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Най-после ръководството на БСП проумя, че за 
да промени цялостния ход за развитието на роди-
ната от тоталитарно-деспотичен и партийно-
държавен към социално-демократичен, трябва да 
обедини левите сили в страната. Ние многократ-
но призовавахме столетницата да бъде инициа-
тор на ляв фронт и най-после официално идеята 
за единение бе обявена. огласи я Корнелия Нинова 
пред многохилядния митинг на историческия връх 
Бузлуджа на традиционното отбелязване 128-го-
дишнината от поставяне началото на социалис-
тическото движение у нас. 

За това колко точно са хората, отвратени от 
щедрото предизборно раздаване на парите ни през 
прозореца на джипа от възприелия се за чорбаджия 
на всичко и всички Б. Борисов, социолозите мълчат. 
то ще се разбере, осъзнае ли гласоподавателят, че 
малките политически формирования са лесна пляч-
ка за консуматорите на властта, и подкрепи мощ-
на коалиция, поставила си за цел национален прос-
перитет. Срамното последно 27-о място в ЕС, мо-
ниторинговият контрол, корупцията, скъпотия-
та, некадърната администрация, мизерията, ето 
за какви проблеми е важно да мисли електоратът, 
тръгвайки към урните. и да даде с бюлетината си 
шанс на същинската алтернатива и реалното обе-
динение с ерудирани и образовани кадри в редици-
те си, готови всеотдайно да се трудят на ползу-
роду, а не да богатеят за сметка на обществото.

БСП печелеше избори, когато бе начело на „Коали-
ция за България“ и увеличаваше с 80-90 на сто пен-
сиите. Надяваме се отново да дойде онова време…
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Държавни пари за инвалидна кола

Пенсионерите - с по-висока 
покупателна способност?!

Обречен на изкуството
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АБоНирАЙтЕ СЕ!

И да е сънувал бай Данчо, че става солист 
на френска група, сигурно си е разтъркал 
очите на събуждане и си е казал - мечти... 
Точно това обаче се случи наскоро на ста-
рия акордеонист, ненатрапчиво вписал се в 
сенките на Главната в Пловдив и без претен-
ции за слава. Стига няколко монети да кап-
нат в кутията и да осигури хляба. Както си 
седеше бай Данчо под едно дърво на Глав-
ната, по нея се зададе странно шумно шест-
вие - оркестър, клоуни, жонгльори, танцьор-
ки... Съзряха стария човечец и го включиха 
на момента в изпълнението си. Знае се, че 
в това са силни актьорите от пътуващите театри 
- те умеят да използват всеки детайл, който ули-
цата им предложи. И така бай Данчо се оказа со-

- г-н Налбантов, спомняте 
ли си кога и как се запалихте 
по актьорството?

- Разбира се! Това се слу-
чи още в детските ми години. 
На село им викаха вечеринки, 
предимно ловджийски, вечери-
те, в които се играеха театрал-
ни представления. Любителски 
напъни бяха, влечеше ме, да, но 
не е било съдбовно. Баща ми и 
брат му играеха в самодейния 
колектив, татко често беше Лев-
ски, когато го бесят. То е все ед-
но, че си участвал в кръжок. 

До 8000 лв. ще отпуска държавата на хо-
ра с увреждания за приспособяване или 
преустройство на личен автомобил. То-
ва е предвидено в проекта за Национал-
на програма за достъпна жилищна среда 
и лична мобилност, разработена от соци-
алното министерство и качена за общест-
вено обсъждане.

За отпускане на средства по компонен-
та „Лична мобилност“ на програмата могат 
да кандидатстват хора с трайни уврежда-
ния с доказан дефицит на долни и горни 
крайници въз основа на медицинска екс-
пертиза, а общата стойност на проектните 
предложения е до 8000 лв. с ДДС.

Обръгнали на нежност и роман-
тика, не си представяме, че някой 
може да умре от любов. Джоко 
Росич се спомина точно от това. 

Сънят на 
бай Данчо 

лист акордеонист на френска група, която засви-
ри това, което свиреше бай Данчо. 

На стр. 2

от 1 до 15 август 
във всички 

пощенски станции 
на страната!

1 месец 4 месеца
2,40 лв. 10,20 лв.

КатаЛОЖЕн №552

6 аВгусТ 

С евреите си приличаме - и 
те, и ние се смятаме за бого-
избрани. 

За хората
и свинете

На стр. 4

Заиграе ли мечката в двора на 
съседа, няма как да ни подмине. 
Поостаряла е народната мъдрост, 
но поуката от нея е актуална. Раз-
бра се, че африканската чума е по-
лазила Стария континент в средата 
на 60-те години и стабилните дър-
жави моментално пристъпиха към 
неотложни мерки. Социалистиче-
ските страни със строгия контрол 
и планираното движение на хора 
и стоки, с разгърнатата мрежа от 
ветеринарни услуги и дисциплина 
бе относително надеждно защите-
но. Ловците също си вършеха съ-
вестно работата, защото зараза-
та се пренася най-често от диви-
те прасета, непризнаващи граници. 

Чумата
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доброволна делба на земеделски имоти

Барабанистка на 106 години 

Много наши читате-
ли ни питат как да си 
поделят земеделските 
имоти, останали от  
бащи, дядовци, майки и 
баби.

 Въпросът е интере-
сен и той касае много 
хора, които при нови-
те социално-демограф-
ски проблеми са се пръс-
нала по целия свят. Този 
проблем възниква в цели 
фамилии и на практика 
е много трудно решим.

Два са  правните 
способи, които могат 
да се ползва в случая.

Най-добрият и най-
евтиният е така нарече-
ната доброволна делба. 
Като наследници на сво-
ите предци сте  стана-
ли собственици на иде-
ални части от наследе-
ните земеделски имо-
ти. Сега при извършва-
нето на делбата всеки 
от вас ще получи в ре-
ален дял някакъв имот. 
Това означава, че ще по-
лучи отделна нива, ли-
вада, гора. За да се из-
върши доброволната 
делба, наследниците на 
фамилните имоти след-
ва да се събират и да ре-
шават всеки от тях кой 
имот ще получи в реа-
лен дял. Това става при 
пълно съгласие с всич-
ки съсобственици, съ-
наследници. Преди да  
започне доброволната 
делба, обаче е необхо-
димо някой от наслед-
ниците да се снабди с 
редица документи. Това 
са: удостоверения за на-
следници на наследода-
телите, данъчни оценки 
на имотите, влизащи в 
наследствената маса, 
скици и решенията на 
поземлената комисия 

и др. Въз основа на те-
зи документи и в зави-
симост от размера на 
наследствените дялове 
и броя на наследници-
те се определя кой от 
имотите на кого от тях 
ще бъде възложен (да-
ден) в реални граници 
и ще стане негова соб-
ственост. За да се извър-
ши доброволната дел-
ба законосъобразно, е 
нужно да се наеме адво-
кат, който компетентно 
да оформи договора за 
доброволна делба на зе-
меделските 
имоти. 
Ос-

в е н 
това е нуж-
но да се наеме и ве-
що лице, което в зависи-
мост от дяловете и при 
спазване на изисква-
нията на Закона за на-
следството да формира 
и оразмери съответните 
дялове. Ако е невъзмож-
но да се формират тол-
кова дялове, колкото са 
наследниците, послед-
ните могат да се спора-
зумеят този, който полу-
чи по-голям дял от пола-
гащия му се, да възме-
зди другите наследници 
с пари. Този договор се 
заверява нотариално и 
се вписва в службата по 

вписванията. Той служи 
като нотариален акт за 
собственост. С него ве-
че всеки от собствени-
ците би могъл да про-
даде имота, да го дари, 
да го завещае или да го 
дава под аренда и да по-
лучава за него средства. 
Ако никой от наследни-
ците не проявява инте-
рес към имотите, то то-
гава те могат да решат 
да ги продадат, а парите 
да поделят помежду си в 
зависимост от дяловете, 
които имат. Но това от-

ново няма 
как да 

стане, 
без някой 

от тях да събере не-
обходимите документи 
за извършване на про-
дажбата. В тези случаи 
често всеки гледа друг 
да извърши работата, а 
той само да дойде при 
нотариуса и да подпише 
документа и да си взе-
ме дела.

Твърде често обаче е 
невъзможно да се стиг-
не до доброволна дел-
ба, защото много хора 
са загубили интерес 
към имотите. Други от 
фамилията са се пръс-
нали в далечни градове 
и държави. Чисто фи-

зически на едно мяс-
то не могат да се събе-
рат всички наследни-
ци на фамилните имо-
ти. Трудно се осъщест-
вява и упълномощава-
нето, особено от живе-
ещите в чужбина. Въз-
никва въпросът какво 
трябва да правим в те-
зи случай? Наследни-
ците, които имат инте-
рес от фамилните имо-
ти, могат да се органи-
зират и да извършат та-
ка наречената обстоя-
телствена проверка и 
чрез свидетели да до-
кажат, че единстве-
но те владеят и полз-
ват тези имоти и  пове-
че от 10 години никой 
от другите наследници 
не се интересува от тях. 
Процедурата се из-
вършва при нотариус 
и той указва на стра-
ните какви документи 
следва да представят, 

за да придобият имо-
тите по така наречена-
та придобивна давност. 
Веднага обаче ще кажа, 
че нотариалният акт, 
издаден по този начин, 
не е съвсем перфектен 
документ и ако някой 
от другите наследници 
прояви интерес към та-
ка взетите имоти, може 
да заведе дело за делба 
и този нотариален акт 
ще изгуби своята сила, 
т. е. ще стане нищожен, 
невалиден.

Най-скъпият, но най-
добрият начин да се 
ликвидира една съсоб-
ственост на земеделски 
земи, а и на всякакви 
други недвижими имо-
ти, е съдебната делба. 
Този правен институт 
ще коментирам в след-
ващия брой.

Пенсионерите 
- с по-висока 
покупателна 
способност?!

От 1 юли покупателната способност на пен-
сионерите ще се увеличи заради осъвременя-
ването на пенсиите с рекордните 5,7%. Това ка-
за  министърът на труда и социалната политика 
Бисер Петков.

как се определя увеличението
Той уточни, че през миналата година увели-

чението e било с 3,8%, а през тази е значително 
по-високо. Увеличението се определя по фор-
мула, която включва половината от прогнозна-
та инфлация за годината и половината от пови-
шението на осигурителния доход. „През тази го-
дина очакваната инфлация е 3%, което означава, 
че повишението компенсира напълно изгубена-
та покупателна способност заради инфлацията и 
реално додава", обясни социалният министър с 
уговорката, че в абсолютни стойности повише-
нието може да изглежда недостатъчно.

Увеличението на пенсиите беше заложено в 
приетия бюджет за Държавното обществено оси-
гуряване за 2019 г., където беше записано от 1 
юли тази година пенсиите, отпуснати до 31 де-
кември 2018 г. вкл., да се увеличат с 5,7 на сто. 
Така минималната пенсия за осигурителен стаж 
и възраст се увеличава от 207,60 на 219,43 лв., 
или увеличение с 11,83 лв. Социалната пенсия 
се променя от 125,58 лв. на 132,74 лв., или уве-
личението е със 7,16 лв.

Таванът на пенсиите се вдига от 910 лв. на 1200 
лв., с което според раз-
четите на НОИ 41 хил. 
души, досега огранича-
вани от тавана, ще полу-
чат пенсиите си в реал-
ния им размер, но оста-
ват още около 24 хил., за 
които увеличеният та-
ван си остава ограниче-
ние и няма да получат 
максималния размер на 
пенсията си. Максимал-
ният осигурителен до-
ход не се променя и ос-
тава 2600 лв.

Второ повишение 
с над 5% 

за последните
 10 години

Подобно средно уве-
личение с над 5 на сто 
се е случвало само още 
веднъж през последните 10 години, сочат да-
нните на НОИ. Това стана през 2013 година, ко-
гато пенсиите бяха увеличени диференцирано 
според годината на отпускането в опит да бъде 
компенсирана натрупалата се инфлация. Тогава 
средното увеличение беше 9,3%, но то не успя 
да догони поскъпването на живота за периода 
-12,5%. Нека припомним, че когато през 2009 го-
дина Бойко Борисов формира първото си прави-
телство след кабинета на Сергей Станишев, по 
предложение на тогавашния финансов минис-
тър Симеон Дянков пенсиите бяха замразени.

как ще растат пенсиите
В средносрочната бюджетна прогноза 2019-

2021 г. е предвидено през 2020 година увели-
чението на пенсиите да е с 4,4%, а през 2021 г. 
- с 4,3%. Има много голяма вероятност да бъде 
приета нова средносрочна прогноза заради бю-
джетите за 2020 година, тъй като показателите 
за 2019 година се очертават с много голям из-
лишък. И тогава да се увеличи процентът, както 
стана и за настоящата година. В първоначалния 
вариант на посочената прогноза беше планира-
но увеличението на пенсиите през 2019 г.  да е с 
4,6%, а при разработването на бюджетната рам-
ка за 2019 г. беше направена промяна на 5,7 на 
сто в бюджета на ДОО.

Б. р. - Мнението на огромната част от чи-
тателската ни аудитория не само не съвпада 
с позицията на министъра, но и категорично 
се различава от нея.

ва не я сломи-
ло. Прехвър-
ляйки век, та-
зи атрактивна 
госпожа удря 
по барабаните 
и до днес.

Мисис Смит 
е родена на 29 
ноември 1912 
година в Маунт 
Келвъри, щата 
Уисконсин. Тя 
била осмото 
от общо девет 
деца в семей-
ството. Любо-
вта на моми-

чето към музиката започва още 
в детството. Родителите й ръко-
водели танцови групи. А Виола 
заедно с братята и сестрите си 
от малка свирела на музикални 
инструменти.

Когато Виола била на 12 го-
дини, баща й взел нея и по-мал-
ките й сестри на музикално тур-
не. Групата се казвала "Семейни-
ят оркестър на сестрите Шмит". 
После името било съкратено на 

"Сестрите Шмит". 
През 30-те години Виола Смит 

и сестра й Милдред създават 
собствена женска група "Кокет-
ки".

През 40-те години снимката 
й украсява корицата на списа-
ние Billboard. Тогава Виола не-
веднъж се сблъсква с неразби-
рането и презрителното отно-
шение на обществото към же-
ните музиканти.

От 40-те години мисис Смит 
активно свири и учи други му-
зиканти. Често можело да бъде 
чута по радиото, появявала се в 
известни филми, била зад бара-
баните на инагурацията на пре-
зидента Труман, участвала и в 
"Кабаре"  на Бродуей.

Преди няколко години Виола 
престава да преподава, но и до-
сега свири на барабани и се поя-
вява пред публика. Коментирай-
ки дългия си и активен живот, 
тя посочва три неща, които са 
любими нейни навици през го-
дините: свиренето на барабани, 
две чаши вино на ден и четене-
то на книги.

Първата жена барабанистка, 
възхитила света с най-бързите и 
заразителни ритми, продължава 
да се наслаждава на живота и ве-
че е на 106 години.

В началото на музикалната си 
кариера Виола Смит става извест-
на на цяла Америка като шемет-
на барабанистка. 

Тя се сблъсква с много труд-
ности, които очаквали по онова 
време жените музиканти, но то-
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Страницата подготви 
Маргарита ЛОЗАНОВА

кРАТкИ 
ВЕСТИ

б и с е р

Вето на 
президента

Президентът Румен 
Радев върна за но-
во обсъждане отдел-
ни текстове от § 2 и 3 
от Закона за измене-
ние на Закона за дър-
жавния бюджет за 2019 
г., с които се въвежда 
финансиране на поли-
тическите партии с да-
рения от юридически 
лица и еднолични тър-
говци.

След атаката 
срещу НАП

Националната аген-
ция за приходите (НАП) 
е поела ангажимент да 
създаде механизъм, 
чрез който да уведоми 
засегнатите лица, че 
техните данни са били 
разкрити публично.

Забрана за 
свободното 

къмпингуване

Омбудсманът Мая 
Манолова внесе кон-
ституционна жалба 
срещу промените в За-
кона за устройство на 
Черноморското край-
брежие.

Марешки 
превръща в 

хотел пощенска 
палата

Веселин Марешки 
превръща Пощенска-
та палата във Варна в 
хотел.  Както е извест-
но, "Варнафарма" при-
доби емблематичната 
за морския град сграда 
от БТК през 2010 г. сре-
щу 16 млн. лв. Сред тях 
попада и тази, в която и 
в момента се помещава 
Централната поща.

Всички извън нас 
имат едно морално 
престъпление – всички в 
един или друг момент са 
се крили под мускула на 
Бойко Борисов. В край-
на сметка той ги изсму-
ка и ги остави навън не-
потребни и жалки.

александър симоВ

Отрицателният при-
раст добива застраша-
ващи размери, сочи 
статистика на Нацио-
налния център по об-
ществено здраве и ана-
лизи.

Само за първите 
три месеца на годи-
ната починалите бъл-
гари са близо 29 хиля-
ди души. Най-голяма е 
смъртността в столи-
цата, където в послед-
ния им път са изпрате-
ни 5230 българи. Вто-
ри по смъртност град е 
Пловдив, където живо-
та си са загубили 2884 
души, а на трето мяс-
то се нарежда Варна, 
където са извърше-

ни 2087 погребения. 
Смъртността в Хаско-
во, Стара Загора и Бла-
гоевград също е мно-
го висока спрямо броя 
на насе-
л е н и е т о 
– в тези 
г р а д о в е 
у м и р а т 
по около 
300 души 
всеки ме-
сец.

Разли-
ката меж-
ду по-
ч и н а л и -
те и но-
вородените е особе-
но стряскаща в градо-
ве като Видин, където 

Едно бебе - трима починали
на 452 починали за три-
месечието са се роди-
ли едва 59 деца; в Пер-
ник, където има 428 по-
гребения и 97 раждания; 

в Смолян, където на 97 
новородени се падат по 
405 починали; и в Раз-

ГЕРБ подготвя поредно отлагане на въвеж-
дането на тол системата за товарните автомо-
били. Този път управляващата партия плани-
ра новото таксуване - за изминато разстоя-
ние, да започне до 1 март 2020 г.

Измененията са записани в законопроект 
за поправки в Закона за пътищата, внесе-
ни от депутати от ГЕРБ на 1 юли. Текстовете 
предвиждат до 29 февруари 2020 г. товарни-
те превозни средства над 3.5 т да плащат ви-
нетка, съответно тридневна, седмична, месеч-
на или годишна.

На практика таксуването се отлага до реше-
ние на Министерския съвет, с което да бъде 
потвърдена техническата изправност на сис-
темата. 

Първоначалният план бе тол системата да 
заработи от 16 август, но след срещи между 
премиера Бойко Борисов и браншови орга-
низации пускането й в действие бе отложе-
но за неопределено време. Очакванията бя-
ха тол таксите да бъдат въведени в периода 
ноември-декември 2019 г.

От ГЕРБ аргументират евентуалното ново 
забавяне с "проведените срещи с превозва-
чите, за да се намери необходимият консен-
сус за тарифирането, както и за обхвата на 
пътищата". 

В началото идеята на правителството бе 
тол системата да обхване 10 000 км пътна 

мрежа, включително третокласни пътища. В 
последно време обаче се заговори за нама-
ляване на нейния обхват до 5000 км и от не-
го да бъдат извадени второкласните и трето-
класните пътища. 

Такова предложение е изпратено от Ми-
нистерството на транспорта до колегите им 
от регионалното ведомство. 

Засега няма консенсус и за размера на тол 
таксите. 

Поредно отлагане 
на тол системата 

град, където за триме-
сечието са се родили 
74 бебета и са почина-
ли 484 души.

Общо за първите три 
месеца на 
годината 
са се ро-
дили бли-
зо 13 хи-
ляди бе-
бета, ка-
то тради-
ц и о н н о 
най-висо-
ка ражда-
емост има 
в столица-
та – 3497. 

На второ място отно-
во е Пловдив с 1578 но-
ви бебета, и на трето – 

Варна, с 1074 новоро-
дени. Отново традици-
онно ниска е раждае-
мостта във Видин, Пер-
ник, Ямбол, Смолян и 
София област, където 
месечно се раждат под 
70 деца.

Анализът сочи още, 
че за първите три ме-
сеца са починали 69 бе-
бета до 1-годишна въз-
раст и са регистрирани 
63 мъртвородени деца. 
Стара Загора е с впе-
чатляващо високо ни-
во на мъртви новоро-
дени – цели 9 за триме-
сечието. За сравнение 
в двумилионна София 
са родени едва 11 та-
кива бебета. 

Драстично поскъпване на тока
Токът за индустрията поскъпна 

шокиращо. Увеличението е със 103% 
в сравнение с цените от миналия пе-
тък. На българската бор-
са мегаватчас в катего-
рията е 196 лв. Пет дни 
по-рано цената е била 
малко над 96 лв. От НЕК 
обясняват поскъпването 
с по-високото потребле-
ние на регулирания па-
зар заради жегите. Така остават по-
малки количества, които да предос-
тавят на енергийната борса. Само за 
сравнение цената в Европа е 70 лв. 
за мегаватчас, което е близо 3 пъти 
по-евтино, отколкото у нас. 

Индустриалците  поискаха отново 

оставката на шефа на НЕК Петър Или-
ев. Те го обвиняват в лобизъм, като 
дори посочват, че умишлено влияе 

на цените в полза 
на голям играч на 
енергийния пазар. 

Министърът на 
енергетиката Те-
менужка Петкова е 
извършила промя-
на в ръководство-

то на "Български енергиен холдинг" 
ЕАД с протоколно решение, с което 
за членове на Съвета на директори-
те са назначени Жаклен Коен, Живко 
Динчев - изпълнителен директор на 
ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД, и Андон 
Андонов за срок от три години.

Държавни пари 
за инвалидна кола

От стр. 1
След одобряването 

на проекта за финанси-
ране човекът с трайно 
увреждане сключва до-
говор за приспособява-
не или преустройство 
на личната си кола. До-
пуска се и финансиране 
на обучение за придо-
биване на правоспособ-
ност за управление на 
автомобил, ако канди-
датът няма книжка, ста-
ва ясно от проектопрог-
рамата.

По другия компонент 
на програмата -    „Дос-
тъпна жилищна сре-
да“, ще се финансира 
изпълнението на ин-
вестиционни проекти 
за изграждане на дос-
тъпна среда в същест-

вуващи жилищни сгра-
ди и прилежащите им 
пространства, която се 
ползва безвъзмездно 
и по нестопански на-
чин. За финансирането 
може да кандидатства 
всеки собственик на 
индивидуална жилищ-
на сграда, който е лице 
с увреждане или в чие-
то семейство има лице с 
увреждане, с постоянен 
адрес в същата сграда. 
Документи може да по-
даде и юридическо ли-
це – сдружение, учреде-
но и вписано по Закона 
за управление на етаж-
ната собственост, кога-
то собственик на жили-
ще в сградата е инвалид 
или има в семейството 
си лице с увреждане.

В проектните пред-
ложения трябва да са 
предвидени само стро-
ително-монтажни ра-
боти за изграждане или 
поставяне на съоръже-
ния за преодоляване на 
различни нива на жи-
лищните сгради – рам-
пи, подемни платфор-
ми и асансьори. Общата 
стойност на един проект 
може да бъде между 12 
хил. и 100 хил. лв. с ДДС.

Проектите ще се раз-
глеждат и оценяват от 
петчленна експертна 
комисия, а кандидати-
те не трябва да са би-
ли финансирани за съ-
щото в предходен пери-
од. Те трябва да пред-
ставят одобрен инвес-
тиционен проект и из-
дадено към него разре-
шение за строеж или по-
ставяне на съоръжение.

Човек с увреждане 
може да кандидатства 
и по двата компонента 
на програмата за една 
година, но е необходи-
мо да подаде две отдел-
ни заявления. Информа-
ция по програмата пък 
ще се предоставя в по-
деленията на Агенция-
та за социално подпо-
магане.
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Преди броени 
дни българският 
парламент рати-
фицира между-
народните дого-
вори за покупка 
на нови изтре-
бители Ф-16. То-
ва е дългоочак-
вана и необходи-
ма стъпка от мо-
дернизацията на 
българските Во-
е н н о в ъ з д у ш н и 
сили за отбрани-
телните способ-
ности на страна-
та. Но тя не може 
да става за смет-
ка на интересите на българските 
граждани и достойнството и су-
веренитета на България. Затова 
се възползвах от конституцион-
ните си правомощия и наложих 
вето на закона за ратификация. 

Решението на правителството 
тези международни договори да 
не стават публично достояние за-
дължава народните представите-
ли да информират общественост-
та за характера на поетите задъл-
жения и получените срещу тях от-
бранителни способности. 

Задължителен е нов дебат в На-
родното събрание, който да да-
де ясен отговор как са защитени 
българските интереси по отно-
шение на: цената за придобива-
не от 2,2 млрд. лева без ДДС при 
100% авансово плащане; срока за 
доставка на самолетите най-рано 
след 4-5 години; орязания пакет 
въоръжение, оборудване, обуче-
ние и услуги, при който самоле-
тът остава с ограничени способ-
ности; скрити и неуточнени раз-
ходи, които България ще плаща 
впоследствие по отношение на 
инфраструктура, транспорт, въо-
ръжение, оборудване, обучение, 
услуги, данъци и такси; промяна 
на клаузите на договора едно-
странно от изпълнителя без съ-
гласуване с българската страна 
по отношение на цени, срокове 
и обем на доставки и услуги; не-
устойки за неизпълнение. 

Поемането на задължения, 
свързани със скрити и неясни 
разходи, въвлича за десетиле-
тия напред българските прави-
телства в значителни финансови 
задължения. Освен това – разхо-
дите по придобиване, постигна-
ти включително и с емитиране 
на нов дълг, поставят под въпрос 
възможностите за навременно 
осигуряване на липсващите спо-
собности. Държа да подчертая - 
не конкретният тип самолет сам 
по себе си, а наличието на реални 
способности определя авторите-
та и бъдещето на българските Во-
енновъздушни сили и нашата ев-
роатлантическа принадлежност. 

Изграждането на съвременни 
отбранителни способности изис-
ква всеобхватен подход и дъл-
госрочно планиране, а в случая, 
при колосални за България раз-

ходи, липсва дори дебат по из-
ключително важни въпроси от-
носно националната и колектив-
ната сигурност: Кога ще придоби-
ем пълния необходим пакет въо-
ръжение, оборудване, обучение 
и услуги, който гарантира мно-
гофункционални способности 
на самолета; Кога ще придоби-
ем способности за пълноценна 
техническа поддръжка в Бълга-
рия, без която ежегодната екс-
плоатация на самолета се оскъ-
пява; Кога ще изградим необхо-
димата сложна инфраструктура; 
Кога ще закупим следващите 8 
самолета; Кога ескадрилата Ф-16 
ще придобие оперативна готов-
ност; Кога, как и колко ще платим 
за всичко това? 

Всички тези обстоятелства ге-
нерират нестабилност за проце-
са на модернизацията на българ-
ските Военновъздушни сили и 
излагат на риск модернизацията 
на Сухопътните войски и Воен-
номорските сили, без която про-
ектът за изтребителя става не-
състоятелен. Поемането на пуб-
лични разходи, особено в страна 
с масова бедност и задълбочава-
щи се социални проблеми, изис-
ква максимална прозрачност и 
отчетност. Огромните разходи, 
които ще бъдат вложени в мо-
дернизацията на Въоръжените 
сили, не са нито на министър-
председателя, нито на правител-
ството, а на българските гражда-
ни. Затова Народното събрание 
следва да изпълнява конститу-
ционната си роля и да контроли-
ра изпълнителната власт, а не да 
се превръща в неин рупор. Не-
ка не забравяме, че и правител-
ството, и Народното събрание 
носят отговорност за действия-
та си изключително и само пред 
българските граждани. И не ня-
кой друг, а българското обще-
ство определя тяхната легитим-
ност. 

Припомням на народните 
представители, че са положили 
клетва във всичките си действия 
да се ръководят от интересите на 
народа. Затова и на българите се 
дължат ясни, категорични отго-
вори доколко това се изпълнява 
и какви са реалните последствия 
от сключените договори. 

Изявление 
на президента 

Румен Радев 
По повод ратификацията на 

договорите със САЩ за закупуване 
на 8 самолета Ф-16

От стр. 1
Различаваме се обаче по 

това, че те не ядат свинско. 
Смятат свинята за мръс-
но животно. При 40 граду-
са пек естествено пò върви 
хумусът. И по друго се раз-
личаваме. Евреите от сътво-
рението на света най-висо-
ко поставят закона. И имат 
договор с Бога. Ти на нас да-
ваш това и това, ние обеща-
ваме да нямаме друг бог. Е, 
тайничко на Мамона...

Ние обичаме свинско. 
То Коледа без свинско би-
ва ли? Виж, законът малко 
го недолюбваме. Врата в по-
лето. Можеш ли – заобика-
ляш! Да де, ама не всеки мо-
же да я заобиколи. Могат те-
зи горе, овластените. Тях за-
кон не ги лови. Минал някой 
през просото – наш човек, 
оттам пътят му бил най-къс! 
Разшумя се за финансовия 
министър – апартамент без 
разноски, доходи неправо-
мерни... После апартамент-
гейт – наши хора все от уп-
равляващите взели луксоз-
ни жилища за жълти сто-
тинки. Онзи, дето бори ко-
рупцията, послъгал за една 
тераска с барбекю, то 
и заместникът му не-
що... Време ще мине, 
ще забравим.

