарешки бо-
дил и белият трън имат уникал-
ната способност да пречистват 
черния дроб (при често изла-
гане на действието на алкохол, 
лекарства, токсини, пестициди 
и други). 

Препоръчват се при цироза, 
жълтеница, хепатит и уврежда-
не на жлъчния мехур.



24.VII. - 30.VII.2019 г.
30

Български 19Медицина Дълголетие

но укрепващо действие в органи-
зма. Служат за производство на 
синовиална течност, която спо-
мага за правилното функциони-
ране на ставите чрез повишава-
не на мобилността и намаляване 
на триенето, както и предпазва-
не от износване. Друга функция 
на комплекса от екстракти е хру-
щялното производство, което с 
възрастта намалява, затова е за-
дължително да се приема като 
хранителна добавка след опре-
делена възраст – най-често след 
50-годишна възраст. 

Защо да предпочетете 
актификс пред алтернативни 

продукти?
 Действието на актификс е 

насочено към решаване на пър-
вопричината за болката, а не са-
мо временното й притъпяване. 
С помощта на активирането на 
естествените сили на регенера-
ция на организма и синергично 
действие на съставките вие ще 
подсилите, подхраните и възста-
новите ставния хрущял, костни-
те връзки и тъкани, като по този 
начин ще си решите проблемите 
с костите и ставите.
 Основните съставки на 

продукта са естествени екстрак-
ти. Бързото проникване на със-
тавките в тъканите позволя-
ва спиране на по-нататъшното 
разрушаване на ставите и едно-
временното стартиране на реге-
нерация на увредените тъкани 
без каквито и да било странични 
ефекти или рискове за здравето.
 актификс е клинично и ла-

бораторно тестван. Преминал е 
строг качествен и количествен 
контрол. Патентованата форму-
ла съдържа съставки без аналог 

1 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 39 лв.)
2 бр. х 36 лв. + безплатна доставка (общо 72 лв.)
3 бр. х 33 лв. + безплатна доставка (общо 99 лв.)

ЦЕна: 

мнението  
на  специалиста  

д-р димитров:
Уверено препоръчвам на 

своите  пациенти продукта ак-
тификс - с многостранно дейст-
вие, насочено към първоначал-
ното облекчаване на болката, а 
при продължителна употреба  и 
към възстановяване на ставния 
хрущял и костната тъкан, кое-
то от своя страна ще доведе до 
бързо възвръщане на мобил-
ността на ставите и предишния 
начин на живот на употребява-
щия го. Формулата е патентова-
на със стандарт, което означава 
най-високо качество на състав-
ките с щателни клинични и ла-
бораторни изследвания.

актификс може да се при-
лага за всички видове заболява-
ния на ставите и костите и вся-
какви видове артритни заболя-
вания, включително и деформа-
ция на костите вследствие на ар-
трит. Съставките във формулата 
работят по синергичен начин и 
задействат процесите на реге-
нерация на ставите до 700 пъ-
ти по-бързо в сравнение с ес-
тествената възможност на тя-
лото да възстановява жизнено-
важни хрущялни и костни тъка-
ни. По този начин в рамките на 
5-10 до 25-30 дни, в зависимост 
от степента на заболяването, 
може да очаквате подобрение 
до 90-100%.

Тайната на изключителния 
ефект на актификс е във вложе-
ния във формулата синергичен 
комплекс от екстракти, които се 
използват за директна синтеза 
на глюкозаминогликани. Това са 
вещества, които имат структур-

в сравнение с който и да е кон-
курентен продукт. Можете да сте 
сигурни, че ще изпитате възмож-
но най-добрата ставно-възстано-
вителна формула, създавана ня-
кога! Освен това продуктът е 
тестван с пациенти, в чиито из-
следвания е установено, че след 
използването на продукта:

1. Болката намалява и дори 
изчезва от пациентите след 8-10 
минути още след първото при-
емане.

2. Отбелязано е възстановя-
ване на хрущялната тъкан от па-
циентите след един пълен курс 
на прием.

3. Облекчаване на симптоми-
те при пациентите, страдащи от 
артрит и артроза.

Забелязал съм, че пациенти-
те ми регистрират подобрение 
още от първия ден на прием на 
актификс.  Въпреки това аз пре-
поръчвам  да приемате продукта 
поне три месеца, за да се натру-
пат полезните съставки дълбоко 
в ставния хрущял и да получите 
дълготраен ефект. Наблюдения-
та ми в продължение на година 
затвърдиха мнението ми, че про-
дуктът е изключително ефекти-
вен. Аз лично го ползвам като 
профилактично средство, за да 
предотвратя появата на ставни 
заболявания в бъдеще.

мнения и коментари 
за актификс

Елена страхилова, 
на 47 години, гр. сливен
Добър ден! Причината за мо-

ите проблеми със ставите стана 
травма на коляното, която полу-
чих преди няколко години, кога-
то претърпях злополука. Дълго 

я лекувах. След известно време, 
след като излекувах коляното си, 
при рязка промяна на времето 
започна да се появява тъпа бол-
ка в мястото, където по-рано бе-
ше пукнатината. Коляното ми за-
почна да се зачервява. Много от 
лекарствата не мога да ги пия, 
защото на повечето химикали 
имам алергия. Решихме със съ-
пруга ми да потърсим решение 

на проблема в интернет. Наме-
рихме Actifix. Прочетохме всич-
ко на сайта. За мен най-важното 
беше, че е без химия. Стана ми 
интересно още, че Actifix не са-
мо облекчава болката, а и че кара 
тялото да се възстановява само. 
Поръчах си повече. Използвам 
го около месец. Много ми харес-
ва резултатът, вече нямам бол-
ка. Ще продължа курса докрай.

актификс можете да поръчате на телефон: 0877 72 10 40 
и на: https://biotica.bg или в повечето аптеки в страната.

Научно откритие за болни стави прави чудеса!
Владимир Василев,  

на 52 години, гр. софия
Здравейте! Имах инфекцио-

зен артрит, който се дължи на 
прекараната по-рано туберку-
лоза. Първо се появи тъпа болка 
в ръцете, после болката се уси-
ли. Пих болкоуспокояващи хап-
чета, но ефектът не трая дълго. 
Казаха ми, че трябва да се пре-
махне причината за болестта – 
възпалението на ставите, а не 
само да се обезболява. Сериоз-
на работа, така и инвалид мо-
жеш да станеш. По принцип не 
признавам никаква химия, за-
това реших да потърся лекар-
ство на естествена основа. На-
мерих в интернет Actifix, проче-
тох всичко на сайта. Всичко ми 
подхождаше. Actifix се състои 
от естествени съставки. Четох 
за тях, че имат много лечебни 
свойства. Поръчах, бързо ми го 
доставиха. Приемам го от около 
две седмици. Много съм дово-
лен. Болката спря да ме трево-
жи веднага след като започнах 
приема. Сега нищо не ме боли. 
Ще мина курса до края.

При поръчка  
на три продукта 

получавате подарък  
книжка „лечебните 
билки на България“.

- академик трайков, 
борим се за дълъг жи-
вот, а се страхуваме от 
старостта. Деменцията 
и алцхаймер са болести 
при възрастните, но мо-
гат ли да засегнат и мла-
дите? коя е причината?

- Когато говорим дали 
засяга младите, не зна-
чи много младите. Бо-
лестта преди 50-годиш-
на възраст не съществу-
ва. Между 50 и 60 годи-
ни боледуват не повече 
от 1,5-2 % от хората на зе-
мята. Болестта става чес-
та след 65-годишна въз-
раст. От 65 до 85 години 
процентът се увеличава, 
а след 85 години боледу-
ват 30% от хората на зе-
мята. Деменцията е със-
тояние, в което човек за-
губва самостоятелните 
си способности до така-
ва степен, че не може сам 
да се справя с ежедневие-
то. Причините са различ-
ни. Най-често причината 
е болестта на Алцхаймер. 
От всички деменции 50% 
са болест на Алцхаймер. 

За болестта на възрастните
академик проф. лъчезар трайков, д.м.н., 

е роден през 1959 г. софия. ръководител е 
на катедрата по неврология в медицин-
ския университет. той е един от най-из-
тъкнатите невролози у нас. Основните 
направления на научноизследователска-
та му дейност са мозъчносъдова болест, 
деменции, болестта на алцхаймер, бо-
лест на Паркинсон и др. невроучен с меж-
дународна известност.

Други 25% са при-
чинени от мозъчно-
съдова болест, 25% 

са от паркинсоновата бо-
лест, може от травма на гла-
вата и др.

- Моля, обяснете защо 
при леки паметови на-
рушения, колкото и да е 
ранна диагностиката, ле-
чението започва късно?

Болестта на Алцхаймер 
е много коварна. Преди се 
смяташе, че диагнозата се 
поставя чак когато човек 
стане дементен, т.е. кога-
то не може сам да се спра-
вя с ежедневието си. Днес 
се научихме да диагности-
цираме 10 години по-ра-
но, а именно във фаза, ко-
гато човек има само паме-
тови нарушения. В тази фа-
за, ако се започне лечени-
ето, прогнозата е добра. 
Ако се започне в по-къс-
на фаза, когато човек вече 
не може сам да се справя 
е ежедневието си, ние мо-
жем само да забавим раз-
витието на болестта с 1-2-
3 години. Ако започне ле-
чението във фазата, когато 
имаме само паметови на-
рушения, не ще излекува-
ме болестта, но можем да 

забавим развитието й с 5-6-
7 години. Става дума за хо-
ра, които са 70-75-годишни. 
В България средната пре-
живяемост е 74-76 години. 
Значи ние можем да удъл-
жим на тези хора интелек-
туалното присъствие с 4-5-
6 години. 

- Освен със скенер и 
магнитен резонанс, още 
как се разпознава заболя-
ването? има ли генетична 
наследственост?

- Генетична наследстве-
ност няма. Основното, с 
което започваме изслед-
ването, не е със скенер, а 
с невро психология. Това 
са тестове, с които се из-
следват паметта, внимани-
ето, способностите за об-
щуване и т.н. От тях полу-
чаваме информация дали 
има действително някакво 
съмнение за болестта или 
не. Ако има съмнение, из-
следваме със скенер или с 
магнитен резонанс, правим 
кръвни изследвания, пунк-
ция и пр.

- каква е връзката меж-
ду патологията и симпто-
матиката?

- Причина за болестта на 
Алцхаймер е един белтък, 

който обикновено го ня-
маме в мозъка и в мозъка 
не му е мястото. В момен-
та, в който се появи, той 
става причина за смъртта 
на нервните клетки. Смър-
тта на тези клетки е бав-
на и прогресивна. От поя-
вата на леки паметови оп-
лаквания са минали десе-
тина години. До фазата, в 
която човек сам не може 
да се справи в ежедневие-
то си, минават още десети-
на години. Болестта е ко-
варна, защото протича де-
сетина години абсолютно 
безсимптомно и още де-
сетина години с леки оп-
лаквания, през които хо-
рата мислят, че това е част 
от нормалното им старее-
не. Чак тогава започва кла-
сическата картина, с коя-
то сме свикнали. Започват 
да умират клетки на някои 
места в мозъка, а ние ня-
маме никакви симптоми. 
Така се стига до голяма-
та напреднала фаза на бо-
лестта, а лечението става 
трудно. Така е и с паркин-
соновата болест. Двига-
телните нарушения, кои-
то познаваме - треперене, 
забавеност, скованост, се 
проявяват едва когато за-
гинат 60-65% от клетките 
на едно определено мяс-
то в мозъка.

- Мултиинфарктната 
съдова болест сътворя-
ва лезии. те винаги ли 
водят до деменция и 
болест та на алцхаймер. 
какво е лечението?

- Първата причина за 
деменцията е болестта 
на  Алцхаймер, втората е 
мултиинфаркната съдова 
болест. Ако не се вземат 
мерки, задължително ще 
доведат до нарушение на 
интелектуалните способ-
ности и до деменция. Съ-
довите лезии предизвик-
ват не само интелектуални 
нарушения, но и парали-
зи. Когато инсултът е по-
голям, може да засегне и 
центрове, свързани с дви-
жението. При исхемично 
мозъчно-съдова болест, 
намерим ли малки про-
мени в съдовете на паци-
ента, трябва да реагираме 
активно. При тях е изклю-
чително важно да се сле-
дят стойностите на кръв-
ното налягане, на холес-
терола, на захарта, да се 
премахне тютюнопушене-
то, да се намалят калори-
ите, да се редуцира тегло-
то, да се увеличат разход-
ките. Това е необходимо 
при мултиинфарктната съ-
дова болест и при болес-
тта на Алцхаймер. Съвре-
менното лечение не е ра-
дикално, а симптоматич-
но. При паметово наруше-
ние даваме хапчета, които 
подобряват, но не спира-
ме болестта. По този на-
чин за известно време за-
държаме и забавяме хода 
на болестта. Имаме голя-
ма надежда, че всеки мо-
мент ще се появи и дру-
го лечение, което оконча-
телно ще спре развитието 

на лошия белтък, ще го из-
чисти от мозъка и човекът 
ще оздравее.

- За профилактиката 
ще цитирам Ваши думи 
- креативност, емоция 
и мотивация. Моля Ви, 
обяснете как да ги пре-
върнем в действие?

- Последните 10-15 го-
дини проучвания показа-
ха, че различните проме-
ни в нашия живот ще се 
окажат протективни - мо-
гат да предпазят мозъка 
от вредните въздействия. 
Да се следят кръвните по-
казатели - кръвно наляга-
не, кръвна захар и т.н. Да 
се придържаме към среди-
земноморската диета. Тя е 
много близка до българска-
та - зеленчуци, риба, зех-
тин и пр., а малко повече 
да се ограничат животин-
ските мазнини. Полезна е и 
чаша червено вино. Много 
е важно да има физическо 
натоварване. Да се отделя 
време за разходки. Сънят 
при над 65-годишните да е 
поне 6-7 часа, по възмож-
ност без приспивателни. 
Да се поддържа умствена-
та активност, най-вече че-
тенето, ходене на театър, 
кино, концерти. Контакти-
те на общуване с прияте-
ли е позитивно. Всичко то-
ва кара мозъкът да рабо-
ти, да създава нови връзки 
между клетките, да се заба-
вят лошите болести, както 
и болестта на Алцхаймер.

интервюто взе  
лидия гЕОргиЕВа
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Çà èíôîðìàöèÿ ñå îáúðíåòå êúì âíîñèòåëÿ:
 “ÔÀÐÌÀÁÈÎÍ ÏËÞÑ” ÅÎÎÄ,  

òåë. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg 

комплексно решение
за мъжкото здраве
Еликсир За 
ПрОстатата 
и ПикОЧниЯ 

МЕХУр
„тикВЕнО сЕ-

МЕ – ПЧЕлЕн 
ПраШЕЦ капсу-
ли х 30“ на „Ес-
Пара“, австрия, е 
съчетание на шест 
от най-мощните природни средства, 
прилагани при проблеми с проста-
тата и пикочния мехур - екстракт от 
тиквено семе, пчелен прашец, вър-
бовка, коприва, екстракт от палма-
трион и витамин Е. Влияе диуретич-
но, регулира моториката на пикоч-
ния мехур и облекчава изпразване-
то му. Намалява остатъчната урина 
и броя на нощните позиви за урини-
ране. Потиска възпалителните про-
цеси и образуването на тумори на 
простатната жлеза. Влияе положи-
телно върху хормоналния статус на 
мъжа и подобрява физиологичната 
характеристика на сперматозоидите, 
възвръща потентността, съдейства 
за хормонално забавяне на критиче-
ската възраст. Продуктът е особено 
подходящ за млади мъже, при кои-
то процесът на уголемяване на про-
статната жлеза е в начален стадий 
и може да бъде напълно овладян. 

таМЯнът – 
натУралнО 

ПрОтиВОВъЗ-
ПалитЕлнО 

срЕДстВО 
 Най-стара-

та наука за здра-
вословен живот 
Аюрведа препо-

ръчва тамяновото дърво (бозвелия) 
като противовъзпалително и обез-
боляващо средство.  “таМЯн ФОр-
тЕ капсули х 60” на Espara GmbH, 
австрия, съдържа висока концен-
трация (400 мг) стандартизиран екс-
тракт от тамяново дърво, богат на 
специфични фитохранителни със-
тавки, които действат избирателно 
върху системата на клетъчните хор-
мони и потискат тази група от тях, 
която участва в развитието на възпа-
лителните процеси в целия органи-
зъм – ревматизъм, артрити, колити, 

гнойни рани, остеопороза, възпале-
на простата и др. За разлика от син-
тетичните медикаменти биоактивни-
те компоненти на тамяна действат 
ефективно, без да предизвикват ни-
какви странични оп-
лаквания.
Цинк – За ДОБрО 

сЕксУалнО 
ЗДраВЕ

“Цинк капсули х 
60” е съвременен 
фитотерапевтичен 
продукт на австрий-
ската фирма “ЕсПа-
ра”. Цинкът има основно значе-
ние за плодовитостта, за правилно-
то функциониране на простатната 
жлеза и производството на семен-
на течност, както и за правилния 
растеж на репродуктивните органи. 
Стимулира подвижността на сперма-
тозоидите, като подобрява работата 
на простатата и тестисите. Липса-
та на този минерал бързо понижа-
ва нивото на тестостерона и нама-
лява броя на сперматозоидите при 
иначе напълно здрави млади мъже. 
Увеличението на простатата, особе-
но сред мъжете над 50 години, ви-
наги е свързано с липсата на цинк. 

сЕлЕнът - 
Защитник 

на клЕткитЕ 
“сЕлЕн + с + 

Е капсули х 60” 
на „ЕсПара“, ав-
стрия, съчетава 
значимите анти-
оксиданти селен, 
натурален витамин Е и натурален ви-
тамин С. Продуктът въздейства вър-
ху метаболизма на клетките, намаля-
ва риска от дегенеративни болести, 
предотвратява окисляването, пома-
га за детоксикацията на организма, 
запазва еластичността на тъканите. 
Селенът играе важна роля в контро-
ла на нормалния метаболизъм на ти-
роидния хормон, както и подсигуря-
ва плодовитостта, определяйки под-
вижността на сперматозоидите. По-
мага на организма да елиминира и 
да се предпази от токсичния ефект 
на тежките метали, особено на жи-
вака. 

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.
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9-годишната Бриана Петро-
ва от Варна бе обявена за най-
красивата на земята за тази го-
дина. Тя извоюва титлата Гран 
при "Мини мис и мини мистър 
Планета " - 2019 година. С гра-
циозна стъпка и много енер-
гия малката звезда взриви по-
диума. Тази година домакин 
на конкурса за красота и та-
лант беше България. Сред над 
20 държави - участници от цял 
свят, Бриана успя да се пребо-
ри и да грабне титлата. Деца от 
4 до 17 години от Южна Афри-
ка, Бразилия, Индия, Русия, Ру-
мъния, Грузия и др. се конку-
рираха помежду си. 

Участниците бяха оценявани 
от компетентно международ-
но жури, съставено от профе-
сионалисти в сферата на шоу-
бизнеса и красотата, журнали-
сти и дизайнери. Участниците 
се представиха в няколко ту-
ра: интервю с жури, модно ре-

вю, представяне на талант, фи-
нално шоу, представяне 
с национални но-
сии, тематично 
дефиле "Мор-
ско дъно", 
официал-
ни рокли 
и костю-
ми.

Бри-
а н а 
Петро-
ва е 
п р о -
ф е с и -
онален 
д е т с к и 
модел и 
ф о т о м о -
дел. Има 
опит в теле-
визионни рекла-
ми, ревюта и много-
бройни фотосесии.

Участва и в много други меж-

дународни и национални кон-
курси, където се изявя-

ва още като певи-
ца, пианистка 

и танцьорка 
на латино-

а м е р и -
кански 
т а н ц и 
и е 
пече-
л и л а 
мно-
г о 
прес-
т и ж -
ни на-

гради. 
Има по-

кани за 
участия в 

модни ревю-
та на световно-

известни дизайне-
ри, както  и във филмо-

ви продукции. 

22 Любопитно у нас

страницата подготви соня ВълкОВа

Õðàìîâ ïðàçíèê 
â Ñèëèñòðà

Äåâåòãîäèøíà êðàñàâèöàФестивал на 
етносите, багрите и 
котленския килим 

Ñòàðîçàãîðöè ñè ðàçìåíÿõà êíèãè

Фестивалът на етносите, багрите и котлен-
ския килим събра  стотици посетители в Ко-
тел. Той се проведе в парка "Изворите" и съ-
чета занаяти, изложби, демонстрации, ритуали, 
кулинария, танци, музика и изложение на ръч-
но тъкани котленски килими.

Денят започна със занаятчийски базар, из-
ложение на котленски килими и демонстрация 
на тъкачество и естествено багрене на вълна. 
В импровизираните "Села на етносите" хора от 
българския, турския, каракачанския и ромския 

етнос демонстрираха свои ритуали, традиции и 
обичаи. Гостуващи и местни самодейни съста-
ви от читалища представиха свои изпълнения. 
През целия ден имаше концерти на рокгрупата 
"Крос", ансамбъл "Българе",  "Сигнал" и други.

В рамките на фестивала се организира и Пе-
тата национална среща на лютиерите в Бълга-
рия - "Родолюбие".

За първи път в тазгодишното издание има-
ше фермерски пазар, където продукцията си 
представиха производители от цялата страна. 

Идеята на фестивала бе да обедини всич-
ки етноси, живеещи в общината, като всеки 
представи своите обичаи, традиционна кух-
ня и облекло. 

Любители на писа-
ното слово се събраха 
в пространството над 
фонтана "Жабките", за 
да участват в Десетия 
BookCrossing на местни 
издатели, който се орга-
низира в партньорство 
с община Стара Загора. 
Това съобщиха от прес-
центъра на общината.

"Добър ден на всич-
ки пишещи. Благода-

се доставя в лечебни заведе-
ния в страната благодарение 
на инициативата. В Харман-
ли стартът й бе даден в края 
на януари тази година, когато 
пластмасови капачки започна-
ха да се събират в поставено в 

центъра на града метално сърце 
и в още два пункта. 

В средата на април бяха пре-
дадени първите събрани 723 ки-
лограма капачки. Кувьозът е бил 
предоставен на болницата в при-

съствието на кмета на Харманли 
Мария Киркова и управителя на 
лечебното заведение д-р Златка 
Чанкова.

"Много хора от общината се 
включиха в тази инициатива с 
цялото си сърце и така тя опра-
вда логото си "Харманли дарява 
от сърце". Надявам се, че благо-
дарение на нея ще има малки 
пациенти, на които ще може да 
бъде помогнато", съобщи кме-
тът Киркова.

Болница получи 
кувьоз от капачки

рен фести-
вал "Танци 
край Дуна-
ва", съоб-
щи Любо-
мир Или-
ев, пред-
седател на 
видинско-
то читали-
ще "Цвят 
1870". Във 
фестивала 
у ч а с т в а х а 
ф о л к л о р -
ни състави 
от Зайчар, 
Сърбия, и 
Д р о б е т а -

Турну Северин, Румъ-
ния. Над 120 професи-
онални танцьори, пев-
ци и инструменталис-
ти се изявиха на от-
критата сцена в край-
дунавския парк в гра-
да.

М е ж д у н а р о д н и я т 
фолклорен фестивал 
"Танци край Дунава" се 
организира от 1997 г. 
на всеки две години. 
Провежда се на всяка 
нечетна година. 

М е ж д у н а р о д н а т а 
изява бе част от На-
ционалния културен 
календар.

графи на свои произве-
дения и  разговаряха в 
неформална среда със 
свои настоящи и бъде-
щи читатели. Всички да-
рители на книги получи-
ха печат за участие в съ-
битието и свидетелство 
за дарение. Десетият 
BookCrossing бе в под-
крепа на  кампанията  
"Да сприятелим книж-
ките с децата" и проек-
та "Ваканция, ура".