Договор за милиар-
ди за самолетите Ф-16 
и нов държавен дълг 
от 700 млн.  лв. Като става 
дума за право и закон – в 
един договор най-сложно 
и трудно е обсъждането 
на правата и задълженията 
на двете страни, всяка бук-
ва и запетайка трябва да се 
обмислят, възможните не-
благоприятни последици и 
скрити клаузи. В този дого-
вор едната страна има пра-
ва, а другата задължения. 
Сещайте се кой е от стра-
ната на булката. Но когато 
специалисти, експерти и 
опоненти посочват опасни 
последици, отговорът най-
малко трябва да бъде „Ей 
така сме решили, така ще 
бъде!”

Сагата с НАП много при-
лича на сагата с Търговския 
регистър – „Много важно! 
Не обръщайте внимание!” 
И от гений, който трябва да 
бъде привлечен на работа в 
службите, виновникът ста-
на терорист, заплашващ на-
ционалната сигурност. Пак 
както в случая с Иванчева 
- публиката гледа с недове-
рие на случващото се – дос-
та бели конци има в дреха-
та, пък и лошо е скроена.

И в случая с партийни-
те субсидии, и когато става 
дума за мръсния въздух в 
столицата и ТЕЦ-овете, и за 
презастрояването по море-
то – нашите хора все в бя-
ло ходят, виновни няма, а 
който не е съгласен, е враг.

И така стигнахме до най-
важното в отношението 
власт – народ (ако не ви ха-
ресва думата – електорат, 
публика, население). Необ-
ходим е диалог. Необходим 
е открит и честен разговор. 
И взаимно уважение. Защо-
то, ако има само уважение 
от едната страна, то бързо 
се изпарява.

В обществото този раз-
говор се нарича свобода на 

словото. По този показател 
България е на 111 място в 
света. Незавидно. Защо ли?

Наскоро бе проведен 
конкурс за шеф на нацио-
налната телевизия. Всички 
наблюдатели много преди 
подаването на документите 
знаеха кой ще бъде победи-
тел. Някой си го бил избрал. 
И СЕМ изпълнява. СЕМ ли? 
Съветът за електронни ме-
дии, включващ най-големи-
те капацитети в областта на 
медийната политика? Както 
новоизбраната СЕМ-ка, за-
вършила аграрна икономи-
ка във Враца с тройка без 
грам практика и опит в жур-
налистиката.

А иначе хората с опит в 
журналистиката, ако мно-
го настояват за свобода на 
словото, остават без работа. 
Като Генка Шекерова и Ми-
ролюба Бенатова от Нова. 
От година Шекерова рови в 
дейността на БАБХ и откри-
ва кусури. Преди да гръмне 
бомбата с чумата. 

Според еврокомиса-
ря по здравеопазването и 
безопасността на храните  
Витянис Андрюкайтис има 

риск страната ни да загуби 
цялото си свиневъдство. 
"И точно такъв пик е бри-
лянтен пример за това, че 
в България не е направено 
много, за да се избегне тази 
ситуация. Тъжно ми е да чуя 
тази новина. И докато оч-
акваме официалните резул-
тати от разследването, мо-
га само да отбележа, че то-
ва се случи, защото някой е 
бил небрежен, не си е свър-
шил работата както трябва 
и не е внимавал”, заяви той 
пред БНР. 

Значи, ако някой беше 
послушал Шекерова преди 
година, страната ни няма-
ше да загуби цял отрасъл, 
в който са инвестирани над 
3 млрд. лева и да бъде из-
правена пред екокатастро-
фа. Цял отрасъл да се затрие 
поради некадърност?! Или 
безхаберие?! Или шуробад-
жанащина.

Заради далаверите в ДФ 
„Земеделие“ наскоро пуб-
ликата разбра, че има 23 
(двадесет и трима дирек-
тори!), от които 21 са се из-
покрили в отпуск и болнич-
ни!)?! От разследването на 
Г. Шекерова става ясно, че 
проблемът е доста едър и 
трудно ще бъде да се заме-
те под килима.

Първо, защото се затри-
ва цял отрасъл. Второ, гу-
бят се международни па-
зари, изграждани с годи-
ни. Трето, стотици хора 
остават без работа и те, и 
техните семейства са об-
речени на мизерия. Чет-
върто, производителите 
на зърно и фураж, доста-
вящи храна за свинеком-
плексите, също ще хлоп-
нат кепенци. И нови фа-
лити и безработни. Пето, 
хората от трета младост 
оттук нататък ще си спом-
нят, че някога са хапвали 

свински пържоли. Защото 
цената на вносното месо 
ще бъде непосилна за оне-
зи, които броят стотинки 
за хляб, кофичка кисело 
мляко и необходимите ле-
карства. Шесто, брюксел-
ските чиновници са не-
доволни, че не се спаз-
ва процедурата за безбо-
лезнено убиване на жи-
вотинките. В предлагана-
та им пожарникарска пяна 
те просто се давят, което 
прави убийството жесто-
ко и мъчително. И седмо. 
Наближаващата екока-
тастрофа. От изградени-
те в отреченото от влас-
тта време от 10 екариса-
жа оцеляха два – в Шумен 
и Варна. Сетне шуменски-
ят бе закрит, а работата 
във варненския бе огра-
ничена. Така се стига до 
подписване на договори 
за обезвреждане на тру-
пове с мобилни инстала-
ции (инсинератори). Об-
щият им капацитет е 32 т в 
денонощие при общ капа-
цитет на екарисажите 180 
т на денонощие. 

Според официалния от-
говор на БА-
БХ (агенци-
ята за без-
о п а с н о с т 
на храните) 
разпростра-
нен тези дни 

във връзка с чумата по сви-
нете, инсинераторите не се 
използват, защото “това ще 
удължи времетраенето на 
процеса по обезвреждане 
на заразените трупове и би-
ологичните маси. В случай 
на африканска чума по сви-
нете най-удачният метод се 
явява загробването”. Исти-
ната е, че инсинератори-
те нямат капацитет за това, 
уточнява Шекерова. Оста-
ва загробването. Основни-
ят проблем сега е опасност-
та от замърсяване на подпо-
почвените води, когато це-
лият този обем започне да 
гние. Вирусът на африкан-
ската чума издържа годи-
ни. Десетки и стотици тоно-
ве биомаса, закопана на 4 м 
дълбочина в Дунавския ре-
гион, където подпочвените 
води са високи, крие опас-
ност не само за днес, но и за 
в бъдеще. Остава открит въ-
просът за съхранението на 
трупната маса до загробва-
нето и опасността от разна-
сяне на заразата от кучета 
и птици, от унищожаването 
на защитното облекло, ос-
татъците от ресторантите и 
готовата продукция.  „Мер-
ките на БАБХ са хаотични и 
закъснели“, твърди депута-
тът от ДПС и бивш замест-
ник-министър на земедели-
ето Бюрхан Абазов. 

 Както се вижда, за греш-
ките на хората ще го отне-
сат прасетата. Виновни до 
доказване на противното.

А вие, скъпи пенсионе-
ри, още отсега се запасете 
с няколко килограма боб за 
Коледа. Боб на фурна е чу-
десно ястие и най-важното, 
засища.

При условие че дотогава 
не изникне някаква смърт-
ноносна болест по боба. 
Както е тръгнало...

иван ВасЕВ

За хората
и свинете
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ЕХо от ПрАЗНиКА

Отново заедно

Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да спо-

деля въпросите, които 
вълнуват възрастните 
хора, чакащи на дълга-
та опашка пред пощи-
те за получаване на пен-
сията. Както винаги 
на този ден отново се 
събра групичка за об-
съждане на полити-
ческата ситуация.

Естествено пър-
вият проблем беше 
най-пресният - пре-
махване на машинно-
то гласуване. Те се над-
преварваха да изложат 
своите виждания и аз 
се затруднявах да запи-
ша всичко. Накрая стиг-
нахме до извода, че то-
зи въпрос беше   нало-
жен от управляващите. 
Кои са причините? Това 
е страхът, че ще бъдат 
загубени предстоящи-
те избори, тъй като на 
тези, които преминаха, 
въпреки масовите нару-
шения на ГЕРБ и лично на 

Б. Борисов на закони и 
конституция и закупе-
ните гласове ги загуби-
ха, а БСП спечели пове-
че, отколкото е имала. 

Интересен беше дру-
гият въпрос, който дъл-
го се обсъжда - за класи-
те и класовата борба. 
От само-

то нача-
ло на промените от 
речника на български-
те политици изчезна-
ха тези думи, но не са 
забравени. Бяха споме-
нати и много факти 
за експлоатацията на 
работническата класа. 
За плащането на мини-
мална работна запла-
та, а допълнително да 
се дават пари под ма-

сата. Това беше доста 
разисквано, тъй като е 
решаващо, каква пенсия 
ще получават тези ра-
ботници. Не остана не-
засегнат и въпросът за 
отношението на нова-
та капиталистическа 
класа, очертала се като 
жадна за пари и власт, 

безкомпромисна и 
аморална, която 

поддържа кли-
ката на Бори-

сов, като не 
се свени от 
п р е д а т е л -
ството си 
спрямо на-

род и Родина. 
Т р е т и я т 

основен въпрос, 
около който се за-

въртя разговорът, е 
бавното настъпване 
на фашизма. Той се за-
връща и само ние, ста-
рците, които сме жива-
та история на България 
в последните десетиле-
тия, знаем какво пред-
ставляваше. Нашата 
страна е единствена-
та, която не уважава 
борците против фа-
шизма. Докато в дру-
гите европейски стра-

ни те не само са уважа-
вани, но и се ползват с 
известни предимства и 
облаги. Правителство-
то облагодетелства и 
разрешава обработка-
та на общественото 
мнение от бивши главо-
рези и техните наслед-
ници, както и неофа-
шистки демонстрации. 

Засегнат беше и въ-
просът за нашата ра-
ботническа класа, част 
от която  след проме-
ните се включи в реди-
ците на СДС и започ-
на да мигрира от пар-
тия в партия да търси 
утвърждение. Това до-
принесе основно за съз-
даденото положение в 
страната и за отслаб-
ване позициите на леви-
цата.

Най-важният извод 
накрая беше, че трябва 
да се организираме и це-
лият народ, който ми-
лее за България да изле-
зе да гласува и то за хо-
рата на БСП. Само та-
ка ще успеем да преодо-
леем пречките и краж-
бата на гласове, с кои-
то Борисов управлява 
10 години.

Записал и обобщил  
христо ДЖуроВ 

 Казват, че е необходима само една минута, 
за да откриеш някой специален човек, един час, 
за да го оцениш, един ден, за да го обикнеш, но 
след това цял живот, за да го забравиш. Така се 
получи и при нас с в. „Пенсионери”. Дай Боже 

да сме здрави, за да продължим да очакваме 
всяка сряда прекрасното четиво, за да научим 
още и още ценни уроци за всяка възраст. Надя-
ваме се тези пожелания да ви напомнят за хо-
рата, които няма да ви забравят, пожелавайки 
ви живот, изпълнен с добрини. 

От сърце ви желаем слънце, за да бъдете ви-
наги в добро настроение, дъжд, за да цените 
още повече слънцето, щастие, за да бъдете с 
бистър ум и бодър дух!

 Приятели, отделете си време да живеете! Бог 
да благослови и опази хуманността, на която 
сте посветили живота си, да ви дари със здра-
ве, сили и занапред! Честит 29-и рожден ден, 
мило вестниче!

сърдечни благопожелания от семейство 
лиляна и стайо ПаНЧоВски (по на 92 г.!) 
от с. Подем, обл. Плевен, верни приятели 

и годишни абонати на „Пенсионери”.

уважаеми читатели, в редакцията 
се получиха много писма с поздравле-
ния по повод  29-ия рожден ден на вест-
ника. За съжаление не можахме да пуб-
ликуваме всички, тъй като празникът 
отмина. Предлагаме ви едно от тях, 
което е много вълнуващо.

И тази година ве-
тераните, ра-
ботили в пред-

приятията на леката 
промишленост в Со-
фия, се събраха да от-
празнуват Деня на ле-
ката промишленост. 
Срещата се състоя в 
един от салоните на 
КНСБ. Най-много бяха 
дошли от работилите 
в бившия завод „Ви-
тоша”. Присъстваха и 
изявени дейци като 
героя на труда Лиля-
на Димитрова.

Вълнуващата сре-
ща бе подпомогната и 
уважена от ръковод-
ството на федерацията 
„Лека промишленост” 
към КНСБ в лицето на 
зам.-председателя Ва-
ля Кацарска и главна-
та счетоводителка Ани 
Лапева. Г-жа Кацарска 
сърдечно поздрави 
присъстващите и им 
благодари за инициа-
тивата да се събират за 
хубави празници и да 
дават пример и на по-
младите. Тя им пожела 
да бъдат здрави и все 
така да имат бодър дух.

Поздрав по повод 
празника отправи и 
председателят на клу-
ба на ветераните от 
леката промишленост 
към КНСБ инж. Зоя 
Червендинева.

За доброто настро-
ение на всички се по-
грижи състав „Тренда-
фила” към културния 
дом - Гара Искър, с ху-
дожествен ръководи-
тел известната певица 
Вера Аджова. 

За пореден път на-
шата колежка Райна 
Стефанова показа из-
работеното от нея зна-

Сънят на бай Данчо 
От стр. 1
Кой знае защо той 

избра първо да изпъл-
ни американската дет-
ска песен " My Bonnie is 
over the ocean". Фран-
цузите учтиво партни-
раха, но после с думи-

те "Булгар, булгар", го 
вдъхновиха да натисне 
по-енергично клавиши-
те и да изсвири нещо 
от българския фолклор. 

Ръченица май. Тук вече 
и другият акордеонист, 
и китаристът, и цугтром-
бонът бяха в силата си, 
да не говорим за тъпана.  
По време на изпълнени-
ето танцьорките хваща-
ха ритъма, жонгльорите 

и те влязоха в три чет-
върти, а народът наоко-
ло снимаше ли, снима-
ше с телефоните и бе-
ше видимо усмихнат. Ей 

това се случи в Града 
под тепетата, който се 
радваше на пътуващи-

те артисти - общо 200 
от 15 театъра на четири 
държави. Те придойдо-
ха с 35 каравани и се на-
станиха в пловдивски 
квартали. Артистите от 
Белгия, Франция, Ита-
лия и Швейцария бяха 
част от проекта "Плов-
див каравана" на меж-
дународно обедине-

ние на близо 60 пъту-
ващи театъра. Те заба-
вляваха пловдивчани 

няколко дни, а накрая 
всички заедно показа-
ха изкуството си на го-
лям парад в центъра на 
Пловдив.   

Така уличният му-
зикант бай Данчо вле-
зе в програмата на Ев-
ропейската столица на 
културата. 
Веселина БоЖилоВа 

ме, което възхити всич-
ки. Още за вълнува-
щото празненство до-
принесе състав „Мла-
ди сърца” с ръководи-
тел Генка Рашева при 
читалище „Стефан Ка-
раджа” – София. Кон-
цертът завърши с въл-
нуваща песен за Бъл-
гария. Развято бе бъл-
гарското знаме, което 
развълнува всички в 
залата.

Накрая си пожелах-
ме здраве и нови сре-
щи. Най-добри поже-
лания бяха отправени 
към ръководството на 
федерацията на мла-
дите колеги, които ра-
ботят сега. Да са здра-
ви, да имат успехи и да 
са достойни българи, 
за да я има нашата ми-
ла родина България.
Зоя ЧЕрВЕНДиНЕВа, 

Йорданка илкоВа 
от ръководството 

на клуба на 
ветераните 

от леката 
промишленост

вълнуват възрастните 
хора, чакащи на дълга-
та опашка пред пощи-
те за получаване на пен-
сията. Както винаги 
на този ден отново се 
събра групичка за об-

Естествено пър-

От само- жадна за пари и власт, 
безкомпромисна и 

аморална, която 
поддържа кли-

ката на Бори-

най-пресният - пре-
махване на машинно-
то гласуване. Те се над-
преварваха да изложат 
своите виждания и аз то нача-

сов, като не 
се свени от 
п р е д а т е л -
ството си 
спрямо на-

род и Родина. 

основен въпрос, 
около който се за-

въртя разговорът, е 
бавното настъпване 
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От стр. 1
 Не, той всъщност 

отиде при любима-
та си Лиляна, смър-
тта й сякаш отключи 
тумора в мозъка му. 
Сега двамата си се-
дят кротко на бял об-
лак, а Джоко й казва 
с дълбокия си непов-
торим глас: „Събрах-
ме се!“

„Никога през жи-
вота си не съм пла-
кал така, както на-
последък“, споделя 
след смъртта на же-
на си актьорът, участ-
вал в над 110 българ-
ски, сръбски и унгар-
ски филми. И няма 
търпение да се ви-
ди с нея „там, горе“. 
"Не мога да свикна, 
че я няма. Често се 
усещам, че я викам 
по име, но ме посре-
ща гробна тишина“, 
признава Росич. „Ли-
ляна беше невероят-
на жена, най-храбра-
та, която познавам. 
Докато беше тежко 
болна, никога не се 
оплака, тя бе истин-
ски стоик.“ Двамата 
са заедно повече от 
50 години, а когато 
за първи път журна-
листът Джоко вижда 
в коридора на наци-
оналното радио му-
зикалната редактор-
ка Лиляна, сякаш сре-
ща детската си лю-
бов от своя роден 
град Крупан в Юго-
славия. По онова вре-

вършва ВИТИЗ, но ра-
боти като медицинска 
сестра в Канада. Двой-
ката се гордее еднакво 
с двете си деца, двама-
та внуци и двете внучки 

и правнучката. Много-
бройните приятели на 
актьора избърсват из-
дайническа сълза: „Сега 
Джоко язди мустанг из 
небесните прерии“, но 
признават, че снажният 
мъжага, който до 81 хо-
деше изправен, грохва 
след смъртта на жена 
си. Въпреки че винаги 
се е клел колко обича 
живота и как ще се па-
зари със смъртта до-
край.

През последните ме-
сеци от живота си той 
все по-често повтаря: 
„Лиляна, прибери ме 
при теб!“ И то не защо-
то се чувства самотен - 
другарите от любимото 
му заведение „При Ил-
ко“ на пазара „Ситняко-

изменя непрекъснато. 
Непрекъснато преми-
нава в други състоя-
ния. И ако не можеш 
бързо да оценяваш и 
да приемаш тези но-
ви състояния, не се 
получава. В предава-
нето „Нощни птици“ 
по БНТ, където Джо-
ко гостува след кон-
чината на съпругата 
си, разплаква всички 
с речитатива на пе-
сента  „Любовта ми 
към теб”:
Всички идващи чув-
ства сравнявах
с любовта си към 
теб.
Всички бъдещи рани 

лекувах
с любовта си към 
теб.
Аз към чужди усмивки 

се втурвах
с любовта си към 
теб.
Да, прегръщах жени 

непознати
с любовта си към 
теб.
Даже твоето име

 забравих
с любовта си към 
теб.
Но в забравата 

странно живея
с любовта си към 

теб...
Уж не идваш сега в 

паметта ми,
но сърцето те 

помни докрай.
Любовта ми към теб,
любовта ми към теб,
Лиляна...

магдалена гигоВа

ме всички момчета въз-
дишат по Доя - дъщеря-
та на австрийския ап-
текар Циглер. Тя била 
стройна и крехка, със 
сини като метличини 
очи и дълга черна ко-
са. „Всички момчета хо-
дехме като въртоглави 
след нея. Беряхме цветя 
и й ги носехме. Докато 
не започна войната и 
семейството на аптека-
ря не замина“, разказва 
Росич. Той е толкова ув-
лечен, че сякаш я търси 
цял живот. И я открива 
в Лиляна. „Всичко, кое-
то съм направил в жи-
вота си, съм го правил, 
за да се харесам на ня-
коя жена. Защото нищо 
друго няма смисъл. Ако 
няма до теб една жена, 
която да ти каже: „Стра-
хотен си!” - тогава за 
какво живееш?!“ 

И макар Джоко да 
включва на режим „чар“ 
спрямо всички заоби-
калящи го дами, Лиля-
на е жената №1 в жи-
вота му. Когато тя е бо-
лна от рак на панкре-
аса, си обещават взаим-
но да бъдат погребани 
заедно. Неразделни и в 
смъртта - на Алеята на 
творците в Централни-
те софийски гробища.

Малко преди да на-
върши 81, каубоят на 
българското кино при-
знава в телевизионно 
шоу: „Жена ми Лиляна 

во“ са все около него, 
но кънтящата празно-
та на апартамента му го 
смазва. Има загуби, кои-
то не се лекуват - при-
знава в интервю Джоко. 
„Не е истина, че душа-
та е безсмъртна. Всич-
ко умира, остава само 
направеното, съграде-
ното. Другото - прес-
танеш ли да го мислиш 
и преживяваш, умряло 
е. Но пък тъгата е най-
красивото, най-градив-
ното свойство на ду-
шата. Я се сети за едно 
велико нещо, дето да 
е направено в радост. 
Било книга, текст, кар-
тина. Тъгата е велико 
състояние!“ Но тъкмо 
тя го смазва. 

В интервютата си ак-
тьорът говори така об-
разно, че чуваш в гла-
вата си плътния му из-
разителен глас: „Живо-
тът на човек не е уче-
ническа тетрадка, за да 
вземеш гумичка и да 
изтриеш нещата, кои-
то са се случили. Вся-
ка раздяла е парче от 
живота ти. Всяка раз-
дяла - всъщност това 
си ти. Аз нямам неспо-
делена любов. Със съ-
пругата ми Лиляна сме 
заедно от десетилетия. 
Дългогодишният брак е 
изкуство. Получава се 
добре само при инте-
лигентни хора... Живо-
тът на двама души се 

всяка сутрин идва под 
юргана при мен, ляга на 
гърдите ми и така от-
карваме в сън още по-
ловин час.“ И разсъж-
дава за дълголетието 

на чувствата: „В любо-
вта хората трябва да са 
готови, че всеки след-
ващ ден и седмица ня-
ма да са същите като 
предходните, но това е 
нормално. Ако някой се 
чуди защо това се случ-
ва, хората се разделят.“ 

Когато се залюбват, 
Джоко и Лиляна имат 
по един брак зад гър-
ба си и по едно дете. 
Никога не съжаляват, 
че не си раждат свое, 
защото Росич отглеж-
да сина на съпругата 
си като роден. И теж-
ко преживява нелепата 
му смърт. Журналистът 
Стоян Колев се зада-
вя с баничка в подлеза 
на Орлов мост. Ирина - 
дъщерята на Джоко, за-

Äà   óìðåø îò ëþáîâ

Õúíòúð Òàéëî - íeçaápaâèìaòa 
Teéëúp oò „Äúpçocò è êpacoòa“

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

За вашата трапеза
В борбата с летните 

жеги изпитан метод са 
студените напитки. 
Вкусни и освежаващи 
коктейли, които лесно 
може да приготвите в 
домашни условия. Ето 
някои студени напит-
ки за горещо лято.

лимоНаДа или 
ораНЖаДа 

И двете ще ви заре-
дят със сили и най-вече 
с витамин 
С – враг 
на жегите. 
Освен то-
ва с тяхна 
помощ ще 
и з х в ъ р -
лите на-
трупани-
те токси-
ни и ще 
се осве-
жите. Ре-
цептата за 
домашна 
лимонада 
включва 2-3 лимона, 2 ч. 
ч. захар (непълни) и 2,5 
л вода. Пасирайте пло-
довете, добавете захар-
та и разредете с вода. 
Оставете сока да прес-
тои 24 ч. в хладилника. 
Разбъркайте и прецеде-
те. По желание може да 
използвате мед вместо 

захар. Оранжадата също 
не изисква особени уси-
лия. В кана смесете 2 ч. 
ч. портокалов сок, ½ ч. ч. 
лимонов сок, 1 ч. ч. вода 
и 2 с. л. мед или ½ ч. ч. 
захар. Разбъркайте до-
бре и добавете няколко 
резена портокал.

лЯТНа НаПиТка
 оТ ДиНЯ 

За направата на тази 
напитка ще се нуждае-

те от блендер. Трябват 
ви 3 ч. ч. нарязана на ед-
ро диня, която да сме-
лите в уреда заедно с ¾ 
ч. ч. захар. Към получе-
ната смес добавете 2 ч. 
ч. гроздов  сок или сок 
от касис, ¾ ч.ч. лимонов 

сок и 1 ч. л. лимонова ко-
ра. Разредете напитката 
с 4 ч. ч. газирана вода и 
украсете с няколко лис-
тенца мента.

сТуДЕН ЧаЙ
  Той действа като вре-

менен заместител на во-
дата, хидратира кожата 
и зарежда с енергия. 

Хубаво е да не пестите 
пакетчетата чай – на все-
ки 3 ч. ч. трябва да слага-
те по 2. Ако разполагате 
с пресни билки, използ-
вайте тях за направата 
на напитката. Някои раз-
реждат студения чай и с 

малко лимо-
нов сок. Ва-
жно прави-
ло - изчакай-
те  чаят да из-
стине, преди 
да го прибе-
рете в хла-
дилника.

и д е я : 
Във фор-
мички за 
лед сложе-
те няколко 
р е з е н ч е т а 
лимон, пор-

токал, киви, ягода или 
друг плод, който оби-
чате.   Замразете ги, за 
да може по-късно да ги 
включите като ефект-
на „декорация“ на ве-
че готовата студена на-
питка.

лЮБиМи СЕриАли

Xънтъp Tайло – една от 
най-известните актpи-
си от вечния сеpиал 
„Дъpзост и кpасо-
та“, стана на 57 
години. Kpаси-
вата актpи-
са, която тy 
се завpъща, 
тy изчезва от 
поpедицата, 
пpез годините 
винаги е била 
еталон за стил 
и добъp външен 
вид.  Tя стана из-
вестна благодаpе-
ние на pолята си на 
д-p Tейлъp в сеpиала, къ-
дето се боpеше постоянно 
за съpцето на един мъж – Pидж Фоpес-
тъp. B надпpеваpата десетилетия 
наpед бе и конкypентката й Бpyк 
Лоyгън (Kатpин Kели Ланг).

Xънтъp Tайло е pодена във Фоpт 
Уъpт, като едва на 15 години става 
модел. От бpака си с пpодyцента Tим 
Mоpxаpт Xънтъp има син Kpисто-
фъp. Дpyгите й тpи деца Mайкъл, 
Изабела и Kатя са от бpака й с ак-
тьоpа Mайкъл Tайло. Стаpтиpа 
каpиеpата си пpез 1980 г.  Игpае в pаз-
лични телевизионни пpодyкции, ка-
то „Дните от нашия живот“ „Bсич-
ките ми деца“ и дp. Истинският yс-

пеx обаче идва в начало-
то на 90-те години, 

когато й пpедла-
гат pолята на 

д-p Tейлъp в 
x и т о в и я 

амеpикан-
ски сеpи-
ал „Дъpз-
ост и 
к p а с о -
та“.

 Πpез 
1996 г. 

Xънтъp на-
пyска „Дъpз-

ост и кpа-
сота“, за да се 

пpисъедини към 
дpyг сеpиал – „Mелpоyз 

Πлейс“. След неpазбиpател-
ство с екипа на сеpиала Tайло yспя-
ва бъpзо да се завъpне в познатата 
на милиони вече Tейлъp.  Звездата 
няколко пъти пpекъсва yчастието 
си в сеpиала, но пеpиодично се завpъ-
ща. B момента е част от снимки-
те на последния сезон на „Дъpзост 
и кpасота“.

 Зад гъpба си Tайло има не само 
yспешни телевизионни pоли, но и 
няколко бpака – цели тpи. Πо-pано 
тази година звездата се pазведе за 
тpети път с Геpсон Аpчила, с кого-
то бяxа семейство от 2009 г.