танöи êраé дунава

Света Божествена литургия отслужи в съслуже-
ние с духовенство Доростолският митрополит Ам-
вросий по случай празника на катедралния храм 
"Св. св. апостоли Петър и Павел" в Силистра. По 
традиция за празника се дава курбан.

Катедралният храм има над сто и петдесет го-
дишна история. Построен е от дряновски майсто-
ри. Той е паметник на културата. В преддверието 
на храма е изграден параклис, посветен на бъл-
гарските светци.

Доростолската епархия е сред първите в бъл-
гарските земи. Двадесет и един светци мъченици 
са дали живота си за вярата в този район. В тяхна 
памет се провежда събор.

МБАЛ в Харманли получи 
животоспасяващ кувьоз от 
кампанията "Капачки за бъ-

деще", съобщиха от местната адми-
нистрация. Апаратът за недоносе-
ни деца е бил единадесетият, който 

ря ви, че се включихте 
и подкрепяте пишещи-
те и четящите хора на 
Стара Загора от всички 
поколения. Тази иници-

В продължение на 
два дни Видин бе до-

макин на 12-ия Меж-
дународен фолкло-

атива е изключи-
телно значима в 
днешното време 
и затова общи-
на Стара Загора 
я подкрепя", спо-
дели зам.-кметът 
Иванка Сотирова. 
Старозагорци от 

всички възрасти и гос-
ти на града  имаха въз-
можност да разменят 
книги и идеи. Местни 
автори  раздаваха авто-
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Повече информация  
можете на получите  

на тел: 02/9530583  
и на www.revita.bg

 Облекчава симптомите при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза

 Намалява размера на простатата

 Предпазва от възпаления

 Поддържа нормалното функциониране на пикочния 
мехур и спомага за пълното му изпразване

Ефикасна грижа  
ЗА ПРОСТАТАТА!

Съдържа само стандартизирани екстракти!  Гаранция за 
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и 
Пигеум (африканска слива)!

ПРОСТКЕЪР

Канадски продукт 
с гарантиран произход.

ТЪРСЕТЕ  

В АПТЕКИТЕ! 

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този 
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на проста-
та – състояние, известно като доброкачествена простатна 
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъж-
кия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урина-
та и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта 
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата при-
тиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на 
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста 
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не 
забравяме и един много важен факт - увеличената простата 
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжко-
то самочувствие.

Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при 
леки до средно тежки форми на доброкачествена простат-
на хиперплазия, е Просткеър. 

Просткеър е натурална хранителна добавка със 
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палме-
то, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ле-
нено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие: 
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихи-
дротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на 
простатата да се размножават, което води до постепен-
ното разширяване на простатата. Просткеър действа 
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и 
предотвратява задържането на урина, намалява болките и 
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите, 
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в 
невероятно преживяване!

Мъже, с Просткеър  
ще се чувствате като на 20!

Кашлицата се е превърнала в ед-
но от най-честите усложнения след 
настинка. Днес медицината пред-
лага голямо разнообразие от лекар-
ства - и сухи, и течни. Трябва да се 
отбележи, че повечето лекарства 
за борба с неприятни симптоми се 
правят на базата на лечебни расте-
ния. Ако ги имате подръка, може да 
ги използвате без да ходите до ап-
теката, а да се справите с кашлица-
та от вкъщи. Съществуват някол-
ко популярни против кашлица рас-
тения. Билките и цветята съдър-
жат много полезни вещества, ко-
ито имат антимикробен и укреп-
ващ ефект. Ако кашлицата е суха, 
се използват растения, които съ-
държат голямо количество ете-
рични масла и танини. При влажна 
кашлица трябва да се приемат бил-
ки, богати на полизахариди - това 
ще помогне за неутрализирането и 
омекотяването на храчките. Освен 
това ще помогнат и по-лесно да си 
отидат заедно с токсините и па-
тогените.
1. Мента

Запарка 
от мента, 
както и чай 
с добавя-
не на листа 
от мента - 
проверено 
с р е д с т в о 
при про-
дължител-
на кашли-
ца. Проти-
вовъзпали-
телно сред-
ство при бронхит, фарингит, синузит 
и ангина. Помага и при сърцебиене, 
раздразнителност и нервност.

Приготвяне: Сушени листа от 
мента се изсипват в 250 мл вряща 
вода и престояват под капак поло-
вин час. Добавяте една трета от ча-
шата в обикновен чай или напит-
ка, разредена 1:1 с преварена вода. 
Приемайте 3-5 пъти на ден от тази 
напитка. 

2. Подбел
Отварата  от листа-

та на това растение се 
характеризира с отх-
рачващ ефект, премах-
ва спазмите и болките в 
гърлото.

Приготвяне: 30 гра-
ма сухи листа и 250 мл 
вода се поставят на вод-
на баня. Варят се 30 минути, охлаж-
дат се и сместа се прецежда. Прие-
майте отварата 3 пъти на ден по 1 
супена лъжица.
      3. Мащерка

 

Мащерката помага при 
главоболие (включително и мигре-
на) и нервно напрежение. Чаят от ма-
щерка е много полезен - успокоява 
болки в гърлото, води до по-лесно 
отхрачване, унищожава микробите.

Приготвяне: Изсипете щипка су-

Излекувайте кашлицата
 с растения ха мащерка в 250 мл гореща вода 

(не вряща!). Оставете за 20 минути 
и след това добавете чаена лъжичка 
мед. Приемайте по 5-7 чаши на ден.

 4. Липа

 Липата има свойството да пови-
шава имунната защита на организма 
и така да го предпазва от боледува-
не. Настойката от липов цвят е мно-
го ефективна при суха кашлица или 
трудно отхрачване. Тя подпомага от-
храчването, омекотява храчките, от-
странява бронхоспазмите.

Приготвяне: В чаша вряла вода 
слагате супена лъжица от сухи или 
прясно нарязани цветя. Оставяте на-
стойката за половин час, след това 
прецеждате. Приемайте малко пре-
ди ядене половин чаша 3-4 пъти на 
ден.

5. Бръшлян
Листата от бръшлян много пома-

гат при отстраняване на храчките. 
Освен това бръшлянът има антис-
пазматични, антивирусни и имунно-
укрепващи свойства.

Приготвяне: 1 супена лъжица от 
листата на бръшлян се поставят в 
чаша вряла вода, прецеждате и до-
бавяте в обикновения чай.

 6. Хвойна, ела, кедър
При продължителна бронхиална 

кашлица няма по-добро лекарство 
от чая с иглички. Той подобрява от-
храчването, облекчава възпалител-
ните процеси, улеснява дишането, 
има антибактериални свойства.

Приготвяне: В 500 мл гореща во-
да поставяте игличките от растения-
та и оставете да кипят на средна тем-
пература за 20 минути. Охладете, из-
цедете и пийте колкото е възможно 
по-често през деня. Може да доба-
вите мед, плодове - къпини, малини.

 7. Лавандула

Лавандулата се използва при из-
гаряния, акне или главоболие. Ете-
ричното масло от лавандула е ефек-
тивно средство за вдишване. Пре-
поръчва се при бронхит, ларингит 
и пневмония.

Приготвяне: 2-4 капки масло от 
лавандула, разредени в 1 л гореща 
вода. Използва се в инхалатори.

 8. Евкалипт
 Евкалиптовото етерич-

но масло за кратко вре-
ме може да премахне 
храчките, да убие ви-
русите и бактериите 

и да повиши имунната за-
щита на организма. Използва се в 
инхалатори.

Приготвяне: Сложете топла вода 
в голям съд, сложете 3-5 капки мас-
ло, дишайте и след това покрийте с 
кърпа. Друг вариант е да поставите 
съд с ароматизирана вода в стаята 
на пациента. 
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Митарствата на 
българин от трявна

От стр. 1
Благодарение на Бу-

курещкия договор се 
сключва мир между те-
зи държави. Междусъ-
юзническата война за-
почва на 16 юни 1913 
година. Две седми-
ци след нейното нача-
ло България попада в 
тежко военно положе-
ние. Докато по-голяма-

та част от българските 
войски воюват в Маке-
дония, страната ни е на-
падната от румънската 
и османската армия. 
България няма възмож-
ност за отбрана и зато-
ва на 5 юли българско-
то правителство обявя-
ва, че иска примирие с 
останалите балкански 
държави. За да дока-

Áóêóðåùêèÿò äîãîâîð
же сериоз-
ните си на-
мерения за 
с к л ю ч в а -
не на мир, 
с т р а н а т а 
ни обеща-
ва да отс-
тъпи Южна 
Добруджа 
на Румъ-

ния. Това е причината 
тогавашният румънски 
министър-председа-
тел Титу Майореску да 
покани враждуващите 
държави за преговори 
в Букурещ. На 13 юли 
българската делегация 
пристига в румънската 
столица.

 На 21 юли 1913 го-
дина България стига 

до споразумение с Ру-
мъния. Страната ни се 
съгласява да отстъпи 
на румънците терито-
риите на север и изток 
от линията Тутракан – 
Екрене, включително 
и двете селища. Отно-
шенията на България 
с Гърция и Сърбия за-
почват да се подобря-
ват чак на 24 юли. То-
гава страната ни при-
знава за сръбска те-
ритория земите, които 
се намират на запад от 
вододела на Вардар и 
Струма, както и горното 
поречие на река Стру-
мешница. Постигане-
то на споразумение с 
Гърция се оказва мно-
го трудна задача за Бъл-

гария. Причината е, че 
гърците искат цялата 
Егейска област. Накрая 
след редица прегово-
ри се стига до решени-
ето за българо-гръцка 
граница да се определи 
територията по билото 
на Беласица до устието 
на река Места. Това оз-
начава, че в пределите 
на Гърция попадат гра-
дове, които преди това 
България е извоювала 
от Османската импе-
рия. Сред тях са Сяр, 
Драма, Кавала. Утеха за 
българите е, че в наши-
те земи остават Пирин-
ската област, както и За-
падна Тракия. 

Въпреки че пости-
га относителен мир 

на Балканския полуос-
тров, Букурещкият до-
говор ощетява Бълга-
рия и това е причината 
страната ни да се при-
съедини към Централ-
ните сили по време на 
Първата световна вой-
на. Окончателният ва-
риант на Букурещкия 
договор е под писан на 
28 юли 1913 година. То-
гава започва незабавна 
демобилизация на во-
енните сили и се уреж-
да размяната на во-
еннопленници между 
държавите. 

Букурещкият дого-
вор остава в историята 
като едно от най-проти-
воречивите споразуме-
ния за мир. 

Áèòêàòà ïðè Êëþ÷
На 29 юли 1014 г. при с. Ключ ста-

ва една от най-жестоките битки в 
българската история. Тя е кулмина-
ция на войната между България и 
Византия, която започва в края на 
X и продължава до XI в. През този 
период България губи голяма част 
от мощта си и нейните източни зе-
ми се превръщат в бойно поле за 
сражения между руси и византий-
ци. Малко след пристигането си у 
нас киевският княз започва да пла-
нира нападение срещу Константи-
нопол. Това се оказва грешен ход, 
тъй като Светослав I е победен от 
тогавашния византийски импера-
тор Йоан Цимисхий. Това е причи-
ната през 971 г. Византия да зав-
ладее голяма част от българските 
територии на изток. По този начин 
Византийската империя смята, че е 
сложила край 
на българска-
та държава. 
Затова вла-
стите във Ви-
зантия опре-
делят като не-
п о д ч и н е н и е 
и з б у х в а н е -
то на българ-
ско въстание 
в района око-
ло Преслав. 
Водачи на то-
зи бунт са Да-
вид, Мойсей, 
Арон и Саму-
ил. Те успя-
ват да възста-
новят голяма 
част от българските земи. 

Затова през 986 г. византийският 
император Василий II предприема 
поход срещу българите. След про-
вала на византийците при Траяно-
ви врата Самуил е провъзгласен за 
управник на българите и установя-
ва своето средище в Охрид. 

 В началото на XI век Византия 
предприема редица атаки срещу 
България, което води до отслабва-
не на нашите сили и загуба на мно-
го български територии. 

Въпреки всичко решаващата 
битка е сражението при село Ключ 
през 1014 г. Българският владетел 
изгражда отбранителната си база 
в Струмица. Тази крепост е разпо-
ложена на пътен възел от Солун и 
Тракия, към горното поречие на 
река Вардар. Император Василий 

II започва своя поход срещу бълга-
рите, като пресича Рупелския про-
лом, а след това поема на запад - 
към река Струмешница. Около село 
Ключ, което се намира между пла-
нините Беласица и Огражден, ви-
зантийската армия се натъква на 
масивно дървено укрепление, на-
правено от българите. Византий-
ците са изправени пред сериозно 
препятствие, докато един от пъл-
ководците - Никифор Ксифий, не 
открива обходен път. Така визан-
тийската армия успява да заобико-
ли укреплението, без да бъде забе-
лязана, и на 29 юли 1014 г. напада 
българите в гръб. Българската вой-
ска претърпява тежко поражение. 
Броят на загиналите е значителен, а 
пленените войници са ослепени по 
заповед на Василий II. Това е причи-

ната императорът да бъде известен 
в българската история като един от 
най-големите българоубийци. Бит-
ката при Ключ не слага край на бъл-
гарско-византийската война, но по-
следиците от нея постепенно водят 
до края на Първата българска дър-
жава. След като вижда голяма част 
от своята българска армия ослепе-
на, цар Самуил получава инсулт и 
на 6 октомври 1014 г. умира. 

Наследниците му се опитват ня-
колко години да стабилизират дър-
жавата, но войската е изморена от 
дългата война, а държавата е пред 
фалит. 

Така през 1018 г. България губи 
независимостта си и попада под 
византийска власт. 

Страната ни остава във владение 
на Византия близо 2 века. 

През 1874 г. в Трявна на семей-
ство Виткови се ражда момче, кое-
то е кръстено Виктор. През 1876 г. 
баща му Христо е участник в Април-
ското въстание и е убит. Виктор 
е осиновен от чичо си Бо-
гдан, който няма деца. 

Момчето учи до 
четвърто отде-
ление в мест-
ното учи-
лище, а 
след това 
в Габрово 
в Априло-
вската гим-
назия, коя-
то завърш-
ва през 1894 
г. Взимат го 
войник и две 
години служи ка-
то пехотинец във Ве-
ликотърновския полк. Ра-
боти 4 г. като учител в родния 
си град, после още 3 г. в Алфатар и 
2 г. в Силистра. 

През 1903 г. се записва студент 
в Киевския университет. Завършва 
университета през 1908 г. със специ-
алност география и ботаника. Връща 
се в България и кандидатства за ра-
бота в БАН, но му отказват, защото 
няма вакантна длъжност. Тогава мо-
ли побащимия си  да му отпусне ня-
какви средства, с които да се върне 
в Русия и там да потърси работа. Бо-
гдан му дава 1500 лв. и Виктор прис-
тига отново в Киев, но и там не мо-
же да си намери работа. Затова оти-
ва във Варшава, където го взимат за 
университетски преподавател. За 4 
месеца научава много добре полски 
език и започва да преподава на него, 
въпреки че това е забранено, защо-
то страната се води руска губерния, 
където официален език е руският. 

Това продължава до 1917 г. Вик-
тор Витков е избран за професор и 
декан на географския факултет. Полу-
чава заплата 500 злоти, когато сред-
ната за страната е 240.  Настаняват го 
в 4-стаен апартамент, който той ку-
пува след 2 години. През 1922 г. се 
жени за Ядвига Маринковска, с 14 г. 
по-млада от него, дъщеря на крупен 
фабрикант. По внушение на тъста си 
променя името си на Винценти Витос 
и чрез него се включва в елита на 

полското общество. През 1929 г. е на-
значен за зам.-министър на земеде-
лието, а след това минава на дипло-
матическо поприще като посланик 

в Нова Зеландия, 
Австралия и 

Канада. В 
Отава 

г о 

з а -
варва 

н а ч а л о -
то на Втора-

та световна война. 
Полша е превзета от германците за 
3 седмици. Виктор Витков, вече Вин-
центи Витос, се оказва без работа и 
доходи. Посолството е закрито и ме-
сеци наред той преживява от еми-
грантски помощи – нощувка и храна 
в общежитие. Все пак той е щастлив, 
защото семейството му е оцеляло в 
тези превратни години. 

През 1942 г. привременното пол-
ско правителство в Лондон предла-
га на Винценти длъжност зам.-минис-
тър на външните работи и той се съ-
гласява. Заплата не се полага, а само 
квартира и храна. На 9 май 1945 г. се 
слага край на Втората световна война 
в Европа. Полша става една от най-
големите държави на стария конти-
нент. В нея обаче няма място за хо-
ра като Виктор (Винценти), а също 
така и в България. Той умира през 
ноември 1945 г. в Лондон.

Едва през 1993 г. в Полша си спом-
нят за неговите заслуги и по този 
повод се издава пощенска картичка 
с неговия лик. Сега тя е  смятана от 
колекционерите за уникална пощен-
ска картичка с голяма рядкост, защо-
то е с тираж само 6700 бр., а от нея 
са останали по-малко от една пета.  

Доц. йордан ВасилЕВ, 
д-р по история

ското въстание и е убит. Виктор 
е осиновен от чичо си Бо-
гдан, който няма деца. 

Момчето учи до 
четвърто отде-
ление в мест-
ното учи-
лище, а 

в Нова Зеландия, 
Австралия и 

Канада. В 
Отава 

г о 

ва през 1894 
г. Взимат го 
войник и две 
години служи ка-
то пехотинец във Ве-
ликотърновския полк. Ра-
боти 4 г. като учител в родния 

з а -
варва 

н а ч а л о -
то на Втора-

та световна война. 
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диема

срЯДа, 24 юли
07:00 Загадки в музея
10:30 Конспирация
13:35 География на убийствата
15:30 Вътрешна информация за 

убийството на Джон Ф. Ке-
неди, 

16:45 Смъртносно разузнаване
18:45 Историческата истина
19:50 Втората световна война в 

цветове,  еп. 1
20:55 Тайните на египетските 

пирамиди,  еп. 2
22:00 Ловци на нацисти,  еп. 4
23:00 Забранена история, сезон 2, 

еп. 2
00:00 Конспирация,  еп. 1
01:00 Убийци от древността
02:00 Ловци на нацисти,  еп. 4
03:05 Забранена история, сезон 2, 

еп. 2
04:00 Конспирация,  еп. 1
05:00 География на убийствата,  

еп. 1
05:50 Загадки в музея,  еп. 5

ЧЕтВъртък, 25 юли
07:00 Нашата световна война
10:25 Пърл Харбър: Истината
12:25 101 герои на 20-ти век
16:35 Войната на асовете
18:50 Конспирация,  еп. 1
19:50 Втората световна война в 

цветове,  еп. 2
21:00 Рим: Първата световна су-

персила,  еп. 1
22:00 Ловци на нацисти,  еп. 5
23:00 Забранена история,  еп. 2
23:55 Средновековните мъртъв-

ци, сезон 3, еп. 4
00:55 Убийци от древността
01:50 Ловци на нацисти,  еп. 5
03:00 Забранена история,  еп. 2
03:55 Средновековните мъртъв-

ци, сезон 3, еп. 4
04:50 География на убийствата,  

еп. 2
05:55 Загадки в музея, еп. 6

ПЕтък, 26 юли
07:00 Тайните на великите бри-

тански замъци
07:55 Тайните на великите бри-

тански замъци
13:50 Елизабет и нейните врагове
16:50 В търсене на “Ориент Екс-

прес”,  еп. 1
17:50 В търсене на “Ориент Екс-

прес”,  еп. 2
18:50 Средновековните мъртъв-

ци, сезон 3, еп. 4
19:50 Втората световна война в 

цветове,  еп. 3
21:00 Рим: Първата световна су-

персила,  еп. 2
22:00 Моят живот в хитлеристка 

Германия,  еп. 1
23:00 Забранена история,  еп. 5
23:55 Американски принцеси за 

милиони долари,  еп. 3
01:00 Убийци от древността
02:00 Моят живот в хитлеристка 

Германия,  еп. 1
03:10 Забранена история,  еп. 5
04:05 Американски принцеси за 

милиони долари,  еп. 3
05:00 География на убийствата,  

еп. 3
05:55 Загадки в музея,  еп. 7

съБОта, 27 юли
07:00 Страхотни изобретения,  еп. 

8
07:30 Загадки в музея,  еп. 7
08:25 Загадки в музея,  еп. 8
09:20 В търсене на съкровището 

на нацистите,  еп. 4
10:25 Тайната война,  еп. 7
11:30 Тайната война,  еп. 8
12:40 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера,  еп. 1
13:50 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия,  еп. 1

14:55 Мъртвият викинг,  еп. 4
15:55 Бойни кораби,  еп. 4
16:55 Моят живот в хитлеристка 

Германия,  еп. 2
18:05 Вулканични одисеи, сезон 2, 

еп. 3
19:00 Вулканични одисеи, сезон 2, 

еп. 4
19:50 Личният живот на историче-

ските личности,  еп. 4
20:55 Историческата истина,  еп. 3
22:00 Убийци от древността,  еп. 4
23:05 Митични зверове,  еп. 5
00:00 Машини за убиване,  еп. 4
01:05 Въоръжени мъже: Изкуство-

то на войната,  еп. 4
02:05 Средновековните мъртъв-

ци, сезон 3, еп. 7
03:05 Мистериите на кралските 

убийства,  еп. 1
04:05 Загадки в музея, сезон 9, еп. 

13
05:00 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

1
05:50 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 7
нЕДЕлЯ, 28 юли

06:20 Страхотни изобретения, 
сезон 2, еп. 12

07:10 Загадки в музея, сезон 8, еп. 
10

08:00 Загадки в музея, сезон 5, еп. 
7

09:00 Загадки в музея, сезон 5, еп. 
8

09:50 Наполеон: Кампанията в 
Египет,  еп. 1

11:00 Вулканични одисеи, сезон 2, 
еп. 3

11:55 Вулканични одисеи, сезон 2, 
еп. 4

12:50 Най-големите измами в 
историята,  еп. 1

13:50 Най-големите измами в 
историята,  еп. 2

14:50 Най-големите измами в 
историята,  еп. 3

15:50 Конспирация,  еп. 8
16:50 Конспирация,  еп. 9
17:40 Конспирация,  еп. 10
18:45 Мистерията на катакомбите, 
20:00 Смъртносно разузнаване,  

еп. 4
21:00 Краят на империята,  еп. 1
22:00 Историческата истина,  еп. 4
23:00 Тайната война,  еп. 5
00:00 Тайната война,  еп. 6
01:00 Изгубеният град на гладиа-

торите, 
02:05 Мистериите на кралските 

убийства,  еп. 2
03:05 Мистериите на кралските 

убийства,  еп. 3
04:05 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

2
05:00 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

3

05:50 Страхотни изобретения, 
сезон 2, еп. 8

ПОнЕДЕлник, 29 юли
06:20 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 13
07:05 Втората световна война: 

цената на империята,  еп. 8
08:10 Втората световна война: 

цената на империята,  еп. 9
09:10 Втората световна война: 

цената на империята,  еп. 10
10:10 Втората световна война: 

цената на империята,  еп. 11
11:15 Втората световна война: 

цената на империята,  еп. 12
12:20 Втората световна война: 

цената на империята,  еп. 13
13:20 “Проект “”Нацизъм”””,  еп. 1
14:30 “Проект “”Нацизъм”””,  еп. 2
15:40 “Проект “”Нацизъм”””,  еп. 3
16:45 Първите цивилизации,  еп. 1
17:45 Първите цивилизации,  еп. 2
18:50 Американски принцеси за 

милиони долари,  еп. 3
19:55 Втората световна война в 

цветове,  еп. 4
21:00 Рим: Първата световна су-

персила,  еп. 3
22:00 Моят живот в хитлеристка 

Германия,  еп. 2
23:00 Забранена история, сезон 5, 

еп. 1
00:00 Смъртносно разузнаване,  

еп. 2
00:55 Убийци от древността,  еп. 9
02:00 Моят живот в хитлеристка 

Германия,  еп. 2
03:10 Забранена история, сезон 5, 

еп. 1
04:10 Смъртносно разузнаване,  

еп. 2
05:05 География на убийствата,  

еп. 4
ВтОрник, 30 юли

06:00 Загадки в музея,  еп. 8
07:00 Първите цивилизации,  еп. 1
08:00 Първите цивилизации,  еп. 2
09:10 Първите цивилизации,  еп. 3
10:20 Първите цивилизации,  еп. 4
11:30 Осем дни, които създадоха 

Рим,  еп. 1
12:30 Осем дни, които създадоха 

Рим,  еп. 2
13:30 Осем дни, които създадоха 

Рим,  еп. 3
14:30 Осем дни, които създадоха 

Рим,  еп. 4
15:30 Гениите на модерния свят,  

еп. 1
16:35 Гениите на модерния свят,  

еп. 2
17:40 Гениите на модерния свят,  

еп. 3
18:55 Смъртносно разузнаване,  

еп. 2
19:55 Втората световна война в 

цветове,  еп. 5
21:00 Рим: Първата световна су-

персила,  еп. 4
22:00 Да избягаш от Хитлер,  еп. 1
23:00 Забранена история, сезон 5, 

еп. 5
00:00 Историческата истина,  еп. 4
01:10 Забранена история,  еп. 1
02:10 Да избягаш от Хитлер,  еп. 1
03:20 Забранена история, сезон 5, 

еп. 5
04:20 Историческата истина,  еп. 4
05:20 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 1

срЯДа, 31 юли
06:10 Загадки в музея,  еп. 9
07:05 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

10
07:55 Загадки в музея, сезон 9, еп. 