Ðазхладителни напитки
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ПЕТък, 2 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
10:40 Капри
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Сафарито на Скаут
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 
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на Improvi Satie
0:30 Игри при срещи за за-

познанства
2:05 История.bg
3:00 Госпожо Държавен се-

кретар 2
3:55 Япония днес
4:05 Беър Грилс 
4:30 Днес и утре
4:55 Туристически маршрути
5:25 България от край до 

край 6
съБоТа, 3 аВгусТ 

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 Духът и неговото златно 

съкровище
10:35 Културното наследство 

на България
11:05 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 
15:00 Голямото нощно къпане 

/95 г. от рождението на 
Христо Ганев/

17:30 Джинс
18:00 Извън играта
19:00 Кралицата майка
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Сродни души
22:10 По света и у нас
22:25 Студио “Х”: Един наивник 

на средна възраст
23:30 Веселият джентълмен
1:10 Кралицата майка
1:55 Игри при срещи за за-

познанства
3:30 Дойче Веле: Шифт
3:45 Извън играта
4:30 Бразди
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ
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 Сестрите вампирки 2
10:30 Културното наследство 

на България
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Служение
14:00 Библиотеката
15:00 Мера според мера
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
20:40 Срещу слънцето
22:20 По света и у нас
22:35 Революция
0:30 Тайните светове
1:20 Сродни души
3:00 Дойче Веле: Шифт
3:15 Джинс
3:45 Кадифе 4
5:00 Вяра и общество

ПоНЕДЕлНик, 5 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
11:40 Телепазарен прозорец 
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 Чуй Земята
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 
22:25 Беър Грилс 
22:50 Частните музеи в Чехия
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл
0:20 История.bg
1:20 Малки истории
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар 2 
3:05 Чуй Земята
4:15 Беър Грилс 
3:40 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Законът на Дойл
5:25 България от край до 

край 6
5:55 Телепазарен прозорец 

ВТорНик, 6 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
10:40 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Данъ Коловъ
13:25 Бързо, лесно, вкусно
13:55 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 Чуй Земята
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
22:25 Беър Грилс 
22:50 Частните музеи в Чехия
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл
0:20 История.bg
1:20 Туризъм.бг
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар 2

3:05 Чуй Земята
3:15 Беър Грилс 
3:40 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Законът на Дойл
5:25 България от край до 

край 6
5:55 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 7 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
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Данъ Коловъ
13:25 Бързо, лесно, вкусно
13:55 Малки истории
14:20 По следите на Капитан 

Грант
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 Чуй Земята
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
22:25 Беър Грилс 
22:50 Частните музеи в Чехия
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл
0:20 История.bg
1:20 Библиотеката
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар 2
3:05 Чуй Земята

3:15 Беър Грилс 
3:40 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Законът на Дойл
5:25 България от край до 

край 6
5:55 Телепазарен прозорец 

ЧЕТВърТък, 8 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 Данъ Коловъ
13:25 Бързо, лесно, вкусно
13:55 Малки истории
14:05 Телепазарен прозорец 
14:20 По следите на Капитан 

Грант
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 Да опознаем Япония
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл
0:20 История.bg
1:20 Отблизо с Мира
2:15 Госпожо Държавен се-

кретар 2
3:10 Да опознаем Япония
3:40 Днес и утре
4:10 Извън играта
4:55 Законът на Дойл

ПЕТък, 2 аВгусТ  
6:00 Къщата на думите
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 Часът на зрителите
11:30 Джинс
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев най-доброто 
13:30 На концерт с БНТ 2
14:00 60 минути за култура 
15:00 До Европа и напред 
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 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Маестро Борислав Ива-

нов
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 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 Концерт на Силвия Каца-

рова
0:50 Натисни F1
1:05 Вяра и общество с Горан 

Благоев най-доброто 
2:00 Библиотеката
3:00 Откакто свят светува   
3:30 Молитва на стената 
4:00 В близък план
4:30 Културни адреси

съБоТа, 3 аВгусТ  
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   
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев най-доброто 
10:30 Откакто свят светува   
11:00 Бистришките баби - ше-

дьовър на ЮНЕСКО
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 Басейнът - Христо Ганев 

на 95 години 
17:20 Златни ръце
17:30 На опера с БНТ 2: “Пепе-

ляшка” от Сергей Проко-
фиев

18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм   
20:00 Музика, музика...
20:30 Паметникът на Майкъл 

Джексън
22:00 Европейски маршрути
22:10 По света и у нас
22:25 Концерт на група P.I.F.
23:45 Добър ден с БНТ 2
0:45 Вечната музика
1:15 Тибет - рай на земята
1:30 Време за губене
2:00 Маестро Борислав 

Иванов – Винаги ще има 
утре

3:00 Паметникът на Майкъл 
Джексън

4:30 Културни адреси: София, 
Европа

4:55 Рецепта за култура 

НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ  
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: Зад кули-

сите
10:30 Домът на вярата   
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на оркестър 

“Астурия” Испания 
13:45 Тибет - рай на земята
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред 
15:30 №1 Туризмът: Азбука на 

черноморската кухня
16:00 Черно-бяло кино: “Татул” 
17:30 Опера на открито
18:00 Шифт
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува   
20:00 Like Jazz
21:00 Opera Buffa
22:20 По света и у нас
22:35 Днес и утре
23:05 Добър ден с БНТ 2
0:05 Джинс
0:35 Япония днес
0:55 Четири хиляди и чети-

ристотин
1:25 Живко Колев - живот 

като песен 
2:30 Музика, музика...
3:00 Репетиция   
3:30 Пътешествия
4:00 Младите иноватори 
4:30 Арт стрийм   
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути

ПоНЕДЕлНик, 5 аВгусТ
6:00 Къщата на думите
6:25 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/ 
7:25 Златни ръце
7:35 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Меса за артист, приятели 

и публика 
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   
11:30 Домът на вярата   
12:00 По света и у нас
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция  
15:00 Южни хроники
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1  
17:30 Знание.БГ   
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура  
19:10 10 000 крачки  
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция    
20:40 В близък план  
21:10 Васил Стоев - Вибрация-

та на една нация 
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред 
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на оркестър 

“Астурия”/Испания/
0:45 Натисни F1
1:00 Знание.БГ   
1:30 60 минути за култура  
2:30 Репетиция    
3:00 Домът на вярата   
3:30 Младите иноватори 
4:00 Часът на зрителите
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2: Етно

ВТорНик, 6 аВгусТ 
6:00 Къщата на думите
6:30 Туризъм.бг /най-добро-

то/
7:25 Олтарите на България
7:40 Бързо, лесно, вкусно
8:05 Стефан Кънчев - спомен 

и знак
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   
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:20 Златни ръце
13:30 Арт стрийм  
14:00 60 минути за култура  
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ   
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура  
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:05 Културни адреси: София, 

Европа
21:30 На опера с БНТ 2: “Пепе-

ляшка” от Сергей Проко-
фиев

22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 Екстремни операции
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ   
1:45 60 минути за култура  
2:40 Опера на открито
3:10 Екстремни операции
4:40 Библиотеката
5:40 Пътувай с БНТ 2

срЯДа, 7 аВгусТ 
6:10 Къщата на думите
6:40 Рецепта за култура 
7:30 Бързо, лесно, вкусно
7:55 Властелини на облаците
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   
11:30 Младите иноватори 
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата   
13:00 Репетиция    
13:30 На опера с БНТ 2: “Пепе-

ляшка” от Сергей Проко-
фиев

14:00 60 минути за култура  
15:00 Туристически маршрути
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   
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура  
19:10 10 000 крачки  
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Културни адреси: София, 

Европа
21:30 Арт стрийм 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 Зенит
1:30 Натисни F1
1:45 Знание.БГ   
2:15 60 минути за култура  
3:15 Зенит
5:15 Япония днес: Красотата 

на природата
5:30 Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВърТък, 8 аВгусТ 
6:00 Къщата на думите
6:30 Домът на вярата   
7:00 Репетиция    
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пирински соколи
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Бягай, зло
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ   
11:30 Време за губене  
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика 
13:30 №1 Туризмът: Азбука на 

черноморската кухня
14:00 60 минути за култура  
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ   
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура  
19:10 10 000 крачки  
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Опера на открито
20:50 Културни адреси: София, 

Европа
21:10 История.bg
22:10 Брат за брата 
23:00 По света и у нас
23:30 Нагласа на ума
0:55 Натисни F1
1:10 Знание.БГ   
1:40 60 минути за култура  
2:40 Нагласа на ума
4:05 Културни адреси: София, 

Европа
4:30 Пирински соколи
5:00 Време за губене  
5:30 Пътувай с БНТ 2

ПЕТък, 2 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 Извън играта
10:30 Също като мен
10:45 Туризъм.бг най-доброто 
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 7
13:00 До Европа и напред
13:30 Бразди най-доброто 
14:00 Иде нашенската музика
15:00 Не съм затворен кръг 
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 На концерт с БНТ 2
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
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:40 Рецепта за култура
21:30 Златни ръце
21:40 В близък план 
22:10 Джинс
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 г. Сателитен канал 
0:00 Малки истории
1:00 Съвременници
1:30 Под морските вълни
1:40 До Европа и напред

2:10 Време за губене избрано 
2:40 Концерт на Андрей Дре-

ников и приятели 2010 г. 
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 История.bg
5:45 Малки истории

съБоТа, 3 аВгусТ  
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг най-доброто 
8:00 Време за губене избрано 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Децата на Балканите с 

духовност в Европа
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Олтарите на България
13:10 Златни ръце
13:20 Издирва се
14:30 №1 Туризмът
15:00 Откакто свят светува 

избрано 
15:30 Туризъм.бг най-доброто 
16:30 Ново 10+2
17:30 Островът на сините птици
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Пътуване към Йерусалим
22:40 Полярни изследователи
23:25 Часът на зрителите
23:55 По света и у нас
0:10 Рецепта за култура 
1:00 Музика, музика...
1:30 Храна от водата 
1:45 Репетиция избрано 
2:15 На опера с БНТ 2: “Пепе-

ляшка” от Сергей Проко-
фиев

2:45 Младите иноватори 
3:15 Откакто свят светува 

избрано 
3:45 Арт стрийм избрано 
4:15 №1 Туризмът
4:45 Извън играта
5:30 България от край до 

край 8
НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ  

6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди най-доброто 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене избрано 
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество 
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Нако, Дако, Цако - моря-

ци
14:50 Жива традиция
15:40 Отблизо с Мира
16:35 Хей, здравей!
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
20:40 Петък вечер
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 Опера на открито
0:45 Полярни изследователи
1:30 Храна от водата 
1:45 Библиотеката
2:45 Отблизо с Мира
3:45 Иде нашенската музика
4:45 Туризъм.бг най-доброто 
5:45 Бени и Артур

ПоНЕДЕлНик, 5 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 Новото познание
9:15 Най-доброто от...   
9:45 Децата на Балканите с 

духовност в Европа
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 Откакто свят светува  
13:30 Островът на сините птици
14:25 Пътеки
14:55 Класика в образи
15:30 Часът на зрителите
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Моето куче-спасител
17:30 Знание.БГ  
18:00 По света и у нас
18:20 Съвременници: “Да уло-

виш вятъра”
19:15 Натисни F1
19:30 Бързо, лесно, вкусно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Туризъм.бг 
21:40 Младите иноватори 
22:10 Опера на открито
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 г. Сателитен канал
0:00 Джинс
0:30 Вечната музика
1:00 Съвременници: “Да уло-

виш вятъра”
1:55 Откакто свят светува   
2:25 Добър ден с БНТ 2
3:25 Вяра и общество

ВТорНик, 6 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  
9:15 Най-доброто от...   
9:45 Опера на открито
10:15 №1 Туризмът
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 птици
14:30 Пътеки
15:00 Своенравната Лара
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  
18:00 По света и у нас
18:20 “Двамата Габровски”
19:20 Златни ръце
19:30 Бързо, лесно, вкусно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Умно село: „Няма кино...и 

други истории“
21:40 До Европа и напред
22:10 Домът на вярата  
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 Опера на открито
0:30 №1 Туризмът
1:00 “Двамата Габровски”
2:00 Копринените буби
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно

срЯДа, 7 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  
9:15 Най-доброто от...   
9:50 Иде нашенската музика
10:50 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 6
13:00 Бистришките баби 
13:30 Знаци по пътя
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  
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ  
18:00 По света и у нас
18:20 Европейски маршрути
18:30 Съвременници
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:40 Златни ръце
19:50 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
20:40 Музика, музика...
21:10 Арт стрийм  
21:40 Новото познание
22:10 Пътеки
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 г. Сателитен канал 
0:00 Пътувай с БНТ 2
0:30 Иде нашенската музика
1:30 Съвременници
2:00 Нощни птици
3:00 По вода... под земята
3:20 Отблизо с Мира
4:20 Бързо, лесно, вкусно

ЧЕТВърТък, 8 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  
9:15 Атлас  
9:45 Музика, музика...
10:15 Арт стрийм  
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на българската 

музика  
13:30 Домът на вярата  
14:00 Вяра и общество
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  
18:00 По света и у нас
18:15 Олтарите на България
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:40 №1 Туризмът
21:10 Бразди /най-доброто/ 
21:40 Репетиция    
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  
1:00 Копринените буби
1:15 Извън играта
2:00 Бразди /най-доброто/ 
2:30 Рецепта за култура   
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 2 аВгусТ
06.00 „Трансформърс” еп.24
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.63
15.00 „Шест сестри”, с.6, еп.13
16.00 „Сестра Бети“, с.4 еп.17
17.00 bTV Новините
17.25 „Комиците и приятели”
17.50 Спорт тото
18.00 „Опасни улици”, с.13, 

еп.62
19.00 bTV Новините
20.00 „Сълзи от Рая”, еп.57
21.30 „Игрите на звездите“, 

еп.10
22.30 „Смъртоносно оръжие“, 

еп.2
23.30 bTV Новините
00.00 „Час пик”, еп.4
01.00 „Вечно твоя”, еп.255, 256
02.00 bTV Новините 
02.30 „Преди обед” 
04.30 „Опасни улици”  
05.30 „НепознатиТЕ” 

съБоТа, 3 аВгусТ
06.00 „Малкото Пони”, еп.19, 20
07.00 „Двама мъже и полови-

на”, еп.23, 24
08.00 „Тази събота и неделя”
11.00 „Cool...T”
12.00 bTV Новините  
12.30 „НепознатиТЕ“ 
13.00 „Корабът на мечтите: 

Пуерто Рико“ 
15.00 „ПараНорман“ 

16.50 „Птица върху жица” 
19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите 
20.00 „Неудържим“ 
22.00 „Скорост“ - екшън, кри-

минален, трилър (САЩ, 
1994), режисьор Ян де 
Бонт, в ролите: Киану 
Рийвс, Денис Хопър, 
Сандра Бълок, Джо Мор-
тън, Джеф Даниълс, Глен 
Плъмър, Карлос Караско 
и др.

00.20 “Нитро” - екшън, трилър 
(Канада, 2007), режисьор 
Ален Дерошес, в ролите: 
Гийом Льоме-Тивиерж, 
Люси Лорие, Мартен Мат, 
Реймон Бушар, Антоан 
Дерошес и др.

02.20  „Двама мъже и полови-
на”  

03.10 „Птица върху жица”   
НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ

06.00 „Малкото Пони”, еп.21, 22
07.00 „Двама мъже и полови-

на”, с.2 еп.1, 2
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.3 еп.1
13.00 „Корабът на мечтите: 

Макао“ - романтичен, 
комедия, драма (тв 
филм, Германия, 2015), 
режисьор Ханс-Юрген 
Тьогел, в ролите: Хайде 
Келер, Саша Хен, Ник 
Вилдер, Харалд Шмид 

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

15.20 “Ледена епоха 2: Разто-

пяването” - анимация, 
комедия (САЩ, 2006), 
режисьор Карлос Салда-
на

17.00 „120 минути”
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
19.25 bTV Репортерите  
20.00 „Тай-Чи майстор“ - екшън 

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

22.10 „Лабиринтът: Невъзмож-
но бягство“ - фантастика, 
екшън, трилър (САЩ, 
Канада, Великобритания, 
2014), режисьор Уес 
Бол, в ролите: Дилън 
О`Брайън, Кая Скоде-
ларио, Уил Полтър, 
Томас Броуди-Сангстър, 
Патриша Кларксън, Ки 
Хонг Лий, Крис Шефилд, 
Блейк Купър и др.

00.20 „Опасен гост“ - екшън, 
трилър (САЩ, Белгия, 
България, 2004), режи-
сьор Марк Стивън Джон-
сън, в ролите: Робърт Де 
Ниро, Джон Траволта, 
Майло Вентимиля, Ели-
забет Олин, Диана Любе-
нова, Калин Сърменов, 
Стефан Щерев и др.

02.00  „Двама мъже и полови-
на”  

02.50 „Търси се“ 
03.40 „120 минути” 
05.30 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу

ПоНЕДЕлНик, 5 аВгусТ
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
еп.25

06.30 „Богатствата на Бълга-
рия“ 

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

09.30 “Преди обед” - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна 

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

- сериал, еп.64
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.14
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.4 еп.18
17.00 bTV Новините
17.25 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.63
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.58
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.37
22.30 „Смъртоносно оръжие“ - 

сериал, еп.3
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Час пик” - сериал, еп.5
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.257, 258
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Комиците и приятели” 

/п./

ВТорНик, 6 аВгусТ
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
еп.26

06.30 „Богатствата на Бълга-
рия“ 

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

09.30 “Преди обед” - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна 

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

- сериал, еп.65
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал с.6 еп.15
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.4 еп.19
17.00 bTV Новините
17.30 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.64
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.59
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.38
22.30 „Смъртоносно оръжие“ - 

сериал, еп.4
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Час пик” - сериал, еп.6
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.259, 260
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Комиците и приятели” 

/п./

срЯДа, 7 аВгусТ
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.2 еп.1

06.30 „Богатствата на Бълга-
рия“ 

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

09.30 “Преди обед” - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна 

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

- сериал, еп.66
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.16
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.4 еп.20
17.00 bTV Новините
17.30 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.65
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.60
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.39
22.30 „Смъртоносно оръжие“ - 

сериал, еп.5
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Час пик” - сериал, еп.7
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.261, 262
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Комиците и приятели” 

/п./

ЧЕТВърТък, 8 аВгусТ
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” - анимация, сериал, 
с.2 еп.2

06.30 „Богатствата на Бълга-
рия“ 

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

09.30 “Преди обед” - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна 

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

- сериал, еп.67
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.17
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.4 еп.21
17.00 bTV Новините
17.25 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.66
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.61
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.40
22.30 „Смъртоносно оръжие“ - 

сериал, еп.6
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Час пик” - сериал, еп.8
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.263, 264
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Комиците и приятели” 

/п./

ПЕТък, 2 аВгусТ
06.00 “Революция Z” еп.9, 10
08.00 “Нека сме ченгета” 
10.15 “Революция Z”  еп.11, 12
12.30 “Оцеляване” 
14.30 “Двойна игра” 
16.30 “Ритни камбаната с фи-

нес”
18.45 “Аз, роботът” - фантас-

тика, екшън, мистъри 
(САЩ, Германия, 2004), 
режисьор Алекс Пройас, 
в ролите: Уил Смит, Бри-
джит Мойнахан,  Брус 
Грийнуд, Джеймс Кро-
муел, Алън Тудик, Шая 
ЛаБаф и др.

21.00 “Заедно по принуда” - 
комедия, романтичен 
(САЩ, 2014), режисьор 
Франк Корачи, в ролите: 
Дрю Баримор, Адам Сан-
длър, Тери Крюз, Бела 
Торн, Ема Фърман и др.

23.30 “Забравен от бога” - 
уестърн, драма (САЩ, 
2015), режисьор Джон 
Касар, в ролите: Кийфър 
Съдърланд, Доналд 
Съдърланд, Естър Пър-
вис-Смит, Брайън Кокс, 
Майкъл Уинкот 

01.30 “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+]

04.00 “Пазители” - фантастика, 
екшън, приключенски 
(Русия, 2017), режисьор 
Сарик Андреасян, в ро-
лите: Антон Пампушний, 
Санжар Мади, Себастиян 
Сисак, Алина Ланина

съБоТа, 3 аВгусТ
06.00 “Човекът, който не беше 

там” 
08.45 “Момчетата от Джърси”
11.45 “Сам вкъщи” - комедия
13.45 “Пазители” - фантастика
15.30 “Заедно по принуда” - 

комедия, романтичен 
(САЩ, 2014), режисьор 
Франк Корачи, в ролите: 
Дрю Баримор, Адам Сан-
длър, Тери Крюз, Бела 
Торн, Ема Фърман и др.

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

21.00 “Бойни старчета” - коме-
дия, спортен (САЩ, 2013), 
режисьор Питър Сигъл, 
в ролите: Силвестър 
Сталоун, Робърт Де Ни-
ро, Кевин Харт, Хан Сото, 
Джон Бърнтол, Алън 
Аркин, Ким Бейсингър и 
др.

23.15 Cinema X (премиера): 
“Зелената стая” - хорър, 
трилър, музикален (САЩ, 
2015), режисьор Джере-
ми Солниър, в ролите: 
Антон Йелчин, Имъджен 
Путс, Алиа Шоукат, Ка-
лъм Търнър, Марк Уебър 
и др. [16+]

01.15 “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.

04.00 “Най-голямата лъжа” 

НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ
06.00 “Отмъщението на би-

вшите” 
07.45 “Вън от пещта” 
10.15 “Снежната кралица 2” 
12.15 “Нека сме ченгета”
14.15 “Ритни камбаната с фи-

нес” 
16.15 “Бойни старчета”
18.30 “Денят на независи-

мостта: Нова заплаха” 
- фантастика, екшън, 
приключенски (САЩ, 
2016), режисьор Роланд 
Емерих, в ролите: Джеф 
Голдблъм, Лиъм Хем-
суърт, Шарлот Генсбур, 
Вивика Фокс, Сила Уорд, 
Уилям Фиктнър, Майка 
Монро, Джоуи Кинг, Бил 
Пулман, Джъд Хърш и др.

21.00 “Хвани ме, ако можеш” 
- криминален, биографи-
чен, драма (САЩ, Канада, 
2002), режисьор Стивън 
Спилбърг, в ролите: 
Леонардо ДиКаприо, Том 
Ханкс, Джеймс Бролин, 
Мартин Шийн, Кристо-
фър Уокън, Натали Бeй, 
Ейми Адамс, Дженифър 
Гарнър и др.

00.00 “Добряците” - екшън, 
трилър (САЩ, Вели-
кобритания, Дания, 
Швеция 2014), режисьор 
Хенрик Рубен Генц, в 
ролите: Джеймс Франко, 
Кейт Хъдсън, Омар Си, 
Том Уилкинсън, Ана 
Фрил и др. [14]

02.00 “Зелената стая” - хорър, 
трилър, музикален (САЩ, 
2015), режисьор Джере-
ми Солниър, в ролите: 
Антон Йелчин, Имъджен 
Путс, Алиа Шоукат, Ка-
лъм Търнър, Марк Уебър 
и др. [16+]

04.00 “Забравен от бога” - уес-
търн, драма 

ПоНЕДЕлНик, 5 аВгусТ
06.00 “Революция Z” /п./  с.2 

еп.11, 12
08.30 “Бойни старчета” 
11.00 “Революция Z”  с.3 еп.1, 2
13.15 “Заедно по принуда” 
15.45 “Хвани ме, ако можеш” 

- криминален, биографи-
чен, драма

19.00 “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.

21.00 Премиера: “Хитмен: 
Агент 47”  екшън, кри-
минален, трилър (САЩ, 
Германия, 2015), режи-
сьор Александер Бах, в 
ролите: Рупърт Френд, 
Ханна Уеър, Закари Куин-
то, Кирън Хайндс, Томас 
Кречман и др. [14+]

23.00 “21 грама” - драма, 
трилър (САЩ, 2003), 
режисьор Алехандро Г. 
Иняриту, в ролите: Шон 
Пен, Бенисио Дел Торо, 
Наоми Уотс, Дани Хюс-
тън, Шарлот Генсбур, Еди 
Марсан, Джон Рубин-
стайн, Мелиса Лио, Клиа 
ДюВал и др. [14+]

01.30 “Революция Z” /п./  с.3 
еп.1, 2

03.30 “Добряците” - трилър, 
екшън (САЩ, Великобри-
тания, Дания, Швеция, 
2014), режисьор Хенрик 
Рубен Генц, в ролите: 
Джеймс Франко, Кейт 
Хъдсън, Омар Си, Том 
Уилкинсън, Ана Фрил, 
Диърмед Мърта и др. 
[14+]

ВТорНик, 6 аВгусТ
06.00 “Революция Z” /п./  с.3 

еп.1, 2
08.15 “Заедно по принуда” 
11.00 “Революция Z”  с.3 еп.3, 4
13.15 “Най-голямата лъжа”
15.00 “Отмъщението на би-

вшите” 
16.45 “Коледа в страната на 

чудесата” - комедия, кри-
минален, семеен (Кана-
да, САЩ, 2007), режисьор 
Джеймс Ор, в ролите: 
Матю Найт, Крист Катан, 
Камерън Брайт, Престън 
Лейси, Тим Къри, Патрик 
Суейзи, Кармен Електра 
и др.

18.45 Телепазар
19.00 “Сам вкъщи 3” - комедия, 

семеен (САЩ, 1997), 
режисьор Раджа Госнел, 
в ролите: Риа Килстед, 
Хавиленд Морис, Скар-
лет Йохансон, Мариан 
Зелдес, Лени фон Долен, 
Олек Крупа, Алекс Линц 
и др.

21.00 Премиера: “Ела, изпей!” 
- анимация, музикален, 
комедия (САЩ, 2016), 
режисьор Гарт Дженингс

23.15 “Всъщност е забавна 
история” - драма, 
юношески (САЩ, 2010), 
режисьори Ана Боудън 
и Райън Флек, в ролите: 
Киър Гилкрист, Зак Гали-
фанакис, Ема Робъртс, 
Лорън Греъм, Зоуи 
Кравиц, Вайола Дейвис, 
Джим Гафигън и др.

01.15 “Революция Z” /п./  с.3 
еп.3, 4

03.15 “Прераждане” - драма, 
романтичен, военен 
(Италия, Испания, 2012), 
режисьор Серджо Касте-
лито, в ролите: Пенелопе 
Крус, Емил Хърш, Аднан 
Хаскович]

срЯДа, 7 аВгусТ
06.00 “Революция Z” /п./  с.3 

еп.3, 4
08.00 “Коледа в страната на 

чудесата”
10.15 “Революция Z”  с.3 еп.5, 6
12.15 Телепазар
12.30 “Дъщеря ми трябва да 

живее” 
14.15 “Човекът, който не беше 

там” 
16.45 “Най-голямата лъжа” - 

трилър (тв филм, Канада, 
2015), режисьор Моника 
Мичъл, в ролите: Фран-
ческа Истууд, Дженифър 
Копинг, Ана Галвин и др.

18.30 Телепазар
18.45 “Бойни старчета” - коме-

дия, спортен (САЩ, 2013), 
режисьор Питър Сигъл, 
в ролите: Силвестър 
Сталоун, Робърт Де Ни-
ро, Кевин Харт, Хан Сото, 
Джон Бърнтол, Алън 
Аркин, Ким Бейсингър и 
др.

21.00 “Убийство по учебник” 
- криминален, трилър 
(САЩ, 2002), режисор: 
Барбет Шрьодер, в ро-
лите: Сандра Бълок, Бен 
Чаплин, Райън Гослинг, 
Майкъл Пит, Агнес 
Брукнър, Крис Пен и др.

23.30 “Проклятието на спяща-
та красавица” - фентъзи, 
хорър (САЩ, 2016), 
режисьор Пиъри Тео, в 
ролите: Итън Пек, Индия 
Айсли, Натал Хол, Брус 
Дейвисън и др.

01.15 “Революция Z” /п./  с.3 
еп.5, 6

03.15 “21 грама” - драма, 
трилър (САЩ, 2003), 
режисьор Алехандро Г. 
Иняриту, в ролите: Шон 
Пен, Бенисио Дел Торо, 
Наоми Уотс, Дани Хюс-
тън, Шарлот Генсбур

ЧЕТВърТък, 8 аВгусТ
06.00 “Революция Z” /п./  с.3 

еп.5, 6
08.00 “Сам вкъщи 3” 
10.15 “Революция Z”  с.3 еп.7, 8
12.15 Телепазар
12.30 “Убийство по учебник”
15.00 “Проклятието на спяща-

та красавица” - фентъзи, 
хорър (САЩ, 2016), 
режисьор Пиъри Тео, в 
ролите: Итън Пек, Индия 
Айсли, Натал Хол, Брус 
Дейвисън и др.

16.45 “Пазители” - фантастика, 
екшън, приключенски 
(Русия, 2017), режисьор 
Сарик Андреасян, в ро-
лите: Антон Пампушний, 
Санжар Мади, Себастиян 
Сисак, Алина Ланина, 
Станислав Ширин и др.

18.45 “Ела, изпей!” - анимация, 
музикален, комедия 
(САЩ, 2016), режисьор 
Гарт Дженингс

21.00 “Маската” - фентъзи, 
комедия (САЩ, 1994), 
режисьор Чарлз Ръсел, 
в ролите: Джим Кери, 
Камерън Диас, Питър 
Ригърт, Питър Грийн, 
Ейми Ясбек и др.

23.00 “Индианаполис: Смели 
мъже” - исторически, 
екшън, военен, драма 
(САЩ, 2016), режисьор 
Марио Ван Пийбълс, в 
ролите: Никълъс Кейдж, 
Том Сайзмор, Томас 
Джейн, Мат Лантър, 
Джеймс Римар, Ютака 
Такеучи и др. [14]

01.30 “Революция Z” еп.7, 8
03.30 “Зелената стая” - хорър, 

трилър, музикален (САЩ, 
2015), режисьор Джере-
ми Солниър, в ролите: 
Антон Йелчин, Имъджен 
Путс, Алиа Шоукат, Ка-
лъм Търнър, Марк Уебър

ПЕТък, 2 аВгусТ
06.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.17, 18
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 “Златният компас” 

- фентъзи, семеен, 
приключенски (САЩ, 
Великобритания, 2007), 
режисьор Крис Уайц

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 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.9, 10

18.00 “Приятели” - сериал, с.10 
еп.14, 15

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.5 еп.8

20.00 Премиера: “Дивата Нина” 
- сериал, eп.16

21.30 “На гости на третата пла-
нета” - сериал, еп.29

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.9 еп.7, 8

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

00.00 “Златният компас” /п./ 
- фентъзи, семеен, прик-
люченски (САЩ, Велико-
британия, 2007)

02.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Хотел Елеон” - сериал
05.00 “Приятели” – сериал

съБоТа, 3 аВгусТ
06.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.19, 20
07.00 “Приятели” - сериал
09.00 “Монстър Хай: Гимназия 

за чудовища” - анимация
10.00 “K-9” - екшън, комедия 

(САЩ, 1989), режисьор 
Род Даниъл, в ролите: 
Джим Белуши, Мел Ха-
рис, Кевин Тай

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

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

15.00 “Хотел Елеон” - сериал
17.00 “Дивата Нина” - сериал
19.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
20.30 “Бейб” - фентъзи, коме-

дия, семеен (Австралия, 
САЩ, 1995), режисьор 
Крис Нунън, в ролите: 
Джеймс Кромуел, Магда 
Шубански, Зоуи Бъртън, 
Пол Годърд, Британи 
Бърнс и др.