4
08:50 Загадки в музея, сезон 9, еп. 

5
09:45 Загадки в музея, сезон 9, еп. 

6
10:40 Конспирация,  еп. 7
11:40 Конспирация,  еп. 8
12:40 Конспирация,  еп. 9
13:40 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 4
14:40 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 5
15:35 Смъртоносно известна ДНК,  

еп. 1
16:40 Смъртоносно известна ДНК,  

еп. 2
17:40 Смъртоносно известна ДНК,  

еп. 3
18:45 Историческата истина,  еп. 4
19:55 Втората световна война в 

цветове,  еп. 6
21:00 Египетски загадки,  еп. 1
22:00 Да избягаш от Хитлер,  еп. 2
23:00 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт,  еп. 1
00:10 Конспирация,  еп. 2
01:05 Забранена история,  еп. 2
02:00 Да избягаш от Хитлер,  еп. 2
03:00 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт,  еп. 1
04:10 Конспирация,  еп. 2
05:00 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 2
05:55 Загадки в музея,  еп. 10

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст
06:05 Загадки в музея,  еп. 11
07:00 Загадки в музея, еп. 1
07:45 Страхотни изобретения, еп. 

4
08:10 Страхотни изобретения, еп. 

5
08:40 Първата световна война в 

числа, еп. 1
09:25 Първата световна война в 

числа, еп. 2
10:20 Първата световна война в 

числа, еп. 3
11:15 Машини за убиване, еп. 1
12:15 Машини за убиване, еп. 2
13:15 Машини за убиване, еп. 3
14:15 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 1
15:15 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 2
16:15 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 3
17:10 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 4
18:15 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 5
19:10 Митични зверове, еп. 1
20:05 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 1
21:05 Египетски загадки, еп. 1
21:55 Джаки без Джак,
23:00 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
00:00 Средновековните мъртъв-

ци, сезон 3, еп. 5
00:50 Забранена история,  еп. 5
01:45 Джаки без Джак,
02:45 Юдея и Рим: Фаталният кон-

фликт, еп. 2
03:45 Средновековните мъртъв-

ци, сезон 3, еп. 5
04:35 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 3
05:20 Загадки в музея,  еп. 11

ПЕтък, 2 аВгУст
06:05 Страхотни изобретения, еп. 

1
06:35 Страхотни изобретения, еп. 

2
07:00 Загадки в музея,  еп. 2
07:50 Страхотни изобретения, еп. 

6
08:20 Страхотни изобретения, еп. 

7
08:55 Тайните на великите бри-

тански замъци, еп. 6
09:45 Тайните на великите бри-

тански замъци, сезон 2, еп. 1
10:35 Тайните на великите бри-

тански замъци, сезон 2, еп. 2
11:25 Тайните на великите бри-

тански замъци, сезон 2, еп. 3
12:15 Тайните на великите бри-

тански замъци, сезон 2, еп. 4
13:05 Тайните на великите бри-

тански замъци, сезон 2, еп. 5
13:55 Тайните на великите бри-

тански замъци, сезон 2, еп. 6
14:45 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха история-
та, еп. 1

15:40 Хенри и Ан: Любовниците, 
които промениха история-
та, еп. 2

16:30 История за две сестри, се-
зон 2, еп. 1

17:25 История за две сестри, се-
зон 2, еп. 2

18:20 История за две сестри, се-
зон 2, еп. 3

19:10 Средновековните мъртъв-
ци, сезон 3, еп. 5

20:05 Юдея и Рим: Фаталният кон-
фликт, еп. 2

21:05 Египетски загадки, еп. 2
22:00 Изгубеният град на гладиа-

торите,
23:00 Реформацията: Свещената 

война на Европа,
00:00 Американски принцеси за 

милиони долари, сезон 2, 
еп. 1

00:55 Забранена история,  еп. 4
01:45 Изгубеният град на гладиа-

торите,
02:50 Реформацията: Свещената 

война на Европа,
03:45 Американски принцеси за 

милиони долари, сезон 2, 
еп. 1

04:30 География на убийствата, 
сезон 2, еп. 4

05:15 Загадки в музея,  еп. 12
съБОта, 3 аВгУст

06:05 Страхотни изобретения, еп. 
3

06:30 Страхотни изобретения, еп. 
4

07:00 Тайните на великите бри-
тански замъци, еп. 1

07:55 Страхотни изобретения, еп. 
8

08:35 Загадки в музея,  еп. 9
09:20 Загадки в музея,  еп. 10
10:10 Опасна Земя, еп. 1
11:05 Невидимият град на Рим,
12:05 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 5
13:05 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 6
14:10 Дубровник: Републиката, 

еп. 1

15:05 Мъртвият викинг, еп. 5
16:00 Митове и чудовища, еп. 3
16:50 Наполеон, еп. 1
18:00 Опасна Земя, еп. 1
19:00 Опасна Земя, еп. 2
20:00 Личният живот на историче-

ските личности, еп. 5
20:55 Историческата истина, еп. 4
22:00 Убийци от древността, еп. 5
22:45 Митични зверове, еп. 6
23:40 Машини за убиване, еп. 5
00:40 Въоръжени мъже: Изкуство-

то на войната, еп. 5
01:30 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
02:25 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 5
03:15 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

4
03:55 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

5
04:40 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 8
05:10 Страхотни изобретения, еп. 

5
05:35 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

8
нЕДЕлЯ, 4 аВгУст

06:20 Страхотни изобретения, еп. 
5

07:15 Тайните на великите бри-
тански замъци, еп. 2

08:05 Страхотни изобретения, еп. 
9

08:35 Загадки в музея, сезон 5, еп. 
9

09:20 Загадки в музея, сезон 5, еп. 
10

10:10 Наполеон: Кампанията в 
Египет, еп. 2

11:10 Опасна Земя, еп. 1
12:05 Опасна Земя, еп. 2
13:00 Първите цивилизации, еп. 1
14:05 Първите цивилизации, еп. 2
15:05 Геният на Мария Кюри - Же-

ната, която освети планета-
та,

16:10 Джаки без Джак,
17:10 Наполеон: Кампанията в 

Египет, еп. 1
18:15 Наполеон: Кампанията в 

Египет, еп. 2
19:15 Реформацията: Свещената 

война на Европа,
20:15 Смъртносно разузнаване, 

еп. 5
21:05 Краят на империята, еп. 2
22:00 Тайните на Забранения град 

в Китай,
23:00 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 5
00:00 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 6
01:00 Джаки без Джак,
02:00 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 6
02:55 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
03:45 Загадки в музея,  еп. 6
04:30 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

7
05:10 Страхотни изобретения, 

сезон 2, еп. 9
05:40 Загадки в музея, сезон 8, еп. 

10
ПОнЕДЕлник, 5 аВгУст

06:30 Страхотни изобретения, еп. 
6

07:05 Загадки в музея,  еп. 3
08:00 Хенри и Ан: Любовниците, 

които промениха история-
та, еп. 2

08:45 Нашата световна война, еп. 
1

09:55 Нашата световна война, еп. 
2

11:00 Нашата световна война, еп. 
3

12:10 Тридесетгодишната война - 
Желязната ера, еп. 1

13:10 Тридесетгодишната война - 
Желязната ера, еп. 2

14:05 Тридесетгодишната война - 
Желязната ера, еп. 3

15:05 Как Пътят на коприната 
създаде света, еп. 1

16:05 Как Пътят на коприната 
създаде света, еп. 2

17:10 Как Пътят на коприната 
създаде света, еп. 3

18:10 Геният на Мария Кюри - Же-
ната, която освети планета-
та,

19:10 Американски принцеси за 
милиони долари, сезон 2, 
еп. 1

20:05 Машините на войната, еп. 1
21:05 Египетски загадки, еп. 3
22:00 Подемът на цивилизацията, 

еп. 1
23:00 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 1
00:00 Смъртносно разузнаване, 

еп. 3
00:55 Забранена история,  еп. 5
01:45 Подемът на цивилизацията, 

еп. 1
02:45 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 1
03:40 Смъртносно разузнаване, 

еп. 3
04:25 География на убийствата, 

сезон 2, еп. 5
05:10 Загадки в музея,  еп. 13
05:55 Забранена история, сезон 5, 

еп. 2
ВтОрник, 6 аВгУст

07:00 Загадки в музея,  еп. 4
07:50 Загадки в музея,  еп. 5
08:35 Гениите на модерния свят, 

еп. 3
09:40 Митични зверове, еп. 1
10:35 Митични зверове, еп. 2
11:30 Митични зверове, еп. 3
12:25 Митични зверове, еп. 4
13:15 Митични зверове, еп. 5
14:10 Историческата истина, еп. 1
15:15 Историческата истина, еп. 2
16:15 Историческата истина, еп. 3
17:15 Историческата истина, еп. 4
18:15 Тайните на Забранения град 

в Китай,
19:15 Смъртносно разузнаване, 

еп. 3
20:05 Машините на войната, еп. 2
21:05 Египетски загадки, еп. 4
22:00 Подемът на цивилизацията, 

еп. 2
23:00 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 2
00:00 Тайните на Забранения град 

в Китай,
01:10 Забранена история,  еп. 2
02:05 Подемът на цивилизацията, 

еп. 2
03:05 Тридесетгодишната война - 

Желязната ера, еп. 2
04:10 Тайните на Забранения град 

в Китай,
05:10 География на убийствата, 

сезон 3, еп. 1

срЯДа, 24 юли
05:50 „Камиони по леда“ 
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър” 
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Етажна собственост”  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”, сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ , сезон 10
15:00 „Среднощен ездач”  
16:00 „Питайте Джим”  
17:00 „Програмиран” 
19:00 „В.И.П” , сезон 2
20:00 „Военни престъпления” , 

сезон 10
21:00 „Етажна собственост” , 

сезон 2
22:00 „Рамбо 3” – екшън с уч. на 

Силвестър Сталоун, Ри-
чард Крена, Къртууд Смит 
и др.

00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар
03:20 „Национална лотария” /п/

ЧЕтВъртък, 25 юли
05:50 „Камиони по леда“ 
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър” 
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим” , сезон 4 

/п/
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Етажна собственост”  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”, сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ , сезон 10
15:00 „Среднощен ездач”  
16:00 „Питайте Джим” 
17:00 „Войници на съдбата” – 

приключенски екшън с уч. 
на Крисчън Слейтър, Шон 
Бийн, Винг Реймс, Джеймс 
Кромуел, Колм Мийни, 
Доминик Монаган, Фреди 
Родригес, Чарли Бюли и 
др. /п/

19:00 „В.И.П” , сезон 2
20:00 „Военни престъпления” , 

сезон 10
21:00 „Етажна собственост” , 

сезон 2
22:00 „Агент Солт” – екшън с уч. 

на Анджелина Джоли, Лив 
Шрайбър, Чиуетел Еджио-
фор, Андре Броуър и др.

00:00 „Военни престъпления”

ПЕтък, 26 юли
05:50 „Камиони по леда“ 
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър” 
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Етажна собственост”  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”, сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ , сезон 10
15:00 „Среднощен ездач”  
16:00 „Питайте Джим” 
16:50 „Светкавичен удар”  -   ек-

шън-комедия  с уч. на 
Джеки Чан, Анита Юен, 
Майкъл Уонг  и др. 

19:00 „В.И.П” , сезон 2
20:00 „Военни престъпления”
21:00 „Етажна собственост” , 

сезон 2
22:00 „Бойна кръв” – екшън с уч. 

на Ник Нолти, Том Харди, 
Джоел Едгъртън, Джени-
фър Морисън, Кевин Дън, 
Ноа Емерих, Дензъл Уита-
кър и др.

01:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика  

03:20 Еротичен телепазар
съБОта, 27 юли

05:30 „Щурите съседи” , сезон 1, 
2 епизода

08:45 „Комисар Рекс“ , сезон 11, 2 
епизода

11:00 „Джеси Стоун: Неочаквани 
промени” 

12:50 „Национална лотария” 
13:30 „Изкуството на войната: 

Възмездието”
15:10 „Крепост: Отново зад 

решетките” –  екшън-фан-
тастика с уч. на Кристоф 
Ламбер, Лиз Мей Браз, 
Уили Гарсон, Пам Гриър, 
Дейвид Робърсън и др.

17:00 „Бойна кръв” – екшън с уч. 
на Ник Нолти, Том Харди, 
Джоел Едгъртън, Джени-
фър Морисън, Кевин Дън, 
Ноа Емерих, Дензъл Уита-
кър и др. 

20:00 „Браво, момчето ми!” – 
комедия  с уч. на Адам 
Сандлър, Анди Самбърг, 
Лейтън Мийстър, Ванила 
Айс, Тони Орландо, Уил 
Форте, Сюзън Сарандън, 
Майло Вентимиля, Джеймс 
Каан и др.

22:20 „Огън в кръвта” 

нЕДЕлЯ,  28 юли
05:40 „Щурите съседи” 
08:40 „Комисар Рекс“ , сезон 12, 

2 епизода
11:00 „Черната маска: Градът на 

маските” 
13:00 „Без багаж” – предаване за 

туризъм
13:30 „Ритникът на трите нин-

джи” 
15:30 „Браво, момчето ми!” 

18:00 „Агент Солт” – екшън 
с уч. на Анджелина Джоли, 
Лив Шрайбър, Чиуетел 
Еджиофор, Андре Броуър 
и др. 

20:00 „Кралят на скорпионите: 
Походът на силата” – прик-
люченски екшън с уч. на 
Виктор Уебстър, Елън 
Холман, Уил Кемп, Бари 
Бостуик, Рутгер Хауър, 
М.Емет Уолш и др.

22:10 „Големият удар” – екшън-
комедия с уч. на  Марк 
Уолбърг, Лу Деймънд Фи-
липс, Кристина Апългейт, 
Аври Брукс, Лейни Казан, 
Боким Уудбин, Антонио 
Себато , Елиът Гулд,  Чайна 
Чоу и др.

00:10 „Фрактура” – предаване за 
рок музика

02:45 Еротичен телепазар

ПОнЕДЕлник, 29 юли
05:50 „Камиони по леда“ 
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Етажна собственост”  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”, сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ , сезон 10
15:00 „Среднощен ездач” 
16:00 „Питайте Джим” 
17:00 „Крепост: Отново зад 

решетките” – екшън-фан-
тастика с уч. на Кристоф 
Ламбер, Лиз Мей Браз, 
Уили Гарсон, Пам Гриър, 
Дейвид Робърсън и др. 

19:00 „В.И.П” , сезон 2
20:00 „Военни престъпления” , 

сезон 10
21:00 „Етажна собственост” , 

сезон 2
22:00 „Принуден да убива” –  ек-

шън с уч. на Стивън Сегал, 
Ина Коробкина, Зак Санти-

аго и др.
00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 

ВтОрник, 30 юли
05:50 „Камиони по леда“ 
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
07:50 „Комисар Рекс“
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Етажна собственост”  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”, сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ , сезон 11
15:00 „Среднощен ездач” 
16:00 „Питайте Джим” 
17:00 „Кралят на скорпионите: 

Походът на силата” –   
приключенски екшън с уч. 
на Виктор Уебстър, Елън 
Холман, Уил Кемп, Бари 
Бостуик, Рутгер Хауър, 
М.Емет Уолш и др. 

19:00 „В.И.П” , сезон 2
20:00 „Военни престъпления” , 

сезон 10
21:00 „Етажна собственост” , 

сезон 2
22:00 „Боец“ – драма с уч. на До-

миник Пърсел, Ким Коутс, 
Лоуз Госет Младши, Фамке 
Янсен, Джеймс Каан,  
Майкъл Айрънсайд, Адам 
Бийч, Шийла МакКарти и 
др.

00:00 „Военни престъпления”
01:00 Еротичен телепазар

срЯДа, 31 юли
05:50 „Камиони по леда“ 
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
07:50 „Комисар Рекс“ , сезон 11 
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Етажна собственост”  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”, сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ , сезон 10
15:00 „Среднощен ездач” 
16:00 „Питайте Джим” 
17:00 „Изкуството на войната: 

Възмездието” –  екшън 
с уч. на Антъни “Треч” 
Крис, Уорън Дероса, Сунг 
Хи Лий, Лио Лий, Джанет 
Карол, Браян Фитпатрик и 
др. 

19:00 „В.И.П” , сезон 2

20:00 „Военни престъпления” , 
сезон 10

21:00 „Етажна собственост” , 
сезон 2

22:00 „Терминатор: Бунтът на 
машините” – екшън-фан-
тастика с уч. на Арнолд 
Шварценегер, Ник Стал, 
Клеър Дейнс, Дейвид Анд-
рюс, Каролин Хенеси и др.

00:20 „Военни престъпления”
01:15 Еротичен телепазар
03:30 „Национална лотария” 

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст
05:50 „Камиони по леда“ 
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
07:50 „Комисар Рекс“ , сезон 11 
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Етажна собственост”  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”, сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ , сезон 11
15:00 „Среднощен ездач” 
16:00 „Питайте Джим” 
17:00 „Ритникът на трите нин-

джи” –  приключенски 
екшън с уч. на Виктор Уонг, 
Макс Елиът Слейд, Шон 
Фокс, Дж. Евън Бонифант, 
Каролайн Джунко Кинг, 
Дъстин Нгуиен и др. 

19:00 „В.И.П” , сезон 2
20:00 „Военни престъпления” , 

сезон 11
21:00 „Етажна собственост” , 

сезон 2
22:00 „Пауър Рейнджърс”   –   

приключенски екшън с уч. 
на Дакр Монгомъри, Нао-
ми Скот, Елизабет Банкс, 
Луди Лин, Беки Джи, Бра-
йън Кранстън, Бил Хейдър 
и др.

00:30 „Военни престъпления” , 
сезон 11 

01:30 Еротичен телепазар
ПЕтък, 2 аВгУст

05:50 „Камиони по леда“ 
06:50 „Уокър - тексаският рейн-

джър”  
07:50 „Комисар Рекс“ , сезон 11 
09:10 „Питайте Джим”
10:00 „Среднощен ездач”
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Етажна собственост”  
13:00 „Уокър - тексаският рейн-

джър”, сезон 2
14:00 „Комисар Рекс“ , сезон 11

15:00 „Среднощен ездач” 
16:00 „Питайте Джим” 
17:00 „Боец“ – драма с уч. на До-

миник Пърсел, Ким Коутс, 
Лоуз Госет Младши, Фамке 
Янсен, Джеймс Каан,  
Майкъл Айрънсайд, Адам 
Бийч, Шийла МакКарти и 
др. 

19:00 „В.И.П” , сезон 2
20:00 „Военни престъпления” , 

сезон 11 
21:00 „Етажна собственост” , 

сезон 2
22:00 „Z-та световна война” –  ек-

шън с уч. на Брад Пит, Ми-
рей Инос, Матю Фокс, Дей-
вид Морз, Джеймс Бадж 
,  Даниела Кертеш, Илайз 
Гейбъл,  Дейвид Андрюс, 
Ерик Уест, Пиерфранческо 
Фавино и др.

00:15 „Военни престъпления” , 
сезон 11 

01:15 „Фрактура” – предаване за 
рок музика  

03:40 Еротичен телепазар
съБОта, 3 аВгУст

06:00 „Щурите съседи” 
08:45 „Комисар Рекс“ , сезон 12, 

2 епизода
11:00 „Джеси Стоун: Тънък  лед” 

– криминален филм с уч. 
на Том Селек, Кати Бейкър, 
Кол Суддут, Лесли Хоуп,  
Стивън Макхати, Уилям 
Садлър,  Джесика Хект и 
др.

12:50 „Национална лотария” 
13:20 „Аса и осмици” – уестърн 

с уч. на Тим МакКой, Луана 
Уолтърс, Уилър Оакман, 
Дж. Франк Глендън, Чарлз 
Стивънс, Ърл Ходинс и др.

15:00 „Свободна територия”   –  
екшън с уч. на Робърт Дю-
вал, Кевин Костнър, Анет 
Бенинг, Майкъл Гамбън, 
Майкъл Джетър, Диего 
Луна, Джеймс Русо и др.

18:00 „7 секунди“ – екшън-три-
лър с уч. на Уесли Снайпс, 
Тамзин Аутуйет, Доби 
Опарей, Пити-Лий Уилсън, 
Джордина Райланс и др.

20:00 „Дюс Бигалоу: Европей-
ското жиголо” – комедия 
с уч. на Роб Шнайдер, Еди 
Грифин, Тил Швайгър, Йе-
рун Крабе,  Хана Вербуум, 
Карлос Понсе, Дъглас Силс 
и др.

21:40 „Револвер” – екшън с уч. 
на Джейсън Стейтъм, Рей 
Лиота, Винсънт Пастор, 
Андре Бенджамин, Терънс 
Мейнард, Андрю Хауърд, 
Марк Стронг, Франческа 
Анис и др.

00:00 „Резервни убийци” – ек-
шън-трилър с уч. на Чоу 
Юн-Фат, Мира Сорвино, 
Майкъл Рукър, Дани Тре-
хо, Юрген Прохнов , Тил 
Швайгер, Карлос Гомез и 
др.

00:50 Еротичен телепазар
нЕДЕлЯ, 4 аВгУст

05:45 „Щурите съседи” , сезон 2, 
2 епизода

08:45 „Комисар Рекс“ , сезон 12, 
2 епизода

11:00 „Аса и осмици” – уестърн 
с уч. на Тим МакКой, Луана 
Уолтърс, Уилър Оакман, 
Дж. Франк Глендън, Чарлз 
Стивънс, Ърл Ходинс и др. 

13:00 „Без багаж” – предаване за 
туризъм

13:30 „Юмрукът на трите нин-
джи” –   приключенски 
екшън с уч. на Виктор Уонг, 
Чарлз Непиър, Майкъл 
Тренър, Макс Елиът Слейд, 
Патрик Килпатрик и др.

15:20 „Пауър Рейнджърс”   –   
приключенски екшън с уч. 
на Дакр Монгомъри, Нао-
ми Скот, Елизабет Банкс, 
Луди Лин, Беки Джи, Бра-
йън Кранстън, Бил Хейдър 
и др. 

17:45 „Терминатор: Бунтът на 
машините” – екшън-фан-
тастика с уч. на Арнолд 
Шварценегер, Ник Стал, 
Клеър Дейнс, Дейвид Анд-
рюс, Каролин Хенеси и др. 

20:00 „Горският воин” – приклю-
ченски екшън с уч. на Чък 
Норис, Тери Кисер, Макс 
Гейл, Трейтън Найт и др.

22:10 „Изчезнал по време на 
акция” – екшън с уч. на 
Чък Норис, М.Емет Уолш, 
Джеймс Хонг, Ави Клейм-
бърг, Дейвид Трес и др.

00:10 „Фрактура” – предаване за 
рок музика

02:30 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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Български26 Най-гледаните тв програми

24 юли, срЯДа
06:30 България сутрин 
09:00 Характери
09:30 По следите на храната 
10:00 Райски градини 
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Как да се омъжим за ми-

лионер
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Мъже в сянка
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Дъщеря на закона 
23:15 Похитени 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно  /п./
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова 

25 юли, ЧЕтВъртък
06:30 България сутрин 
09:00 Характери
09:30 По следите на храната 
10:00 Райски градини 
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Как да се омъжим за ми-

лионер
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова 

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х – семеен сери-

ал
23:15 Похитени 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите  

26 юли, ПЕтък
06:30 България сутрин 
09:00 Характери
09:30 По следите на храната 
10:00 Райски градини 
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Операция: История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Доктор Х
23:15 Похитени 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:30 Денят ON AIR     
05:30 Новините ON AIR 

27 юли, съБОта
06:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова 

07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История
09:00 Дарвин, бъдещето на 

видовете – филм
10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Страната на изобретате-

лите  
11:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът  
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Превозвачът 
21:30 Забравени от Бога - кри-

минален сериал
22:30 Град Зеро – фантастика, 

трилър, комедия, Русия

00:10 Новините ON AIR 
00:35 VIB 
01:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров 

04:00 Новините ON AIR 
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR 

28 юли, нЕДЕлЯ
06:00 VIB  
06:30 Характери
07:00 Q&A
08:00 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

09:00 Дарвин, бъдещето на 
видовете – филм

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Страната на изобретате-

лите  
11:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът  
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 18:30 
Новините ON AIR

19:00 Boec.BG – предаване за 
бойни спортове

19:30 Код „Ято“ – военен сери-
ал

20:30 Превозвачът 
21:30 Забравени от Бога - кри-

минален сериал
22:30 Облаците на Силс Мария 

– драма, Франция, Герма-
ния, Швейцария, 2014 г.; 
режисьор: Оливие Асаяс; 
в ролите: Жулиет Бинош, 
Кристен Стюарт, Клоуи 
Грейс Морец, Джони 
Флин и др.

00:40 Новините ON AIR 
01:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
05:00 Новините ON AIR 

05:30 Операция: История 
-  предаване с Росен 
Петров 

29 юли, ПОнЕДЕлник
06:30 България сутрин 
09:00 Характери
09:30 По следите на храната 
10:00 Райски градини 
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Роден със сребърна лъ-

жичка 
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Похитени 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо

30 юли, ВтОрник
06:30 България сутрин 
09:00 Характери
09:30 По следите на храната 
10:00 Райски градини 
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Q&A
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Доктор Х
23:15 Похитени 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR  

05:30 Опорни хора – изпове-
дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова 
31 юли, срЯДа

06:30 България сутрин 
09:00 Характери
09:30 По следите на храната 
10:00 Райски градини 
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Доктор Х
23:15 Похитени 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Операция: История
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A

1 аВгУст, ЧЕтВъртък
06:30 България сутрин 
09:00 Характери
09:30 По следите на храната 
10:00 Райски градини 
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова 

15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR
22:15 Доктор Х
23:15 Похитени 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:10 Денят ON AIR     
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

2 аВгУст, ПЕтък
06:30 България сутрин 
09:00 Характери
09:30 По следите на храната 
10:00 Райски градини 
10:30 Изгряващо слънце
11:30 Законът на любовта
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът
14:30 Операция: История
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Последният еничар
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR 
20:30 Полицейски войни 
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Доктор Х
23:15 Похитени 
00:10 Новините ON AIR 
00:55 Директно  
01:30 Q&A
02:30 Новините ON AIR 
03:00 България сутрин  
04:30 Денят ON AIR     
05:30 Новините ON AIR 

3 аВгУст, съБОта
06:00 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова 

07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История
09:00 Дарвин, бъдещето на 

видовете – филм
10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Страната на изобретате-

лите  
11:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът  
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване 
за Европа и гражданите 
с Милена Милотино-
ва 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Превозвачът 

21:30 Забравени от Бога - кри-
минален сериал

22:30 Те се сражаваха за 
родината – военен, ис-
торически, драма, Русия, 
1975 г; режисьор: Сергей 
Бондарчук, Владимир 
Достал; в ролите:  Васи-
лий Шукшин, Вячеслав 
Тихонов, Cергей Бондар-
чук и др.

01:00 Мултимедия – лайфстайл 
предаване с Даниел Нен-
чев 

02:30 Новините ON AIR 
03:00 Операция: „История“ 

-  предаване с Росен 
Петров 

04:00 Новините ON AIR 
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR 

4 аВгУст, нЕДЕлЯ
06:00 VIB  
06:30 Характери
07:00 Q&A
08:00 Брюксел 1 – предаване 

за Европа и гражданите с 
Милена Милотинова 

09:00 Дарвин, бъдещето на 
видовете – филм

10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Страната на изобретате-

лите  
11:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Превозвачът  
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
14:45 Телепазарен прозорец
15:00 VIB 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно 

предаване с Константин 
Томов 

16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свобода-
та с Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR 18:30 
Новините ON AIR

19:00 Boec.BG – предаване за 
бойни спортове

19:30 Код „Ято“ 
20:30 Превозвачът 
21:30 Забравени от Бога - кри-

минален сериал
22:30 Лятото на пинг понга
00:00 Новините ON AIR 
00:30 VIB 
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR 
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR 
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева 
05:00 Новините ON AIR 

он еър

Фокс

срЯДа, 24 юли
06:02 Последният човек на 

Земята
06:25 Последният мъж на све-

та
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Врагът в моето легло
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:30 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Соларис
22:55 Врагът сред нас
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:45 Семейство Симпсън
01:10 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Агентите на ЩИТ
03:10 Мистър Бийн
03:35 Мистър Бийн
04:00 Отдел „Разследване“
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

ЧЕтВъртък, 25 юли
06:02 Последният човек на 

Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Соларис
13:30 Врагът сред нас
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:30 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Голо оръжие 2 &
22:50 Орвил
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:45 Семейство Симпсън
01:10 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Агентите на ЩИТ
03:10 Мистър Бийн
03:35 Мистър Бийн
04:00 Отдел „Разследване“

04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

ПЕтък, 26 юли
06:02 Последният човек на 

Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Голо оръжие 2 &
13:30 Орвил
14:25 От местопрестъпление-

то: Маями
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:30 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Планетата на маймуните
23:30 Модерно семейство
23:50 От местопрестъпление-

то: Маями
00:45 Семейство Симпсън
01:10 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Агентите на ЩИТ
03:10 Мистър Бийн
03:35 Мистър Бийн
04:00 Отдел „Разследване“
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

съБОта, 27 юли
06:02  От местопрестъпление-

то
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Врагът сред нас
12:05 Врагът сред нас
13:00  От местопрестъп-

лението
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Ваканцията на Мистър 

Бийн
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Планетата на маймуните
22:00 Пришълецът срещу хищ-

ника
00:00 Легион
00:50 Необикновените
01:45 Мистър Бийн
02:15 Мистър Бийн
02:40 Империя
03:25 Империя
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

нЕДЕлЯ, 28 юли
06:02 От местопрестъпление-

то
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Макгайвър
13:00 От местопрестъпление-

то
13:55 Семейство Симпсън
14:30 Голо оръжие 2 &
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Соларис
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Хищници
00:10 Проходът
01:05 Необикновените
01:55 Мистър Бийн
02:15 Мистър Бийн
02:40 Империя
03:25 Империя
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПОнЕДЕлник, 29 юли
06:02Последният човек на 

Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Планетата на маймуните
14:15 От местопрестъпление-

то
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:30 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Любов и Други Катастро-

фи
23:00 Легион
23:50 От местопрестъпление-

то
00:45 Семейство Симпсън
01:10 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:30 Агентите на ЩИТ
03:10 Мистър Бийн
03:35 Мистър Бийн
04:00 Отдел „Разследване“
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

ВтОрник, 30 юли
06:02 Последният човек на 

Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Любов и Други Катастро-

фи
13:30 Семейство Симпсън
14:00 Семейство Симпсън
14:25 От местопрестъпление-

то
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:30 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Господар и командир
23:50 От местопрестъпление-

то
00:45 Семейство Симпсън
01:10 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Агентите на ЩИТ
03:10 Мистър Бийн
03:35 Мистър Бийн
04:00 Отдел „Разследване“
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

срЯДа, 31 юли
06:02 Последният човек на 

Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Господар и командир
14:25 От местопрестъпление-

то
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:30 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
20:55 Мистър и мисис Смит
23:10 Орвил
00:00 От местопрестъпление-

то
00:50 Семейство Симпсън
01:10 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Специален доклад
03:10 Мистър Бийн
03:35 Мистър Бийн
04:00 Отдел „Разследване“
04:50 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

ЧЕтВъртък, 1 аВгУст
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Мистър и мисис Смит
14:00 Семейство Симпсън
14:25 От местопрестъпление-

то
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Голо оръжие 33 и 1/3: 

последната обида
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъпление-

то
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:45 Специален доклад
03:30 Мистър Бийн
04:00 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

ПЕтък, 2 аВгУст
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Голо оръжие 33 и 1/3: 

последната обида
13:30 Орвил
14:25 От местопрестъпление-

то
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Хълк
23:50 От местопрестъпление-

то
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:40 Специален доклад
03:25 Демоните на Да Винчи
04:20 Отдел „Разследване“
05:15 Под наблюдение

съБОта, 3 аВгУст
06:00 От местопрестъпление-

то
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Орвил
12:05 Орвил
13:00 От местопрестъпление-

то
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Любов и Други Катастро-

фи
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:40 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Хълк
22:05 Баскетболни дневници
00:10 Легион
01:05 Необикновените
01:55 Мистър Бийн
02:15 Мистър Бийн
02:40 Империя
03:25 Империя
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

нЕДЕлЯ, 4 аВгУст
06:00 От местопрестъпление-

то
06:40 Макгайвър
07:30 Макгайвър
08:25 Кости
09:15 Кости
10:10 Необикновените
11:05 Макгайвър
12:05 Макгайвър
13:00 От местопрестъпление-

то
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Голо оръжие 33 и 1/3: 

последната обида
16:20 Семейство Симпсън
16:50 Кости
17:45 Кости
18:35 Необикновените
19:30 Мистър и мисис Смит
22:00 Уасаби
00:10 Проходът
01:05 Необикновените
01:55 Мистър Бийн
02:15 Мистър Бийн
02:40 Империя
03:25 Империя
04:10 Семейство Симпсън
04:30 Кости
05:15 Кости

ПОнЕДЕлник, 5 аВгУст
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:45 Хълк
14:25 От местопрестъпление-

то
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Бандитки
23:00 Легион
23:50 От местопрестъпление-

то
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Специален доклад
03:10 Демоните на Да Винчи
04:10 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение

ВтОрник, 6 аВгУст
06:00 Последният човек на 

Земята
06:25 Модерно семейство
06:45 Модерно семейство
07:10 Макгайвър
08:00 Завинаги
08:55 Под наблюдение
09:50 Семейство Симпсън
10:15 Семейство Симпсън
10:45 Хавай 5-0
11:40 Бандитки
13:25 Семейство Симпсън
13:55 Семейство Симпсън
14:25 От местопрестъпление-

то
15:15 Макгайвър
16:10 Завинаги
17:10 Под наблюдение
18:05 Семейство Симпсън
18:30 Семейство Симпсън
19:00 Модерно семейство
19:25 Модерно семейство
20:00 Хавай 5-0
21:00 Нищо за губене
22:55 Орвил
23:50 От местопрестъпление-

то
00:50 Семейство Симпсън
01:15 Семейство Симпсън
01:40 Живите мъртви
02:25 Специален доклад
03:10 Демоните на Да Винчи
04:05 Отдел „Разследване“
04:55 Семейство Симпсън
05:15 Под наблюдение
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ЛЕСНО СРЕДНО ТРУДНО

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

13-ÁÓÊÂÅÍÈ:

“Èìåòî íà ðîçàòà”

12-ÁÓÊÂÅÍÈ:

Çèíåäèí Çèäàí

9-ÁÓÊÂÅÍÈ:

Åêàòåðèíà, Ïàðàëåëêà 

8-ÁÓÊÂÅÍÈ:

Àíèìàòîð, Âîäåíèöà,

Ëàìàðèíà, Ëîêàòîðè,

Ïðåöåíêè, Òàáàêîâà

7-ÁÓÊÂÅÍÈ:
ÀÊÒÈÂÈÀ, Åäèíàöè,

Åïèòåòè 

6-ÁÓÊÂÅÍÈ:
Àíàíèà, Àíîðàê, Àòèëèî,
Ëåíîðà, Îöåíêè, Ïàíåðè,

Ðîòàðè

5-ÁÓÊÂÅÍÈ:
Àìèäè, Àíàëè, Åäèêò,
Èíîâî, Êàòàð, Ëàêåè,
Ëèêðà, Ëèíîí, Ðèàíà,
Ñêðàï, ×èðîç, ×îðàï  

4-ÁÓÊÂÅÍÈ:

Àâåí, Àìèî, Àòåí, Åëåê,

Åðåá, ÈÐÍÀ, Èòàë, Ëîñò,

Îëàâ, Ðèìà, Òåðè, Òîíî 

3-ÁÓÊÂÅÍÈ:

Àêà, Äðþ, Åðà, Èíè, Êîí,

Îäè, ÐÀÐ, Òàë, Òàî, Òèò,

ßíà   

2-ÁÓÊÂÅÍÈ:

Åì, Åð, Îë 

×ðåç ðàçìåñòâàíå íà
áóêâèòå â èìåíàòà íà âúïðîñíàòà

æåíà, ùå ïîëó÷èòå êúäå å
ðîäåíà, íåéíàòà çîäèÿ è

ìарката íà àâòîìîáèëà,
êîéòî êàðà.  

ËÎÐÀ Ê. ÂÚËÊÎÂÀ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
ÅËÈÍ

ÏÅËÈÍ

ТЕЧНАТА
СЪСТАВКА
НА КРЪВТА

ÑÅËÎ ÄÎ
ÑÎÔÈß

ÃÅÐÎÈÍß
ÍÀ ÊÍÓÒ
ÕÀÌÑÓÍ

“ Â ÍÎÊÒÈÒÅ
ÍÀ ÆÈÂÎ-

ÒÀ”

ЗРЕЛОСТЕН
ИЗПИТ

ÑÁÎÐÍÈÖÈ
Ñ ÃÅÎÃÐÀÔ-

ÑÊÈ
ÊÀÐÒÈ

×ÅÐÂÅÍ 
ÑÎ×ÅÍ 

ÀÐÎÌÀÒÅÍ 
ÏËÎÄ

ÊËÀÏÀ,
ØÈÁÚÐ

СИНЕВИНА,
ЛАЗУР

ÌÀÐÊÀ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÇÀ ÕÐÀÍÀ

ИВИЦА ОТ
ГРАМАДНИ
КАМЪНИ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÏÓ×ÈÍÈ

“ÁÎÕÅÌÈ”

ÆÅÍÈÒÁÀ

ПРЕСМЯТА-
НЕ, ИЗЧИСЛЯ-

ВАНЕ

ВИД
КАРТОФЕН

ЧИПС

За да се реши кръгословицата трябва да
 изписвате думите само в посока на

часовниковата стрелка

КРЪСТОСЛОВИЦА ЗА СЪСТАВЯНЕ КРЪГОСЛОВИЦА

ВИЗИТНА КАРТИЧКА
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17
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651287349
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8
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7
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128739645
495168327

 ВИЗИТНА КАРТИЧКА:
Лъка, Рак, Волво.

РЕЧНИК НА СТРАНИЦАТА: ЛИКВОР, НОРМАН.
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„а” 
група, 

II 
кръг

страницата подготви Цветан илиЕВ

черно море 
шокира Цска

алпинистът атанас скатов 
покори девети осемхилядник

Българският алпи-
нист Атанас Скатов по-
кори трети осемхиля-
дник за сезона и общо 
девети в кариерата си. 
Веганът от Сливен се из-
качи на 13-ия по висо-
чина връх на планетата 
- Гашербрум 2, който е 
висок 8035 метра.

Намира се в плани-
ната Каракорум на гра-
ницата между Пакистан 
и Китай. Той е третият 
най-висок връх от маси-
ва Гашербрум.

Сезон 2019 
се превръща 
в най-сил-
ния за Ска-
тов, след ка-
то той има 
изкачени три 
 8-хилядника 
в рамките на 
п о с л е д н и т е 
два месеца.

На 15 май 
българинът 
успя да изка-

тери връх Канчендзьон-
га, третият по височи-
на връх на планетата от 
8586 м. На 12 юли той 
стъпи и на връх Гашер-
брум 1 (8080 метра) и 
само след 2 дни почив-
ка на базов лагер (5050 
метра) се отправи към 
Гашербрум 2. 

С това си постижение 
той се превръща в пър-
вия българин, успял да 
се изкачи на върховете 
Гашербрум 1 и 2 в един 
сезон, и то за 6 дни.

ЦСКА-Со-
фия допус-
на тежка до-
макинска за-
губа с 1:3 от 
Черно море 
и след два 
и з и г р а н и 
шампионат-
ни двубоя 
на "Армия-
та" събра ед-
ва една точ-
ка. Моряците 

ЦАРСКО СЕЛО - АРДА 
(КЪРДЖАЛИ) 0:0
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВ-
ДИВ) - СЛАВИЯ 3:2
0:1 Цветелин Чунчуков 
(3)
1:1 Димитър Илиев (13 
д.)
2:1 Димитър Илиев (21)

3:1 Анте Аралица (27) 
3:2 Радослав Кирилов 
(86) 
БЕРОЕ - ЛУДОГОРЕЦ 2:4
0:1 Жоржиньо (8)
0:2 Жоржиньо (36)
1:2 Йосипович (45-дуз-
па)
1:3 Кешерю (53)

1:4 Кешерю (56)
2:4 Йосипович (90)
БОТЕВ (ПЛОВДИВ) - ДУ-
НАВ (РУСЕ) 3:1 
0:1 Динков (22)
1:1 Неделев (36)
2:1 Неделев (62)
3:1 Неделев (86)
ЕТЪР – ЛЕВСКИ 0:0 

ОстаналитЕ рЕЗУлтати

Лудогорец приклю-
чи с участието си в 
Шампионската лига. 
Това стана, след като 
разградчани загубиха 
от Ференцварош с 2:3 в 
реванша от първия ква-
лификационен кръг на 
"Лудогорец Арена" и с общ резултат 3:5 
напуснаха надпреварата.

Унгарците поведоха с два гола рано-
рано в мача благодарение на Игор Ка-
ратин (17') и Михал Шкварка (21'). Мал-
ко след това Георги Терзиев (24') вър-
на надеждите на разградчани, но про-
пусната дузпа на Якуб Шверчок в 29-
ата минута сякаш пречупи домакините.

През втората част гостите нанесоха 
своя трети удар, който бе дело на Ток-
мак Нгуен (48'). "Зелените" отново вър-
наха едно попадение, след като Марсел 
Хайстер си отбеляза автогол.

Taка Ференцварош ще се изправи 
срещу малтийския Валета, който от-
страни Дюделанж. Разградчани пък ще 
продължат в "шампионския поток" на 
Лига Европа от втория квалификаци-
онен кръг на надпреварата. Утешител-
ната възможност пред "орлите" в тази 
фаза ще e Валур.

Ференцварош 
елиминира 

разградчани

„сините“ 
се класираха 

за втория кръг
Отборът на Левски постиг-

на втора поредна победа в Ли-
га Европа и трета поред от три 
мача под ръководството на 
Петър Хубчев. "Сините" над-
виха за втори път словашкия 
Ружомберок с 2:0 в срещата 
реванш от първия предвари-
телен кръг на втория по си-
ла евротурнир. Отново Дави-
де Мариани откри резултата 
в полза на столичани в 33-ата 
минута, а новата деветка на от-
бора Дени Алар, който дебю-
тира десет минути преди края, 
откри головата си сметка. Лев-

ски гостува в Кипър на 25 юли 
(четвъртък), където от 18,30 
ч. при очаквана 34-градусо-
ва температура ще се изпра-
ви срещу АЕК (Ларнака), който 
отстрани Петроклуб от Мол-
дова след две победи по 1:0.

***
„Армейците” също се кла-

сираха за втория кръг, като 
завършиха 0:0 в срещата ре-
ванш с черногорския Тито-
град. В първия мач победиха 
в София с 4:0.  На 25 юли при-
емат на своя стадион хърват-
ския Осиек.

Завърши първото 
преплуване на целия 
Бургаски залив. Нацио-
налният шампион Цан-
ко Цанев преплува бли-
зо 45 километра от нос 
Емине до Маслен нос 
за 14 часа и 26 минути 
без прекъсване в откри-
то море и постигна ис-
торически рекорд. За 
първи път Бургаският 
залив бе преплуван от-
край докрай. Посреща-
нето на плувеца беше на 
плаж "Перла" край При-
морско. 

Цанко Цанев преплува 
Бургаския залив 

Гросмайстор Антоане-
та Стефанова спечели от-
критото първенство на 
Китай за жени, което се 
проведе в Шаосин. Бъл-
гарката зае първото място 
със седем точки - пет по-
беди и нито една загуба.

В последния девети 
кръг българката, която бе 
начело на класирането през цялото 

време, напра-
ви реми с бели-
те фигури с ин-
дийката Хари-
ка Дронавали. 
Равенството бе 
напълно доста-
тъчно на Стефа-
нова за първата 
позиция. 

На второ място остана китайката 

Гуо Ци с 6 точки, а Дронавали зае тре-
тата позиция със същия резултат, но 
по-лоши показатели.

За победата си в турнира Стефано-
ва ще вземе 40 000 долара от общия 
награден фонд от 119 000. В турнира 
в Шаосин участваха 34 състезателки, 
в това число и четири бивши светов-
ни шампионки - Стефанова, Алексан-
дра Костенюк, Анна Ушенина и Тан 
Чжуни.

националният во-
лейболен отбор на Бъл-
гария за юноши до 17 
години загуби финала 
на европейското пър-
венство, на което бя-
хме домакини в София. 
Момчетата на Мар-
тин Стоев се бориха 
докрай, но отстъпиха 
на младите "петли" с 
1:3 (20:25, 25:23, 20:25, 
13:25). 

светла Згурова 
стана световна шам-
пионка по модерен пе-

тобой на първенство-
то за девойки до 17 го-
дини в София. В състе-
занието участваха 35 
атлетки. 

александра начева 
спечели сребърен ме-
дал в тройния скок на 
европейското първен-
ство по лека атлети-
ка до 20 години в Бурос 
(Швеция). Българката 
направи своя най-до-
бър опит от 13.81 ме-
тра. Първа е гъркиня-
та Спиридула Кариди 

с резултат от 14 ме-
тра. Бронзовият медал 
е за Рута Ласмане от 
Латвия. Нейният вър-
хов  опит във финала е 
13.48 метра. 