22.30 “Червеното джудже” - 
сериал, с.8 еп.5, 6

23.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

01.30 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Червеното джудже” 
04.00 “Монстър Хай: Гимназия 

за чудовища” /п./ - ани-
мация

05.00 “Приятели” - сериал

НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ
06.00 “Приятели” еп.21, 22
07.00 “Приятели” /п./- сериал
09.00 “Монстър Хай: Гимназия 

за чудовища” - анимация
10.00 “Бейб” - фентъзи, коме-

дия, семеен (Австралия, 
САЩ, 1995), режисьор 
Крис Нунън, в ролите: 
Джеймс Кромуел, Магда 
Шубански, Зоуи Бъртън, 
Пол Годърд, Британи 
Бърнс и др.

12.00 “Златният компас” 
- фентъзи, семеен, 
приключенски (САЩ, 
Великобритания, 2007), 
режисьор Крис Уайц, в 
ролите: Никол Кидман, 
Даниел Крейг, Дакота 
Блу Ричардс, Сам Елиът, 
Ева Грийн 

14.00 “Игрите на звездите”
15.00 “Хотел Елеон” - сериал
17.00 “Дивата Нина” - сериал
19.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
20.30 “K-9” - екшън, комедия 

(САЩ, 1989), режисьор 
Род Даниъл, в ролите: 
Джим Белуши, Мел 
Харис, Кевин Тай, Ед 
О`Нийл и др.

22.30 “Червеното джудже” - 
сериал, с.8 пе.7, 8

23.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

01.30 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Червеното джудже” - 

сериал
04.00 “Монстър Хай: Гимназия 

за чудовища” /п./ - ани-
мация

05.00 “Приятели” - сериал

ПоНЕДЕлНик, 5 аВгусТ
06.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.23, 24
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2018) 
еп.35, 36

10.00 “Ледена епоха 2: Разто-
пяването” - анимация, 
комедия (САЩ, 2006), 
режисьор Карлос Салда-
на

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 “Домашен арест” - сери-

ал, еп.23, 24
18.00 “Приятели” - сериал, с.10 

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

сериал, с.5 еп.9
20.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.17
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.30
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.9 еп.9, 10
23.00 “Хотел Елеон” - сериал, 

еп.7, 8
00.00 “K-9” - екшън, комедия 

(САЩ, 1989), режисьор 
Род Даниъл, в ролите: 
Джим Белуши, Мел 
Харис, Кевин Тай, Ед 
О`Нийл и др.

02.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Хотел Елеон” - сериал
05.00 “Приятели” - сериал

ВТорНик, 6 аВгусТ
06.00 “Приятели” - сериал, с.6 

еп.25, с.7 еп.1
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Двама мъже и полови-

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

ал, еп. 15, 16
10.00 “Безушко и Двуушка” 

- анимация, семеен (Гер-
мания, 2013 г.), режисьо-
ри Тил Швайгер и Мая 
Грефин Роткирх

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.18
18.30 “Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.5 еп.1
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.5 еп.10
20.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.18
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.31
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.9 еп.11, 12
23.00 “Хотел Елеон” - сериал, 

еп.9, 10
00.00 Безушко и Двуушка /п./ 

- анимация, семеен (Гер-
мания, 2013)

02.00 “Приятели” - сериал
02.30 “Стъпка по стъпка” - се-

риал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Хотел Елеон” - сериал
05.00 “Приятели” – сериал

срЯДа, 7 аВгусТ
06.00 “Приятели” - сериал, с.7 

еп.2, 3
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Двама мъже и полови-

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

черно токшоу (2016)
10.00 “И се роди звезда” - ко-

медия (Италия, 2012), 
режисьор Лучо Пелегри-
ни, в ролите: Лучана Ли-
тицетто, Роко Папалео, 
Пиетро Кастелито, Ми-
кела Ческон, Антонито 
Брускета и др.

12.00 “Приятели” - сериал
12.30 “Стъпка по стъпка” 
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 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019) 
еп.11, 12

18.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал, с.5 еп.2, 3

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.5 еп.11

20.00 “Дивата Нина” - сериал, 
eп.19

21.30 “На гости на третата пла-
нета” - сериал, еп.32

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.9 еп.13, 14

23.00 “Хотел Елеон” - сериал, 
еп.11, 12

00.00 “И се роди звезда” /п./ - 
комедия (Италия, 2012)

02.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Хотел Елеон” - сериал
05.00 “Приятели” - сериал

ЧЕТВърТък, 8 аВгусТ
06.00 “Приятели” - сериал, с.7 

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

на” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2018) 
еп.37, 38

10.00 “Простичко желание” - 
комедия, семеен, фентъ-
зи (САЩ, 1997), режисьор 
Майкъл Ричи, в ролите: 
Мартин Шорт, Мара Уил-
сън, Робърт Пасторели, 
Франсис Капра, Руби 
Дий, Катлийн Търнър и 
др.

12.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал

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 “Стъпка по стъпка” - се-

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

сериал, с.5 еп.12
20.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.20
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.33
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.9 еп.15, 16
23.00 “Хотел Елеон” - сериал, 

еп.13, 14
00.00 “Простичко желание” 

/п./ - комедия, семеен, 
фентъзи (САЩ, 1997)

02.00 “Стъпка по стъпка” 
03.00 “Приятели” - сериал
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Осветиха християнски кръст 

В село Смилец  
ще варят 
динен мед

Младо семейство дари 
средства за болно дете

страницата подготви соня ВълкоВа

Столичанка наскоро 
стана свекърва и изжи-
вя един от най-радост-
ните дни в живота си 
по нетрадиционен на-
чин. Тя бе приготвила 
специална изненада за  
младоженците  -  сват-
бен тролей. 

Свекървата посрещ-
на гостите на сватбата 
на входа на тролейбу-
са. Всъщност това мяс-
то не е чуждо за нея, 25 
години жената прекар-
ва зад волана. Тя е ед-
на от първите шофьори 

на тро-
лейбус 
„ И к а -
р у с ” . 
Споде-
ля, че 
сега съ-
що би 
седнала на шофьор-
ското място, но в сват-
бения тролейбус зада-
чата й ще бъде друга.

Специалното возило 
взе младоженците Хри-
си и Дани и гостите от 
църквата и ги откара 
до заведението, къде-
то се проведе сватбе-

ното тържество. 
Свекървата бе из-

брала и конкретен шо-
фьор, Жоро, заради ус-
мивката и приветли-
востта му. 

"Обичам такива по-
откачени неща. Имах 
идея, когато вратите 
на тролея се отворят, 

да излетят не само ба-
лони, но и ято бели гъ-
лъби, но не успях да от-
крия такива за съжале-
ние", разказва тя.

Празнично украсе-
ният тролей обиколи 
улиците на София. То-
ва се случва за първи 
път.

Младоженци от Видин дари-
ха средства от сватбата си за ле-
чението на болно дете. Младите 
хора живе-
ят и работят 
в София. Из-
брали род-
ния град за 
доброто де-
ло, разказа-
ха Венеция 
и Владимир 
Тодорови.

Н а с к о р о 
двамата си 
казаха "да" на сватбена церемо-
ния. Те бяха призовали своите 
гости вместо букети да направят 
дарение за добра кауза - спасява-

нето на детски живот, и събраха 
1020 лева. Ден след сватбеното 
си тържество младоженците да-

риха събраните средства за кам-
панията "Да върнем усмивката на 
Йоско". С тази сума младото се-
мейство се включи в кампания-

Събор на светите 
Доростолски мъченици

Хр и с т и я н с к и 
кръст с височи-
на 9 метра бе ос-

та, без да търси известност, с на-
деждата, че и други хора ще на-
правят същото. "Предварително 
го бяхме обмислили, след като 
видяхме публикации в пресата 
за болния Йоско", споделя Ве-
неция. Средствата, които трябва 
да събере семейството, се оказ-

ват непосилни за тях, до-
пълва тя. 

Йосиф Цветанов е уче-
ник във видинското ос-
новно училище "Иван Ва-
зов". Той е на 11 години и 
е в четвърти клас. Страда 
от прогресивна мускулна 
дистрофия. Заболяване-
то не е лечимо, но е въз-
можно подобрение. За 
случаи като този на Йо-

ско в България не се прилага те-
рапия. Затова семейството му съ-
бира средства за лечение в кли-
ника в чужбина. 

ли събрани от дарения 
основно от членовете 
на ловната дружинка, 
а местните жители Ки-
ро Нанев и Иван Златев 
са се включили най-ак-
тивно в доброволния 
труд по монтажа на мо-
нумента.

Той ще бъде ефект-
но осветен нощем. За 
здравето на местните 
жители и гости бе да-
ден курбан. 

Доростолският митрополит Амвросий с ду-
ховници от страната и чужбина отслужи в ка-
тедралния храм "Св. св. апостоли Петър и Па-
вел" в Силистра литургия за чествания праз-
ник Събор на светите Доростолски мъчени-
ци. Той се отбелязва в третата неделя след 
Петдесетница. 

Идеята за празника е на Доростолската мит-
рополия и е утвърдена с решение на Светия 
синод. 

Силистра (Доростол) е дала 21 християнски 
мъченици. Един от тях е свети Дасий Доростол-
ски. Негови мощи донесе по време на посеще-
нието си в България приживе папа Йоан Па-
вел Втори и те се пазят в силистренския кате-
дрален храм "Св. св. апостоли Петър и Павел".

Динен мед (ма-
джун) ще варят на 
25 август жителите на 
силистренското село 
Смилец в местност 
край селото, съобща-
ват от кмет-
ството. 
Иде-

я т а 
да се 
представи 
възстановка на ця-
лостния процес за 
приготвянето на ди-
нения мед е на жен-
ския клуб към читали-
ще "Светлина-1906". 
Привлечени са мла-
ди хора.

За да се приготви 
маджунът, дините се 
изстъргват, изсипват 

се в обикновени съ-
дове и се слагат на 
огъня, докато се по-
лучи сок. После той 
се прецежда от сем-
ките и се вари отново 

до сгъстява-
нето му. 

Н о 

най-
напред 

в земята се 
издълбават така на-
речените "котлони", 
в които се пали огън, 
с "гнезда" за съдовете 
(тави) и изход за ди-
ма. Диненият мед се 
е използвал в старите 
и трудни времена ка-
то подсладител. Мо-
же да се консумира 
и от диабетици.

ветен в ха-
сковското 
село Стам-
б о л и й -
ски. Све-
щ е н и к ъ т 
отец Зла-
тко отслу-
жи водос-
вет и осве-
ти символа 

на православието.
Идеята за издигане-

то на кръста бе пред-

ложена от местната 
ловна дружинка. Реши 
се мястото му да бъде 
малко преди селските 
гробища, където траур-
ните процесии спират 
по обичай за последно 
преди погребението, 
разказа кметът на село-
то с 1000 жители Славчо 
Райков. По негови думи 
средствата за реализи-
ране на начинанието - 
над 10 000 лева, са би-

Чешма-паметник, 
посветена на хора-
та, които чрез донор-
ство са дарили живот, 
бе официално открита 
в Плевен. Тя е дело на 
кампанията "Дари жи-
вот", съобщи от името 
на инициаторите сте-
фан Тамбуев - предсе-
дател на сдружението 
на пациентите с диха-
телна недостатъчност 
и белодробна транс-
плантация. 

Той уточни, че чешмата е дарение, създадена 
с подкрепата на 44-ото Народно събрание, част-
ни дарители и община Плевен. Тамбуев посочи, 
че са дарили чешмата на Плевен, защото градът 
е с най-много донори в страната. Вълнуващи 
думи пред чешмата-паметник каза галина Тер-
зиева от Белене, загубила съпруга си през 2015 

г. след катастрофа той 
изпаднал в мозъчна 
смърт и тя е трябвало 
да решава дали да ста-
не донор. Призна, че е 
мислила няколко дни, 
но дала съгласието си и 
така са спасени четири 
човешки живота с да-
рените органи - сърце, 
черен дроб и два бъ-
брека. Жената разкри, 
че е имала щастието да 
се докосне до хората, 
които са спасени. Чер-

вени балони във формата на сърца полетяха в 
небето над Плевен от ръцете на галина Терзие-
ва в края на тържеството. 

На новата плевенска чешма, наречена "Дари 
живот", е написано: "Частица от теб може да бъ-
де за някого целият свят". Близо до тази мисъл 
са подредени имената на донорите от Плевен. 

Чешма-паметник

сватбен 
тролей
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

Гастролиращ измам-
ник по Черноморието  
- кандидат за работа, 
обикаля курортите по 
морето и обира бъде-
щите си колеги. За то-
ва сигнализират потър-
певши от мла-
дежа. Послед-
ният случай е 
от Обзор. В ма-
газин за сувени-
ри в града идва 
нов кандидат за 
работа. Момче-
то се предста-
вяло за Асен от 
Плевен.

„ И з г л е ж д а 
на около 20 го-
дини, разказа ни, че е 
живял в Русия, че знае 
перфектно 5 езика, ко-
ето беше плюс за него 
да бъде назначен. Дой-
де да се запознае с ко-
легите, да го обучим и 
да види дали това ще 

му хареса и евентуално 
да бъде назначен”, ко-
ментира Лидия Илиева, 
управител на магазина.

Момчето обаче не 
чакало назначение. За-
почва да действа още 

преди да получи рабо-
тата - докато е наста-
нен в стая с бъдещия 
си колега Пламен. Из-
чезва заплатата, която 
Пламен получил преди 
ден, до лев. С нея и мис-
териозният Асен.

Кандидат за работа мами 
и обира

За Асен напомнят са-
мо кадрите, заснети от 
охранителните каме-
ри в магазина. Измаме-

ните се 
оказват 
м н о з и -
на – по 
ц я л о т о 
Ч е р н о -
морие.

„Ока-
за се, 
че не 
е Асен, 
а Асан. 
Р а з -

брахме, че е от Пле-
вен, работил в Несе-
бър, Слънчев бряг, а си-
туацията е същата както 
при нас. Назначават го 
някъде на работа, обира 
колегите си и изчезва”, 
посочи Лидия Илиева.

Син изнудвал баща си бизнесмен

Оправдаха лекаря, 
убил крадец

Продавачка на съд за присвояване

незрящи 
пропаднаха 

в дупка

Две незрящи жени пропаднаха в 
дупка, дълбока над един метър, на 
тротоар във Варна. Изкопът е бил на-
правен за поставяне на пътен знак, 
но не е бил обезопасен, нито е имало 
и работници на обекта, когато те ми-
навали по тротоара. След инцидента 
изкопът мигновено е заровен и обез-
опасен. В района има няколко бло-
ка, в които живеят хора с увредено 
зрение, и предприятие, в което рабо-
тят. От община Варна обявиха, че се 
търси отговорност от изпълнителя. 

Маститият бизнесмен 
Илия Златанов, който разви-
ва бизнес с производство на 
асансьори у нас и в чужби-
на, е жертва на из-
нудване от собстве-
ното си семейство. 
Златанов е бил из-
нудван от собстве-
ния си син - Явор 
Златанов. 

Наследникът му 
е задържан. Той е 
бивш съпруг на тв 
водещата Радост 
Драганова и е арес-
туван като лидер 
на престъпна гру-
па и пране на пари. 45-го-
дишният мъж е разследван 
в съучастие с още петима 

души, които също са били 
арестувани. Това са майка 
му, сестра му и мъжът й и 
двама други мъже. Според 

разследващите те са иска-
ли да превземат доходонос-
ния бизнес на Илия Злата-

нов, който е собственик на 
фирмата "Изамет".  Рекети-
раният сам подава сигнал 
до полицията. 

След него започва ак-
ция, при която в две бан-
кови касети спецполица-
ите откриват над 35 кг 
злато за над 4 млн. лева, 
а в трета - 565 хил. евро 
в брой. Рекетът на Илия 
Златанов продължавал 
две години. 

През 2018 г. бил пре-
бит на улицата. Съмнени-
ята са, че извършителят 
е охранител на сина му. 
През последните 2 годи-

ни Явор Златанов няколко 
пъти е пребивал работници 
от завода на баща си. 

Това е решението на 
Окръжния съд в Плов-
див.  Лекарят обаче бе-
ше признат за виновен 
и осъден на 2 години и 
3 месеца затвор услов-
но за незаконно прите-
жаване на оръжие. 

Магистратите не 
уважиха частните ис-

кове на роднините на 
Джевизов. 

До убийството се 
стигна, след като мина-
лата година криминал-
но проявеният Дже-
визов от "Столипино-
во" решил да извър-
ши кражба в дома на 
лекаря в кооперация в 

Пловдив и бил пригот-
вил различни предме-
ти за изнасяне в най-
лонови торби. Лекарят 
го забелязал и преди 
да произведе изстрел,  
бил нападнат от кра-
деца с нож. Адвокатът 
на жертвата ще обжал-
ва съдебното решение.

Гол мъж е събрал погле-
дите на столичани, като се 
е покатерил върху главата 
на един от двата лъва пред 
Съдебната палата в София. 
За случилото се свидетел-
ства видеоклип, разпрос-
транен в социалните мре-
жи. Кадрите показват как 
мъжът се е качил върху лъ-
ва откъм ул. "Позитано". От 
записа не се разбира колко 
точно време е стоял там, 
но никъде не се вижда на-
меса на служители на ре-
да. Вместо това минувачи-
те вадят телефони и започ-

ват да снимат. Хората на-
стояват на мъжа да бъде по-
търсена отговорност за по-
ругаване на важен символ. 

Д-р Иван Димитров 
е невинен за убий-

ството на крадеца Ге-
орги Джевизов Плъха. 

Районната прокуратура във Ва-
рна предаде на съд продавачка 
за длъжностно присвояване на 
над 71 000 лева и вещи от залож-
на къща. Обвинителният акт сре-
щу 43-годишната Минка М. е от 
110 страници. Жената е присвои-
ла пари и вещи от заложната къ-
ща, където работела, на стойност 
71 294 лева чрез съставяне на сто-
тици неистински документи. След 
разкриването на престъпната дей-
ност на подсъдимата, която е с ви-
сше педагогическо образование и 
неосъждана, са намерени и други 
доказателства. Съдружници в за-

ложната къща били двама съпру-
зи, които познавали подсъдимата. 
Така Минка М. била назначена като 
продавач-консултантка в заложна-
та къща на семейството. Един от съ-
дружниците установил множество 
необслужени договори за залози 
с изтекъл срок, както и липса на 
достатъчно приходи. Това стана-
ло повод да бъде извършена ре-
визия. Единствената, която прие-
мала залозите, била Минка М. Та-
ка за времето от 21 ноември 2011 
г. до 23 януари 2015 г. 43-годишна-
та жена успяла да присвои 69 303 
лева и вещи на стойност 1991 лв. 

Наша сТуДЕНТка  
сЕ оБЕси В иТалиЯ

22-годишна българ-
ска студентка от уни-
верситета в италиан-
ския град Павия би-
ла намерена обесена, 
след като преди това 
била обявена за из-
чезнала. момичето из-
чезнало от общежити-
ето си. местен земеде-
лец я намерил обесена 
на дърво на пътя. Все 
още не се знае по как-
ви причини момичето 
е сложило край на жи-
вота си. 

оТкраДНаха  
2 км каБЕл

откраднат е около 
1700 метра телефо-
нен кабел. В полиция-
та в Бяла е получен сиг-
нал от инженера на ка-
белна мрежа към "БТк" 
ЕаД, район - русе, за то-
ва, че в землището на 
Бяла, местността кай-
джика, е установена 
кражба на около 1700 
метра телефонен ка-
бел от подземно ка-
белно трасе. установе-
но е, че в нива и горис-
та местност са изкопа-
ни 71 изкопа с дълбо-
чина около 1 м на око-
ло 20-25 метра един от 
друг, откъдето чрез из-
дърпване е извършена 
кражбата на кабела.

 лЕТНи ПоЖари
Пожар горя край со-

фия в района на север-
ната скоростна танген-
та. Това е бил житен ма-
сив близо до с. Бенков-
ски. Пет екипа на по-
жарната са гасили огъ-
ня. 300 декара жито са 
изгорели.

***
Пожар на къмпинг 

"каваци" край созопол 
стресна летовниците. 
Пламъците тръгнали 
от каравана, но бързо 
се прехвърлили на съ-
седно бунгало. огънят 
бил потушен от някол-
ко екипа пожарникари, 
които не са допуснали 
разрастване на пламъ-
ците.

иНциДЕНТ  
В ТуНЕл "ВиТиНЯ"

Поради запалил се в 
движение лек автомо-
бил с газова уредба и 
последвало задимява-
не временно бе огра-
ничено движението в 
тунел "Витиня" на ав-
томагистрала "хемус". 
има един пострадал 
при инцидента. В туне-
ла е имало и автобус с 
около 15 пътници. слу-
жителите на реда оба-
че са успели да го из-
карат.

Камериерка-
та Диана Петко-
ва, която бе из-
ритана в лицето 
от шведски ту-
рист в „Слънчев 
бряг” преди две 
години, бе осъ-
дена да му плати 
3000 лв. съдеб-
ни разноски. До 
това се стигна, 
след като жената 
заведе граждан-
ско дело срещу 
Ралф Сундберг и поиска 50 000 лв. обезщетение. 
Бургаският окръжен съд обаче й присъди 18 000 
лв. Двете страни обжалваха и обезщетението  бе 
намалено до 12 000 лв. Сумата от малко над 3000 
лв., която Петкова трябва да плати на шведа, е из-
числена по специална формула. Присъдата предиз-
вика остра полемика, а главният прокурор Сотир 
Цацаров я определи като несправедлива както за 
самата камериерка, така и за родното ни правосъ-
дие. И призова парламента да повиши наказания-
та за подобен род престъпления.

ПрАВОСъдЕН 
ПАрАдОКС

Хулиган се катери по Съдебната
 палата 
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Àвстриéската  
ÈÒÀËÈß

оБиЧАи и оБрЕди

Сигурно сте се чуди-
ли какви са тези итали-
анци с немски имена, 
докато гледате как ка-
ра ски победителят за 
Световната купа в Бан-
ско Кристоф Инерхофер 
или бяга и стреля в би-
атлона Доротея Вирер. 
Половината от една 
провинция на Апе-
нините в алпий-
ската й част 
е наричана 
Южен Ти-
рол. То-
ва кът-
ч е 
А в -
стрия 
е взела 
от Италия 
след Първата 
световна война, 
но хората са запа-
зили немския си език, 
имената, наденичките и 
всичко останало. 

Красивите замъци на 
хълмовете, някои от ко-
ито призрачни, а други 
изкупени и преобразе-
ни в хотели и музеи от 
италианското прави-
телство, са като от ри-
царски роман или филм. 
Въпреки че нещото като 
столица на тази част от 
региона Трентино, ко-
ято наричат Алто Ади-
дже, или горното тече-
ние на река Адидже, е 
Болцано, сърцето и зна-
менитото й място е Ме-
рано. В средновековие-
то това е столицата не 
само на Южен, но и на 
цял Тирол. 

Представете си окол-
ността като безкрайни 
пътища нагоре в пла-
нината, качващи се бук-
вално в облаците, мъгли 
и през лятото, но неве-
роятно спретнати селца 
с къщи, които всичките 
са за гости с неизмен-
ното червено и розово 
мушкато на кукленски-
те балкончета на втория 
етаж – толкова австрий-
ско наистина. Вкусна 
проста кухня и 
по някол-
ко ре-
колти 
я г о -
ди го-
дишно, 
к о и т о 
местните 
хора берат 
от малките 
си педантич-
но подредени 
градини. Веро-
ятно именно по 
тези причини това 
кътче става люби-
мо на прочутата ав-
стрийска императри-
ца Сиси, за чийто при-
нос в туризма и особено 
по отношение на бани-
те от всякакъв вид и ха-
рактер вече сме разказ-
вали. Тя, когато се въз-
царява и от принцеса, 
дошла от другата стра-

на на Алпите – откъм Ба-
вария, става владетелка 
на Хабсбургите, чиито 
владения днес са десе-
т и - на държави в 

ЕС, прави 
къпане-

то за-

д ъ л -
ж и т е л -
но първо в 
двора си във 
Виена, а после 
за всички подани-
ци в огромната държа-
ва. Вкарва баните в къ-
щите и хотелите. И най-
вече прочува се и пра-
ви голяма мода спа ку-
рортите в империята си, 
в каквито се превръщат 
Карлови Вари, Мариан-
ске и Франтишкове лаз-
не, Будапеща и Оберлаа, 
както и морски летови-
ща като Порторож и Пи-
ран. Нейният собствен 
любим спакурорт ста-
ва Мерано. Именно по 
волята на Сиси в Мера-
но вдигат фамозното 
здание на минерални-
те бани – истински три-
умф на т.нар. югендстил, 
или младежки стил, на-
ричан още ар нуво, ар 
деко, сецесион. 
Банята не е 
просто 
ба-

ня. 
По нас-

тояване на им-
ператрицата в нея 

е отделено специално 
място за библиотека и 
читалня, помещение за 
пушене, салони за ха-
зартни игри, както си е 
била тогавашната мода, 

и какво ли още не. То-
ва е от 1874 г. и до днес 
– 145 години по-късно, 
най-голямата туристи-
ческа атракция Мерано 
с импозантната сграда, 
колонадата, ротонда-
та... В любимия на Сиси 
декоративен стил е из-
държан и градският теа-
тър, който тя финансира 

и създава, а след раз-
падането на им-

перията й като 
нови госпо-

дари ита-
лиан-

ци-

т е 
н а -

р и ч а т 
на своя 

компози-
тор. Замъ-

кът и гради-
ните на замъка 

Траутмансдорф са 
отличен пример как 

италианската държа-
ва аси-
м и л и -
ра ав-
стрий-
с к а т а 
к у л т у -
ра, ко-
ято на-
с л е -
дява в 
Ю ж е н 
Тирол. 

П а -
метни-
кът на 
С и с и , 
к о я т о 
често е 
г о с т у -
вала на 
г р а ф -
с к а т а 
ф а м и -

лия, чийто дом е 
бил дворецът, е 

основна забе-
лежителност 

в нейния лю-
бим парк. 

Това е ан-
самбъл от 

80 гра-
д и н и 

с ал-
пий-

ски, 
н о 

и 

с 
екзотич-

ни растения. 
Има дървета от 

Америка и Азия, даже 
оризови тераси, от Сре-
диземноморието – при-
мерно олеандри и мас-
лини, кипариси и смоки-
ни, лавандула. Англий-
ската градина също е 
предпочитано място от 
туристите. От 15 годи-
ни замъкът е и дом на 
Музея на туризма. Ка-
то нямат на какво дру-

го, хората са посветили 
колекцията си на оно-
ва, което ги храни. Ако 
палатите ви влекат, Ти-
ролският замък с него-
вия исторически музей 
недалеч е още една ат-
ракция за вас. 

За любителите на ски-
те, все пак сте в Алпите, 
можете да се качите с ли-
фта до курорта Хафлинг. 
С кола пътят е само 10 
минути. Подходящ е за 
семейни посещения с 
различните писти за ски-
ори и за каращи шейни. 
Ако страстта ви са ори-
гиналните спа терапии, 
потопете се съвсем бук-
вално във вино – този 
край е прочут и с произ-
водството на благород-
ната напитка. И на нея 
има посветен специален 
музей в замък – дворе-
цът Рамец. 

Понеже всеки прис-
тига в Италия и заради 
шопинга, адресът за па-
заруване и пиене на ка-
фе с поглед към елегант-
ни минувачи през вит-
рините е „Корсо делла 
Либерта”. Много по-ита-
лианска атракция за да-
мите е посещение на ти-
пичния седмичен пазар 

в Мера-
но. Сбо-
рът на 
сергии 
и хора 
е в ис-
т о р и -
ческия 
център 
на гра-
да око-
ло пло-
щ а д 
„ П р а -
д е р ” . 
Денят е 
п е т ъ к , 
каквато 
е била 
и наша-
та тра-
д и ц и я 
н а в р е -
м е т о . 

Обикновено се събират 
около 300 търговци, ка-
то дрехи, обувки, особе-
но кожени изделия от 
всякакъв вид и харак-
тер местно италианско и 
тиролско производство, 
могат да се намерят на 
много добри цени. 

Разбира се, ще наме-
рите и чудно домашно 
вино, фантастично ал-
пийско сирене – внима-
вайте с аромата на ко-
зето, може да бъде на-
истина поразителен, 
чудесни шунки и колба-
си, съчетали невероят-
ните умения на итали-
анските и австрийски-
те традиции. Пазарът 
се ширва на два площа-
да и 5 улици и е зрели-
ще и преживяване, ко-
ето трябва да се опита. 
Хотелите, апартаменти-
те и къщите за гости са 
за всеки джоб и в комби-
нация с евтините полети 
на няколко компании до 
Северна Италия правят 
уикендите и почивките 
на това прекрасно мяс-
то изгодни.