александрина най-
денова спечели турни-
ра по тенис на твър-
ди кортове в зала в Цу-
айин (Китай) с награден 
фонд 25 хиляди долара. 
Българката записа ис-
торическа първа тит-
ла в кариерата си на 
турнир от такъв ранг 

31-годишният Цанко 
е национален шампион 
и рекордьор по плува-
не. Подготвя се от 8 ме-
сеца за това предизви-
кателство.

на ITF. Това се случи след 
категоричен успех над 
представителката на 
домакините Яйди Янг 
с 7:5, 6:3 за 57 минути 
игра.

тихомир иванов за-
върши на трето мяс-
то в скока на височи-
на на турнира от Ди-
амантената лига в 
Лондон. Българинът 
постигна 224 санти-
метра от първи опит, 
но след това направи 
три фаула на 227 сан-
тиметра и нямаше как 
да се бори за по-пред-
но място на почетна-
та стълбичка.

Гросмайстор антоанета стефанова спечели турнира в китай

Преодоляването на 
този връх е част от про-
екта за изкачване на 14-
те осемхилядника на 
планетата без консума-
ция на храна от живо-
тински произход, който 
Атанас Скатов започна 
през 2015 година.

За 5 години оттогава 
това е деветият му ус-
пешен връх, който той 
добави към вече изка-
чените върхове - Ма-
наслу (2015), Анапурна, 
Макалу (2016), Лхотце и 
Еверест (2017), Чо Ойо 
(2018) и  Канчендзьон-
га и Гашербрум 1 (2019).

До завършването на 
проекта остава да се из-
качат още Нанга Парбат, 
Броуд Пик, Шиша Панг-
ма, К2 и Дхаулагири.

Целта на алпиниста е 
да стане първият бълга-
рин, окичил се с Хима-
лайската корона, и пър-
вият веган в света с това 
постижение.

дръпнаха с три гола след попадения 
на Исмаил Иса (23) и Родриго (37 д., 

60), а резервата Тони Уот се разписа 
почетно в 74-ата минута.
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Съюзен живот Читалища

Магията на културното 
многообразие

Достойна българка

страницата подготви 
Маргарита лОЗанОВа

вълнуваща среща

1 година Нов съюз на пенсионерите
Навърши се една година от регистрацията на 

Нов съюз на пенсионерите (НСП), вписан в Аген-
цията по вписванията  под №2018062213510 от 22. 
6. 2018 г. На 26. 6. 2019 г. ЦС свика  разширено за-
седание  за отбелязване годишнината  и приема-
не на отчет за дейността.

Присъстваха  представители  на София-област, 
райони от Столична община, област Перник, об-
щина Радомир, с. Дивотино, с. Дрен, община Их-
тиман, област В. Търново, гости от Благоевград. 

  Какво наложи създаването  на НСП? Защо сред 
многобройните цветове на пенсионерското по-
ле се появи още един цвят? Какво предлага Но-
вият съюз ?

 Един от най-старите съюзи  бе Съюз на пенси-
онерите  в България (СПБ) с председател Тодор 
Колев. Още в първите години организацията за-
боля от болест – вождизъм, което водеше до раз-
цепление. Сава Гърбозанов  обяви  Обединен съ-
юз, Чапразов в Стара Загора създаде  Единен съ-
юз на пенсионерите. След Тодор Колев за предсе-
дател бе издигнат ген. Г. Колев. 

На последващ  конгрес за председател бе из-
бран  предложеният от Г. Колев Цветан Минков. 
Променено бе името на организацията от СПБ на 
СП-2004.  Председателят прецени, че му е необ-
ходим секретар, и за такъв на хонорар, набиран 
от членския внос, бе назначена В. Николова.  Така 
към  трудовия си стаж тя добави 12 години, кои-
то й дадоха възможност да се пенсионира. Меж-
ду председателя и секретарката  се утвърди еди-
номислие, изградено върху нетърпимост към хо-
рата с мисъл и идеи, с предложения за действия 
за социална защита. Не се водеха дискусии за по-
стигане консенсус по проблемите на движението. 
Своеволно, без доказване на причините  за осво-

бождаването им, бяха отстранени от пленарния 
състав  активни, авторитетни членове. Наложени-
ят през последните две години  преди кончината  
на Цв. Минков авторитарен метод  на ръковод-
ство бе продължен  от Николова. Тя организира 

отчетно-изборен конгрес. Още при регистрацията  
се оказа, че една част от делегатите са избрани на 
областните отчетно-изборни конференции,  а дру-
ги са посочени лично от Николова. Неудобни де-
легати от водещи облас ти бяха лишавани от пра-
во на изказване чрез  изключване на  микрофона.

В ръководните органи бяха включени лица, ко-
ито не са членове на съюза, и т.н. Всичко това до-
веде до оспорване на легитимността на предсе-
дателката. Вече две години се води дебат из съ-
дебните зали, две години Николова седи на не-
признат легитимен  трон и броди по общини и 
области, ръси  ордени, медали и търси подкре-
па на егото си.

 Така от съюза бе изключена областната и об-

щинска  председателка Р. Маркова, а след това и 
цялата великотърновска организация, без да бъ-
дат посочени  мотивите за това решение.

  Всичко това доведе  до търсене на алтернати-
ва, която да отстрани деструктивната политика на 
В. Николова. Така се  прие присъединяването на 
областната организация – В. Търново, към утвър-
дения Нов съюз на пенсионерите .

 Разширеният пленум  по повод една година НСП 
бе воден от зам.-председателката академик Вел-
ковска. Основния доклад – отчет за едногодишна-
та дейност, изнесе  председателят П. Петров. Де-
кларация-програма за бъдещата дейност  предло-
жи  инж. Ст. Стефанов. Той постави  проблемите 
за решаване в социалната сфера, здравеопазване-
то, участие в управлението. В ЕС са приети много 
документи, в които  се третира  отношението на 
държавата към възрастното население. Те трябва 
да станат  известни на местните структури, които 
да   насочват  искания за прилагането  им от дър-
жавните органи и у нас. Подчертано бе, че за по-
стигане  на това е необходим диалог с ръковод-
ствата  на всички над 18 пенсионерски организа-
ции, за единодействие върху основата на приета 
от всички с консенсус програма. Така ще се очер-
таят  жалоните, трасиращи пътя за утвърждаване 
на НПС като щит за отстояване правото на сносен 
живот на възрастните хора.

  Отношение към материалите взеха 15 души от 
присъстващите, които изложиха вижданията си 
върху предложената програма и необходимостта 
от привличане на нови членове, за единодействие 
със сродни организации, за да има чуваемост на 
пенсионерския глас.

  Разширеният пленум  завърши  работата си  с 
надежда за резултати в бъдеще в социалната сфе-
ра,  които да дадат  вяра  на хората от третата въз-
раст, че в лицето на НСП имат закрилник.

георги ЕВтиМОВ, с. самоводене

Т у р и с т и ч е с к о т о 
дружество „Иван Ва-
зов” – София, към Клу-
ба на туристите ве-
терани, организирано 
тръгнахме на екскур-
зия за 3 дни с водач 
Ангел Павлов. По пъ-
тя за гр. Елена посе-
тихме Арбанаси, ма-
настира „Св. св. Пе-
тър и Павел”, от чи-
ято височина се виж-
даше прекрасна глед-

ка на близките села 
и градове. Посетихме 
църквата в Златари-
ца и едно малко сел-
це – Дедино, сгушено 
в котловината на Бал-
кана. Там ни посрещ-
на братът на водача 
в хубава къща за гос-
ти и широк двор в зе-
ленина.

Късно следобед бя-
хме настанени в хотел 
„Перун” в гр. Елена. 
Тук прекарахме две 

вечери с внимателния 
персонал, вкусна хра-
на, танци, хора, весе-
лие.

Посетихме музеи-
те на града, църквата 
„Св. Николай”, вкопа-
на в земята, строена 
тайно от турците през 
19-и век.

Кулминацията бе 
срещата ни със Съюза 
на пенсионерите-2004 
в клуб „Възраждане” 

– гр. Елена. Топло ни 
посрещнаха около 30 
души с председателя 
Стефка Костадинова 
и заместник-предсе-
дателя Никола Анге-
лов. Изпяха ни вълну-
ващи песни, почерпи-
ха ни със сладки, ка-
фе, чай. Ние ги поз-
дравихме с „На мно-
гая лета”. Иван, който 
е нашият писател, им 
прочете един от раз-
казите си.

Прекрасна, вълну-
ваща среща! И в две-
те дружества преоб-
ладават ветерани на 
преклонна възраст – 
Стефка, Никола, Мар-
гарита, Мария, Доч-
ка, Георги, Евдокия, 
Елена, Цветанка, Ли-
лия и др. Да са живи 
и здрави и занапред 
да ни радват със сво-
ето присъствие, опит, 
умение, съвети.

В з а и м -
но си раз-
м е н и х м е 
п о д а р ъ -
ци. С голя-
ма радост 
п р е д с е -
д а т е л к а -
та Стефка 
п о ч е р п и 
за чети-
ригодиш-
ния рож-
ден ден 
на милата 
си внучка, 
показа ни 
и снимки. 
Да е здра-
ва, весела, 

щастлива, а нейната 
баба да се радва всеки 
ден как расте Стефи.

На раздяла си на-
правихме снимка за 
спомен и си обеща-
хме нови срещи в Со-
фия и Елена.

Тръгнахме си бо-
дри, жизнерадостни 
и заредени за други 
екскурзии и приклю-
чения.

иван каМЕнОВ, 
софия

В камерната зала при  НЧ „Напре-
дък 1871” – гр. Никопол, се състоя 
концертно информационно събитие, 
посветено на културното многообра-
зие в Европа, включено в инициати-
вите, които областната администра-

ция - Плевен, реализира в рамките 
на  Комуникационната стратегия на 
Република България за Европейския 
съюз, 2019 г.

Опазването, поощряването и под-
държането на културното многообра-

зие са съществено условие за устой-
чиво развитие в полза на настоящите 
и бъдещите поколения.

От сцената 
на читалището  
прозвучаха пес-
ни на италиан-
ски, иврит и бъл-
гарски език, с ко-
ито вокални  гру-
пи „Орфееви гла-
счета” очароваха 
публиката. Тан-
цов състав „Мил-
ковчани” пред-
стави два богати 

на ритми танца, характерни за север-
ната ни съседка, които ни пренесоха в 
магията на културното многообразие.

ралица МаринОВа

Въпреки своите достолепни  88 го-
дини Недялка Василева не спира да 
води активен обществен живот. Над 
20 години пее в певческия състав на 
клуб „Ружа” в район „Приморски”, Ва-
рна. Не минава национален празник 
без нейните песни – винаги е готова 
да развее националния трибагреник. 
С желание и сръчност устройва излож-
би на изработени от нея сувенири, кар-
тички, които подарява с голяма любов.

Горда е с  дъщеря и син, внуци и 
правнуци, които продължават нейни-
те дела. Дъщеря й Данка е посветила 
живота си на народната песен и изра-
ботва български носии. Синът й Весе-
лин е наследил таланта на майка си – 
пее и свири. Такива са нашите само-
дейки – красиви, горди, талантливи – 
истински българки!

От все сърце пожелаваме на наша-
та Недялка здраве и дълбоки старини!
Маргарита таргОВа, сП-2004, Варна
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разказите са мои приятели, багодарение на тях не 
аз съм самотна. Пиша нощно време, понякога даже 

не помня какво точно съм написала... за да съм 
все пак сериозна в очите на съпруга си, работя 

като преводач и редактор на английски, френски 
и немски език, допълвайки бюджета ни с отглеждане 

и присаждане на дървета. Членувам в толкова много 
съюзи, асоциации, форуми и движения, че не смогвам да 

събера членските си карти в една чанта...

От стр. 1
До класически тек-

стове на Рей Бредбъри, 
Едгар Алан По и Айзък 
Азимов блести с ориги-
налния си сюжет твор-
бата на Здравка.

Тя е артистично не-
брежна, натуралистич-
но естествена и ранима, 
самобитна като планин-
ски кристал, попаднал 
сред артикули в мазга-
зин за пластмаса. Външ-
но ни стряска с отсече-
ните щрихи на лицето си 
и излъчването на доле-
тял от пещера прилеп 
или преоблечен пер-

с о н а ж 
от друго 

време. Тя 
не призна-

ва лицемер-
ните славо-

словия, директ-
но заявява пози-

цията си по отноше-
ние на социални или 

творчески теми. Здрав-
ка Евтимова е полиглот, 
обиколила е десетки 
страни на четири конти-
нента, призната у нас и 
по света като виртуозен 
майстор на словото, но в 
поведението й няма ни-
то грам суета, нито висо-
комерие. Само десет ми-
нути в нейното обкръже-
ние ще ви възвисят, ще 
ви открият неподозира-
ни коридори към собст-
веното ви его, а лъчите 
от тъжните й очи ще ви 
стоплят с усещането за 

п р и -
иждаща на 

талази пречист-
ваща сила. Точно таки-
ва са героите й от сбор-
ниците „Сълза за десет 
цента” (1994), „Перниш-
ки разкази” (2012), „Юл-
ски разкази” (2017).

Мнението за нея сред 
писателската гилдия не 
се изчерпва с три думи, 
но всеки би го произне-
съл открито: талант, ра-
ботоспособност, авто-
ритет. На прага на своя 
60-и рожден ден Здрав-

ка Евтимова е издала 
три сборника във Ве-
ликобритания, четири 
сборника в САЩ и по 
един в Канада, Израел, 
Гърция. Нейни романи 
са отпечатани в САЩ, 
Китай, Италия, Маке-
дония и 
Сърбия. 
Т е з и 
п у б -
лика-
ц и и 

й носят 
призна-
ние сред 
автори-
т е т н и 
универ-
ситетски 
среди и 
тя пече-
ли мно-
ж е с т в о 
писател-
ски ре-
зиденции. Последова-
телно пребивава в Ла-
вини, Швейцария (2005), 
ОМI, САЩ (2010), Рачес-
тър, САЩ (2013), Болоня, 
Италия (2014), Шанхай, 
Китай (2015), Бин Хай, 
Китай (2017), Стрьом-
стад, Швеция (2018), Гу-
анджоу, Китай (2018).

Късите разкази от 
с б о р н и к а 
„Стари коли 
и други раз-
кази” (Carts 
and Other 
S t o r i e s , 
F o m i t e 
Books, USA, 
2012) са 
в к л ю ч е н и 
в учебния 
план на ко-
лежа „Бард”, 
САЩ, през 
2018 г. в ци-
къла „Бал-
кански гла-
сове. Про-
изведения 
от Югоиз-
точна Евро-
па”. Курсът е 
воден от проф. Елизабет 
Франк, носителка на на-
градата „Пулицър”. 

Преди да влезе през 
тази година в амери-
кански учебник, раз-
казът „Кръв от кърти-
ца” (Blood) е включен в 
учебник по английски 
език за прогимназията 
в Дания (2015).  Друга 
нейна творба – „Васил”, 
е един от 10-те разка-
за, наградени от Радио 
Би Би Си, Лондон, в кон-
курс за разкази от цял 

свят (2005). Сборникът 
„Пернишки разкази” пе-
чели наградата „Балка-
ника – 2016”. Признание 
за писателката идва и от 
гр. Нант, Франция, къде-
то разказът „Твой ред е” 
получава награда в кон-

курса „Десет разказа от 
цял свят”.

По улиците на Со-
фия никой случаен ми-
нувач не би разпознал 
в нейния скромен силу-
ет безспорната Дама на 
българския къс разказ. 
Майка на три порасна-
ли деца и баба на четири 
внучета,  вече 40 годи-

ни Здравка пътува всеки 
ден от родния Перник 
до София – работи ка-
то преводач в държав-
на институция. В също-
то време колегите й се 
възхищават на органи-
зационния й талант, на 
изключителната борбе-
ност и отстояване на ху-
манистични каузи.

Всяка нощ тя "краде" 
от съня си, за да пише... 
Пътува през завоите на 

думите – това е нарко-
зата да изживееш до дъ-
но чуждата болка и чрез 
оживяването на персо-
нажите да кажеш исти-
ната, без да украсяваш 
текста с досадни обяс-
нения. В нейните сюже-

ти ние не само раз-
познаваме нашите 
съвременници, тя 
успява да натовари 
думите с онази ав-
торска новост, коя-
то учудва и променя 
моралната и естети-
ческата чувствител-
ност на читателите. 
Защото те й вярват 
безрезервно. Това е 
белегът за истинския 
талант.

Българските чита-
тели чуват за първи 
път името Здравка 
Евтимова през 1984 
г., когато издателство 

„Народна младеж” отпе-
чатва сборника „Разка-
зи срещу тъгата”. Още 
тогава критиците пред-
ричат блестяша карие-
ра на младата белетри-
стка. Нейната упорита 
и целенасочена работа 
над езика, обратите в 
сюжетирането, метафо-
ричното извеждане на 

„Кръв от къртица” е българска класика
големият успех на Здравка евтимова никак не е случаен. всеки, 

който следи развитието на съвременната литература, е усетил 
ювелирната точност и пределната искреност в разказите й. При 
съставянето на антологичния том „иде ли?” (2018 г.), посветен на 
105-годишнината на съюза на българските писатели, включихме 
именно този неин разказ. Признанието от саЩ е не само почит към 
нейния талант, то е признание за родната литература. и още ед-
но потвърждение на максимата, че в сферата на изкуствата не съ-
ществуват големи и малки народи.

Боян ангелов, председател на сБП

Тя е една изключителна жена
Първото ми докосване до Здравка евтимова беше преди време на 

едно представяне. тогава тя ми обеша, че ще напише текст, който 
аз ще изиграя. вместо това написа романа „една и съща река”, като 
знае, че не може в една и съща река да се потопиш... колко е мънич-
ка в сравнение с мене, а колко е голяма дарбата й. и се чудиш в тая 
малка главичка как се събират толкава странни мисли, толкова мо-
жене, че даже в дания и саЩ са включили нейни текстове в учебни-
ците си. а ние не сме, защото сме много по-учени от тях.

татяна лолова 

Наш посланик по света
Чрез преведените книги на Здравка евтимова англоезичните по 

света се учат не само да четат за нас, но и да мислят за българи-
те. тя е пионерът, проправящ пътя  на словото ни в англо-амери-
канската литература. макар и представени на латиница, нейните 
разкази „говорят” на кирилица.

неда антонова, писателка

Здравка е шампион
най-важното е изречението, тя сътворява невероятна образна 

система вътре в изречението. има писатели и описатели. Описа-
телите описват случки, трупат страници. Писателите надмогват 
действителността. разликата между победител и шампион е мал-
ка, но Здравка е шампион. Васко Жеков, писател

Наркозата на писането
Mоите приятели

другите за нея

подтекста дават своите 
резултати и днес стилът 
на Здравка Евтимова е 
разпознаваем в своята 
уникалност: простота на 
изказа, драматичност, 
герои от улицата, аро-
мат на забравени селца 
и лица от градските ни-
зини, в чиито съдби оба-
че се оглеждат пробле-
мите на цялата нация.

анжела ДиМЧЕВа
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Kpиcия: Aз ce 
poдиx нa 9!

Алекс Pаева 
е имала много мъже

Kpисия Tодоpовa 
е блaгодapнa нa Слa-
ви Tpифонов, който 
й помогнa дa придо-
бие известност още 
в невpъстнa възpaст. 
Сегa обaче paботи ве-
че сaмостоятелно.

Детето чyдо, в ко-
ето цялa Бългapия се 
влюби пpеди 6 годи-
ни, вече е нa 15. Ha 
pождения си ден тя 
paзкaзa зa животa си 
след „Шоyто нa Слa-
ви”. Крисия yчи в My-
зикaлното yчилище в 
София и живее сaмa. 
Тя кaзвa, че често й 
се слyчвa xоpaтa дa 
я спиpaт нa yлицaтa, 
дa я поздpaвявaт и дa 
искaт дa се снимaт с 
нея, но не липсвaт и 
злонaмеpени:

„Tовa, че ми кaз-
вaт xyбaви нещa, сто-
пля съpцето ми. Paд-
вaм се, че имa тaкивa 

след няколко тежки 
дългогодишни връзки 
бившата беквокалистка 
на „Ky-кy бенд” и воде-
ща на „X Фактор” алекс 
раева най-накрая срещ-
на подxодящия за нея 
мъж. наскоро певицата 
призна за бременността 
си, позирайки с наедря-
ло коремче. тя yпорито 
пази в тайна бащата на 
бебето. За него е извест-
но само, че се познават 
от yченическите си го-
дини и споделят общи 
страсти към изкyство-
то, пътешествията и 
гмyркането. Огромната 
тайнственост, в която е 
обвита половинката на 
раева, според запозна-
ти никак не е слyчайна. 

Πо ирония на съдбата 
дипломираната xyдож-
ничка все налитала на 
обвързани мъже.

Бащата на неродено-
то й момиченце също 
имал семейство, когато 
двамата се залюбили. 
Заради алекс бизнесме-
нът приключил дългого-
дишния си брак и се пре-
несъл в дома на певи-
цата. Πреди да разведе 
половинката си, алекс 
имаше бyрна и трyдна 
любов с женения зеxти-
нов бос Kамен атов.

тя разкри и за трyд-
ната си връзка със сла-
ви Tрифонов. Завър-
тяла сексyална афе-
ра с Дългия още дока-
то той бил официална 
двойка с псиxоложка-
та Mаги ангелова.  „B 
началото аз бяx вто-
рата, имаше и дрy-
га жена. Kогато ста-
наx първата, решиx, 
че не искам да го ле-
гитимирам. сложно 
беше. Още на втора-
та година от интимни-
те ни отношения стана 
ясно, че няма да ни бъ-
де”, споделя тя.

xоpa нa този свят. Ес-
тествено имa и дру-
ги, които зaвиждaт. 
Tовa сa xоpa, които 
не сa минaли по моя 
път и не знaят ис-
тинaтa зa мен. Hе са 
наясно кaкво ми е, 
съдят по външен вид 
и слyxове. Πомня, че 
отидоxме нa шегa нa 
кaстинга за шоуто. 
Hе очaквax нищо дa 
се слyчи, не бяx го-
товa. Paдвaм се, че се 
нayчиx, че се спpaвиx 
нa тaзи възpaст, но ми 
беше и тежко. Ми-
сля, че тогaвa се pо-
диx. Aз се pодиx нa 9. 
Hе съжaлявaм зa ни-
що, много xоpa не сa 
минaли пpез подобен 
етaп в животa си. Блa-
годapнa съм нa ypо-
ците, нa които се нay-
чиx”, кaтегоpичнa е 
тaлaнтливaтa млaдa 
певицa.

Диляна и Блатечки 
пpизнаха любoвта cи

страницата подготви 
соня въЛкова

ива екимoва е гopда c Даpа

Диляна Πопова и Асен Блатеч-
ки за пръв път споделиха откри-
то своята любовна история, коя-
то премина през какви ли не из-
питания и препятствия през го-
дините. Tова стана в клипа към 
песента на Дани Mилев „Tова си 
ти”, който е посветен на любо-
вта междy актьора и моделката.

Видеото е истинска сензация, 
защото в него за първи път двой-
ката споделя пyблично своята 
лична история, макар и под дик-
товката на режисьора Борис Ра-

дев. Bръзката на Диляна 
Πопова и Асен Блатечки е 
от около 7 години и плам-
на по време на общата им 
работа в сериала „Стък-
лен дом”. Двойката има 
син, който през септем-
ври ще стане на 5 години.

След раждането на 
момчето родителите се разде-
лиxа, а наскоро стана ясно, че 
пак са се събрали. Πрез цялото 
време обаче и двамата отказваxа 
да разкриват подробности около 

Ива Екимова е горда с дъще-
ря си Дара. Mладото момиче пое 
по пътя на баща си и вече пее 
на професионално ниво, което 
е явен знак, че е наследило та-
ланта на Димитър Екимов.

Πреди 10 години, когато Да-
ра беше само на 7 г., велики 
мyзиканти, сред които Mариа-
на Πопова, Mария Илиева, Лю-
бо Kиров, Hаско от Б.T.Р., Kалин, 
Дънди, Πепи, и много дрyги от-
дадоxа почитта си към Дими и 
грyпа „Сленг”. „Десетилетие по-
късно Дара Екимова се завърна 
на тази сцена като певица със 
собствена грyпа. Оттогава мно-
гократно съм я слyшала и гледа-
ла като артист изпълнител. Чес-
то съм я критикyвала, дрyг път 
съм била скептична, но вече съм 
напълно yбедена, че съкровищ-
ницата от мyзика, оставена от 

баща й, е в добри ръце! Hейните 
собствени и тези на Иван Πопов, 
Илия Ранков, Николай Никола-
ев и Станислав Петров - Стенли. 

 Благодаря на Бог, че ме по-
стави на пътя на всички ви, а с 
още по-голяма признателност 
благодаря, че не ме подми-
наxте! Без всички вас сбъдване-
то на тази мечта нямаше да бъ-
де възможно! Tова беше един 
празник на подкрепата и при-
ятелството”, споделя Ива Еки-
мова.

личния си живот. Бившата жена 
на Блатечки – Kатерина Горано-
ва, отдавна вдигна ръце от него 
и дори се говори, че вече е щаст-
лива с нова любов.
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Планетата Земя 
вероятно е най-чуда-
тото място в цялата 
вселена. има безкрай-
но много интересни 
факти и истории, за 
които и 200 живота 
няма да ни стигнат 
да научим. има не-
ща, за които никога 
не сме се замисляли, 
а когато някой ни ги 
каже, силно ни изумя-
ват. ето 20 интерес-
ни факта, за които 
едва ли някога сте се 
замисляли.     

1. Не можеш да ка-
жеш "хмм", ако запу-
шиш носа си.                                 

2. Не можеш да обли-
жеш лакътя си, колкото 
и да си гъвкав.                                

3. Сега нещо по-се-
риозно... На някои мес-
та във Франция екзеку-
циите на гилотина все 
още са били позволени 
по времето, когато е из-
лязъл първият филм на 
"Междузвездни войни".                                                                    

4. Когато и послед-
ният мамут на Земята 
загинал, пирамидите в 
Египет вече са били на 
1000 години.                                                                         

5. Клеопарта е жи-
вяла по-близо във вре-
мето до излизането на 
първия iPhone, откол-
кото на построяването 
на първата пирамида. 

 6. Колкото и дълъг 
да изглежда един сън, 
всъщност трае секун-
ди. Човек сънува точ-
но преди да се събуди.                                                         

7. Под млечните зъ-
би на всяко дете вече 
има оформени посто-
янни зъби, които само 
чакат да избутат млеч-
ните.                                               

8. Бебетата започват 
да различават всички 
цветове чак няколко 
месеца след раждането.                                                                        

9. Има племена в Аф-
рика, където на всеки 
90 деца 1 се ражда мо-
миче и в пубертета си 
става момче.                                                

10. Ананасите не рас-
тат по дърветата, а на 
земята.   

11. Мечо Пух всъщ-
ност е момиче, а не 
момче.                                              

12. Името Барби е съ-
кратено от Барбара Ми-
лисънт Робъртс.                                  

13. Най-малката птич-
ка на света – колибри-
то, е голямо колкото 
орех.    

14. Гърдите на всяка 
жена са различни една 
от друга - понякога с 
незабележимо малко, а 
друг път доста видимо.                                       

15. Диаметърът на 
косъма при жените е 
два пъти по-малък, от-
колкото при мъжете.        

Романтика с името Капри

с атмосфера. Любим на 
много популярни лич-
ности, остров Капри 
може да предложи от-
дих на туристите, за-
бавления, разходка с 
яхта.

Тук може да се види 
природният феномен 

Лазурна пещера, как-
то и Естествената арка 
– оформена в скалите, 
разкриваща невероят-
на гледка към морето. 
Ако сте ценители на 
италианската роман-
тика, това може да се 
превърне във вашето 

специално място с лю-
бимия човек.

Други забележител-
ности, които ви очак-
ват, са площад „Умбер-
то“, църквата „Санто 
Стефано“, манастирът 
„Сан Джакомо“. 

Обитаван още в пра-
исторически време-
на, по-късно остро-
вът става гръцка коло-
ния и след това курорт 
(Капреа) в ранните го-
дини на Римската импе-
рия. Император Август 
е живял там, а Тиберий 
е построил няколко ви-
ли. Още по онова вре-
ме са били използвани 
лечебните минерални 
извори.  

Шантавите къщи 

ÃÎÐÑÊÀÒÀ 
в Óелс, Âеликобританиÿ

Частната къща е построена собствено-
ръчно от собствениците и техни прияте-
ли. 4 месеца след завършването й хората са 
се нанесли там. Целта е да живеят приро-
досъобразно, а строителството да не вре-
ди на природата.

Учени от САЩ, Кана-
да и Шри Ланка предста-
виха доклад за човеш-
кия живот след 50 г. в 
условията на глобално-
то затопляне. Експерти-
те разказаха как ще из-
глеждат съвременните 
места за живот. Оказа 
се, че основната заплаха 
за настоящите мегапо-
лиси са неконтролиру-

емите ландшафтни по-
жари и мащабните на-
воднения. Според прог-
нозата за половин век 
средната температура 
ще се повиши с повече 
от 3. Това ще предизви-

ка повишаване на ниво-
то на Световния океан, 
ще доведе до промяна 
в нормите на валежите, 
границите на морета-
та и океаните, наводня-
ване на цели градове. 
По време на проучва-
нето експертите са из-
ползвали изображения 
от Google Street View на 
същите улици преди и 

след реални наводне-
ния и пожари. Компю-
търът накрая се научил 
да разпознава разлика-
та и самостоятелно да 
рисува изображение-
то "след". За бъдещето 

групата международни 
анализатори са доба-
вили изчисления за из-
менението на климата в 
САЩ за следващите 50 
г. Технологията демон-
стрира огромни обго-
рени зони и цели квар-
тали, намиращи се един 
или два метра под во-
да. Експертите плани-
рат да усложнят алгори-

тъма, да включат в не-
го други природни и чо-
вешки фактори на вли-
яние, както и различни 
сценарии за развитие-
то на световната циви-
лизация.

през Средновековието, 
но почти никой не е пи-
сал за него, тъй като ла-
тинският език е бил ези-
кът на благородничест-
вото, църквата и държа-
вата. Протороманският 
език е дал начало на 
езици като испанския, 
италианския, румън-
ския, френския и други.  

 Ръкописът на Вой-
нич е открит от полския 
книжар Уилфрид Вой-
нич, който купил някол-
ко средновековни тома 
за продажба в Рим. Тек-
стът дълго време не мо-
жел да бъде разчетен и 
дори възникнала тео-
рията, че е невъзмож-
но да бъде разчетен по 
принцип. През години-
те са се появявали най-
различни предположе-

ния за съдържанието на 
ръкописа, включително 
и че е написан на извън-
земен език. Чешър стиг-
на до заключението, че 
ръкописът е написан в 
смес от вулгарен латин-
ски и проторомански 
език. Изследователят се 
опитал да прочете на-
писаното, използвайки 
всички известни му ду-
ми с романски произ-
ход, запазени в езиците 
на народите на Европа. 
Чешър твърди, че ръ-
кописът е медицински 
сборник, написан от мо-
нахини от Доминикан-
ския орден в средата на 
XV в. В него има рецепти 
за лекарства от билки, 
масажни терапевтични 
техники, дори и сексу-
ални съвети.

В т ю р к о а з е н и -
те води на Ти-
ренско море на 

площ от 10,4 кв. км 
е разположен краси-
вият италиански ос-
тров Капри. На него 
има два града – Ка-
при и Анакапри, няко-
га свързвани с Фини-
кийската стълба, коя-
то може да бъде ви-
дяна и днес. Стръмни 
скали се издигат ве-
личествено от неве-
роятно синьо море, 
улиците и градините 
са истински парад на 
красивите цветя, ли-
монените дръвчета 
очароват. Минавай-
ки покрай елегантни-
те заведения или ви-
ли, няма как да не се 
влюбиш в това място 

През Средновеко-
вието Капри принад-
лежи към абатството 
на Монтекасино и към 
републиката Амалфи, 
преди да премине в 
Кралство Неапол. От 
втората половина на 
19-и век Капри посте-
пенно се превръща в 
един от най-популяр-
ните курорти в Южна 
Италия, известен със 
своята великолепна 
природа.

Флората е сред 
най-разнообразните 
в Италия и голям брой 
мигриращи птици по-
чиват в продължение 
на дни тук. По тези зе-
ми се отглеждат лозя, 
маслини, цитрусови 
плодове, риболовът 
е добре развит. 

Пол Махафи от 
к о с м и ч е с к и я 
център "го-
дард" на на-
са обясни, 
че марсо-
ходът "кю-
риосити" е 
отчел необи-
чайно високи 
нива на метана 
по време на рути-
нен тест за проверка на концентрацията му в 
атмосферата. според получените данни нива-
та на газа са били 21 части на милиард - около 
три пъти по-високи от отчитаните преди. През 
2013 г. "кюриосити" и "Марс Експрес" на Евро-
пейската космическа агенция отчетоха покач-
ване в нивата на метана, равняващо се на 7 
части на милиард и продължило два месеца.

след откритието плановете на "кюриосити" 
"пропаднаха", за да може марсоходът да пов-
тори експеримента. новите данни показват, че 
концентрацията на метана е спаднала до базо-
вото си ниво от под 1 част на милиард. Оповес-
тявайки вълнуващата вест за рекордното по-
вишение на газа, от наса предупредиха, че то 
вероятно е преходно, както и че "кюриосити" 
не разполага с необходимите инструменти, за 
да различи дали метанът е с биологичен или 
геоложки произход.

Пол Махафи от 
к о с м и ч е с к и я 
център "го-
дард" на на-
са обясни, 
че марсо-
ходът "кю-
риосити" е 
отчел необи-
чайно високи 
нива на метана 
по време на рути-

дард" на на-

Британският линг-
вист Джерард Че-
шър заяви, че е 

успял да прочете мис-
териозния ръкопис 
на Войнич и да разбе-
ре съдържанието му. 
Твърди се, че докумен-
тът е написан на един 
от "популярните" ди-
алекти на романски-
те езици. Статията на 
учения е публикувана 
в списание Romance 
Studies. Ръкописът е 
написан на проторо-
мански език. Той е бил 
широко използван в 
Средиземноморието 

Разкодиран ръкопис
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котенца

Огледало

Детски свят За най-малките

свирна Щурчо със гъдулка,
ще си търси нова булка.
фестивал организира –
бяга, скача и не спира.

кани жури на полянка
под дебела, хладна сянка.
Ще се състезават всички –
малки и големи птички.

Песен всяка ще представи,
няма смисъл да се бави.
най-добре коя запее,
със щурец ще заживее.

кукувичката – клюкарка,
с глас – запазената марка,
първа е пред микрофона,
важен й е днес фасона.

и гугутката загука –
съобщава, че е тука.
дуо свраки щом запяха,
доста птици отлетяха.

Заредиха се певици –
все пернати хубавици.
сойка, чапла, чучулига –
взе нивото да се вдига.

Щурчо им акомпанира,
между четри се намира.
той си търсеше едничка,
най-прекрасната певичка.

а сега си има четри,
чуват се от километри.
Бе щастливецът в гората,
сбъднала му се мечтата.

всички вас на гости кани,
под дебела сянка сбрани –
дружна песен да запеем,
весело да заживеем!

Чичо ДаЧО

Фестивал в 

славейки квартет 
запяха,

всички птици онемяха.
Още пеят и не спират,
песничките им извират.

МОРСКА 
РАКОВИНА

Костенурката ни в двора
е същинска кикимора!

Веднъж както си вървяла,
вижда парче огледало,
за добро или за зло
това станало тегло.
Цял ден в него се оглежда,
цупи устни, бърчи вежди,
май прилича на царица –
значи – първа хубавица! 

Тя така се възгордяла,
три дни нищичко не яла.
Нито яла, нито спала,

залиняла, погрозняла…
Брей, да му се невидяло
това криво огледало!

Младен ПЕтрОВ

Няма да нося раница тежка,
нито ще правя в домашните грешка!
Няма да ставам в ранни зори!
Иде ваканция – почват игри!
Цяла година съм бил първолаче,
днес ме очакват приятни задачи:
Първо най-сладичко ще се наспивам,
сутрин цветенцата вън ще поливам,
книжки най-хубави ще прочета –
туй ми е стара, заветна мечта.
И тротинетката бързо ще яхна,
после към топката с шут ще замахна!
А пък морето сред летния зной
ще го преплувам сто пъти – безброй!
После наесен със песен сърцата
почваме втория клас със децата!

Уляна иВанОВа

РАКОВИНАРАКОВИНА
На брега намирам
камъчета разни,
мидени черупки,
раковини празни.

Чудна раковина
на брега съзрях,
до ухото щом допрях,
удивена бях!

Нежната ни Котарана
ни зарадва отзарана.
Станала е майка мила – 
котенца две бе родила.

Колко малки са, но слушат,
под корема й се гушат.
Там на топличко се крият
и млекце от нея пият.

Радваме се вкъщи всички
на животните мънички.
С кака, батко вече знаем,
че със тях ще си играем!

иван ВУнЧЕВ

Дъхът на морето
там беше се скрил
и шумът на вълните
се бе приютил.

Вълшебна раковина
бюрото ми краси,
през цялата година
море край мен шуми.Морето обичам,

по пясъка тичам,
с вълните играя
както аз зная. лили ВЕнЕЦиЯнОВа

гората

симеон маринОв
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В моя магазин 
идват малко 
клиенти - ог-

леждат клетките на 
животните и обик-
новено нищо не ку-
пуват. Помещение-
то е тясно, по-едър 
човек няма как да се 
завърти, срещу него 
се протягат жаби, 
гущери, червеи. Ид-
ват учители, които 
получават комплект 
опитни животни за 
часовете по биоло-
гия, мяркат се 
и рибари, за да 
разровят кути-
ите със стръв. Ще 
затворя магазина, 
не мога да покри-
вам загубите. Но та-
ка съм свик-
нала с тази 
глупава ста-
ичка, с мра-
ка и мириз-
мата на форма-
лин. Ще съжа-
лявам най-мно-
го за гущерчетата, 
които имат очи кол-
кото лещени зърна. 
Не зная какво пра-
вят с тези плашли-
ви същества, надя-
вам се, че не ги уби-
ват след демонстра-
циите.

 Един ден в мага-
зина влезе жена. Бе-
ше малка, свита ка-
то купчинка сняг на-
пролет. Тя се доб-
лижи до мене. В мо-
ята тъмница бели-
те й ръце приличаха 
на умрели риби. Не 
ме погледна, нищо 
не каза, само подпря 
лакти на щанда. Си-
гурно не беше дошла 
да купи нещо, прос-
то й бе прилошало 
на улицата. Заклати 
се леко, каквато бе-
ше слаба, щеше да 
падне, ако не бях 
хванала ръката й. Тя 
мълчеше. Въобще не 
приличаше на моите 
купувачи.

- Имате ли кърти-
ци? - изведнъж за-
пита непознатата. 
Очите й проблясва-
ха като стара разкъ-
сана паяжина с мал-
ко паяче в средата 
- зеницата.

 - Къртици ли? - 
спрях. Трябваше да 
й кажа, че никога 
не съм продавала и 
никога не съм виж-
дала къртици. Же-
ната искаше друго 
да чуе - погледът й 
пареше, ръцете й се 
протегнаха към ме-
не. Не можех да по-
могна, знаех.

- Нямам - казах. 
Тя въздъхна, после 
изведнъж се обър-
на настрана, без да 
пророни дума. Беше 
свита, отчаяно се 
стремеше да заглу-
ши разочарование-
то в беззвучните си 

стъпки.
- Ей, стойте! - ви-

кнах. - Може да 
имам къртици. - Не 
зная защо го казах. 
Тя спря. Погледна 
ме.

 - Кръвта на кър-
тицата лекувала - 
прошепна жената. - 
Трябва да изпиеш 
три капки.

  Хвана ме 
страх. Мъка дъл-
баеше очите й.

  - Поне болката 
за малко спира-
ла... - прошушна 
тя, после гласът 
й угасна съвсем.

  - Вие ли сте бо-
лна? - попитах, без 
да мисля с колко 
допълнителна те-
жест я мъча.

 - Синът ми.
Бръчиците око-

ло прозрачните 
й клепачи потре-
периха. Ръцете й, 
изтънели като из-
съхнали клони, се 
дръпнаха от щан-
да. Исках да я ус-
покоя, да й дам 
нещо - поне чаша 
вода. Тя се взира-
ше в пода, раме-
нете й бяха тесни 
и още повече се 
свиваха в тъмно-
сивото палто.

- Искате ли во-
да? - Нищо не 
каза. Когато взе 
чашата и отпи, 
мрежата бръчи-
ци около очите 
й затрепери по-
силно. 

- Нищо, нищо - 
разбъбрих се аз. 
Не знаех как да 
продължа. Тя се 
обърна и прегър-
бена, закрета към 
вратата.

  - Ще ви дам кръв 
от къртица! - кре-
снах.

 Жената спря. Вди-
гна ръка към челото 
си и не я сне.

Избягах в задна-
та стаичка. Не ми-

ше. Изведнъж вди-
гна лявата ми ръка. 
Белегът от раната 
беше изчезнал, но 
тя откри мястото. 
Залепи устни към 
китката, сълзите й 
навлажниха кожа-
та на ръката ми и 
ръкава на синята 
работна престилка.

- Той ходи - изпла-
ка жената и скри с 
длани несигурната 
си усмивка.  Иска-
ше да ми даде пари. 
Беше донесла не-
що в голяма кафява 
чанта. Държеше ме 
за ръка, не искаше 
да си отива. Усетих, 
че се е стегнала, че 
малките й пръсти са 
по-твърди и не тре-
перят. Изпратих я, 
ала тя дълго стоя 
на ъгъла - малка и 
усмихната в студа. 

После улицата     
опустя. Беше ми ху-
баво в магазинчето. 
Така сладка ми се 
стори старата глупа-
ва миризма на фор-
малин. Животните 
бяха прекрасни и 
ги обичах като деца.

 Още същия сле-
добед пред тезгяха 
в тъмната стая дой-
де един човек. Ви-
сок, приведен, под-
плашен.

- Имате ли кръв от 
къртица? - запита, 
очите му, залепна-
ли към лицето ми, 
не мигаха. Погледът 
му ме уплаши.

- Нямам. Никога 
не съм продавала 
къртици тук.

- Имате! Имате! 
Жена ми ще умре. 
Три капки само! - 
хвана лявата ми ръ-
ка, повдигна насила 
китката, изви я.

- Три капки! Ина-
че ще я загубя!

Кръвта ми поте-
че от порязаното 
много бавно. Мъ-
жът държеше ши-
шенцето, капките 
се търкаляха бав-
но към дъното. По-
сле мъжът си оти-
де и остави на ма-
сата пари.

 На другата су-
трин пред врата-
та на магазинчето 
ме чакаше голяма 
тълпа хора. Ръце-
те им стискаха мал-
ки ножчета и малки 
шишенца.

 - Кръв от кърти-
ца! Кръв от къртица! 
- викаха, кряскаха, 
блъскаха се.

 Всеки имаше мъ-
ка вкъщи и нож в 
ръката.

Здравка ЕВтиМОВа
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слех какво правя, 
не ме интересува-
ше, че ще я излъжа. 
Вътре в мрака ме 
гледаха гущерите. 
Нямаше откъде да 
взема кръв. Нямах 
къртици. Жената ча-
каше отвън. Може 
би още не беше сне-
ла ръката от очите 

си. Блъснах врата-
та да не види. По-
рязах китката си с 
малкото ножче, ко-
ето винаги държах в 
чекмеджето при мо-
ливите и хартията 
за писане на писма. 
От раничката поле-
ка започна да изти-
ча кръв. Не боле-

ше, ала 
се стра-
хувах да 

г л е д а м 
как се из-

цежда в шише-
то. Събра се 
малко - сякаш 
на дъното бя-

ха паднали две-три 
глогинки. Излязох 

от малката зад-
на стая, забър-
зах към жената.

  - Ето ви - ка-
зах. - От къртица е 
тая кръв!

 Тя не прогово-
ри, взря се в ръ-
ката ми, по която 
все още се стича-
ха кървави капки. 
Спуснах лакътя зад 
гърба си. Жената ме 
гледаше, мълчеше. 

Въобще не посег-
на към шишенцето. 
Обърна се към вра-
тата. Настигнах я, 
блъснах стъклото в 
ръцете й.

- От къртица е! От 
къртица е!

 Взе полека шише-
то. Вътре като до-
гарящ огън блещу-

каше кръвта. След 
малко извади пари 
от оръфаната си, от-
давна загубила цвят 
чанта.

 - Не. Не ща - ка-
зах аз.

Жената не ме пог-
ледна. Хвърли на ма-
сата банкнотите и 
закрета  към врата-
та. Исках да я изпра-
тя или поне пак да й 
дам вода, преди да си 
отиде. Усещах, че не 
й трябвам, никой не 
й беше необходим. 
Останах сама в мага-
зинчето. От клетките 
към мене гледаха жи-
вотните. Както вина-
ги. Есента продължа-
ваше да засипва гра-
да с мъгливи дни, ед-
накви като близнаци 
с непотребните жъл-
ти листа на дървета-
та. Скоро трябваше 
да закрия магазина. 
Онази жена можеше 
да се върне. Знаех, че 
само ще мълчи. Едва 

ли синът 
й щеше 
да се 
спаси с 
кръв от 
к ъ р т и -
ца и все 
пак аз 
я излъ-
гах. Бе-
ше мра-
з о в и т о 
н а в ъ н . 
Х о р а т а 
бързаха 
п о к р а й 
в и т р и -
ната на 
м о е -
то ма-
г а з и н -
че и са-
мо мал-
ч у г а н и 
се спи-
раха да 
п о г л е -
дат пре-
парира-
ните жи-
в о т н и . 
Н я м а х 
купува-
чи в то-
зи студ.

  Една 
с у т р и н 
в р а т а -
та ряз-
ко се 
отвори. 
О н а я , 
м а л к а -
та же-

ница, влезе вътре. 
Затича към мене. 
Исках да се скрия 
в съседния тъмен 
коридор, ала тя ме 
настигна. Прегър-
на ме. Беше много 
слаба и много лека. 
Плачеше. Задържах 
я да не падне, така 
безсилна изглежда-
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времетО

Д-р иван стОЯнОВ
магнитни бури - 25, 26.VII.

в сряда се очаква леко влошаване на времето, но 
това само може да ни зарадва с разхлаждане на лет-
ния зной. температурите ще достигат приятните 
26 градуса и ще има краткотрайни валежи. в чет-
въртък облачността ще бъде разкъсана, а темпе-
ратурите ще достигат 27 градуса. в петък и събо-
та ще се повишават с градус-два , като ще има раз-
късана облачност. в неделя вече ще надминават 30 
градуса, но облачността ще притъпява усещането 
за силни горещини. в понеделник се очакват валежи 
и спадане на температурите, които ще бъдат меж-
ду 20 и 24 градуса. във вторник облачността ще се 
разкъсва и температурите ще тръгнат нагоре, ка-
то ще достигнат 27 градуса.

Последните за месеца магнитни бури 
могат да провокират зачестяване на оп-
лакванията от главоболие, световъртеж 
и чувство за шум в ушите при хора с мени-
ероподобен синдром. От полза за тях ще 
бъде приемането на различни хранителни 
добавки. добре е за тях два пъти дневно да 
изпиват по 10 капки от спиртен извлек от 
мумийо, който е богат на вещества, дейст-
ващи общоукрепващо и подобряващи сър-
дечносъдовата дейност и кръвообращени-
ето в организма.