Ïðåîáðàæåíèå 
Ãîñïîäíå

Българската пра-
вославна църква от-
белязва на този ден 
един от най-светлите 
си празници – Преоб-
ражение господне. 

Българската православна църква отбелязва 
на този ден един от най-светлите си празници 
– Преображение Господне. Денят се нарича Пре-
ображение,  Прибрежней, в Пловдивдско – Прибли-
жине, а в Странджанско – Сотир (от гръцкото 
Спасител). Началото на празника е в първите 
векове на християнството и е свързано с едно 
от най-важните евангелски събития – явяване-
то на Иисус Христос пред трима от най-близ-
ките му ученици.

За да укрепи вярата на учениците си, Христос 
решил да покаже на трима от апостолите ис-
тинната си небесна слава. Заедно с Петър, Яков 
и Йоан се изкачил на планината Тавор в Галилея, 
отдалечил се от тях и започнал да се моли. Ско-
ро те заспали, а когато се събудили, видели своя 
Учител напълно преобразен.

За всички вярващи християни и до днес Преоб-
ражение Господне е свързано с промяна и с нова 
надежда. Затова празникът се отбелязва в края 
на християнската църковна година. На този ден 
в светата литургия на православните храмове 
се прибавя специално молитвено песнопение със 
старославянското название "Начатки овощей", 
а в Българската православна църква – "Освеща-
ване на гроздето". Затова на Преображение се 
откъсва от първото узряло грозде и заедно с 
други сезонни плодове (ябълки, круши, праскови, 
кайсии, дини, пъпеши) се отнася за „освещава-
не“ или „кръщаване“  в църквата. В странджан-
ските села, където има лозя, стопаните оти-
ват там рано сутринта и преди да откъснат 
от първото грозде, прекадяват насажденията. 
В някои райони се вярва, че докато свещеникът 
не „освети“ или „кръсти“  първото грозде, не би-
ва да се яде от него, а който наруши забраната, 
ще страда от различни болести, напр. зъбобол. 

В малките градове и села на България все още 
са живи колоритните народни обичаи, свърза-
ни с Преображение Господне. Правят се панаири, 
разменят се животни и стоки. Разпространено 
е вярването, че след този празник времето „се 
преобръща“,  природата „се преобразява“ – во-
дата и земята започват да изстиват и време-
то застудява. 

Според българския народен календар на 6 ав-
густ настъпва трайно преобразяване в природа-
та. Слънцето обръща гръб на лятото и поглеж-
да към зимата, щъркелите и прелетните птици 
се събират на ята, за да отлетят към топлите 
земи, а гущери и змии се прибират в леговищата 
си под земята. Но остават само онези змии, ко-
ито са ухапали човек или животно, защото „Гос-
под не ги пуска да се приберат обратно“.  В чер-
номорските селища съществува поверието, че 
на Преображение морето също „се преобръща“ и 
затова на този ден трябва да се избягва къпа-
нето, иначе морето взема жертви. В Родопите 
на Преображение изваждат от кошерите първия 
за годината мед и го раздават. Вярва се, че след 
този ден е позволено да се ядат къпини.  Според 
вярванията на този ден се отваря небето и ако 
някой види това, се сбъдва всичко, което си на-
рече. Всеки трябва да се размисли, да си спомни, 
че е имало много случаи, когато е бил лош и сега 
е времето да се преобрази и да стане по-добър.

Поверията, свързани с „преобръщане“ на вре-
мето, обаче са отглас от празнуването на Пре-
ображение по стар стил – 19 август. 

Преображение Господне е времето, когато 
дните видимо намаляват, очаква се студът.

Мерано

императрица Сиси

река Адидже
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С име на босилек

СбъдНАТи МЕЧТи

Народно читалище 
„Пробуда” - 1908 г. 
- кв. Сеславци 

На Петровден пенсионерският ни клуб има тра-
диция да  готви курбан за здраве на пенсионерите, 
за късмет и берекет и плодородна година за жи-
телите на селото. Курбана в клуба готвят  най-го-
лемите майстори, членове на клуба - Валентин Ка-
раминов и Васил Нориев. 

 Тази година се навършват и 35 години от съз-
даването  на пенсионерски клуб в селото. Идеята 
е на Тодор Ненков и на кмета Ваклин Табаков, ве-
че покойник. За първи председател на клуба  е из-
бран Георги Йорданов. 

На срещата на актива на пенсионерите присъст-
ваха кметът на селото  Димчо Караиванов и  Катя 
Сеферинкина, председател на общинския и област-
ния съвет на  пенсионерите в Пазарджик.  

Желая дълги години задружен живот в клуба, 
здраве и благополучие на неговите членове!

мария ТоПалоВа, председател на 
пенсионерски клуб, с. мало конаре

КУрбАН ЗА ЗдрАВЕ

Читалище „Пробуда" 
в кв. Сеславци, Столич-
на община, според пис-
мените източници е ос-
новано през октомври 
1908 г. За основно по-
мещение се е използва-
ла стая на частен дом. 
Там за първи път се съ-
бират любители на теа-
търа, които играят мал-
ки постановки. Не след 
дълго читалището се 
премества в сграда, къ-
дето се помещават кмет-
ството и пощата. Посте-
пенно започва събира-
нето на книги за обо-
гатяване на библиотеч-
ния фонд. След това ид-
ва нуждата от по-голя-
мо помещение за пред-
ставленията. Така се сти-
га до необходимостта от 
сграда за читалище. На 8 
септември 1968 г. е от-

крита новопостроената 
сграда на Народно чита-
лище „Пробуда". Тя раз-
полага с помещения за 
библиотека, читалня, за-
ла за изучаване на му-
зикални инструменти, 
собствен салон с не мно-
го голяма сцена и гри-
мьорни. По-късно съща-
та сценична зала се из-
ползва и за киносалон.

Днес в читалище 
„Пробуда" се помещава 
библиотека със 17 774 
тома книги, музикални 
школи, различни кръ-
жоци и ансамбъл за на-
родни песни, танци и 
обичаи. Чрез участия с 
проекти към Министер-
ството на културата са 
закупени нови книги за 
библиотеката. 

В читалището репети-
рат 23 самодейни със-
тава – певчески, танцо-
ви, драмсъстави, групи, 
клубове и кръжоци, как-
то и ансамбъл за пресъз-
даване на местните пес-
ни, хора и обичаи. 

Празниците, които 
читалището традицион-
но организира, са: топе-
не на пръстени, Бабин-
ден, прошка, лазарува-
не, пролетни и велик-
денски празници, Наци-
онален фолклорен фес-
тивал „Сеславска про-
лет“, Гергьовден, коле-
дуване, сурвакане. Не се 
пропускат и празници-
те на цветята и плодо-
родието.

Многобройни са 
участията на самодей-
ните колективи на ра-
йонно, градско и наци-

онално ниво. Това се 
потвърждава от десет-
ките отличия – медали, 
плакети и грамоти, по-
лучени на национални-
те събори в Копривщи-
ца, Рожен, Смолян и др. 
Многократни са учас-
тията и извън предели-
те на България: в Пол-
ша, Македония, Турция, 
Гърция и др. Немалко са 
и записите в БНР, учас-
тия в телевизионни пре-
давания. Ансамбъл „Се-
славска пролет" е но-
сител на Плакета на ху-
дожествената самодей-
ност през 1989 г., пече-
лил е призови места на 
Международния фол-
клорен фестивал Бал-
канфолк във В. Търно-
во и др.

Село Босилковци, Ру-
сенско, отбеляза троен 
празник, организиран 
от читалище „Просве-
та“ съвместно с мест-
ното кметство. За чет-
върта поредна годи-
на бе почетена памет-
та на свети Прокопий 
– в народните предста-
ви смятан за покрови-
тел на пчелите. Хората 
са вярвали, че те са по-
средници между види-
мия и невидимия свят 
и са помощници на Бо-
га. Също така се смята, 
че са носители на мъд-
рост, плодородие и тру-
долюбие, каквито са и 
хората от селото. Денят 
още се нарича летен 
празник на пчеларите. 
В преданията за селото 
се разказва, че първи-
те му заселници слезли 
от балкана в равнината, 
като донесли със себе 
си и една тръвна пчели.

Вторият голям по-
вод за празнуване бе  
100-годишнината от 
създаването на чита-
лище „Просвета“, чийто 
рожден ден бе отбеля-
зан през февруари. Са-
мо по себе си това по-
казва какви будни хора 
е имало още в началото 
на миналия век, допри-
несли за развитието на 
културно- просветния 
живот. Радост и гордост 
е, че останалите млади 
хора в селото и днес 
продължават традици-
ите на родовете си!

Третият празничен 
повод е 85 години, кои-
то се навършват на 9 ав-

густ, от приеминуване-
то на с. Чатма в благоз-
вучното с. Босилковци.

 Гости на празника 
бяха Атанас Ангелов и 
Евгени Димов – зам.-
кметове на гр. Бяла, Па-
найот Панайотов – кмет 
на с. Босилковци,  пое-
тесата Павлина Петко-
ва, членове на пчелар-

ския съюз, читалищни 
дейци, приятели, жите-
ли на селото и не на по-
следно място - танцьо-
ри и изпълнители, до-
шли да се повеселят и 
уважат събитието. Ху-
бавото е, че за този ден 
от далечни краища на 
света се завърнаха ро-
дени и израсли тук, но-
сещи в сърцата си обич-
та към родния дом.

 Отслужен бе водос-
вет за здраве и берекет 
на пчелните семейства, 
на пчеларите, за селото 
и за всички присъства-
щи. Празникът съвпад-
на с почитането на още 
двама светци – Петър и 
Павел.

 Село Босилковци, 
сгушено между баири-
те, което от далечния 16 
век продължава тради-

циите на своите родове. 
То е огнище, където жа-
равата още хвърля от-
блясък.

Празничният ден 
продължи с богата фол-
клорна и сценична про-
грама, изпълнена от та-
лантливите самодейци 
на селото.

Китка от български 

песни прозвуча в изпъл-
нение на Благовеста Ди-
митрова, Дари Марино-
ва, Илия Тодоров, Сте-
фан Николаев и Влади-
мир Карадемирев.

Малката „пчелич-
ка“ Пламенка поздра-
ви със стихотворение 
публиката и всички 
ония, които неуморно 
се трудят за пчелните 
семейства. За да уважат 
празника, Йордан Да-
нев и Ганка Славчева 
от с. Щръклево,  ЗП „Да-
нев“, представиха сво-
ята продукция от мед и 
пчелни продукти.

Невероятните тан-
цьори от групата за на-
родни танци към мест-
ното читалище „Чатман-
лийки“ зарадваха пуб-
ликата с изпълнения 
на танца „Клюкарките“ 

и извиха  кръшни хора.
Със започването на 

новото столетие от 
основаването на чи-
талище „Просвета“ са-
модейната театрална 
трупа представи спек-
такъла „Женско цар-
ство“ по драматургия 
на Ст. Л. Костов. Дъл-
гогодишната учителка 
Дешка Панайотова за-
позна публиката с ис-
торическата действи-
телност по време на 
създаване на творба-
та, останала актуална 
и днес. Добрата май-
сторска игра повдигна 
още повече настрое-
нието на празника. 

Прокопий означава 
„преуспяващ“. Колко-
то по-шумен и весел е 
празникът, наподобя-
ващ жуженето на пче-
лите, толкова по-голя-
мо ще е изобилието. 

Читалище наше – све-
тиня, духовен баща, бу-
дител, наш заветен ол-
тар, бъди ни още ярка 
звезда през сезони и го-
дини. В темела на кит-
ното Босилковци реди 
своя летописен градеж.

Програмата беше за-
крита с вълнуващите из-
пълнения на  гост-певе-
ца  Райко Кирилов, кои-
то прозвучаха като поз-
драв към всички при-
състващи. Публика и 
гости, ръка за ръка, из-
виха кръшни хора.
Красиво си, мое село!
Родовият корен в теб 
все ме връща...
Поклон пред теб, мой 
роден край!
Поклон пред теб, Босил-
ковци!

Павлина ПЕТкоВа

Заслужено призна-
ние за целогодиш-
ния труд на песен-

ното поприще получи  
групата за стари град-
ски песни „Ехо от мла-
достта“ с ръководител 
Сашко Александров 
при ККП “Щастливеца“ 
– Свищов.

На Петнадесетия 
международен фол-
клорен фестивал „Ев-
ро фолк – 2019“, който 
се проведе от 19 до 24 
юни в град Китен, об-
щина Приморско, взе-
хме участие с две пес-
ни - „Спомен“ и „Черве-
на роза“, които се при-
еха с огромен интерес 
и много радушно как-
то от журито, така и от 
многобройната публи-
ка. А за фестивала бяха 
дошли и участници от 
много страни на Евро-

митрово, които изпълни-
ха своята програма също 
на високо ниво, добрата 
организация на конкур-
са, топлият прием на пуб-
ликата, прецизното оце-
няване на журито, про-
хладният бриз на море-
то, всичко това подейс-
тва на участничките ни 

емоционално и те оста-
наха много доволни, че 
се връщат с хубави ду-
ховни преживявания и 
със заслужени награди 
у дома. 

мария раДулоВа,  
председател на 

ккП „Щастливеца”, 
свищов 

па. Въпреки някои не-
предвидени, уважител-
ни обстоятелства, кои-
то наложиха в послед-
ния момент да сменим 
акордеониста, Ангел 
Владимиров успя бър-
зо да се сработи с гру-
пата и тя с него и в край-
на сметка се представи-
хме достойно. Завоюва-
ните награди сами го-
ворят за това – грамо-
та – носител на звани-
ето „Лауреат втора сте-
пен“, грамота за при-
нос при съхраняване 
и развитие на българ-
ските традиционни из-
куства, почетна грамо-
та за носител на почет-
ния знак на музикални 
празници „Еврофолк“ и 
диск с обичани песни от 
градския жанр. 

Надяваме се нашите 
общински ръководите-
ли със същата загриже-
ност и всеотдайност да 
ни подкрепят и догоди-
на при следващото ни 
участие, за което има-
ме специална покана. 
Приятното пътуване за-
едно с певческата гру-
па при клуба на пенси-
онера от с. Хаджи Ди-
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Техният съюз бе почти военизиран начело с ге-

нерал и дружинките отстрелваха болнавите живот-
ни, пазейки зорко своите полета…

За да не дойде бедата от Румъния, правителство-
то реши да изгради 133 километра ограда от Си-
листра до Дуранкулак. Отпуснаха се 1 млн. и 100 
хил. лв. Темата с подобни съоръжения е позната – 
качеството е съмнително, с парите се злоупотребя-
ва. Височина от метър и четири реда бодлива тел 
определено не могат да спрат напористите глигани. 
Затова поляците се отказаха от подобна глупост и 
вместо да похарчат огромни средства за 1100-кило-
метров стобор между тях, Украйна, Беларус и Русия, 
пренасочиха средствата за превантивни мерки във 
фермите и при ловците. Резултатът е положителен. 

У нас гербаджийското управление пак закъсня. 
То обикновено действа, след като колата се 
обърне. Освен всичко останало доверието на 
селскостопанските труженици към мероприя-
тията е изключително ниско. Те не вярват, че 
зад скандалната кампания с унищожаването на 
поминъка им не стоят лични интереси на вно-
сителите на месо като зетя на Б. Борисов, както 
твърдят зли езици, или други коварни плано-
ве за обезлюдяване на цели региони. Издън-
ката с шапа от Южна България е още прясна. 
До днес не са представени доказателства, че 
избитите там кози и овце е трябвало наисти-
на да бъдат ликвидирани. Стадото на самоот-
вержената Ана, запазено с колективни усилия 
въпреки бюрократичните гадости, стоварили 
се върху коравата тракийка, процъфтява. Оп-
итите да бъде иронизирана Корнелия Нино-
ва с прегърнатото яренце показват безсилна 
злоба. Левицата настоя за гаранции, които не 
получи, и се притече на помощ на обградени-
те с полиция и жандармерия обезлюдени селца. 
И не сгреши…

Към момента на излизането на този брой три фер-
ми за индустриално свиневъдство са унищожени. 
Над 90 хил. животни – загробени. Дори и този акт 
бе нескопосан. Природозащитници твърдят, че в 
ямите са засипвани с пръст още мърдащи екзем-
пляри, че не са изследвани подпочвените води, а 
на места близостта до реки създава предпоставки 
заразата да бъде разпространена и т. н.

Социалистите поискаха оставката на министър 
Десислава Танева. Тя, разбира се, не я подаде. През 
сълзи сподели, че би го сторила с облекчение. При-
зна някои допуснати грешки, от което на стотици-
те, останали без работа и силно обезверени от пра-

вилността на правителствените действия тружени-
ци, не им стана по-леко. Отпуснатите 4,5 млн. лв. са 
капка в морето. Вярно е, че според статистиката 50 
на сто от потребностите на пазара се задоволяват 
с около 600 хил. наши породи. Това са 150 хил. то-
на месо. Останалото идва предимно, но не само от 
Европейския съюз. Търговските прекупвачи, след 
като съсипаха зеленчукопроизводството и въртят 
бизнес с гръцки дини, македонско зеле, турски до-
мати и чушки, трудно догонват с цените поскъп-
налите пържоли в повечето държави от ЕС заради 
растящите доходи на онова население. Ако бъдат 
ударени от чумата няколко големи ферми, няма на-
чин да не скочи стойността на родното производ-
ство, което е в техен интерес. Ще печелят повече, 
като ни хранят с неособено вкусните, натъпкани 
със стимулатори на растежа шопари.

„След овцете и прасетата идва нашият ред!“ – 
майтапят се отчаяни довчерашни свиневъди. Ка-
тегорични са, че са спазвали санитарните изисква-
ния и никакъв вирус не е могъл да проникне, не е 
ли нарочно. Огради, душове, стаи за преоблича-
не, прегледи, забрана за внасяне на храна отвън, 
ежедневен ветеринарен надзор, никакъв контакт 
с околната среда – откъде им е дошло бедствието, 
недоумяват. Обяснението, че чумата е влязла във 
фуража, не им се струва правдоподобно. Защото и 
той се подлага на железен контрол. 

Другата подла цел е да бъдат премахнати лични-
те стопанства. Традицията да ври в котлето кърва-
вица може да изчезне. Стремежът е да се редим на 
опашки по празниците в месарницата и със спес-

тените левчета да пълним джобовете на вносите-
ли и индустриални производители, внасящи в хаз-
ната сериозни данъци. В Странджанския край все 
по-рядко се чуват чановете на виторогите мъжка-
ри – водачи на стадата. Отнеме ли се на бедняка 
правото да си гледа в задния двор прасенце, ще 
забрави вкуса на мръвката. А тя означава и необ-
ходимите за организма белтъчини, за да сме здра-
ви. Но на кого му пука!

Министър Танева напоително доказва, че чехи-
те така се избавили от заразата – унищожили оно-
ва, което не е регламентирано. Дано онези братя 
славяни са с тройно и четворно по-високи доходи 
и нормални правителства. Не са минали нито през 
приватизацията на Костов, нито гербаджии – слуги 
на Брюксел и Вашингтон, като октопод са обхвана-
ли де що може за вземане на рушвети.

Важно е в случая да се знае, че човек няма 
да пострада при консумацията от болно живот-
но, но става приносител на вируса. За индус-
триалните количества отсъстват възможности 

за високотермична консервация на продукта. 
Дълбокото замразяване не решава проблема 
на 100%. И всичко отива в земята.

Чумата поставя сериозни въпроси извън 
сферата на селското стопанство. Призивът на 
управниците да не се популяризира темата е 
вид защита за ненавреме взетите мерки. Пак 
няма да има виновници. Компенсациите ще са 
недостатъчни. Но не това е най-важното. Все 
пак остават още кажи-речи половин милион 
грухащи животинки. По времето на социали-
зма разполагахме с 2 млн. прасета. Но да не 
се връщаме назад. Неморално е да се опри-
личаваме и с каквито и да било безсловесни 
твари. Безропотното търпение и възприема-
нето на некадърното правителство като съд-

ба обаче е тежко заболяване на народопсихоло-
гията. Десет години не са ли достатъчен срок, за 
да се убедим, че бедите идват не само от „приро-
дата и Господ“, а и от неумението да се ръководи 
правилно държавата. Стремежът на появилата се 
от нищото бизнес партия, обладана от желание-
то да управлява, не отговаря на кадровите ком-
петентности и възможности на разните министри 
и прочее началници. Затова пък е ненаситен апе-
титът им към обогатяване, доста често за сметка 
на хорското нещастие…

Ако чумата е нелечима болест, то за болежките 
на обществото има доказан лек – нарича се чест-
ни избори. И е наше право. Нека не го забравяме!

Петьо ДаФиНкиЧЕВ

Чумата

ПроФилиКак Джонсън се възкачи 
на премиерското кресло
Сега разводът с Брюксел 
остава в ръцете на 54-го-
дишния Борис Джонсън. 
Пътят му, изглежда, няма 
да бъде лесен. Още пре-
ди да се срещне с крали-
ца Елизабет Втора, той се 
изправи пред първото 
си пре-
дизви-
кател-
с т в о 
– про-
т е с т и -
р а щ и 
опита-
ха да 
попре-
чат на 
корте-
жа да стигне до Бъкин-
гамския дворец. Джон-
сън заяви, че ще догово-
ри нова сделка за Брек-
зит и че този път тя ще 
бъде одобрена от парла-
мента. Сравняват го с До-
налд Тръмп, но за разли-
ка от американския пре-
зидент и неговата поли-
тика „Америка на първо 
място” Борис Джонсън 
се обяви за по-отворена 
към света Великобрита-
ния.

Само преди три го-

дини Борис Джонсън бе 
заявил, че няма никакъв 
шанс той да стане пре-
миер. Сега когато това 
е факт, е време да пока-
же дали може да изле-
зе от образа си на шут и 
наистина да управлява. 

Той поема 
властта в 
момент ко-
гато отно-
шенията с 
Иран са об-
тегнати до 
краен пре-
дел. Хлад-
ни остават 
и тези с Ру-
сия. Очак-

ва го напрежение в пар-
ламента, където опози-
цията няма да му осигури 
управленски комфорт. 
След  серия от знакови 
оставки в правителство-
то и след като уволни по-
вече от половината ми-
нистри от правителство-
то на своята предшестве-
ничка Тереза Мей, нови-
ят британски премиер се 
зае да сформира нов ка-
бинет и направи най-ма-
щабната промяна в със-
тава му в съвременната 

На 1 ноември на мяс-
тото на председателя на 
Европейския съюз Жан-
Клод Юнкер ще заста-
не първата жена на то-
зи пост Урсула фон дер 
Лайен. В нейна подкрепа 
гласуваха 383 евродепу-
тати, с 9 повече от необ-
ходимите за 50%. В сво-
ето изказване след во-
та тя обеща обединен и 
силен Европейски съюз.

Родена е на 8 октом-
ври 1958 г. в Брюксел. 
През 1971 г. семейство-
то й се премества в Ха-
новер. Баща й Ернст Ал-
брехт е премиер на До-
лна Саксония от 1976 до 
1990 г. Урсула завърш-
ва медицина в Хановер. 
От 1988 до 1992 г. рабо-
ти като асистент-лекар 
в женската клиника на 
Медицинското училище 
в Хановер. Става препо-
давател в Катедрата по 
епидемиология, социал-
на медицина и изследва-
не на здравната система 
в същото училище, къ-
дето през 2001 г. полу-
чава магистърска степен 
по обществено здраве.

Омъжена е за Хей-
ко фон дер Лайен, про-
фесор по медицина. Те 

Урсула фон дер Лайен
британска история, без 
да прехвърля властта 
от една партия на дру-
га. Напълни екипа си с 
ветерани от лагера на 
привържениците на из-
лизане на Великобрита-
ния от Европейския съ-
юз. Досегашният минис-
тър на вътрешните ра-
боти Саджид Джавид бе 
назначен  за министър 
на финансите. Бившият 
министър по въпроси-
те на международното 
развитие Прити Пател 
пък поема министер-
ството на вътрешните 
работи. Министър на 
външните работи става 
бившият министър по 
въпросите на Брекзит 
Доминик Рааб. 

Новият британски 
премиер има само 90 
дни, за да се справи с 
кризата с Брекзит, която 
предизвика забавяне на 
икономическия растеж, 
оставка на премиера Те-
реза Мей и дълбоко раз-
деление в страната.

  Борис Джонсън е 
твърдо убеден, че е в 
състояние да реши не-
решения вече трета го-
дина въпрос за излиза-
не от Европейския съюз. 
И това ще стане според 
него на 31 октомври т.г. 
без „ако” и без „но”.

 цветан илиЕВ

От средата на ми-
налата седмица 
В е л и к о б р и т а -

ния вече има нов пре-
миер. Борис Джонсън 
прие поканата на кра-
лица Елизабет Втора 
да поеме управление-
то на страната. Тереза 
Мей напусна „Даунинг 
стрийт” 10 с емоцио-
нална реч, а нейният 
наследник отново по-
твърди намерението 
си да изведе страната 
от Европейския съюз. 
С бурни аплодисмен-
ти 62-годишната Тере-
за Мей беше изпрате-
на от британския пар-
ламент, където скоро 
ще се върне, но като 
редови депутат. 

Мей беше начело 
на Великобритания по 
време на тежки кри-
зи – серията от атента-
ти в Лондон и Манчес-
тър, пожара в „Гренфел 
тауър” и дипломатиче-
ския разрив с Русия око-
ло шпионския скандал 
„Скрипал”. Най-трудна-
та задача се оказа оба-
че Брекзит. И точно тя 
стана причина за ней-
ната оставка. Но не про-
пусна да отбележи, че 
да си министър-предсе-
дател на Великобрита-
ния е огромна привиле-
гия, чест и отговорност. 

имат седем деца. Урсула 
владее немски, френски 
и английски език.

От 1990 г. е член на 
ХДС. Тя е единственият 
министър, който служи 
непрекъснато в кабине-
та на Ангела Меркел, от-
както тя встъпи в длъж-
ност през 2005 г. После-
дователно е министър по 
въпросите на семейство-
то и младежта, след което 
министър на труда и со-
циалните въпроси. Изби-
рането й за председател 
на Европейския съюз я за-
варва министър на отбра-
ната, първата жена, зае-
мала този пост в Герма-
ния. Обещава да работи 
за изграждането на евро-
пейски отбранителен съ-
юз. Тя е убедена, че този 
съюз не влиза в противо-
речие с НАТО, тъй като те 
са според нея две стра-
ни на един и същи медал.
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болна щитовидна жлеза – 
какво помага?

иЗПиТАНи рЕцЕПТи

Домашен съветник

За понижаване на кръвната захарПроблемът с по-
вишената кръв-
на захар трево-

жи все повече хора. 
Резултатите от про-
ведено мащабно про-
учване потвърждават, 
че по-малко от 50% 
от случаите на диабет 
тип 2 са диагностици-
рани, а действителни-
ят брой на страдащи-
те е много по-голям от 
предполагае мия (по-
ловин милион в Бъл-
гария според статис-
тиката).  Повишената 
кръвна захар трови 
тялото, причинявайки 
увреждане на тъкани-
те на сърцето, кръво-
носните съдове, очи-
те, бъбреците и нерв-
ната система. Когато 
болестта приеме хро-
нична форма, не мо-
жете да се отървете от 
нея дори и като проме-
ните диетата си.

Но ако тестовете са 
потвърдили незначи-
телно отклонение от 
нормата, си струва да 
помислим как да по-

нижим нивата на кръв-
ната захар и да ги дър-
жим под контрол. Без-
ценна помощ в този слу-
чай може да бъде оси-
гурена рецепти от тра-
диционната медицина, 
тествани през вековете.

1. Малко хора 
знаят, че не само 
свежият лук е по-
лезен за намалява-
не на кръвната за-
хар, но и отварата 
му. Какда я пригот-
вим?

Продукти: 3 килогра-
ма лук и 250 мл кипя-
ща вода.

Приготвяне: Лукът 
се разпределя на 10 рав-
ни части. 250 мл вода са 
нужни за всяка една от 
десетте части лук. Трите 
килограма лук са общо-
то количество за целия 
курс. На сутринта наре-
жете на малки парче-
та едната част от лука, 
прехвърлете в емайли-
ран съд и покрийте с 

вода. Варете около 8-10 
минути, след което  мах-
нете от огъня, оставете 
отварата да се охлади 
и  я прецеде-
те. Разделете 
количе-

ството 
на три рав-

ни части. 
П и й т е  

30 ми-

н у т и 
преди хранене. Повто-
рете в същата последо-
вателност 10 дни.

Направете почивка от 
няколко месеца и отно-
во повторете 10-днев-
ния прием на отварата. 
Нужно е да сте последо-
вателни и стриктно да 
спазвате предписание-
то от 10-дневен прием 
на лучената отвара.

Направете процеду-

рата 10 дни и ще забра-
вите за повишеното ни-
во на захар в кръвта.

2. Продукти: яйце, 
оцет, вода.  

Приготвяне: Ве-
черта сварете яй-
цето. То трябва да 

е твърдо сварено. 
Обелете и на-

мачкайте 
с ви-
л и -

ц а , но не 
така, че да 
с т а н е к а -
ша, а да бъ- д е 
начупено. За- л е й -
те го внимателно с оцет. 
Количеството на оцета 
трябва да бъде такова, 
че да го покрива. Изяжте 
яйцето на сутринта, като 
след това трябва да из-
пиете чаша топла вода.

3. Продукти:  1 супе-
на лъжица семена от ко-
пър, 1 литър вряща во-
да, термос, цедка.

Приготвяне: Сложе-
те семената на копъра 

на дъното на термоса 
и залейте с вряла вода 
за един час. Ако нямате 
термос, може да ги на-
киснете в буркан с най-
лонов капак, да го уви-
ете във фолио и да го 
поставите в найлонова 
торбичка. Час по-късно 
пийте. Приемайте по 2 
чаши на ден – по 1 ча-
ша сутрин и вечер.

Други народни
 средства

 40 грама нарязани 
и изсушени корени от 
репей се заливат с 300 
милилитра вряща вода 
и се оставят за 2 часа в 
термос. След това сме-
ста се прецежда и се пие 
по половин чаша 3 пъти 
на ден след ядене.
 1 с. л. натрошени 

листа се заливат с 1 чаша 
гореща вода и се вари в 
продължение на 1-2 ми-
нути. Сместа се прецеж-
да и от нея се пие  равно-
мерно през целия ден.

При осТър 
ПаНкрЕаТиТ 

 Сутрин на празен 
стомах пийте непъл-
на чаша мляко, в кое-
то има разтворена ед-
на десертна лъжичка 
мед. В този случай ва-
жното е да не пиете и 
не ядете, след като сте 
взели „лекарството“, в 
продължение на 4 ча-
са. След 3-4 дни болка-
та ще изчезне, ще усе-
тите вътрешен комфорт 
и лекота. Млякото и ме-
дът могат да се използ-
ват в продължение на 
един месец, след това 

правите кратка почив-
ка и повтаряте пак, ако 
е необходимо.

В рамките на 2 сед-
мици всяка сутрин (от 6 
до 10 ч.) трябва да ядете 
фурми на празен стомах. 
Преди да ги изядете, 
внимателно ги измий-
те. Необходимо е да се 
изяждат нечетен брой 
фурми, но не по-малко 
от петнадесет. Дъвче-
те бавно и внимателно. 
Правете това всяка су-
трин в продължение на 
една седмица. Може да 
се храните час след ка-
то сте приключили с тях. 
Желателно е последно-
то хранене за деня да не 
е след 18,30 ч. и по въз-
можност да включва су-
па, която се консумира 
без хляб. По време на 
пречистването на пан-
креаса мазните, пърже-
ните и пушените храни 
трябва да бъдат изклю-

чени от менюто. Не се 
препоръчват дреболии, 
както и да се ядат пат-
ладжани и сини сливи. 
Да се ограничи използ-
ването на месо. 

  За ПрЕЧисТВаНЕ 
На ПаНкрЕаса 

Вземете 1 чаша по-
чистена, измита и след 
това подсушена елда. 
Смелете я в кафемелач-
ка. Оставете я накисна-
та за през нощта в 0,5 
литра кефир. Сутринта 
количеството елда и ке-
фир се разделя на две 
части, първата се яде 
вместо закуска, а втора-
та – вместо вечеря, два 
часа преди лягане. Кур-
сът на лечение е 10 дни, 
почивате още 10 дни и 
повтаряте, ако е необ-
ходимо.

В случай на хрони-
чен панкреатит може 
да използвате следна-

та рецепта. Смесете по 
2 супени лъжици коре-
ни от шипка, люцерна 
листа и листа от градин-
ски чай. Вземете една 
супена лъжица от сме-
ста, сложете я във вря-
ща вода (около 300-400 
мл) и махнете от огъ-
ня. След това кисне 2,5 
часа. Пие се по малко 
от готовото количе-
ство 15-20 минути пре-
ди хранене в продъл-
жение на 30 дни. Ако е 
необходимо, направе-
те почивка за 10 дни и 
повторете курса.

 Щитовидната жлеза отговаря за съществени 
функции в човешкото тяло, които имат ефект 
върху цялостното здравословно състояние. Хор-
моните, отделяни от нея, помагат на органи-
зма да регулира сърдечния ритъм, кръвното на-
лягане, метаболизма, либидото, растежа при де-
цата.

 Повишената или понижена функция на щито-
видната жлеза са често срещани проблеми, при 
които е важно да се вземат мерки час по-скоро, 
защото могат да доведат до по-сериозни услож-
нения, причинени от промяната на хормонално-
то ниво.

 За лечение и поддържане на здрава щитовид-

на жлеза има множество билки, които помагат и 
имат благоприятно действие. Те могат да се при-
емат като хапче, капсула или чай.

 лЕНЕНо сЕмЕ. Лененото семе помага при по-
нижена функция на щитовидната жлеза, то увели-
чава отделянето на хормоните. Трябва да се прие-
ма по една супена лъжица на ден, за да има благо-
приятен ефект. Може да се добавя в храната, кое-
то го прави много лесно и удобно за консумация.

 ЕхиНацЕЯ. Тази билка има положително 
действие при повишена функция на щитовидна-
та жлеза, също така засилва имунитета. Може да 
се приготви чай от корените на растението, като 
се накиснат във вряща вода.

 коПриВа. Помага при двете нарушения на 
работата на жлезата. Действа най-ефикасно под 
формата на чай.

 ЖЕНско БилЕ. Помага при намалено отделя-
не на хормони. Има тонизиращ ефект, също така 
действа против развитието на ракови клети на 
щитовидната жлеза.

ДЖиНДЖиФил. Джинджифилът помага при 
регулация на отделяните хормони и е богат на ве-
щества, който са полезни за жлезата. Най-добре 
е да се консумира пресен или да се направи чай.

 1 с. л. натрошени 
листа и съцветия от 
детелина се заливат с 
чаша вряща вода (око-
ло 200 мл). Изчаква се 
поне 3 часа. После се 
прецежда и се разделя 
на три части. Пие се 3 
пъти на ден 30 минути 
преди хранене.
 За да се нама-

ли нивото на захар в 
кръвта, можете да пи-
ете чай от люляк. Из-
сипете 2 с. л. люлякови 
пъпки (преди да са се 
разтворили) в 2 чаши 
вряла вода. Оставете 
да киснат 6 часа и пре-
цедете. Това е дневна-
та доза, която трябва 
да се пие на 3-4 пъти 
през целия ден.

Естествено заедно с 
използването на тра-
диционната медици-
на желателен е и от-
казът от употребата на 
алкохол и цигари, как-
то и да се спазва раци-
онална диета. Но пре-
ди да изберете метода 
на лечение, се консул-
тирайте с вашия лекар.

4 ползи от пъпеша
Пъпешът е сред предпочита-

ните плодове за разхлаждане 
през лятото. Той и динята се 
консумират почти всеки ден в 
горещините. Има различни видо-
ве, произлизащи от семейство 
Тиквови, които са сладки на вкус 
и с много силен аромат. 
Плодът може да се консуми-

ра от април до август и освен ос-
вежаващия си вкус има 
и много ползи за ор-
ганизма. Високото съ-
държание на кароти-
ноиди в пъпешите мо-
же да намали риска от 
образуването на рак на 
белите дробове. Помага 
на организма да се из-
чисти от токсините, зато-
ва е добре да се хапва по-

често пъпеш през лятото. 
Подобрява работата на 

сърцето. Съдържа антикоагу-
лант, наречен адено-
зин, който мо-
же да спре 
съсирва-
нето на 
к р ъ в -
н и 

клетки, причиняващо инсулт или 
заболявания на сърцето. 
Помага при бъбречни забо-

лявания.  Комбинацията от пъпеш 
и лимон е ефективна при лечение 
на подагра.  
Стимулира храносмилател-

ната система. Около 95% от пъ-
пеша е вода, която облек-

чава киселините в сто-
маха и подпомага хра-
носмилането. При про-
блеми със стомаха мо-
же по-често да се яде 
плодът - между хране-
нията. Така ще се уле-
сни движението на хра-

ната по червата. Водата в 
пъпеша помага и в старти-

рането на дефекацията, до-
като минералното съдържа-
ние в него елиминира кисе-
линността, което често води 
до затруднения в храносми-

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

Открита е формулата за 
справяне с разширените 

вени и хемороидите

цЕНа: 
1 бр. х 38 лв. + безплатна доставка (общо 38 лв.)
2 бр. х 35 лв. + безплатна доставка (общо 70 лв.)
3 бр. х 29 лв. + безплатна доставка (общо 87 лв.)

За контакти: Вита Херб, 
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

ВЕЧЕ НЯМАМ 
БОЛКИ В СТАВИТЕ

Името ми е Любка 
Кожухарова от гр. Пе-
трич. Пиша, за да из-
кажа своята благодар-
ност към Вас и проду-
кта Ви „ставиен“. Про-
четох за него от вест-
ник, посъветвах се с 
личния лекар и реших 
да си го купя. Преди то-
ва бях ползвала и дру-
ги продукти, но няма-
ше особени резултати.

След известно вре-
ме започнах да чувст-
вам леко-
та, по-мал-
ки и по-ле-
ки болки. 
Преди то-
ва, особе-
но сутрин, 
а също та-
ка след 
продължи-
телно зас-
тояване на 
легло или 
стол, оп-
итвайки се 
да стана, 
ч у в с т в а х 
остри бол-
ки в стави-
те на кра-
ката, кръ-
ста и гър-
ба. Правех 
предвари-
телни дви-

любка Кожухарова, Петрич

жения на място, за да 
тръгна.

Сега чувствам улес-
нение, по-малко ме бо-
лят ставите при дви-
жение и имам по-го-
лям кураж да тръгна 
напред.

Вече минах 80 годи-
ни и „ставиен“ ме уле-
снява в домакинската 
ми работа и изобщо – 
движа се по-леко. От 
сърце благодаря за то-
зи продукт!

ХИаЛуРОнОвата 
КИСЕЛИна 
И СтавИтЕ

Хиалуроновата ки-
селина е във всички 
нас още от момента 
на раждане, но коли-
чеството ú в органи-
зма намалява с възрас-
тта и допринася към 
процеса на стареене. 
ХК може да бъде наме-
рена в значителни ко-
личества на местата, 
където има свързваща 
тъкан, като ставите, 
кожата и сърдечните 
клапи. В момента хиал-
уроновата киселина е 
използвана най-често 
при ставни проблеми 
като артрит, износва-
не на ставите, както 
и подмладяващи про-
цедури. Тя е съставна 
част на синовиалната 
течност, намираща се 
в ставите и действа-
ща като смазка меж-
ду тях. 

Проблемите на-
стъпват, когато сло-
ят от хиалурон изтъ-
нее и по този начин 
предпазващото му от 
триене действие на-
малява.

ФлЕВоФикс е иновационен про-
дукт, разработен от екип учени, за да 
намали появяването по повърхността 
на кожата и видими несъвършенства 
по кожата вследствие на варикозните 
вени. Продуктът притежава следните 
полезни свойства:
 премахва причината за кръвните 

съсиреци, а не само козметичен ефект
 стимулира кръвообращението и 

укрепва стените на кръвоносните съ-
дове
 справя се успешно с фисури и хе-

мороиди
ПроТиВоВъЗПалиТЕлНо ДЕЙсТВиЕ

ФлЕВоФикс спира образуването 
на простагландини, веществата, кои-
то активират възпалителния процес, и 
потиска ензимите, които допускат раз-
витието на възпалението.

ФармацЕВТиЧНо ДЕЙсТВиЕ
ФлЕВоФикс спомага за намалява-

не разширяването на вените и запуш-
ването. ФлЕВоФикс действа в дъл-
бочина и ограничава чупливостта на 
капилярите и пропускливостта на ве-
нозните стени, като ук-
репва тяхната резис-
тентност.

Вените имат здрав 
вид и белезите се за-
личават. Кръвообра-
щението се нормали-
зира, като подобрява 
директно сърдечната 
функция, работата на 
мозъка и на вътрешни-
те органи. Хемороиди-
те се прибират посте-
пенно до пълното въз-
връщане на нормално-
то си състояние.

Съставът на ФлЕВо-
Фикс е абсолютно на-
турален. Сред най-ва-
жните екстракти, които 
са включени в крайната 
формула на продукта, 
се отличават три бил-
кови и един плодово-
витаминов комплекс. 
Тяхното действие върху организма е 
неоспоримо, а комбинираната им сила 
придава още по-голяма ефективност 
на продукта в неговия финален вари-
ант. Освен че ФлЕВоФикс бързо и 
трайно облекчава болката в краката 
и намалява разширяването на вените, 
той се отличава и с това, че неговата 
редовна употреба не води до появата 
на каквито и да било нежелани стра-
нични ефекти.

мНЕНиЕ На сПЕциалисТ
Д-р грънчаров, оПл
„На твърде много представителки 

на прекрасния пол, впрочем, както и 
на мъжете, е познато усещането за те-
жест и болка в краката. Често консул-
тация със специалист става тогава, ко-
гато болестта прогресира и налице са 
явни прояви на варикоза. Като всеки 
лекар, смятам, че най-доброто лечение 
на болестта е нейната профилактика. И 
на своите пациенти препоръчвам ФлЕ-
ВоФикс. Той отлично се справя вече 
с видимите резултати на варикозното 
разширение на вените и може да пре-
дотврати поява на болестта. Наред с те-
зи важни свойства продуктът има пре-
красни успокояващи и отводняващи 
свойства. ФлЕВоФикс бързо и лесно 
ще ви избави от ефекта на уморените 

При поръчка на три ПродуКтА 
получавате подарък книжка 

„лечебните билки на България“.

крака, ще придаде лекота и сила в края 
на трудовия ден.“

Д-р монов 
„При разширени вени най-често се 

препоръчва операция или лечение 
с лазер. Тези традиционни медицин-
ски практики дават трайно облекче-
ние, но са свързани с престой в бол-
ница, болка, временна нетрудоспособ-
ност и сравнително бавно възстано-
вяване. Разбира се, превенцията е на 
първо място. Иначе казано, елементар-
на профилактика: балансирано хране-
не, достатъчно движение, добра лична 
хигиена, прием на венотоници – вид 
лекарствени препарати, които се гри-
жат за добрата еластичност на веноз-
ните стени.

Лично аз силно препоръчвам друго 
средство, с което лесно  ще се избавите 
от варикозата, без операции и съпът-
стващи хирургическата интервенция 
неприятни изживявания. Това е ФлЕ-
ВоФикс, който има доказан ефект как-
то при профилактиката, така и при се-
риозни варикозни състояния.

ФлЕВоФикс е базиран на натурал-
ни съставки. С комбинацията от кон-
центрирани екстракти той подсилва и 
укрепва венозните стени. Продуктът 
засилва кръвообращението и помага 
за облекчаване на венозния застой. И 
така краката ви добиват привлекате-
лен външен вид, кожата е мека, а здра-
вето на вашите вени е под ваш контрол.

ФлЕВоФикс действа постепенно 
и всеобхватно, като оздравителните 
резултати са видими само след месец 
употреба. Действайки на ниво микро-
циркулация, ФлЕВоФикс редуцира 
крехкостта на капилярите и пропуск-
ливостта на кръвоносните съдове. Той 
повишава цялостната устойчивост на 
вените. Те придобиват здрав вид, из-
чезват буците по повърхността на ко-
жата и се нормализира циркулацията 
на кръвта. В резултат на това работа-
та на сърцето, мозъка и червата зна-
чително се подобрява.

Освен всичко това ФлЕВоФикс 
предотвратява образуването на 
простагландини, които са източник 
на възпаления.
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Как да си направите 
мехлема на руския 
билкар мураков за 

стопиране на болките
 в колената

КРАЙ НА АМНЕЗИЯТА И ДЕМЕНЦИЯТА 
БЛАГОДАРЕНИЕ  НА ПРИРОДНА БИОАКТИВНА ТЕРАПИЯ САМО СЛЕД 4 СЕДМИЦИ 
ЗНАЧИТЕЛНО ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДОБРИТЕ ПАМЕТТА И  МОЗЪЧНАТА АКТИВНОСТ

   В медицински доклад от 
НБАБД (Независима Британска 
Асоциация за Борба с 
Деменцията) под ръководството 
на Антъни Грегър става ясно, че 
всеки 5-ти човек е предразположен 
към развитието на деменция, а 
от тях всеки 2-ри човек би имал 
болестта на Алцхаймер. “В 
днешното забързано време 
хората не си дават сметка колко 
силно влияе върху мозъчната 
функция и паметта нередовното 
хранене,  нездравословната 
храна, стреса, липсата на 
сън и прекомерната употреба 
на медикаменти”- споделя 
специалиста А.Грегър. В 
продължение на няколко години 
асоциацията търсеше най-удачния 
метод с, който да се помогне 
на милиони хора, които имат 
амнезия, деменция и отклонения 
на мозъчната активност. След 
дългогодишни изследвания и 
опити предостави на определена 
група фирми готов разрботен 
препарат за възстановяване на 
нормалната мозъчна дейност и 
памет. Той дава възможността 
на пациентите да намалят с 
85% риска от деменция, 73% 
успеваемост за възстановяване на 
паметта и 65% предотвратяване 
от болестта на Алцхаймер. 
Препарата е предназначен за 
хора на възраст, студенти и 
активно работещи. Ще можете 
значително да възстановите 

способността  да помните и 
мислите много ефективно. Вече  
2000 лекари в цяла Европа, 
потвърдиха ефективността  на 
препарата към пациентите си и 
3 хил. души от България, които 
са преминали терапията и 
потвърждават подобряването на 
способността да помнят. Виждайки 
ефективността от терапията наши 
български невролози не можаха 
да повярват, че без използването 
на силни лекарства може да 
се постигне подобен ефект. 
Избавянето и предотвратяването 
от загубата на памет е напълно 
възможно  и организма  може да 
реши тези проблеми по естествен 
натурален път. Благодарение на 
съвременната биомолекулярна 
технология помогна на клетъчно 
ниво се създаде препарата  
“MENTALDEN ACTIVE”.

 ДЕЙСТВИЕ И УКАЗАНИЯ 
  Съставките на този препарат е 
поместена в капсула съдържаща 6 
активни съставки, които ефективно 
спомагат за активизирането и 
регенерацията на мозъчните 
клетки, кръвоснабдяването 
на мозъка и снабдяването с 
кислород, който е жизнено важен 
за правилното му функциониране. 
Благодарение на тези процеси 
значително ще  увеличите 
способността да мислите и да 
помните в дълъг период от време. 
Ползвайки препарата освен, 

че предотвратявате появата 
на амнезия и деменция също в 
значителна степен се намалява 
риска от инсулт.
“Желателно е да преминете 
2-месечния препоръчителен 
курс на терапията, за да си 
осигурите пълноценен ефект и 
да предотвратите неизбежното”-  
убедено казва Антъни Грегър.

 Във връзка високата технология 
за обработка на ценните съставки, 
и за да е финансово достъпен 
за българските граждани, са 
избегнати всякакви посредници, 
аптеки и дистрибутори. Можете да 
направите покупката на препарата 
чрез телефонно обаждане към 
оторизирания представител за 
България.
В момента до 15.08.2019г. и 
само за първите обадили се 100 
души има специална отстъпка и 
ще получат продукта на Антъни 
Грегър  вместо  189 лв.  само за 
54 лв. - опаковка с 30 капсули 
достатъчна за едномесечен курс 
на ползване.

 МНЕНИЯ ХОРА 
ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА

”Имах затрудненията със 
запомнянето на дати и събития в 
моя живот и невролога ми казаха, 
че имам прогресираща амнезия, 
но след като пих капсулите за 2 
месеца вече с лекота забелязвам, 

че помня всичко важно ” 
Георги М. 75 г, София

„Баба ми е на 79 г ,и констатираха,че 
има деменция. Едвам се сещаше 
коя съм аз, което ме натъжаваше. 
След 3 месечно ползване вече ме 
поздравява по име и значително се 
подобри паметта и. Радостта ми 
няма край” 

Лиляна Д, 33г, Варна

“Препоръката се оправда! Често 
забравях да заключвам вратата на 
апартамента, но вече помня след 
като ползвах Менталден актив. 
Също забелязвам, че мисълта ми 
е много по бърза, която е нужна в 
процеса на работата ми.”                                               

Мартин Т., 57г., Хасково

“Не е приятно да забравиш рождения 

ден на сина си. Той помисли, че си 
правя някаква шега, но релано имах 
затруднения с паметта. Благодаря 
за невероятния препарат, който 
ми помогна да повярвам, че имам 
надежда за по- добро общуване 
с най-близките и да не забравям 
важни събития  ”                

Димитра И., 81 г., Пловдив

ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА 
Само за първите обадили се 100 души до 15.08.2019г. ще имат правото 

да се снабдят с препарата „MENTALDEN ACTIVE” вместо 189 лв. 

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

тел. 02 4738722

САМО ЗА 54 ЛВ.!!!
(1 опаковка с 30 капсули за едномесечно ползване)

ОСИГУРЕНА  БЕЗПЛАТНА  ДОСТАВКА  ДО  ВАШ  АДРЕС
От Понеделник до Петък от 08:00 до 20:00 и Събота от 08:00 до 14:00

Онлайн поръчка може да направите на WWW.GREENWAY-ESHOP.COM

Нужно е да имате: 10 таб-
летки аспирин (ацетизал), 
200 грама течен мед, някол-
ко капки йод

Приготвяне: Счукайте 
таблетките на прах. Смесете 
счуканите таблетки ацетизал 
с меда, докато се получи гъс-
та каша. Ако прецените, че не 

е достатъчно гъста, добавете 
още аспирин. Оставете така 
получената смес за 10 дни 
на тъмно и хладно място, но 
не в хладилник. Периодич-
но разбърквайте. След десет 
дни капнете няколко капки 
йод и отново разбъркайте. 
На това количество мед и ас-

пирин често са достатъчни не 
повече от 5-6 капки йод. 

Намажете засегнатата об-
ласт с получената смес. По-
крийте го с компрес: първо с 
найлон и върху него с вълнен 
плат.  Компресът остава през 
цялата нощ. Първия път може 
да почувствате леко парене, 

но след то-
ва усещане-
то отминава.

Р е ц е п т а -
та с мед не 
е подходя-
ща за хора с 
алергии към 
пчелни про-
дукти! По 
време на ле-
чението из-
бягвайте хи-
потермията 
и продължи-
телното хо-
дене и стое-

не прави, за да се намали на-
товарването на ставата.

Лечението на коленете с на-
родни средства отнема време 
и изисква редовна употреба на 
компреса. Не бива да се прене-
брегва и назначеното от лекар. 
Ако е необходимо, правете ма-
саж или нагревки. 
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При висок 
холестерол

50% от мъжете над 50-годишна 
възраст страдат от доброкачествена 
хиперплазия на простатата

Заболяванията на 
простатата се срещат 
все по-често. Това зави-
си, както от хормонал-
ните изменения, които 
настъпват у мъжа след 
50-годишна възраст, та-
ка и от начина на жи-
вот и хранене. Хипер-
плазия на простатата е 
едно от най-често сре-
щаните доброкачестве-
ни състояния при мъ-
жете, което влияе мно-
го силно върху качест-
вото на живот на паци-
ентите. 50% от мъже-
те над 50-годишна въз-
раст страдат от това за-
боляване, до 80% - над 
60 години и над 90% 
при мъжете над 80 го-
дини.

Признаците са тол-
кова по-подчертани, 
колкото по-голяма е хи-
петрофията на жлезата 
и последващото стесне-
ние на уретрата. Сим-
птоматиката се изразя-
ва в: често уриниране, 
както през нощта, така 
и през деня, затрудне-
ния в началото на ури-
нирането; намаление 
количеството и сила-
та на пикочната струя. 
Счита се, че причините 
са комплексни и зави-
сят от много неща: хор-

мони, възраст, растеж-
ни фактори, начин на 
живот – хранене, окол-
на среда и др. След 40-
та година при мъже-
те настъпват естестве-
ни хормонални проме-
ни, по подобие на ме-
нопаузата при жената. 
Определят се с терми-
на „андропауза”. Про-
явленията й са свърза-
ни именно с прогресив-
но намаляващите нива 
на свободния тестосте-
рон, докато нивото на 
естрогените (женските 
полови хормони) оста-
ва същото или относи-
телно нараства. Лече-
нието на хиперплазия 
на простатата често е 
свързано с лекарства, 
притежаващи странич-
ни ефекти, а оператив-
ната намеса невинаги 
е решение на пробле-
ма. За радост, има по-
щадящи начини, на ба-
зата на растителни суб-
станции. 

ПростаРен e специал-
но разработена синер-
гична формула от висо-
кокачествен екстракт 
от Върбовкa, Гроздово 
семе и Селен от нату-
рален източник, в най-
усвоимата му за орга-
низма форма L-Селено-

метионин. Върбовката 
е наричана от австрий-
ския фитотерапевт Ма-
рия Требен „мъжката 
билка“. Неслучайно тя 
получава това назва-
ние. Те действат благо-
приятно едновременно 
върху различни симп-
томи, свързани с нераз-
положенията на прос-
татата. Възпират расте-
жа на епителните клет-
ки; подпомагат естест-
вената дейност на про-
статната жлеза на раз-
лични нива; действат 
противовъзпалител-
но и антибактериално; 
предпазват от туморни 
израждания. 

П р о с т а р е н  
(ProstaRen) може да 
се използва както съ-
пътстващ традицион-
ното лечение, така и 
като негова алтернати-
ва. Чрез ПростаРен се 
ограничават странич-
ните негативни ефек-
ти, появяващи се често 
след продължително 
медикаментозно лече-
ние или чрез оператив-
на намеса. Простарен 
може да се използва уд-
ачно и след оперативно 
лечение. 

търсете в аптеки-
те или онлайн 

на www.botanic.cc!

НаЙ-ВрЕДНи при 
висок холестерол са 
наситените мазни-
ни. Съдържат се в 
маслото, сметана-
та, високомаслено-
то кисело мляко, си-
ренето, кашкавала, 
телешкото, свин-
ското и агнешкото 
месо, палмовото и 
кокосовото масло, 
маргарина, снаксо-
вете, бисквитите, 
сладкишите, пър-
жените храни.

Въглехидратите, несъдържащи 
фибри – напр. бял хляб, подсладени 
газирани напитки, не влияят върху хо-
лестерола. 

р а з т в о р и м и т е фибри (бо-
бови, плодове, зе-
ленчуци, пълно-
зърнести) ди-
ректно пони-
жават холес-
т е р о л о в и -
те нива. Те 
свързват хо-
лестерола 
в черва-
та и пречат 
на абсорб-
цията му в тях. 
При повишен въ-
глехидратен прием 
са полезни храни, бо-
гати на фибри.

Ежедневната физическа актив-

ност и намаляването на наднор-
меното тегло слабо понижават хо-
лестерола, но имат много други по-
ложителни ефекти за здравословно-
то ви състояние. 

Чесънът е истинска 
суперхрана – пони-

жава кръвното, хо-
лестерола, ле-

кува дихател-
ните инфек-
ции, намаля-
ва риска от 
злокачестве-

ни заболявания, 
симптомите на 
увеличена прос-
тата и още мно-
го други. Чесънът 

понижава умерено 
общия холестерол и 

силно LDL-холестерола. 
Същевременно увелича-

ва HDL-холестерола.



31.VII. - 6.VIII.2019 г.
31

2

Български

Разбира се, няма стандартни кри-
терии за определянето на най-по-
лезните храни. Но тези, които сме 

подбрали тук, са истински хранителни 
електроцентрали, пълни с витамини, 
антиоксиданти и други полезни храни-
телни вещества. Ако заместим някои 
от вредните храни, които сме свикнали 
да ядем ежедневно, с тези полезни про-
дукти, съвсем скоро ще забележим раз-
лика в това колко по-добре се чувства-
ме, а и изглеждаме.

1. Зехтин
Зехтинът съдържа мононенаситени 

мазнини, които имат няколко отлични 
здравословни ползи – понижават риска 
от сърдечни заболявания и рак. Тайна-
та на известната средиземноморска дие-
та е, че хората в тази част на света си на-
бавят предимно мононенаситени полез-
ни мазнини като тези в зехтина и по-мал-
ко наситени и трансмазнини, което води 
до по-ниска заболеваемост от сърдечни 
заболявания, атеросклероза, диабет, рак 
на дебелото черво и астма. За да се въз-
ползваме от пълните ползи от зехтина, е 
добре да купуваме екстра върджин - той 
съдържа най-много полифеноли и е най-
малко преработван.

2. Боровинки
Боровинките са в почти всички класа-

ции за най-полезни храни, защото съдър-
жат мощни антиоксиданти и понижават 
нивото на „лошия” LDL холестерол. Всъщ-
ност в скорошно изследване на Универси-
тета „Тафтс” тези антиоксиданти са били 
поставени на първо място сред 40 дру-
ги тествани плодове и зеленчуци. Боро-
винките се свързват с много здравослов-
ни ползи като понижаване на риска от 
сърдечни заболявания и рак, подобрява-
не на зрението и функциите на уринар-
ния тракт, както и с противовъзпалител-
ни свойства.

3. Кисело мляко
Киселото мляко съдържа полезни бак-

терии, които помагат за поддържането на 
имунната система, борят се с инфекциите 
и подобряват здравето на храносмилател-
ната система. Киселото мляко помага и за 
предпазване от остеопороза и понижава 
риска от високо кръвно налягане. Също 
така е отличен източник на калций и ви-

тамини от група В. Важно е 
обаче да избираме ниско-
маслено кисело мляко без 
много високо съдържание 
на подсладители – обикно-
вено овкусените млека са пълни 
със захар. Затова винаги тряб-
ва внимателно да четем ети-
кетите.