БиОПрОгнОЗа

имОти

ВаЖнО!
ВъЗПОМинаниЯ, скръБни ВЕсти, ПОЗДраВлЕ-

ниЯ, ЧЕститки иЗПращайтЕ на аДрЕс: 1421 сОФиЯ, 
кВ. „лОЗЕнЕЦ“, Ул. „криВОлак“ №48, ВХ. „В“, За В. 
„ПЕнсиОнЕри“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 машинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на надка иванова ангелова или 
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
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ТАРИФА

малки ОБяви

възпоминание

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0884/770787 - ASP 
търси жени и мъ-
же за охрана. Отлич-
но заплащане. София,  
ул. "Пирин" №6

0877/312823 - про-
дава печка на пелети, 
гоблен "Пролет в лива-
дите"

0889/378252 - про-
дава апарат за точкова 
заварка - 140 лв., мини 
казан за ракия - 160 лв., 
нови стъкла вендузи 4 
- 16 лв.

0882/553939 - про-
дава хладилник с фри-
зер "Prolux" с три чек-
меджета - запазен, ра-
ботещ, лампа - щипка. 
Продава 2 броеници с 
табакера - нови, по 10 
лв., шалте цветно - 15 
лв., гривна с 12-те апос-
толи, италианска - 16 лв.

0886/975614 - заме-
ням голям фризер за 
малък, продавам ку-
чешка къщичка, пода-
рявам котета

0886/401737 - наби-
ра се група за екскур-
зионно летуване и на 
морето

0888/606053 - ку-
пувам запазени стари 
книги на руски език, 
печатани преди 1940 г.

032/252448 - прода-
ва 1,5 мм стоманена тел 
изолирана, бургаски КЗ, 
на кангали 250 м - 1400 
кг за1000 лв.

0886/123973 - търся 
и купувам части за мос-
квич 412 или 408. Може 
и бракуван 

0889/378252 - про-
дава лечебна кализия. 
Лекува диабет, катарак-
та и онкологични забо-
лявания; струг за дър-
во без двигател - 80 лв., 
мъжки ризи по 5 лв./бр.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - домашен 
майстор поправя мебе-
ли, дограма и др. Про-
дава триоперационна 
дърводелска машина, 
фреза за мерцедес ку-
пе 115-115, бял ретро-
волан, стъкло за фар, та-
сове и др.

0884/623471 - про-
дава акумулираща печ-
ка "Изгрев", нова, цен-
трофуга алпака за 3/6/ 
рамка

0878/905168 - мъж-
ко манто с подплата ка-
ракул №50/52, със сва-
ляща се подплата - 20 
лв.; дамско манто 7/8, 
не е носено, № 48,50, 
с подплата сваляща се 
- 20 лв.; дамско манто 
- №48,50, сваляща се 
подплата - сиво-бежо-

0876/400768 - 803 
кв. м идеална част от 
двор - 6-а категория зе-
мя, равно място. По да-
нъчна оценка 1760,50 
лв., с. Девенци, общ. 
Червен бряг, обл. Пле-
венска

0886/401373 - ку-
пувам боксониера от 
първи до трети етаж - 
в София. Спешно!

0878/438599 - про-
дава вила на 50 км от 
София. Има ток, вода, 
двор 850 кв. м, плодни 
дървета, басейн

0988/339386 – про-
дава/заменя двор с къ-
ща, гараж, кладенец – с. 
Пъдарско, Пловдивско 
– 6000 лв. 

0897/050151 - про-
дава къща в с. Огнен, 
110 кв. м, двор 1 дка, 
кладенец, допълнител-
ни постройки, с ток

0898/225564 - при-
ема младо семейство, 
пенсионерка, пенсио-
нер до 65 г. - за под-
дръжка на идеален 
селски имот в Пло-
вдивско

02/469/0408 - про-
дава едностаен, ре-
конструиран в двуста-

ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

Най-учтиво ви каним да вземете участие  
в ХХII Национален преглед на художествената 

самодейност на хората от третата възраст
Пенсионерският музикален форум ще се прове-

де на 3 август (в един ден), 
начало 9 часа, в читалище "Паисий   

Хилендарски" в Балчик. 
Мероприятието e под патронажа на кмета 
 на община Балчик г-н Николай Ангелов.

ПОБЕДитЕлитЕ щЕ БъДат награДЕни
За контакти: 

ангел събев - председател на Общинския 
 съвет на пенсионерите -  Балчик, 

тел. 089 555 4085, софка Денева - 089 898 
7609, тодор тодоров -  087 816 5686, тодорка 

Харизанова - 089 579 6433

Покана

Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор 
може да участва с по едно непубликувано стихо-
творение, изпратено в три еднообразни екзем-
пляра в печатен вид на машина или в компютър-
на разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко сти-
хотворение се придружава от малък плик с трите 
имена, адреса и телефон за връзка на своя автор. 
Ще бъдат присъдени:

наградата за поезия “николай искъров” в 
размер на 250 лева

Първа награда – 150 лева
Втора награда – 100 лева
трета награда – 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева. 
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 

29 септември 2019  г от 10.30 ч. в камерната 
зала при ПБнЧ „Еленка и кирил Д. аврамо-
ви – 1856”. 

Краен срок за получаване на творбите: 10 сеп-
тември 2019 г. на адрес:  5250 свищов, област В. 
търново, ул. “Д. г. анев” № 4а, Община свищов, 
отдел „култура”, за конкурса.  Отличените твор-
би ще бъдат публикувани на интернет страница-
та на Община Свищов на адрес: www.svishtov. bg. 

Телефони за информация: 
0631/643-51 – главен експерт „култура“

поетичен 
конкурс

Община Свищов обявява 
траДиЦиОнниЯ ПОЕтиЧЕн кОнкУрс 

“сВищОВски лОЗниЦи”
 За аВтОри От ЦЯлата страна

На 25 юли 2019 г.
се навършва

1 гОДина
без скъпата ни 
съпруга, майка,  

баба, тъща и 
сродница

арх. ГюРГА 
М. ПЕЕВА
1932-2018

За един живот, 
живян достойно,
за едно сърце голямо 
и прекрасно,
за един образ скъп, 
мил и непрежалим
ЗАБРАВА НЯМА!

В ъ з п о м и н а н и -
ето ще се състои  
на 25 юли 2019 г. от 10 ч. на 17-о гробно поле 
в траурен парк „Централен”.

во - 20 лв.
0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 

02/8242129 - продава 
китеник, спортен вело-
сипед, пишеща машина, 
микроскоп, аптекарска 
везна, грамофон, часов-
ник с кукувица, старин-
ни часовник и телефон

032/252448 - про-
дава дачия логан на 25 
хил. км. Цена 10 хил. лв.

0898/225564 - за ко-
лекционери - продава 
реставрирани 2 "Сим-
сон" от 1965 г., идеални

0877/882177 - "Пан-
чатантра" - древноин-
дийска книга, след Биб-
лията - най-разпростра-
нена в света, 200 прево-
да на 60 езика, от 4-ти 
век досега. Книгата е с 
наставления и мъдро-
сти - 200 лв.

0898/225564 - давам 
за ползване младо за-
сята люцерна на първо 
косило. Изгодно! В Пло-
вдивска област, Първо-
май

0877/773245 - про-
давам скулптурен ба-
релефен портрет на Ис-
ус Христос с дванадесе-
тте му ученици. Разме-
ри 60/40

0898/483353 - про-
давам джип мицубиши 
паджеро спорт, 2001 
г., турбо дизел, дълга-
та база, с кожен салон, 
с теглич, с нови зимни 
гуми, с малкия данък. За 
2019 г. е платен

ен апартамент, с гараж. 
Цялата сграда е сани-
рана отвън с 10 см сти-
ропор, вътре всичко е 
ново, боядисано, сме-
нени са вратите и про-
зорците. Изложението 
е изток-юг, има парк с 
много зеленина; връз-
ка с всички превозни 
средства, до 3-5 ми-
нути, също и с всички 
вериги за пазарува-
не. Наблизо има и ме-
дицинско обслужване. 
Без отопление темпе-
ратурата е 18-20 гра-
дуса.

0878/768442 - про-
дава стара къща в с. 
Агатово с 1 дка двор-
но място със стопански 
сгради и с геран, гараж 
и асми. С хубав изглед. 
Изгодно!

0886/401737 - про-
дава едностаен апар-
тамент, преустроен в 
двустаен, с гараж, обо-
рудван с ток и вода, и 
др. Сградата е санира-
на вън с 10 см стиро-
пор. Има връзка с всич-
ки превозни средства

0889/613432 - част-
но лице купува апарта-
мент 60 кв. в кв. "Друж-
ба" - обзаведен

0879/100320 – про-

дава 3,7 дка нива с над 
400 шестгодишни ка-
надски тополи в нея, 
на пет км източно от 
Пазарджик

0876/212235 – про-
давам къща с 4 стаи, ба-
ня, тоалетна във вилна-
та зона на с. Побит ка-
мък, Разградско, с чист 
въздух и тишина

0895/126075 – ку-
пува къща на изплаща-
не в областите Ловеч, 
Габрово и Търново

0889/613432 – дава 
под наем апартамент – 
200 лв., в Ст. Загора

08133/2567 – про-
дава къща гредоред, 4 
стаи, баня с тоалетна, 
двор, гараж – в с. Ря-
хово, Русенско

0898/225564 – про-
дава идеален селски 
имот с 2 дка двор,  ло-
зе, овошки и две сонди 
за поливане + масив-
на къща в Пловдивско, 
общ. Първомай

0893/852626 – про-
дава къща на два етажа 
– 8000 лв., има ток, во-
да, баня, 900 кв. м сто-
пански сгради



24.VII. - 30.VII.2019 г.
30

2

Български36 Обяви Съобщения

24 юли, 23 лУнЕн ДЕн, 
наМалЯВаща лУна, 

лУна В ОВЕн 
Очаква ви период на пътува-

ния, срещи и събирания, които мо-
же да ви донесат успехи в решава-
нето на лични проблеми. Не бъде-
те излишно разговорчиви – мълча-
нието ще ви помогне да избегнете 
маса неприятности.

25 юли, 24 лУнЕн ДЕн, 
ПОслЕДна ЧЕтВърт, 

лУна В тЕлЕЦ 
Възможно е да получите значи-

телни парични суми. Може да за-
вържете интересни запознанства, 
както и да оправите отношенията 
си с най-близките ви хора.

26 юли, 24 лУнЕн ДЕн, 
наМалЯВаща лУна, 

лУна В тЕлЕЦ 
Възможни са усложнения при 

оформянето на документите и в ре-
шаването на бюрократични въпро-
си. Има вероятност да се подобри 
материалното ви положение.

27 юли, 25 лУнЕн ДЕн, 
наМалЯВаща лУна, 

лУна В БлиЗнаЦи 
Правилно избраната  страте-

гия ще ви помогне да намерите 
нови делови партньори, а актив-
ното участие в обществения живот 
ще ви донесе нови запознанства.

28 юли, 26 лУнЕн ДЕн, 
наМалЯВаща лУна, 

лУна В БлиЗнаЦи 
Без напрежения ще вървят об-

съжданията по принципни въпро-
си с вашите половинки. Не е изклю-
чено получаването на нови матери-
ални придобивки. Не бързайте оба-
че да харчите парите си – те ще ви 
потрябват за нещо много по-важно.

29 юли, 27 лУнЕн ДЕн, 
наМалЯВаща лУна, 

лУна В рак 
Вие сте наблюдателни, внима-

телни към подробностите. Това ще 
бъде полезно както за и за личния 
ви живот. Периодът е  благоприя-
тен за романтични увлечения.

30 юли, 28 лУнЕн ДЕн, 
наМалЯВаща лУна, 

лУна В рак 
Спокойно и без бързане ще се 

справите с всички ваши пробле-
ми. Макар че ще положите много 
усилия, в края на краищата всичко 
ще бъде насочено в нужното рус-
ло и вие ще можете да си вземе-
те въздух да вкусите от плодовете 
на своя труд.

ЛУНеН 
каЛеНДар

ЗаПОЗнайте се

Търде голямата са-
моувереност на Лъ-
ва често се бърка с 

липса на чувствител-
ност. Представители-
те на зодия Лъв са мно-
го емоционални, но няма 
да ги видите да го показ-
ват пред кого да е. Те си 
позволяват да са рани-
ми само пред най-близ-
ките.

Жена
Жените от зодия Лъв 

са истински лидери. Те 
не са родени да изпълня-
ват задачи, а... да ги по-
ставят. Затова, вместо да 
се бунтувате срещу ав-
торитета им, приемете 
го. Вместо да се опит-
вате да им се наложите, 

Çîäèÿ Ëúâ (24 þëè - 23 àâãóñò)

Така че, ако сте се влю-
били в жена от тази зо-
дия, бъдете готови за 
екстремни изживявания 
и за любов като по фи-
лмите - бурна, дива, ди-

намична. Жените от зо-
дия Лъв умеят да се спра-
вят с живота, разчитайки 
само на себе си. Просто 
са... жени, които не са за 
всички мъже. А само за 
истинските!

Мъж
Мъжете със зодия Лъв 

са способни да влязат в 
конфликт с други хора 
само за да защитят сво-
ята позиция. Те могат да 
разберат мнението на 
останалите, но не пона-
сят някой да се опитва да 
им се налага. Често тем-
пераментът на Лъвове-
те ги прави взискателни, 

разглезени деца – но то-
ва се вижда само ако ня-
кой нахлуе в границите 
на личното им царство.

От друга страна, мъ-
жете с този зодиакален 
знак са много чувстви-
телни, но умеят да при-
криват това свое ка-
чество изключително 
добре.  Лъвовете оби-
чат похвалите и ласка-
телствата, а егото им 
бленува за обожание. За 
Лъва всичко се свежда 
до гордостта – ето за-
що в някои моменти той 
може да бъде егоцен-
тричен, което пък до 
някаква степен се при-
тъпява от топлината на 
сърцето му.

вслушайте 
се в думите 
им. Вмес-
то да се мъ-
чите да ги 
уеднакви-
те и да ги 
поставите 
в редици-
те на всич-
ки остана-
ли, освобо-
дете ги. Те 
винаги са в 
центъра на вниманието.  
Жените от зодия Лъв са 
открити и директни, каз-
ват това, което мислят. И 
правят това, което искат. 
Искат всичко. Или нищо. 

25 юли 2019 04:19:10 
ч. - последна четвърт.  За 
да смъкнете 1-2 кг, тряб-
ва да започнете диетата 
от този час и да продъл-
жите на сокове и течно-
сти до същия час на след-
ващия ден.

ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ Èçäàòåëñêà êúùà

“ДАФ”
Ãëàâåí ðåäàêòîð

ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

Зам. главен редактор
Êðèñòèíà ÄÎÁÐÅÂÀ

Äåæóðåí ðå äàêòîð

Маргарита лОЗанОВа

Коректор
Надка АНГЕЛОВА

Ðå äàê öè î ííà êîëåãèÿ: 
Маргарита лозанова (отг. ред.),

 наталия генадиева,  соня Вълкова, 
Уляна Петкова, Христо Цеков,  

Цветан илиев, иван Васев,
иво ангелов (сътрудник)

Àä ðåñ íà ðå äàê öè ÿ òà:
Ñîôèÿ 1421, êâ. “Ëî çå íåö”,

óë. “Êðè âî ëàê” 48,
âõ. Â, ïàð òå ðà

Òå ë.: 02/865-90-41 - öåíòðàëà, 
02/865-21-93 - ãë. ðåäàêòîð 

pensioneribg@àbv.bg
www.pensioneri-bg.com

Çà êî ðåñ ïîí äåí öèÿ:
Ñî ôèÿ 1000, ï.ê. 870

Ðåêëàìà
ìîá. òåë. 088870-30-43

Безплатни 
юридически консултации 

само за абонати.
Ïðèåìíî âðåìå 

ïîíåäåëíèê è âòîðíèê
îò 13 äî 15 ÷àñà

Материалите не се хоноруват, 
рецензират и връщат. Всеки 
автор и рекламодател носи 

лична отговорност за своите 
публикации. Ползват се и 

текстове от интернет. 

Êàòàëîæåí íîìåð 552

ISSN 1311 - 2082

ИЗДАТЕЛ: ПЕТЬО ДАФИНКИЧЕВ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

ДЖесика

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (24.VII.- 30.VII.2019 г.)
ОВЕн - Още в началото 
на периода е наложи-
телно да хармонизира-

те отношенията си с брачния 
партньор. Помислете как да 
укрепите защитните сили на 
организма си. 

тЕлЕЦ - До средата 
на седмицата кон-
тролирайте склон-

ността си да критикувате. 
Постарайте се да постиг-
нете нужната обективност. 
Обърнете внимание на здра-
вето си.

БлиЗнаЦи - Ще съу-
меете да не загубите 
твърдата почва под 

краката си. С резерва при-
емайте ласкателите в об-
кръжението ви! Направете 
усилия да подобрите здра-
вето си.

рак - Задължител-
но се освободете от 

натрупаното в последно вре-
ме напрежение. Доброто на-
строение, ще ви съпътства, 
също спокойният сън.

лъВ - Добре е да овла-
деете склонността 
да нападате любими-

те си хора и за най-малките 
грешки. Малки проблеми ще 
ви развалят настроението 
– отстранете ги незабавно.

ДЕВа -  Повишената ви 
жизненост ще ви по-
могне да постигнете и 

надминете предварителните 
си очаквания. Изберете леки-
те физически натоварвания 
и разходките.

ВЕЗни -  За да се осво-
бодите от натрупаното 
напрежение, устано-

вете контакт с близки хора, 
с които отдавна сте прекъс-
нали връзките си. Това ще 
ви ободри.

скОрПиОн - В края 
на седмицата ще коп-
неете за близостта на 

хора, заемали важно място 
в живота ви. 

Ще подобрите здравето 
си, ако се отдадете на заслу-
жена почивка.

стрЕлЕЦ - Помирете 
се с тези свои близки 
и приятели, с които 

сте разделени поради глупав 
спор или кавга. Не страдайте 
от гордост или предразсъдъ-
ци. Здравето ви е стабилно.

кОЗирОг - През по-
чивните дни плани-
райте времето си 

така, че да можете спокой-
но да посветите няколко часа 
изцяло на себе си. Моментът 
е подходящ за ползотворна 
почивка.

ВОДОлЕй -  Обмис-
лете варианти за осъ-
ществяване на отдав-

на планирани пътешествия. 
Максимално се освободете 
от проблемите.

риБи - Насочете се 
към пълноценен от-

дих в компанията на прият-
ни за вас хора. Преди това 
обаче отдайте заслуженото 
внимание на здравето си, за 
да не ви подведе.

ЧЕСТИТ 89-И РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ 47-И РОЖДЕН ДЕН

0889/174615 - жена 
на 75 г./165 см/70 кг тър-
си мъж от Пловдив до 76 
г./175 см/100 кг. Може да е 
от Асеновград, Коматево, 
Хисаря, с кола. Да не пие, 
да не пуши, да е образо-
ван, домошар, жилищно и 
финансово осигурен

на 25 юли на 
СВЕТЛАНА ОГНЯНОВА БАНКОВА
от с. Подем (живееща в Плевен), 

общ. Долна Митрополия
 За нас тя е като слънцето и водата. Гор-

ди сме с нея - медицинска сестра 30 го-
дини в престижно болнично заведение, 
където пациентите й я определят като 
„мехлем за всяка рана”. На нашата мила 

и обичана дъщеря пожелаваме дълги години щастлив жи-
вот, с все по-големи сбъднати мечти и радости. Нека са-
мо красота има в живота ти, да срещаш хора с добри ду-
ши, да посещаваш най-красивите места и да преживяваш 
най-красивите моменти. Нека три неща никога не се отда-
лечават от теб - здравето, вярата в доброто и късметът и 
да имаш в живота  здраво семейство, добри приятелки и, 
разбира се, доволни родители. Весел празник, мила дъще!

с обич, благодарност и признателност: 
майка гинка, баща Огнян, съпруг людмил, 

син илиян и приятелката му радостинка, 
брат николай и свекърва Цанка

на 24 юли на 
СТИЛИЯН ДЕЧО ЧАКЪРОВ

от Смолян
Мило дете, от цялото си сърце ти желаем кре-

пко здраве и щастливо детство. Бъди все така лю-
бознателен и радвай мама, тате и всички близки. 
Ти си нашето малко слънчице, което ни радва и 
топли нашите сърца. Щастливи сме, че те имаме! 

Бъди смел, умен, разумен и добър. Бъди успешен, 
бъди удивителен, бъди този, който си - неповторим. 
Учи се и знай, че в живота се постига много само 
ако застанеш на страната на правдата и справед-

ливостта. Искаме днес от слънцето да вземем светлина, 
от луната сребърни лъчи, а от океана да си вземем чуд-
ни бели перли, за да сътворим най-красивия подарък от 
светлина за теб, за да е светъл твоят жизнен път и винаги 
да крачиш без страх или тревога по него. Весел празник!

с любов от прабаба Донка (примерна 
къщовница, творяща уникални плетива за внуците) 

и прадядо Васко, обичащ и обичан, от  с. Подем, обл. 
Плевен, общ. Долна Митрополия

ЧЕСТИТ 5-И РОЖДЕН ДЕН 

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!   
Нашият уважаван
 колега и другар 

полковник от запаса
 и резерва 

АТАНАС АНДОНОВ ИВАНОВ
 на 15 юли 2019 г. навърши 

90 гОДини    
Роден на 15 юли 1929 г. 
в Бургас, живее в София 
През 1952 г. завършва во-

енно тилово училище в Русе. Цялата му трудова 
дейност преминава като финансист в различни 
поделения на Българската народна армия. Един 
от участниците във възстановяване на СОСЗР. 
Отдава много сили за решаване на социалните 
въпроси на запасните офицери. Работи и като 
секретар на Столичната организация на СОСЗР. 
На 18 юли в район "Изгрев" на София генера-
ли и офицери от запаса поздравиха юбиляря. 
Поздравителен адрес и почетен знак на СО-
СЗР поднесе ген. Златан Стойков, председател 

на СОСЗР. Присъстващите пожелаха на 
юбиляря здраве, бодрост и дълголетие.   
От Централния и столичния съвет на 
съюза на офицерите и сержантите от 

запаса и резерва

на 
ДИМИТЪР ШЕРБЕТОВ

от Велико Търново
роден на 30 юли 1930 г.
Честити и достойни за 

уважение да са ти многото 
години от живота!

Най-много здраве и 
дълголетие ти пожелава-
ме в следващите години и 

с по-голяма уве-
реност да вър-
виш към 90-ата годишнина!

От семейства 
Шербетови  и георгиеви
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МъЖ сЕ Блъсна 
В карУЦа и Загина

Млад мъж е загинал 
при тежка катастрофа 
на подбалканския път 
софия-Бургас. каруца 
на пътя, която не е би-
ла обозначена със све-
отлоотразители, е ста-
нала причина за инци-
дента. катастрофата е 
станала до разклона за 
с. търничене. 24-годиш-
ният водач се е  опитал 
да избегне удар с ка-
руцата. губи контрол 
и е навлязъл в бензи-
ностанция, където се е 
ударил в стълб и в пар-
кирани кола и бус. Мла-
дежът издъхнал мину-
ти след инцидента. Во-
дачът на каруцата е с ох-
лузвания.

арЕстУВаХа ШВЕД, 
ПОХитил такси 

районната прокура-
тура в несебър задър-
жа за срок до 72 часа 
шведския гражданин 
кристофер а., обвинен 
в противозаконно отне-
мане на таксиметров ав-
томобил. инцидентът е 
станал в несебър. сиг-
нал в полицията подал 
собственикът на авто-
мобила.

колата била открита, 
управлявана от шве-
да. При проба с дрегер 
в кръвта на водача са 
отчетени 1,74 промила 
алкохол. Докато е уп-
равлявал автомобила, 
шведът е катастрофи-
рал. нанесени са мате-
риални щети по такси-
метровия автомобил.

ПОЖар ВЗЕ ЖЕртВа 
Пожар изпепели 

апартамент в староза-
горския квартал „ка-
зански“. след потуша-
ването на огъня е от-
крит труп, чиято само-
личност се изяснява. 

на място са изпрате-
ни два противопожар-
ни автомобила с два 
екипа, които са загаси-
ли пожара.

ЗалОВиХа Българи
 В италиЯ 

Българи влязоха в 
криминалната хрони-
ка на италия. Двама на-
шенци – на 30 и 31 го-
дини, бяха задържани 
след гонка с хеликоп-
тер. 

Преследването за-
почнало, след като жи-
тели на италианска 
провинция забеляза-
ли, че обикалят около 
домовете.

те били с автомобил 
с италианска регистра-
ция. Двамата задържа-
ни са регистрирани за 
кражби.

Õакнаõа 
НÀÏ

Спецакция 
в ДФ "Земеделие"

Мамят пенсионери 
с дърва за огрев

В капана на нова из-
мама попаднаха десет-
ки възрастни хора от 
няколко села в Пазар-
джишко. Двама мъже, 
представящи се за тър-
говци на дърва, са из-
мамили пенсионери, за-
дигайки голяма част от 
спестяванията им.

Измамниците обика-
ляли от къща на къща и 

предлагали евтина дър-
весина за огрев. Услови-
ето да получат стоката 
на преференциална це-
на било пенсионерите 
да им дадат като капаро 
половината от сумата.

"Предложиха ми ев-
тини дърва - за 50 лв./
кубикът, което е с 40 лв. 
по-евтино от миналата 
година. Бяха много убе-

дителни, дори се обаж-
даха на горския, уж да 
говорят с него", разказ-
ва потърпевша пенсио-
нерка.

"Аз очаквах, че са от 
нашите работници, ко-
ито работят в гората, и 
затова им дадох пари. 
После се усъмних, след 
като им предадох сума-
та от 260 лв. Не докара-
ха дървата и аз задей-
ствах приятел, напра-
вихме им постановка и 
след това се обадих в 
полицията", споделя Ге-
орги Дургов.

Мнимите търговци 
обаче се оказали бър-
зи. При опит да бъдат 
задържани единият на-
карал полицаите да го 
гонят километри, а дру-
гият се укрил, но вече е 
задържан. 

Срещу Национал-
ната агенция по при-
ходите бе извършена кибератака. Бяха разкрити 
данните на около 5 милиона потребители. Органи-
те на реда реагираха незабавно, но първоначално 
вътрешният министър обвини в това руски хакери. 
По този повод бе свикан дори Съветът по нацио-
нална сигурност от премиера Б. Борисов. Под ха-
кер се разбира човек, който разбива компютърна 
система с цел облага – придобиването на инфор-
мация, присвояване на данни, създаване на непоз-
волени промени в системата, които водят до ней-
ния срив. Впоследствие обвиниха и задържаха за-
подозрян за атаката така наречения „бял хакер”. 
Хакерът е на 20 години от София и е служител на 
компания за киберсигурност. В хода на разследва-
нето обаче се оказа, че момчето не се признава за 
виновно. „Не съм аз човекът, който проби система-
та на НАП”, твърди обвиненият Кристиян Бойков. 
След задържането той получил нервен срив. "Има 
за какво да съм притеснен, защото цяла България 
се е обърнала срещу мен ", каза Кристиян. Бойков 
прекарал 72 часа в ареста. Той разказа, че е имало 
"неудобни въпроси и леки заплахи" по време на за-
държането. Вече е качен списък с хакнатите данни, 
където всеки може да провери своите. 

Спецакция беше прове-
дена в Държавен фон "Зе-
меделие". Тя е във връзка 
с разследването 
срещу Миню 
Стайков. 

С т а й -
ков е 
о б в и -
нен за 
з л о -
у п о -
т р е б а 
с ев-
рофон-
дове и 
е в арес-
та от 10 месе-
ца. Прокуратура-
та твърди, че дружества, 
свързани със Стайков, са 
получавали неправомерно 
средства от европрограми 
за земеделие. 

И пeтимaтa cлyжитeли нa 
ДФ „Зeмeдeлиe“, пoлyчили 
oбвинeния cлeд aĸциятa 

нa cпeцпpoĸypaтypaтa, ca 
ocвoбoдeни cpeщy пapич-
ни гapaнции. Чeтиpимa 

oт фонд „Зeмeдeлиe“ 
пoлyчиxa oб-

винeния зa 
длъжнocтни 

пpecтъплe-
ния, a eдин 
– ĸaтo 
yчacтниĸ в 
гpyпaтa нa 
C т a й ĸ o в . 
Т p и -

мa oт зa-
д ъ p ж a н и т e 

ca ocвoбoдe-
ни cpeщy гapaн-

ции oт пo 26 000 лв., 
10 000 лв. и 7000 лв., cлeд 
ĸaтo ca cъдeйcтвaли нa 
paзcлeдвaнeтo. Оcтaнaли-
тe двaмa също ca ocвoбoдe-
ни cpeщy гapaнция oт пo 
6000 лв. Taĸa eдинcтвeни-
ят зaдъpжaн и пo тoвa дeлo 
ocтaвa Mиню Cтaйĸoв.

с разследването 
срещу Миню 
Стайков. 

С т а й -
ков е 
о б в и -
нен за 
з л о -
у п о -
т р е б а 

oт фонд „Зeмeдeлиe“ 
пoлyчиxa oб-

винeния зa 
длъжнocтни 

рофон-
дове и 
е в арес-
та от 10 месе-
ца. Прокуратура-

ния, a eдин 
– ĸaтo 
yчacтниĸ в 
гpyпaтa нa 
C т a й ĸ o в . 
Т p и -

мa oт зa-
д ъ p ж a н и т e 

ca ocвoбoдe-
ни cpeщy гapaн-

ции oт пo 26 000 лв., 

Банди от добре обучени български и румънски жени печелят 
по 20 000 британски лири на месец от обири по улици и магази-
ни във Великобритания, пише британски вестник.  

Те действали на оживени улици и в посещавани от много хора 
вериги или шикозни магазини и имали и екипи от хора, които да 
забаламосват набелязаните жертви.  Бандите, наброяващи до пет 
души, работели на четириседмичен ротационен принцип. Техни 
мишени били често пъти японски и арабски туристи. 

Крадлите се състезавали една с друга коя ще се представи по-
добре и си имали нещо като собствена Шампионска лига. Наче-
ло сега е крадла, известна с прозвището Диана Експрес. Група от 
крадли, действащи винаги по пет, се наричала Спайс гърлс. На 
лондонската Оксфорд стрийт гастролирали само най-добрите. 

Те обикаляли из цялата страна, а когато 
натрупали достатъчно пари, се прибира-
ли у дома в огромните си къщи.

Твърди се, че жените са от районите 
на трите най-големи града в Бъл-
гария и на Букурещ в Румъния.

 Крадлите носели ди-
зайнерски очила 
и скъпи чанти, 
но се познава-
ли по маратон-
ките, които им 
позволявали да 
се придвижват 
бързо. 

Нашенски крадли 
шетат из Лондон

Оксфорд стрийт

Лекар, набеден за убийството на ново-
родено, окончателно осъди прокуратура-
та за 40 хил. лева обезщетение. При слу-
чая, станал известен преди 9 години ка-
то "бебето от фризера", четирима лекари 
от болницата в Горна Оряховица бяха по-
казно арестувани и публично обвинени за 
смъртта на новородено. Тогава без раз-
следване МВР и прокуратурата единодуш-
но обявиха, че бебето е било живо близо 
денонощие след раждането, а четиримата 
медици опитали да укрият тялото му във 
фризер. Тогавашният вътрешен министър 
Цветан Цветанов дори разсекрети и пуб-
лично чете от парламентарната трибуна 
разпечатки от записани със СРС разгово-
ри. 3 години по-късно разследването бе 
прекратено заради липса на престъпле-
ние, а деветорна съдебна експертиза до-
каза, че лекарите са действали правилно.

Ëекар осúди 
прокуратурата Бащата, задържан за изнасилване на 

13-годишната си дъщеря, понякога из-
ползвал и сила, за да подчини детето си. 
Това е установило разследването. Старо-
загорският окръжен съд наложи постоян-
на мярка за неотклонение на 40-годиш-
ния Стоян Владев от Казанлък, обвинен, 
че се е съвъкуплявал с биологичната си 
дъщеря в продължение на 3 години. Се-
га момичето е на 13 години. Бащата е из-
обличен след показания на майката. Тя и 
биологичният баща на детето живеели на 
семейни начала, но се разделили. Стоян 
бил признал бащинството си над моми-
ченцето и заради това имал право да бъ-
де с малката през почивните дни. Какво 
е правил с нея през това време, тепърва 
ще се изяснява в подробности, но порас-
налата вече тийнейджърка усетила, че то-
ва не е детска игра, както го представял. 
Родителите на насилваното момиченце 
са музиканти. 

Ïî-ñòðîãî íàêàçàíèå 
çà áàùà èçíàñèëâà÷

Питбул, взет 
за отглеждане 
от приют и на-
хапал стопанка-
та си, е заловен. 
И н ц и д е н т ъ т 
станал в сто-
личния квар-
тал "Бояна". Освен жената пострадали 
са и нейният приятел, както и треньор 
на животното. Жената е освободена за 
домашно лечение, след като раните й 
били обработени в "Пирогов". 

Непосредствено след нападението 
кучето избягало, което наложило ня-
колко полицейски коли да блокират 
движението по Околовръстния път, за 
да хванат животното. 

В крайна сметка то бе прибрано от 
"Екоравновесие" и отведено в приют 
в София.

Питбул нахапа 
стопанката си
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- Да бях се омъжила 

за Сатаната, а не за теб, 
проклетнико!

- Не може, Марче, 
браковете между род-
нини са забранени!


Жените на две бор-

чета си говорят: 
- Ако знаеш моят ка-

къв е загубен! От годи-
ни рекетира цветарски 
магазин, а едно цвете 
не ми е донесъл вкъщи! 

- О, това не е нищо - 
цветята са лукс, моят от 
толкова време охраня-
ва Консерваторията, а 
една консерва не ми е 
донесъл…


- татееееееe?
- Колко левааааа?


При психиатъра:
- Госпожо, имате ли в 

рода си някой с налуд-
ничаво мислене?

- Не, докторе, само 
мъжът ми понякога го-
вори, че бил глава на 
семейството.


- Докторе, жена ми 

има високо кръвно и 
ще мре!

- Пробвахте ли с пи-
явици?

- Пробвах, не ще да 
изяде повече от 4.


Повечето от хората, 

които са виждали летя-
щи чинии, са женени…


- скъпа, излизам с 

приятели за малко!
- Ми излизай, да не 

съм те вързала за ро-
гата!


семеен скандал, по 

някое време мъжът:
- Стига! Ти си като 

последния чифт обув-
ки на витрината!

- Моля?!?!

- Толкова народ ги е 
пробвал, само аз иди-
отът ги купих.


- какво си увиснал с 

тоя бинокъл, бе? Какво 


Докато живеехме с 

жената, непрекъснато 
се чудех къде ги крие 

тези пари? Разделихме 
се. Поживях месец. Се-
га се чудя откъде ги е 
намирала?


– Може да се каже, 

че не съм живял напраз-
но – дом построих, син 
имам…

– А нещо за дървото?
– С дървото се раз-

веждам…


- Мамо, а на тебе бе-
бето в корема Бог ли ти 
го сложи?!

От кухнята се чува 
тържествуващият глас 
на бащата:

- Да. 
Бог!…

разсър-

дих се на 
мъжа ми 
и не му го-
ворих два 
дена. Ми-
слех да са 
повече, но 
се сетих, 
че с нищо 
не е заслу-
жил такова 
щастие!

старец 

отива при 
с п е ц и а -
лист по 
р а з в а л я -
не на ма-
гии, сяда 

на столчето и казва:
- Преди 50 години ми 

направиха едно закли-
нание. Моля ви да го 
развалите…

- Няма проблем, само 
ми кажете как звучеше 
това заклинание?

- Обявявам ви за съ-
пруг и съпруга!


не ми върви с жени-

те! Два пъти се жених. 
Първата ме напусна… А 
втората не ще и не ще!


- на колко години 

ставаш, Миме?
- Ами… когато се 

омъжих за Пешо, аз бях 
на 20, а той на 40 годи-
ни. Значи бях два пъти 
по-млада от него. Сега 
той е на 70 години, зна-
чи аз съм на 35!


Мъжът давал и по-

следната стотинка на 
жена си. Левовете и ев-
рото старателно си ги 
криел…


- къде съм?
- В самолет. Връщаме 

се от почивка.
- С теб имахме ли не-

що?…
- Имахме. Големият ти 

син е в 5 клас.


Мъжът чете книгата 
"Как да станете госпо-
дар в дома си!". Вдъхно-
вен, скача, отива в кух-
нята и забива пръст в 

толкова има отсреща?
- А, гледам едни тука 

как се натискат.
- Ти по-добре гледай 

жена си!
- Тъй де, това и правя 

в момента!


- тате, ако ми дадеш 
10 лева, ще ти кажа кой 
спи с мама, когато те ня-
ма…

- Ето ти двадесет. Ка-
жи сега…

- Ами… аз!


ако мъжът е под че-
хъл, това още не озна-
чава, че жената е на ви-
сота.


"Властелинът на 

пръстените" е история-
та на всички женени мъ-
же! Неимоверно опасни 
опити да се избавиш на 
всяка цена от пръстен, 
който всъщност не си 
искал и съсипва психи-

ката ти.


след сватбата. Мъ-
жът казва на жената:

- Искам да те уведо-
мя за три неща. Всяка 

сряда вечер с момчета-
та играем футбол. Слън-
це, дъжд, вятър - всяка 
сряда ние играем фут-
бол. Ясно ли е?

- Да! - казала жената.

- Всяка събота с мом-
четата излизаме на бар. 
Харесва ти или не, ние 
ще излизаме. Ясно ли е?

- Да! - отговорила же-
ната.

- И последно, всяка 
неделя ходим на риба. 
Без значение какво се 
случва, ние ходим на 
риба. Ясно ли е?

- Да! - отвърнала же-
ната.

- А ти имаш ли ня-
какви навици, за които 
трябва да знам? - попи-
тал мъжът.

- Само един - отгово-
рила жената. - Всяка ве-
чер в 9 часа правя с*кс. 
Без значение дали мъ-
жът ми си е вкъщи или 
не.


Баща завел малката 

си дъщеря в стаята, за 
да я сложи да спи. За-
почнал да й чете дет-
ска приказка. След из-

вестно време дъщеря-
та влезнала в хола при 
майка си и казала: 

- Край. 
- Какъв край? - упла-

шена попитала майката. 
- Татко заспа.


Жена ми е супер! 

Даже когато сме ска-
рани и не си говорим, 
вкъщи ме чака вкусна 
трапеза - супа, муса-
ка, крем-карамел… Е, 
вярно, всичкото в ед-
на чиния…


- скъпи, видях, че 

си сръчкал бившата 
си във фейсбук!?

- Да, беше написала 
на стената си, че жи-
вее на ръба.


Бил съм кофра-

жист, бил съм елек-
тричар, бил съм тех-
ник, бил съм музи-
кант, бил съм таксиме-
тров шофьор, бил съм 
общ работник… оба-
че най-много съм бил 
бившата си жена, като 
я хвана да кръшка.


става ми студе-

но нощем, замислям 
се дали да си купя още 
едно одеяло или да се 
омъжа… Мъжът, разби-
ра се, ще ме прегърне, 
но пък одеялото въоб-
ще няма да ме ядосва…

гърдите на 
жена си:

- От този 
момент моя-
та дума е за-
кон! За дове-
чера ще ми 
пр и го т ви ш 
р а з к о ш н а 
вечеря, по-
сле ми при-
готвяш ва-
ната, за да 
се разпусна. 
И з т р и в а ш 
ми гърба и 
ми подаваш 
хавлията, яс-
но! После ис-
кам масаж и 
след товааа 
- познай кой 
ще ме обле-
че и среше 
косичката?

Оная го гледа с изцъ-
клени очи и изсъсква:

- Сътрудникът от по-
гребалното бюро!


- Защо не се ожени, 

Холмс? 
- Тя създава мно-

го проблеми, Уотсън. 
Представи си, че седиш 
след тежък ден в един 
стол, отпуснал си се и 
четеш вестник. Извед-
нъж на предната вра-
та чуваш гласа на же-
на си, а в същото време 
на задната врата чуваш 
лая на кучето. Кой ми-
слиш трябва да влезе 
първи в къщата? 

- Който вика по-сил-
но, може би… 

- Пускаш първо куче-
то, Уотсън. То спира да 
лае, когато влезе.


Две жени разгова-

рят:
– А ти деца имаш ли?
– Да, имам син.
– Пуши ли?
– Не.
– Пие ли?
– Не.
– Ех, малко такива 

младежи останаха… 
На колко е?

– На две години…


съпруга отишла в 
полицията, за да съоб-
щи, че мъжът й е из-
чезнал.

- Той е тридесет и 
пет годишен, висок е 

метър и девет-
десет, има тъм-
ни очи, тъмна 
къдрава коса, 
спортна фигу-
ра, тежи осем-
десет и четири 
килограма, го-
вори възпитано 
и обича децата.

Съседката й 
възразила:

- Той е метър 
и шейсет, дебел, 
плешив, с голя-
ма уста и се дър-
жи лошо с деца-
та ти!

- Знам! - от-
върнала жена-
та, - обаче ни-
ма трябва да ми 
връщат точно 
него?
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ЩАФЕТА

Отражения

Ако искаш да 
имаш работа:

За грешките от 
младини... Дали 
на стари години 

плащаме (или ще пла-
щаме?) за тях?... Отго-
вор на този въпрос 
няма. Или поне няма 
един отговор. А мно-
го. Което значи прак-
тически, че няма. За-
щото липсва цено-
разписът. Не може да 
се каже – това струва 
толкова, онова еди-
колко си, третото е 
безплатно. Никой не 
казва: вие сте редовен 
клиент и ще ви напра-
вим 10 процента от-
стъпка. Не е много яс-
но кой поднася смет-
ката и доколко  има 
право да я поднася. И 
дали сметката се под-
нася на точния кли-
ент? Както се вижда 
– отвсякъде само въ-
проси. И въпроси. 

 Животът не е питей-
но заведение, където 
все пак има някакъв ре-
гламент. Животът не е 
питейно заведение, къ-
дето да се поколебаеш 
– влизаш или не вли-
заш, имаш ли средства 
да платиш. В питейно-
то заведение можеш 
да почерпиш някого с 
това и онова. Вероят-
но и в живота е така, но 
всичко излиза някакси 
по-неопределено. Или 
съвсем неопределено.

 Не е ясно и кое точ-
но е грешка на младини 
и после не става ясно 

дали едно нещо е било 
грешка или обратното. 
Един смята за грешка, 
че се е оженил. Друг, че 
не е свършил тази рабо-
та. Трети смята, че греш-
ка е било, дето се оже-

нил за първата си жена 
и за друга грешка, де-
то се бил развел с 
втората. В различ-
но време ня-
коя по-
стъпка 
се брои 
за греш-
ка, а после 
излиза, че 
не било. 

 И кой, мо-
ля ви се, е 
този, дето ще 
отсъди? Чо-
векът е нео-
бективен. 
Човекът 
не оби-
ча да си 
признава. 
Човекът 
о б и к -
новено 
забеляз-
ва греш-
ките на 
д р у г и т е 
и това 
е нор-
м а л н о , 
това е толкова естест-
вено. 

 Един не може да види 
себе си отстрани. Друг 

не иска да се гледа. Не се 
харесва. Не е свой тип. 
Виждал се е веднъж в ог-
ледалото на младини и 
решил, че това вижда-
не ще му е за последно. 
И оттогава оставя онзи 

тип, чието изображение 
в огледалото е 

забелязал, 
да върши 
к а к в о т о 

си иска и 
не иска да но-

с и 
н и -

каква отговорност за 
поведението му.    

 Ако искаш да пла-
тиш за грешките си, раз-

правията би била твър-
де голяма. Не знаеш на 
кого, не знаеш колко. 
Може ли разсрочено. 
Лихви прибират ли ти. 
Объркваш се, махаш с 
ръка и се провикваш ка-
то в питейно заведение: 
може ли още едно мал-
ко. Т.е. още един малък 
живот допълнително.

В питейните заведе-
ния понякога има фейс 
контрол на входа – един 
клиент го пускат, друг 
не. Познавам такива ти-
пове, които, ако в живо-
та имаше фейс контрол, 
никога не биха влезли. 
Познавам и други – тях 
би следвало да ги ка-
нят специално да вли-
зат в живота и да изли-
зат, когато пожелаят, и 

после да идват пак... Аз 
не съм от тях, уви. 

 А на този въпрос, 
началния, както ве-
че казах, направо 
не мога да отгово-
ря и смятам, че из-
общо не съм един-
ственият, който не 

може да отговори... 
Мисля, че ако не друго, 
поне съм откровен. 

 И в заключение нека 
да кажа:

 Смята се, че на ста-
ри години всяка греш-
ка от младините се за-
плаща. Но това не е та-

ка. Да се мисли така е 
грешка. Която също не 
знам дали се заплаща 
впоследствие. 

Божидар тОМОВ

За грешките ни

Стартът на първия пост беше остър
и веднага донесе аванса.
Оставаше вторият пост само просто
да запази тази дистанция.

Третият пост полетя, но отмери
зле коварството на виража.
И на финала от своя съперник
тъй четвъртият пост бе наказан.

Свърши се... Тръгнаха в бавна редица
след треньора, ругаещ неспирно...
Мълком бегачът от първа позиция
в съблекалнята чуваше химна.

Виктор саМУилОВ

КонсТАТАция

Посял дядо ряпа. Раснала ряпата, ра-
снала. Голяма пораснала. Дошло време 
да я вади. Дърпа дядо, дърпа. Ряпата не 
мърда. Старост го налегна. Болежки ду-
зина. Лекарствата скъпи. Само с хляб и 
мляко. Сили не достигат. Вика дядо баба. 
Дърпали двамата, дърпали. Ряпата пак 
не мърда. Пенсийката малка. Толкова е 
жалка. Няма за илачи. Нея й се плаче. 
Внучката любима.  Изучи се и замина. На 
гурбет в чужбина. Шаро се скатава. Лежи 
си на сянка. И хич не се мярка. А писана 
горкана. Гладна, гони мишките на тава-
на. Така ряпата си остана неприбрана.

Осъвременил приказката   
гутьо сиМЕОнОВ

страницата подготви иван ВасЕВ

С народна власт + електрификация –
вървеше към звездите нашта нация.
„Топлофикация” + демокрация –
изчезва бързо българската нация!

У. ПЕткОВа

Милосърдието е 
огледало на всички до-
бродетели.
Ако Господ при-

бираше всички почи-
нали хора, нямаше да 
има гробища.
Най-често ни 

става лошо, когато 

няма надежда за по-
хубаво.
За да оживее един 

спомен, трябва да се 
връщаме назад във 
времето.
Най-бавно идва 

дългоочакваният миг.
Борис ананиЕВ

1. не бъди по-умен от шефа!
2. не бъди по-висок от него!
3. нямай по-хубава кола от неговата!
4. не му пипай любовницата!
5. сверявай си часовника по неговия!
6. когато шефът говори, слушай внимател-

но и примигвай от време на време, просто та-
ка, от уважение и възхищение!

7.  никога на забравяй, че телевизорът на 
шефа е по-цветен от всички останали!

8. никога не искай повишение, бъди без-
крайно благодарен за заплатата, която ти дава!

ЗАщо дядо не иЗвАди ряпАтА