4. Броколи
Броколите са в списъка с 

най-здравословните храни, 
защото са пълни с витамин С, 
калций и фолиева киселина, как-
то и с мощни антиоксиданти. Броколите 
са доказана храна с противоракови свой-
ства – те стимулират тялото да изработва 
естествени субстанции, борещи се с ра-
ка, и затова диетите, включващи броколи, 
предпазват от различни видове рак. Бро-
колите са богати и на разтворими фибри 
и имат малко калории. Сред другите здра-
вословни ползи са способността за пред-
пазване от остеопороза и понижаването 
на високото кръвно налягане.

5. Спанак
Спанакът предпазва от загуба на мус-

кулите и костите и се свързва с понижен 
риск от рак и сърдечни заболявания. Бо-
гат е на антиоксиданти и витамините А, С 

и К, както и на калий и фолиева кисели-
на. Спанакът е една от най-здравословни-
те храни, които можем да консумираме – 
малко други продукти могат да се похва-
лят със същата питателност в минимално 
количество калории.

6. Домати
Доматите са богати на ликопен, който е 

мощен антиоксидант, помагащ да се пред-

пазим от рака. Домати-
те са пълни с вита- мините А 
и С, както и с калий. Редовната консума-
ция на домати понижава риска от разви-
тие на сърдечно заболяване, подобрява 
здравето на простатата и понижава хо-
лестерола. Когато избираме кетчуп, е ва-
жно да взимаме органичен, който съдър-
жа много повече ликопен. 

Доматеният сок също е добра опция, но 
е важно да избираме видовете без много 
добавен натрий.

7. Ябълки
Ябълките помагат за понижаване на 

холестерола, предпазват от много видо-
ве рак и ни носят здравни ползи, свърза-

ни с много други състояния като болест-
та на Алцхаймер, астма и диабет. Ябълки-
те са особено богати на антиоксиданти и 
съдържат много витамин С и фибри. Но 
трябва да имаме предвид, че те са един 
от най-замърсените с пестициди плодо-
ве, затова, когато е възможно, е добре да 
избираме органични.

8. Сьомга
Сьомгата е пълна с полезните за сър-

цето омега-3 мастни киселини, които 
се свързват с понижения риск от вне-
запна смърт от сърдечна недостатъч-

ност, от влошаване на паметта и болестта 
на Алцхаймер. Сьомгата е сред храните, 
които доказано контролират симптоми-
те на различни заболявания - от депре-
сия до артрит. Дивата сьомга е по-добри-
ят избор пред отгледаната във ферма, за-
щото не е замърсена.

9. Сладки картофи
Сладките картофи са сред из-

броените тук най-полезни храни 
по съвсем основателна причина 
– те са богат на хранителни ве-

щества зеленчук, който съдържа 
големи количества фибри, калий, вита-
мини А и С. Сладките картофи също така 
са пълни с антиоксиданти и са с доказа-
ни противовъзпалителни свойства - ста-
билизират нивото на кръвната захар ка-
то по този начин, освен всичко остана-
ло, ни помагат да се чувстваме сити за 
по-дълго време.

10. Бадеми
Бадемите са последната сред храните 

в класацията ни. Те са пълни със здра-
вословни мононенаситени мазнини, а 
съдържат и протеини, фибри, калий и 
калций. Богати са и на витамин Е и по-
магат за понижаване нивото на холесте-
рола, намаляват риска от сърдечни за-
болявания и диабет и имат противора-
кови свойства.
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Продукта Вюфикс можете да поръчате
 директно на телефон: 0877 72 10 40

Както и на интернет страницата: https://biotica.bg  
или в повечето аптеки в страната.

цЕНа: 
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./

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

Всички знаем, че с напред-
ване на възрастта зрението се 
влушава. Особено забележим е 
този процес, когато навършим 
40-годишна възраст. Досега ле-
карите мълчаха и вдигаха ра-
мене, безсилни пред влияние-
то на времето върху здравето 
на очите ни.

За първи път беше предста-
вена първата по рода си фор-
мула, разработена съвместно 
от лекари офталмолози и био-
технолози, които откриват как-
ва е причината да се разваля 
зрението с напредването на 
възрастта. Оказва се, че основ-
ният виновник за това е систем-
ната липса на някои микроеле-
менти в тялото ни. Учените из-
вличат тези елементи от кон-
центрирани извлеци на някол-
ко растения и ги комбинират 
в прецизна формула с точни 
пропорции. Оказва се, че така 
създадената формула насища 
тялото с необходимите веще-
ства и възстановява липсите, с 
което започва възстановяване 
на зрението. За да може резул-
татите да настъпят по-бързо, е 
необходимо максимално усво-
яване на субстанциите от орга-
низма. По тази причина техно-
лозите са създали формулата в 
течна форма. Така се гарантира 
максимално усвояване на кле-
тъчно ниво и бързи резултати.

съсТаВ:
ЕксТракТ ЗЕлЕН ЧаЙ
Проявява мощни антиокси-

дантни свойства и се метабо-
лизира основно в очите. Спо-
мага за функцията на макулата 
при трайна дегенерация пора-
ди старост. Допринася за заба-
вяне и предотвратяване поя-

вата на катаракти.
Е к с Т р а к Т 

глухарЧЕ
Освен че е си-

лен антиоксидант, 
спомага за зрител-
ното здраве, вклю-
чително при ката-
ракта и макулна 
дегенерация. За-
бавя стареенето и 
стимулира имун-
ната защита на ор-
ганизма.

Е к с Т р а к Т 
оЧаНка

О ч а н к а т а 
п р е д с т а в л я в а 
прекрасно сред-
ство за профилак-
тика на очни бо-
лести с различен 
произход, а също така за по-
вишаване остротата на зрение-
то. Тя широко се прилага в оф-
талмологията при лечение на 
дегенеративно-дистрофични 
процеси на очната мембрана. 
Подобрява зрението при хора 
над 70 години. Богата е на вита-
мини А, С и група В и съдържа 
много силиций и желязо.

Очанката има адстрингент-
но и противовъзпалително 
въздействие. Прилага се при: 
конюнктивити, блефарити, 
възпаление на слъзните кана-
ли, повишена уморяемост на 
очите, петна по роговицата, ка-
таракти и хордеолум (ечемик 
на миглите).

ЕксТракТ рЕЗЕНЕ  
(ДиВ коПър) 

Малко познатата билка ре-
зене има вид на копър и аро-
мат на анасон, богата е на по-
лезни вещества и има отлични 

лечебни свойства. В народна-
та медицина се използват се-
мената от билката резене. По-
ради елементи като магнезий, 
калий, калций, желязо и други 
растението има различни по-
лезни свойства. Листата и стъб-
лата му съдържат каротин, ви-
тамини от група В, аскорбино-
ва киселина. Те са много бога-
ти на антиоксидантни състав-
ки – кверцетин, рутин, флаво-
ноиди и други вещества, които 
възстановяват сърцето и кръ-
воносните съдове и са полез-
ни за предотвратяване на раз-
витието на злокачествени ту-
мори и за укрепване на имун-
ната система.

Резенето действа добре 
при газове в стомаха, по вре-
ме на менструална болка, въз-
палителни процеси на окото, 
за лечение на черния дроб и за-
болявания на жлъчните пъти-

ща, има силно ан-
тиспастично свой-
ство.

ЕксТракТ  
коПриВа

П о д п о м а г а 
предотвратява-
нето на зрител-
ни проблеми като 
катаракта, глауко-
ма, нощна слепо-
та и загуба на пе-
риферно зрение. 
Богат източник 
на антоцианоци-
ди и флавонои-
ди, които благо-
приятстват нама-
ляването на кле-
тъчната деграда-
ция, причинена от 
свободните ради-

кали. Екстрактът спомага кръ-
воснабдяването на окото, на-
маляване на умората и засил-
ване остротата на зрението.

ЕксТракТ ВърБиНка
Благоприятства когнитив-

ната функция и спомага за 
поддържане на добро дневно 
и нощно виждане. Екстрактът е 
важен кофактор, който стиму-
лира функцията на повече от 

100 ензима. Екстрактът от вър-
бинка допринася за издръжли-
востта и имунните сили на ор-
ганизма.

ЕксТракТ оВЧарска 
ТорБиЧка

Стимулира съпротивител-
ните сили на организма и е 
изключително важен антиок-
сидант. Оказва благотворно 
влияние върху сърцето и кръ-
воносните съдове. Същевре-
менно благоприятства образу-
ването на колаген. Има ползот-
ворно въздействие върху умо-
рата в очите и поддържане на 
добро зрение. Особено поле-
зен е за противодействие на 
глаукома. Спомага за нормал-
ното функциониране на нерв-
ната система и предпазване 
от оксидативния стрес. Спо-
мага за предотвратяване на 
преждевременното стареене 
на клетките и е отлично сред-
ство за укрепване на защитни-
те сили на организма. 

Продуктът е наречен  
Вюфикс и е лицензиран за па-
тент за цяла Европа. След три-
месечен прием хората споде-
лят подобряване на зрени-
ето, намаляване умората в 

очите, забавяне прогресия-
та на катарактата. Вюфикс се 
препоръчва на хора с висо-
костепенно късогледство ка-
то профилактика от развитие 
на катаракта и макулна деге-
нерация, свързани с възрас-
тта. Изключително подходящ 
е за хора, работещи на компю-
тър, и такива, които прекар-
ват дълго време в шофиране.  
Вюфикс представлява пре-
красно средство за профилак-
тика на очни болести с разли-
чен произход, а също така за 
повишаване остротата на зре-
нието. Широко се прилага в 
офталмологията при дегене-
ративно-дистрофични проце-
си на очната мембрана. Подо-
брява зрението при хора над 
70 години. Продуктът има ад-
стрингентно и противовъзпа-
лително въздействие. Прила-
га се при: конюнктивити, бле-
фарити, възпаление на слъз-
ните канали, повишена умо-
ряемост на очите, петна по ро-
говицата, катаракти и хордео-
лум (ечемик на миглите).

Препоръчителен е приемът 
в продължение на 3 месеца 2 
пъти в годината. 

КАК дА Си ВърНЕМ ЗрЕНиЕТО САМО ЗА МЕСЕц

10-те най-полезни храни
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Çавръùане 
в Свиùов

Ñïè,  Äÿêîíå! 

А беше лято 

 Неловкото положе-
ние спаси Снежана, ко-
ято влезе с препълне-
на синя фруктиера с 
череши и като не наме-
ри място на масичка-
та, придърпа един стол 
и ни сервира направо 
върху него. Похапнахме 
по няколко ”хрущялки”, 
без да помня дали из-
общо изплювах костил-
ките, след което баща 
ми си тръгна по живо, 
по здраво за вкъщи. Из-
пращайки го до пътната 
врата, с облекчение му 
пожелах приятен път и 
да носи много здраве на 
майка.

 Няма да споменавам 
как протекоха дните ми 
след това, но в крайна 
сметка завърших тех-
никума с почти отлични 
резултати. Моряк така и 
не станах поради други 
причини, но това е тема 
за друг разговор...

 Черешата е красив 
и ароматен плод, сим-
вол на нестабилност в 
живота и е перфектният 
пример за това, че той 
е не само кратък, но и 
много ценен. Черешо-
вото дърво призовава 
да отворим сетивата си 
за щастието, за да бъ-
де животът ни изпълнен 
със сладки и плодотвор-
ни възможности и да се 
насладим на красивите 
цветове около нас и го 
изживеем така, сякаш е 
последният и най-хуба-
вият ни ден! Направете 
го! Аз не успях.

 антон цаНЕВски, 
Велико Търново 

Ïо череøово време

ÑÐÅÙÀ

Историята, която 
искам да разкажа, 
е от 60-те години 

на миналото столетие. 
 От малък не всичко 

харесвах у родителите 
си и най-вече това, че 
постоянно ме контроли-
раха. Сега, вече голям, 
разбирам техните при-
теснения, но в детство-
то си бях непримирим, 
упорит и инатлия. 

 Вече завършвах ос-
новното си образова-
ние и трябваше да се 
ориентирам нанякъде, 
за да продължа. Меч-
таех да пътешествам 
по широкия свят и са-
мо новооткритото ко-
рабно училище в бли-
зък крайдунавски град 
можеше да ми предос-
тави този шанс. Оставах 
непреклонен пред дру-
гите прагматични пред-
ложения – за строител-
ния или електротехни-
кума в съседния град, 
за който баща ми мно-
го настояваше. Веднъж, 
след като ни беше слу-
шала достатъчно дълго 
време да се убеждаваме 
един друг, майка ми въз-
дъхна продължително и 
промълви:

- Остави детето да учи 
където му е мерак...

 Излетях от родното 
гнездо. Приеха ме в ко-
рабния техникум, къде-
то си бях наумил, и та-
те на изпроводяк реши 
да ми проведе инструк-
таж. Слушах го с внима-
ние как трябва да се уча 
добре, поведението съ-
що е важно и да вни-

Ето че се срещнахме отново...
След много зими, много пролети.
Сърцето се налива със олово,
накъсва се на мисълта ми полетът.

Защо? Нали изминаха години
и заличиха болката от спомена.
Нима останал е и ще го има винаги 
в душата ми на ручеите ромонът?

ти идваш и си пак жестока!
това е ново разминаване,
защото през усмивките ти пъстрооки
съзирам, че отново заминаваш.

Животът е безкрайна среща
на миналото, настоящето и бъдещето.
Но възкресяват ли се пориви горещи,
погребани от времето на пепелището?

Тео ПЕТкоВ, Владая

На прага съм на късна втора младост,
цветята в майчина градинка прецъфтяха –
до днес все тичах, спъвах се и падах,
 но винаги под бащината стряха.
Камбаните пак бият на умряло –
 продаваме напусто родната си къща, 
остава ни реката – вечност бяла,
 която в този град да ни завръща.
Завръщането ми е наказание! –

 въздиша Дунавът, градчето овдовява,
над крепостта се вее бяло знаме,
 Иван Балкански не стърчи тъдява.
И функциите градски тук затихват,
 и вятър вее, слава минала отвява,
 един свети Илия се усмихва –
 той пази от погром и от забрава…
Завърнах се! – тук времето е спряло,
 днес чак, през втора младост, сякаш минах Дунав – 
завърнах се при своето начало,
 градче рождено, за да те целуна.

георги ДрамБоЗоВ

кръвта си лудо чувствах да прелива!
А беше лято, с песента звънлива!

Танцувахме през вечерите шумни,
умората захвърлили край село.
Притисках тъй момичето безумно,
повтарях името й: „Белла, Белла!”
А беше лято, с нощи нисколунни!

И сякаш стана друг светът край мене,
та слънцето препичаше щастливо!
Дали нагледно бързите промени
не бе донесла любовта красива?
А беше лято, в младост що прелива!

Но дните си изтекоха последни
и влакът ни отнесе разделени.
Едни очи запомних ненагледни –
откъсна си частица тя от мене!

А беше лято, от любов да стене! 
стоян михаЙлоВ, Търговище

Един запален огън още тлее,
та връща ми годините предишни...
Като мираж пустинен се белееш,
ти, спомен, край понатежали вишни!
А беше лято! С небосвод синеещ!

Студентската бригада в ранината
поемаше задружно към полето.
Момичето  от свян с руменината
до мен да крачи, сякаш бе прието.
А беше  лято, в красота разлята!

И работата през деня спореше –
отправяше ми тя очи свенливи.
Сърцето в страстен огън ми гореше,

мавам с любовта, коя-
то криела доста риско-
ве. Имало жени, които 
можели да ме подмамят, 
и както съм още млад и 
зелен, като нищо да ми 
опапат паричките. 

И така след време, 
което не бе чак толко-
ва дълго, реших да про-
веря и да дам отговор на 
догадките и съмнения-
та, които се бяха появи-
ли у мен след този раз-
говор. Със задоволство 
установих, че е възмо-
жен и друг, по-романти-
чен вариант за изход от 
подобна ситуация. 

В съседство с кварти-
рата, която си бях наме-
рил - помня я и до днес, 
живееше млада детска 
учителка, с която бър-
зо се сприятелих и за-
почнах да прекарвам 
по-голяма част от вре-
мето си с нея... Лека- по-
лека станахме близки с 
даскаличката и в един 
от разговорите ми спо-
мена между другото, че 
наскоро е претърпя-
ла разочарованието на 
мимолетен несполуч-
лив брак. Така започна 
нашето приятелство, в 
което аз се дообразовах 
в непознатите дотогава 
за мен тайни на новите 
извънкласни форми. То-
ва със сигурност се бе 
отразило пагубно на от-
личния ми успех, с кой-
то стартирах в начало-
то на учебната година, 

до такава степен, че се 
е наложило да уведомят 
баща ми с писмо от учи-
лището за прогресира-
щия спад.

И така в един слънчев 
пролетен ден Снежана - 
така се казваше учител-
ката, ме повика да по-
могна в брането на че-
решата, която беше на 
улицата пред дома й. С 
кошничка в ръка, снаб-
дена с метална кука за 
закачване, се качих и 
запрескачах от клон на 
клон, поставяйки вни-
мателно черешите в 
нея. В приказки, смях и 
закачки бе-
р и т -

ба-
т а 
в ъ р в е ш е 
леко и забавно. Снеже-
то ме замеряше с ня-
коя череша, а звънки-
ят й смях звучеше нао-
коло. Бях се събул бос, 
за да не се подхлъзна, 
което й даваше допъл-
нителна възможност да 
ме докосва и гъделичка 
по краката, когато пре-
минавах по-ниско над 
нея. Това занимание си 

беше само наше, дотол-
кова наше, че не сме й 
чули, нито видели баща 
ми, който не само бе-
ше оставил багажа си в 
квартирата ми, но и вече 
пушеше поредната ци-
гара, приседнал на пей-
ката срещу нас. 

 - Хайде бре, даскале! 
Не я ли обрахте вече тая 
череша?...

 Шашнах се! Нямаше 
как да сбъркам този глас 
и едва не паднах от кло-
на, на който седях. Ско-
чих на земята притес-
нен, с кошницата в ръка. 

 - Здравей! Добре до-
шъл! За-

повя-

д а й ! 
Кога дойде?

 В това време Снежа-
на грабна кошницата от 
ръката ми и потъна ня-
къде в двора на къща-
та. Влязохме с баща ми 
в квартирата, а гърло-
то ми пресъхваше, като 
знаех каква гледка го 
очаква вътре. Тясна стая 
с две единични неопра-
вени легла, а по среда-
та масичка с препълне-

ни пепелници с фасове - 
моя и на съквартиранта 
ми, който за голям къс-
мет го нямаше в момен-
та. Въпреки това разго-
ворът потръгна добре:

 - Как си? Добре ли 
си? Имаш ли пари? - 
през което време из-
важдаше от чанта раз-
ни неща, приготвени от 
майка ми, и ги поставя-
ше на масата, докато в 
един момент внезапно 
ме запита: „Пушиш ли?”, 
на който въпрос аз ту-
такси без колебание от-
говорих „Не!”. След ко-
ето той премести пъл-
ния пепелник по-навъ-
тре на претрупаната ве-
че маса, за да смести ос-
таналите продукти, ко-
ито продължаваше да 
вади от чантата. Нямам 
представа какви цвето-
ви нюанси съм придо-
бил в момента след то-
зи реактивен отговор, 
но едва си поемах дъх, 
за да мога да продъл-
жа разговора, който 
въпреки всичко запази 
добрия тон. Нито дума 
за училище, за успеха и 
друго от този род. И все 
пак в главата ми се по-
яви едно съмнение, че 
едва ли само заради ро-
дителската обич и гри-
жа бе дошъл тук. Много 
по-късно щях да разбе-
ра истинската причина 
за тази извънредна ви-
зита по черешово вре-
ме.

нея. В приказки, смях и 
закачки бе-
р и т -

 - Здравей! Добре до-
шъл! За-

повя-

ба-
т а 
в ъ р в е ш е 

д а й ! 
Кога дойде?

жа разговора, който 

добрия тон. Нито дума 
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Ùepкaòa нa Kи÷кa бoдypoвa 
còaвa у÷иòеëка

Kaмeлия Toдopoвa c нoв 
мъж
Kамeлия Tодорова 

призна, чe e влюбeна и 
има нов мъж.

Heоcтаряващата пe-
вица e щаcтлива в прe-
гръдкитe на млад лю-
бовник. Tя cамата по-
твърди новината и при-
зна, чe ce чyвcтва отно-
во млада и щаcтлива, за-
щото e обичана жeна.

 „Дали cъм влюбeна! 
Bcички това мe питат. 
Да, имам cи някого, в 
когото cъм влюбeна, но 
нe казвам кой e! И то-
ва cи e моят живот. He 
за дрyго, xората, c които 
аз контактyвам, нe иcкат 
да cа в общecтвeния жи-
вот. Имам cи любовник, 
но защо трябва да каз-
вам кой e той“, казва пe-
вицата.

Kамeлия Tодоро-
ва прeдизвика много 

въпроcитeлни, пyбли-
кyвайки cнимка, на ко-
ято e в компанията на 
млад миcтeриозeн мъж.

Дали това имeнно e 
въпроcният любовник, c 
когото ce ноcи на кри-
лeтe на щаcтиeто, или 
дрyг, нe e яcно. Пeвица-
та имашe доcта любови 
прeз живота cи, но и из-
живя много драми по-
край тяx.

Tодорова наврeмeто 

бe cподeляла как e за-
варила бившия cи мъж 
в лeглото c нe по-мал-
ко извecтната в мyзи-
калнитe cрeди y наc Cа-
ня Армyтлиeва. Затова и 
двeтe нe питаeли оcобe-
но топли чyвcтва eдна 
към дрyга.

Tова обачe вeчe e 
в миналото и днec яв-
но Kамeлия Tодорова 
e обичана така, както 
жeлаe и заcлyжава.

Дъщeрята на глаcовитата Kич-
ка Бодyрова прeдприeма ceриоз-
ни промeни в живота cи. Te cа прe-
дизвикани от разочарованиe, коeто 
младата краcавица изпита в любо-
вта наcкоро. Kриcти-Жаклин Зарпаc 
щe cтава yчитeлка. Tова e огромна 
cтъпка в живота й, тъй като визия-
та й по нищо нe подcказвашe, чe щe 
работи нeщо подобно. Тя e позната y 
наc прeдимно c прeдизвикатeлнитe 
ceкcи фотографии, показващи пищ-

нитe й форми и много татyировки. 
Cамата Kичка разкри, чe дъщеря й 

e завършила първия кyрc за учите-
ли прeз април, а в най-cкоро врeмe 
щe започнe да yпражнява тази про-
фecия. Tлаcък към новото начина-
ниe й дала раздялата c гаджeто, c 
когото Kриcти-Жаклин изкара 9 го-
дини. Hаcлeдницата на звeздата ce 
запиcала на кyрc по нeщо, за да ce 
отвлича от лошитe миcли, а то взeло, 
чe много й xарecало. Cвоeобразна 
yтexа e, чe майка й наcкоро й кyпи-
ла нова къща. Kриcти-Жаклин e го-
лямата радоcт в живота на пeвица-
та. Бодyрова я чака над eдно дeceти-
лeтиe и ycпява да ce cдобиe c нeя чак 
на 39-годишна възраcт. Πрeди това 
ecтрадната изпълнитeлка e миcлeла, 
чe нe можe да има дeца. Eто защо дъ-
щeря й e ощe по-cкъпа за нeя.

тЪрСя ПолоВиНКАтА Си

ПодАдЕНА рЪКА

Aндpeй Cлaбaкoв: Дoлy 
pъцeтe oт Йоанна!

Броeни дни cлeд ка-
то ce заклe като избра-
ник в Eвропарламeнта, 
рeжиcьорът заcтана на 
мyшката на клюкаритe, 
които изкараxа дъщeря 
мy Йоанна иcтинcка cи-
ликонова кyкла.

Дeтcкитe cнимки на 
краcавицата нямат ни-
що общо c наcтоящата й 
визия – ycтнитe на Йоан-
на cа двойно по-пyxка-
ви, cкyлитe изваяни, а 
ноcът – cтecнeн.

Из форyми и cоциал-
ни мрeжи вeднага за-
почнаxа колажи прeди 
и cлeд, а мнозина cрав-
няват прeобразяванeто 
c визията на Анджeли-
на Джоли, коeто обачe 
било рeзyлтат на тyнинг.

„Πълна транcформа-
ция, която нe можe да 

ce дължи на природно 
разкраcяванe, а на cкал-
пeл. Mного xиалyрон в 
ycтнитe, това e ceриозeн 
тyнинг! C годинитe ycт-

нитe cтават по-тънки, 
а нe двойно по-плът-
ни. А майка й във „Bип 
Брадър“ ce прecтрyва-
шe, чe за пръв път виж-

да опeрирани ycтни, и 
дори ce прecтори на 
погнyceна от плаcтич-
нитe опeрации“, cа cа-
мо чаcт от комeнтаритe 

по адрec на краcива-
та Йоанна Cлабакова.

„Да, знам, чe мно-
го xeйтъри има по 
мой адрec, откакто 
cтанаx eвродeпyтат. 
Xич нe мe интeрecyва 
какво говорят разни 
xора по cоциалнитe 
мрeжи. Разбира ce, 
чe нe e вярно, чe Йо-
анна има интeрвeн-
ции“, избyxна  въз-
мyтeният рeжиcьор. 
Mайката на Йоанна 

– краcивата Eрнecтина 
Шинова, cъщо нe повяр-
ва на yшитe cи. И cъщо 
отрeчe, чe дъщeря й e 
пипнала тyк и там.

Драга редакция,
И аз като човек с на-

преднала възраст ре-
ших чрез пресата да се 
запозная с някоя жена 
вдовица, за да се събе-
рем и създадем семей-
ство и да про-
дължим дни-
те си. Писах 
обява, обади-
ха се много 
жени от бли-
зо и далече. 

П о п а д н а х 
на една от гр. 
Трявна, общи-
на Габрово, 
която е труд-
но подвижна. 
Тя страда от 
износен хру-
щял на ко-
ленете и се придвижва 
от човек с кола там, къ-
дето е необходимо. Не-
зависимо от това, че 
съм по-възрастен от 
нея, се съгласих да се 
съберем. 

Но още от първите 
дни разбрах, че е гру-
ба, цинична, вулгарна 
и надменна, независи-
мо че е наказана и бе-
лязана от Бога. Въпре-
ки всичко това смятах, 
че ще се промени след 
време. „Вълкът козина-
та си сменя, но нрави-

те не.” Същото стана 
и с тази жена. 

Поиска ми личната 
карта и си купи теле-
визор за 650 лв. на из-
плащане, но за моя 
сметка, което е прес-

тъпление от двете 
страни – и от нейна, и 
от страна на продава-
чите. Тъй като аз съм 
в напреднала възраст 
– 84-годишен, и те не 
спазиха закона. Изгоря 
и хладилникът, който 
беше мой, но тя прис-
вои. Поръчала си друг и 
отново посочила мои-
те данни. Но този път 
й отказали по закон, 
като й поискали нейна-
та лична карта. Обяс-
нили й, че нямат право 
да дават на лица в на-

преднала възраст ни-
то пари от банка, ни-
то вещи на изплащане. 

Всички тези далаве-
ри стават в Габрово, 
тъй като тя е от Тряв-
на. Същата ми задигна 

и сума над 2000 лв., и то 
от ръцете пред свиде-
тел – нейния шофьор. 
И куп други неща – би-
нокъл, фотоапарат, 
електрожен, борма-
шина, менгеме. Също и 
книгата „Чудесата на 
света”, която струва 
240 лв.! 

Пиша всичко това, за 
да се знае от тези, кои-
то си търсят спътник 
в живота, да внимават 
какви престъпни жени 
съществуват.

Д. Д. П.

Âíèìàâàéòå 
ñ íåïîçíàòèòå!

Страницата подготви
 Соня ВъЛКОВА

Áÿõ çàáðàâèëà äà ñå óñìèõâàì
Живея вече повече от седем 

години в инвалидност, 
самота и голяма 
изолация. Търсех 
помощ за малко 
социален контакт. 
Никой! Накрая ре-
ших да позвъня на 
Червения кръст в 
града. 

Един ден оттам ме 
посетиха много хора. 
Прекарах весело два часа. 
Бях забравила да се радвам и 
усмихвам. 

Като си спомня това събитие 
– пак се усмихвам. С уважение и 

благодарност към Таня М. и всич-
ки, които присъства-

ха! Справедливост, 
честност, почте-
ност, достойн-
ство не са илю-
зия. Те бяха и са 
основен ориен-
тир в живота ми 

в служба на свои и 
чужди, които се нуж-

даят от помощ. 
Когато съм правила не-

що за друг, не съм очаквала 
нищо в замяна. 
Благодаря ви, приятели!

Н. ДоНЕВа

години в инвалидност, 
самота и голяма 

Един ден оттам ме 
посетиха много хора. 
Прекарах весело два часа. 
Бях забравила да се радвам и 

Като си спомня това събитие 

ки, които присъства-
ха! Справедливост, 

в служба на свои и 
чужди, които се нуж-

даят от помощ. 
Когато съм правила не-

що за друг, не съм очаквала 
нищо в замяна. 
Благодаря ви, приятели!

Моята съпруга всеотдайна 
за всичко грижа има във дома.
Сутрин става в доба най-потайна
и закуската приготвя ни сама.

Младите на работа изпраща
и в труд минава всеки неин ден.
Делата, с които се захваща, 
ми носят радост и мир благословен.

Стопанката ми за мен е идеална.
Погледът й излъчва добрина.
Чувствам с нея уют и топлина.
от съпруг Божик косТоВ, с. Бисерци

Живот, отдаден в 
трудолюбие и доброта
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роден е на 5 август 1940 г. Завършва средно образование в Карлово 
и ВитиЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. д-р Кръстьо Мирски. Вече 
над 50 години той играе на сцената на театър „Българска армия”. В 
последния сезон участва в постановките „да разлаем кучетата”, „Же-
лезният светилник” и „тайната вечеря на дякона левски”. ив. Налбан-
тов има над 100 роли в театъра, телевизията и киното. удостоен е с 
почетното звание „Заслужил артист“. обявен е за най-добрия рецита-
тор сред актьорите в България. Носител е на много български и чуж-
дестранни награди, лауреат е и на национални конкурси за художест-
вено слово, отличен с „Аскеер” през 2019 г. за цялостно творчество.

Обречен на изкуството

От стр. 1
Изборът на професия 

дойде, след като завър-
ших техникума по мин-
на и рудна промишле-
ност в Хасково, където 
се откри и младежка те-
атрална школа към дра-
матичния театър с пре-
подаватели, известни 
имена като Дора Зла-
танова. Отзивите бя-
ха много положителни. 
Спомням си, че имаше 
приемни изпити, почти 
толкова трудни, колко-
то във ВИТИЗ. От шко-
лата дори ни издадоха 
неофициални дипло-
ми. Бяхме към 15 моми-
чета и момчета, двама 
станахме професионал-
ни артисти -  аз и Илий-
чо Добрев. Участвахме 
в малки роли безплат-
но, имахме възможност 
всяка вечер да гледаме 
представление. Започ-
нах да осъзнавам какво 
е артистично амплоа, 
какво е стил, защо е лю-
бим на някои, защо на 
младите се прощава по-
вече, защо от възраст-
ните се изискват пове-
че умения и опит... Мин-
ният техникум остана на 
втори план и без да си 
развалям успеха, жела-
нието ми да стана про-
фесионален актьор над-
деля.

- а коя беше първа-
та детска роля, в коя-
то сте участвали?

- „Новогодишна ел-
ха” - двама шута се вър-
тят, говорейки си смеш-
ни неща, приканвайки 
към забава и веселие. 
Опитът обаче за детски 
театър с докосване до 
роля с име ми беше в 
„Снежната кралица” на 
Ханс Кристиан Андер-
сен. Повериха ми ро-
лята на Кай, а пиесата 
беше побългарена със 
селските възможности 
на децата. Досетихте се, 
нали? Момиченцето, ко-
ето тръгва да търси вле-
дененото от кралицата 
момче. Герда се сблъск-
ва с пречки и разбойни-
ци, а елените и остана-
лите горски обитатели й 
помагат попътьом.

Любим актьор обаче 
не си спомням да съм 
имал, но добре пом-

ня първия филм, кой-
то гледахме на училищ-
ната стена, боядисана 
в бяло. Лете се мръква 
късно и вечер идваше 
оператор, виждахме как 
сменя ролките, как по-
някога с ръка помага-
ше да се върти колело-
то на киноапарата. Гле-
дахме филми предимно 
от Казахската републи-
ка като приказния „По-
ема за любовта”. Спом-
ням си на тържество в 
Сопот за пръв път видях 
как рецитира Констан-
тин Кисимов. Беше умо-
помрачително за мен. 
Питах се как костелив, 
слабичък човек излъч-
ва толкова впечатлява-
ща мощ. Писах за него 
с цялото ми уважение в 
една книга. Това беше 
първата ми среща с го-
лям артист.

- Театърът е едно 
от най-възвисяващи-
те изкуства. как ви е 
променил като човек?

- Най-възвисяващи-
те, но и демократични. 
Няма как да не дадеш 
нещичко от себе си на 
героите и няма как да 
не вземеш нещо, което 
ти харесва от тях. Това 
обаче, което не ми ха-
ресва, защото съм иг-
рал и отрицателни пер-

сонажи, аз го избягвам, 
но то отново е в полза. 
Само веднъж в живо-
та ми се случи почти да 
се отъждествя с героя. 
Такова беше мнението 
и на критика, и на ко-
леги. Беше руска пиеса 
(тогава съветска), в ко-
ято жената на подпол-
ковник, криминален по-
лицай от милицията, ра-

боти в резерват и там 
правят изследвания. Го-
дини наред той ходи да 
се среща с нея, гледайки 
се през стъкло, за да не 
могат инфузориите от 
Москва да проникнат 
при другите инфузории. 
Може ли да си предста-
вите - двама души се гле-
дат, без да се чуват? Пре-
красна пиеса. Имах чув-
ството, че този герой бе-
ше написан за мен. При 
другите все 
допълваш по 
нещо, защо-
то театърът е 
красива лъжа, 
той се репети-
ра. Нещо, кое-
то се гледа ка-
то готово, ми-
слейки, че е 
за първи път, 
но не е. Играе 
се за стотен, а 
някои предста-
вления дори 
минават и 300 
и нито едно не 
си прилича с 
предхождащо-
то и следва-
щото. Текстът 
и артистите са 
едни и същи, 
но настроени-
ето не винаги 
може да бъде 
контролира-
но. Точно кога-
то си уморен, изненад-
ващо, но може да се по-
лучи най-доброто пред-
ставление. Това е измис-
лен свят, който за публи-
ката става истински.

- кое е много важно 

един актьор да се стре-
ми да постига на сце-
ната освен дисципли-
на?

- Не бива рано-рано 
да повярва, че е звез-
да, защото рискът е го-
лям той да се занемари. 
Трябва да получи одо-
брението на колегите 
си, тези, които стоят сре-
щу него. Това са парт-

ньорите му, които са на 
различна възраст, пол, 
в различни роли. Което 
ти предлага партньо-
рът, трябва да се прие-
ме, да, той ти е приятел, 
заедно си пиете ракия-
та, но сега трябва да вле-
зете в жесток конфликт. 
Театърът е действие, не 
само приказка. За да има 
действие, трябва да има 
срещуположни страни, 
случка, която не става 

всяка минута. В живота 
на човек не всичко става 
за театър. Когато е иди-
лия, то е приказка, не е 
театър и за да е интере-
сен той, трябват възло-
ви случки и сцени, исто-
рии на народа в среща-
та на различни съдби.

Има два вида дисци-
плина - административ-
на и творческа. Първа-
та е много простичка, 
контролираща се по 
параграф еди-кой си - 
закъсняваш, не се явя-
ваш, плащаш предста-
влението, отново за-
късняваш, карат ти се, 
пишат ти забележки, 
взимат ти малко от за-
платата. Творческата 
обаче е от голямо зна-
чение. В това отноше-
ние артистите са наис-
тина невероятни хора 

- играят с висока тем-
пература, подписват 
декларация и напускат 
болницата, връщат се 
от погребение на мно-
го близък човек и играят 
комедия... Артистът да 
пропусне по своя вина 
представление не го по-
желавам на никого. Зри-
телят се е върнал от ра-

бота в 17 часа, след час 
се е избръснал, взел е 
душ, изминава киломе-
три разстояние да отиде 
на театър, на празник, и 
да чака ти, еди-кой си с 
20 минути по-късно да 
дойдеш. Не бива, това 
никой артист не го же-
лае. Освен всичко е нуж-
но и да не се минава ме-
тър през професията, да 
се полага грижа за го-
ворната техника, тело-

с л о ж е н и -
ето, здра-
вето. Ако 
имаш шан-
са да заме-
ниш няко-
го, звездич-
ката ти мо-
же да из-
грее. Ако 
не си слу-
чаен, ако не 
си парашу-
тист, бутнат 
с рамо, 
подкрепен 
от големи 
имена, Бог 
е справед-
лив и ще ти 
даде поне 
един шанс 
да усетиш 
защо си се 
о б р е к ъ л 
именно на 
това изку-
ство.

- Преподавател сте 
по сценична реч и ак-
тьорско майсторство. 
какво казвате на сту-
дентите за театъра и 
за пътя, който са из-
брали?

- Казвам им, че ро-
мантичните оттенъци 
свършиха, че им пред-
стои битка, която е 
гладиаторска. Театри-
те намаляха, а от мно-
го места никнат нови 
артисти. В киното за-
почнаха да предпочи-
тат „аборигени”, дума-
та „кастинг” често се чу-
ва по театри, телевизия 
и радио. Студентите са 
именно в позиция на 

гладиатори, без да се 
избиват физически, ро-

лята я играе един, а я 
чакат 30. Нужна е об-
реченост, да се възвър-
не двойно и четвор-
но онова, което ти си 
дал, да ти го даде изку-
ството. Важно е друго 
- спектакълът да е ус-
пешен, а артистът ап-
лодиран. Хармоничен 
и личен живот поня-
кога липсват, здраве-
то е в опасност, защо-
то ние, артистите, ра-
ботим в къща без про-
зорци, нямало е прахо-
смукачки и прахът как 
се е чистил не зная. Ра-
ботим под много про-
жектори, които бълват 
огън в очите, но ако са-
мо за миг някой си по-
мисли, че може да се 
откаже от тази профе-
сия, по-хубаво да не я 
захваща.

- какво ще пожела-
ете на нашите читате-
ли?

- Има неясни неща, 
има ги и за мен, аз съм 
на години и така ще си 
отида от този свят. Ни-
кой категорично не е ка-
зал от какво сме произ-
ведени, как сме станали 
хора. Има нещо в това 
устройство и хармония. 
Едно листо пада краси-
во от дървото, то дори 
в предсмъртната си аго-
ния носи красота... Има 
мистика, която хем пла-
ши човечеството, хем и 
го прави прогледнало, 
осъзнало за намесата 
на природата, че до не-
го се е стигнало незнай-
но как. Това кара човека 
да търси съвършенство-
то. Желая здраве, бор-
бен дух, издръжливост. 

Сега репетирам по-
становка, която през 
септември ще излезе в 
Народния театър. Игра-
ем артисти пенсионери, 
випуск на моите години, 
пиесата се казва „Какво-
то - такова“, на Недялко 
Йорданов е. Там се сре-
щат почти всички въз-
можни съдби на моето 
поколение.  

И всеки има право на 
един монолог, за комуни-
зма става дума, аз ще ка-
жа парченце от моя, на 
пенсиониран милицио-
нер: „Комунизъм няма да 
има, винаги ще има поли-
ция. Справедливост няма 
да има, винаги ще има не-
наказани престъпници и 
те ще бъдат начело!”.

 Въпросите зададе 
иво аНгЕлоВ

С внучката  ивана
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„Смърфовете“ зарадваха 
феновете си с великолепна победа

„Сините“ претърпяха 
тежка загуба в Ларнака

„А” 
група, 
III кръг

държавно първенство по лека атлетика в София лига Европа

инна Евтимова е недостижима 
в спринтовите дисциплини

Евтимова (Дунав-Ру-
се) направи дубъл на 
100 и 200 метра. След 
като триумфира в късия 
спринт, възпитаничка-
та на Валя Демирева се 
окичи със златото и на 
половин обиколка. 

Сребърния медал  на 
200 м извоюва  Елена 
Митева (Супер спорт-
Варна), а за третото 
място се пребори Йор-
данка Иванова (Евър-
Варна).

Антонио Иванов (Ат-
летик-София) спечели 
също два златни меда-
ла. След като триумфи-
ра на 100 метра,  въз-
питаникът на Валя Де-
мирева заслужи титла-
та и на 200 метра. Ива-
нов финишира първи с 
20.86 секунди. В борба-
та за второто място над-
деля Петър Пеев (СК Ру-
се Мотор Спорт) с 21.18 
секунди, а Денис Дими-
тров (Берое -  Ст. Заго-
ра) завър-
ши трети с 
21.20 секун-
ди.

Р е н а -
та Петкова 
(КЛАСА) ста-
на двойна 
шампионка. 
След като 
спечели пе-
тата си тит-
ла в мятане-
то на диск, 
тя се качи 
на най-горното място 
на почетната стълбичка 
и в тласкането на гюле 
с 13.62 метра. Ивелина 
Досева (КЛАСА) зае вто-
рото място с 11.94 ме-
тра, а Анна Чиприянова 
(КЛАСА) спечели брон-
за с 10.94 метра.

Кристина Борукова 
(СК Актив 2013 - Плов-
див) спечели две тит-
ли. След като заслужи 
златото на 400 метра, тя 
беше най-бърза и в бя-
гането на 400 метра с 
препятствия. Боруко-
ва спря хронометри-
те на 58.84 секунди за 
първото място. Боя-
на Чепилева (Акаде-
мик-София) завърши 
на втората позиция с 
62.01 секунди, а брон-
зовият медал отиде в 
ръцете на Никол Ан-
донова (СК Европул) с 
62.12 секунди.

Световният сту-
дентски шампион в 
скока на височина за 
2019 г. Тихомир Ива-
нов (СК Свилоза-Сви-
щов) спечели четвърта-
та си национална титла 
на открито. Състезате-
лят на Георги Гетов за-
служи златния медал с 
2.25 метра. 

Със сребърния ме-
дал се окичи Габриел 
Митов (Спринт-Ч. бряг) 

с 2.05 м, а на третото 
място се нареди Нико-
лай Илиев (Бургас 98) с 
1.95 м.

Шампионка в съща-
та дисциплина при же-

ните за първи път ста-
на Елеонора Драгие-
ва (Берое-Ст.Загора) с 
1.74 метра. Сребърния 
медал заслужи Стела 
Саранти (Академик-Со-
фия) с 1.71 метра, а на 
третата позиция се на-

реди шам-
п и о н к а т а 
ни в седмо-
боя Ива 
А л е к с а н -
дрова (СК 
Спортико) 
с 1.60 м.  

С т а -
н и с л а в 
С т а н к о в 
( С у п е р 
с п о р т - В а-
рна) спе-
чели също 

две титли. След като 
триумфира на 110 ме-
тра с препятствия,  вар-
ненецът извоюва злато-
то и на 400 метра с пре-
пятствия с 52.07 секун-
ди.

Сребърния медал на 
една обиколка с пре-
пятствия извоюва Ни-
колай Николов (Тракия 
96-Пловдив) с 52.73 се-
кунди, а бронза взе Ме-
тоди Миланов (Атлетик-
София) с 55.39 секунди.

Най-силната школа 

в хвърлянето на чук в 
България - балчишка-
та, отново може да се 
похвали с титли и при 
мъжете, и при жените. 
При дамите триумфи-
ра Екатерина Димова 
(СКЛА Черно Море 2005 
- Балчик), а при мъжете 
се наложи нейният съ-
отборник Живко Госпо-

динов с 62.79 метра. Ни-
кола Михов (СКЛА До-
брич) се нареди втори 
с 61.41 метра, а Даниел 
Файаз-Джахани (СКЛА 
Добрич) зае третата по-
зиция с 61.34 метра.

Димова стигна до ус-
пеха при жените с по-
стижение от 47.71 ме-
тра. Тройката на чук до-
пълниха Виктория Ва-
силева (ЛК Спорт Атле-
тик-Разград) с 45.21 ме-
тра и Антония Щерева 
(КЛАСА) с 41.77 метра.

Трениращата в САЩ 
от няколко години Ми-
лица Мирчева и чет-
въртият от Европей-
ското първенство за 
младежи под 23 годи-
ни от преди броени дни 
Иво Балабанов (СК Ат-
лет-Мездра) спечели-
ха титлите на 1500 ме-
тра при жените и мъже-
те. Мирчева триумфира 
убедително с време от 
4:29.36 минути, другите 
две места на почетна-
та стълбичка заеха де-
войките Елица Тодоро-
ва (Средногорски ат-
лет-Пирдоп) с 4:36.33 
минути и Девора Авра-
мова (Берое-Ст.Загора) 
с 4:39.71 минути.

Балабанов се поз-
драви със златото при 
мъжете с постижение 
от 3:48.07 минути. Ев-
ропейският шампион 
на 1500 метра за хора 
с увреждания Християн 
Стоянов (Дунав-Русе) се 
пребори за сребърния 
медал с 3:55.19 мину-
ти, а съотборникът му 
Стоян Владков заслужи 
бронза с 3:56.59 минути.

В овчарския скок 
при мъжете златото 
заслужи Атанас Петров 
(Бургас 98) с 4.85 ме-
тра. Тройката допъл-
ниха талантиливите 
ни юноши Евгени Енев 
(Тракия 96-Пловдив) и 
Алекс Любенов (Тракия 
96-Пловдив) с по 4.55 

метра.
Габри-

е л а 
П е т р о в а 
(Локомо-
тив-Плов-
див) ста-
на шам-
пионка на 
България 
в трой-
ния скок 
на откри-
то за чет-
върти по-

реден път. Възпитанич-
ката на Атанас Атанасов 
се приземи на 13.83 ме-
тра. Сребърния медал в 
сектора за троен скок 
взе Никол Андонова (СК 
Европул) с 12.53 метра, 
а трета се нареди Ди-
мана Йорданова (Лудо-
горец-Разград) с 12.39 
метра.

Отборът на Левски загуби тежко с 0:3 от АЕК 
(Ларнака) в Кипър в първия мач от втория пред-
варителен кръг на Лига Европа между двата ти-
ма. Поражението е първо за "сините" под ръ-
ководството на Петър Хубчев, които направи-
ха доста добри неща и в този сблъсък, като се 
има предвид, че играха срещу по-класен и по-
опитен състав, при топло време от 34 градуса, 
усещащо се заради влажността на въздуха ка-
то 36-37 градуса. Българите могат само да съ-
жаляват, че капитанът на тима Живко Мила-
нов постъпи детински и се подведе от прово-
кация, която му костваше червен картон пре-
ди почивката.  През втората част в рамките на 
девет минути домакините, които бяха без ни-
то един кипърец в стартовия състав, вкараха 
три гола. Джиану (66), Раул (70) и Хевел (75) се 
разписаха и почти класираха тима си напред 
в турнира. Освен това Дели Алар пропусна от-
лична възможност в 5-ата минута, а вратарят 
на АЕК спаси кипърците в 23-ата минута, като 
и двете положения бяха при 0:0. Така във вто-
рия мач Левски ще има нужда от победа с 4:0, 
за да продължи напред, но няма да има помощ 
от своята публика.

„Сините“ претърпяха 
тежка загуба в Ларнака

Анисе измъкна Лудогорец от унижение

ЦСКА-София се върна 
към победите на "Армия-
та"! Това стана факт след 
фантастичен гол на Еван-
дро в 52-рата минута, кой-
то осигури ценния успех с 
1:0 над Осиек в първи мач 
от втория предварителен 
кръг на Лига Европа. Сре-
щата на стадион "Българ-
ска армия" бе равностой-
на, с малко повече поло-
жения в полза на хърва-
тите, но невероятният шут 
на бразилеца от 24 метра, 
който се заби под напреч-
ната греда, хвърли в екс-
таз хилядите червени фе-
нове на трибуните. В края 
на двубоя и гредата помог-
на на българския тим след 
изстрел на Клейнхейслер.

Евандро 
донесе успеха 
за армейците

Локомотив (Пловдив) се завърна с 
гръм и трясък в Европа! "Смърфове-
те" изиграха много добър мач срещу 
словашкия Спартак (Търнава) и логич-
но победиха с 2:0. Двата гола за Ло-
ко отбеляза Димитър Илиев (38, 61), 
като капитанът бе точен на два пъ-
ти от дузпа. 

Футболистите на наставника Бруно 
Акрапович изиграха много добър мач 

и дори можеха да постигнат по-изра-
зителен успех.

Отборите на Валур и 
Лудогорец завършиха 
при резултат 1:1 в сблъ-
сък от втория предвари-
телен кръг на Лига Ев-

ропа. Първото попаде-
ние падна във вратата 
на българите, с голмай-
стор  Ласе Петри в 11-ата 
минута. Шампионите ни 

се спасиха от поражени-
ето с гол на Анисе, кой-
то се разписа с глава в 
последните секунди на 
срещата.

арДа - БЕроЕ 3:1
0:1 Йосипович (14)
1:1 Ховсапян
2:1 Сам (89)
3:1 Сам (90+3)
ЧЕрНо морЕ - ЕТър 1:1
1:0 Хантакиас (23)
1:1 Младенов (78)
Дунав - царско село 
3:1 
1:0 Кавдански (25 - ав-
тогол)
2:0 Лазаров (40)
3:0 Селеменев (49) 
3:1 Антуи (85)
БоТЕВ (Враца) - локо-
моТиВ (ПлоВДиВ) 1:4
0:1  Карагарен (9) 
0:2  Г. Илиев (35)
1:2  Домовчийски (59) 
1:3  Д. Илиев (78)
1:4  Карагарен (89)
слаВиЯ - цска-со-
ФиЯ 1:2
1:0 Янис Карабельов 60
1:1 Евандро 69
1:2 Евандро 87

2.08 (петък)
Витоша - Арда Кж 18:45 
часа NOVA SPORT
Черно море - Славия 
21:00 часа DIEMA SPORT
3.08 (събота)
Етър ВТ - Ботев Пд 18:45 
часа DIEMA SPORT
Берое - Дунав 21:00 ча-
са DIEMA SPORT

4.08 (неделя)
ЦСКА - Ботев Вр 18:45 
часа DIEMA SPORT
Локомотив Пд - Лудо-
горец 21:00 часа DIEMA 
SPORT
5.08 (понеделник)
Царско село - Левски 
21:00 DIEMA SPORT

Програмата за IV кръг

инна Евтимова

рената Петкова

Новакът от Кърджали 
поднесе изненада
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Памет в повече

Знаете ли,
че...

Дълголетието е парадокс

страницата подготви 
иван ВасЕВ

Авиньон - живот в Прованса

„Небостъргач“ 
невинаги се е отна-

сяло до сграда 
Най-ранното опре-

деление на тази дума 
се среща в английския 
речник на Оксфорд от 
1788 г., където „небос-
търгач“ се отнася за 
висок кон. През 1790 
г. учен физик от Фи-
ладелфия използва 
термина, за да опише 
триъгълното платно в 
самия връх на кораб-
ната мачта.

азия е първенец 
Днес азиатският 

континент е свето-
вен лидер в надпре-
варата в достигането 
на небето със своите 
88 небостъргача, из-
дигнати в Китай са-
мо през 2018 година. 
Там инженерите все 
още използват един 
много стар и изне-
надващ материал – 
бамбук. Това е тех-
нология, известна от 
повече от 1500 годи-
ни в китайското стро-
ителство.

Първият 
 небостъргач

След големия по-
жар в Чикаго през 
1871 г. Национална-
та застрахователна 
компания наема ар-
хитект Уилям ле Ба-
рон Джени да про-
ектира висока огне-
упорна сграда. Спо-
ред легендата той 
бил вдъхновен от 
съпругата си, която 
направила експери-
мент да постави теж-
ка книга върху птиче 
гнездо. Изненадата й 
била огромна - гнез-
дото устояло на те-
жестта. Днес се смя-
та, че тази революци-
онна стоманена ос-
нова на небостърга-
чите е първооснова-
та на съвременните 
високи сгради.

острият връх на 
сградата „крайслер“ 

бил таен проект
След построяване-

то на първия небос-
търгач надпревара-
та за приза най-висо-
ка сграда тепърва за-
почва и продължава 
до днес. В края на 20-
те години на миналия 
век магнатът Уолтър 
Крайслер и негови-
ят архитект проекти-
рат тайна конструк-
ция на метален връх, 
висок почти 40 ме-
тра. По този начин те 
хитро надминали по 
височина Тръмп та-
уър, висока 202 ме-
тра, достигайки 282 
метра.

Изчезващи места

Изкривената
в Сопот, Полша

Шантавите къщи 

Находка в Антарктида

сиНиЯТ ПроЗорЕц, малТа - Скорошни про-
учвания сочат, че арката се разпада и е въпрос 
на няколко години да изчезне завинаги.

драматичните климатични промени на 
Земята са на път да затрият завинаги едни 
от най-красивите места в света.

Американски из-
следователи призна-
ха, че са се сблъскали 
с необичаен парадокс, 
свързан с дълголетие-
то. Много хора, дожи-
вели до 100 г., проя-
вявали склонност към 
нездравословни нави-
ци. Оказа-
ло се, че 
сред тях 
имало пу-
шачи, лю-
бители на 
с п и р т н и -
те напит-
ки и кафе-
то, както 
и на маз-
ните хра-
ни - и въ-
преки то-
ва мозъ-
кът на те-
зи хора дълго време 
оставал млад.

Учените подбрали 
10 души на възраст 
между 80 и 100 г. и 
ги наблюдавали в про-
дължение на 24 месе-
ца, като доброволците 
минавали и на проце-
дури за сканиране на 
мозъка. В хода на из-
следването са напра-
вени открития, които 
удивили геронтолози-
те, като най-главното 
от тях е, че по-голя-
ма част от тестваните 
не се стараели да се 
придържат към здра-

вословен начин на жи-
вот. Например 71% от 
участниците били пу-
шачи, а 83% редов-
но употребявали ал-
кохол.

Изучавайки и хра-
нителните им навици, 
учените стигнали до 

заключението, че и ди-
етата им няма отноше-
ние към това, че въ-
просните хора са дъл-
голетници. 

И з с л е д о в а т е л и -
те предполагат, че за 
дълголетието, при ко-
ето се съхранява яс-
ният ум до преклонна 
възраст, способстват 
житейски обстоятел-
ства и светогледът на 
хората. Оказало се, че 
дълголетниците имали 
по-позитивен начин 
на мислене, отколко-
то техните връстници.

Освен това те би-

ли постоянно загри-
жени за близките си 
и много активни в со-
циален план - с радост 
и по много работели, 
участвали в обществе-
ни събития. По думи-
те на учените всеки от 
наблюдаваните би мо-

гъл да 
б ъ д е 
н а р е -
чен яр-
ка лич-
ност.

" Т е -
зи хо-
ра не-
в е -
р о я т -
но ни 
в д ъ х -
н о в я -
ват - 
те пи-

ят вино, кафе, качват 
килограми, но са фи-
зически активни и в 
пълна степен използ-
ват мозъка си. Голя-
ма част от тях мно-
го обичат хамбурге-
ри и пържени карто-
фки, а единственото, 
което ги обединява, е 
съ нят с продължител-
ност най-малко 8 часа 
на денонощие. Може 
би в това се крие тай-
ната на дълголетието", 
казва професорът по 
неврология към Кали-
форнийския универси-
тет Клаудия Кавас.

А у р е л и н 
Хеймън е бо-
лен от хипер-
темизия. Фе-
номеналната 
памет на мла-
дия човек се 
появила, кога-
то бил на 11 го-
дини. Момче-
то постепен-
но  осъзнало, че помни неща отпреди ня-
колко години с учудващи подробности. 
Когато например му “задали” датата 1 ок-
томври 2006 г., той разказал, че това е би-
ла една мрачна неделя, в която поканил 
момиче на среща, но то му отказало. Ма-
кар да има уникална памет, Аурелин дос-
та трябва да се труди, за да се подготвя 
за изпитите си в университета. Неговите 
свръхспособности се отнасят единстве-
но за нещата, засягащи личния му живот.

Скала, скрита от любо-
питни очи, контролира 
потока вода около гигант-
ския шелф на ледника Ро-
са от стотици милиони го-
дини. Понастоящем този 
шелф действа като важен 
буфер, който предотвратя-
ва навлизането на голямо 
количество лед от Антарк-
тида в открития океан. Из-
следователите са открили 
подледниковата скала бла-
годарение на системата за 
сканиране IcePod, която 
измерва височината на ле-
дения шелф, неговата де-
белина и вътрешна струк-
тура, както и магнитните 
и гравитационните сили 
на скалата, върху която се 

опира този лед.
IcePod може да надни-

кне през стотици метри 
лед, за да открие лежащи-
те в основата скални струк-
тури, които не могат да се 
видят от спътниците. В 
наскоро публикувана ста-
тия изследователите съоб-
щават, че геоложката гра-
ница между Източна и За-
падна Антарктика е създа-
ла бариера под континен-
та, която защитава ледения 
шелф Роса от по-топли во-
ди и по-нататъшно топене.

„Геоложката граница 
прави морското дъно на 
източната част на Антарк-
тика много по-дълбоко, 
отколкото на запад, и това 

влияе на циркулирането на 
океанската вода под леде-
ния шелф“, разказва мор-
ският геолог Кирсти Тинто 
от Колумбийския универ-
ситет. 

В резултат тази барие-
ра забавя дрейфа на около 
20% от целия антарктиче-
ски лед в подпочвените во-
ди в океана. Ако цялата та-
зи маса замръзнала вода се 
окажеше в по-топлите ра-
йони, то нивото на морето 
би се увеличило с цели 11,6 
метра. Това е критично ва-
жно за много крайбрежни 
райони и селища по целия 
свят – те едва ли биха оце-
лели от такова огромно на-
воднение.

Намиращ се в тучни-
те лозя в долината на ре-
ка Рона, древният град 
Авиньон крие богата ис-
тория. Провансалският 
живот е толкова необик-
новен. 

От църкви и паракли-
си до филмови фестива-
ли и улични музиканти, 
Авиньон е обявен за 
Европейска столица на 
културата през 2000 г., 
а градът още от векове 
е приеман за един от 
главните художестве-

Сградата всъщност помещава туристиче-
ски атракции, включително няколко ресто-
ратна, барове и магазини. тя се състои от 3 
етажа, а наличието на нормални сгради око-
ло нея създава истинско илюзорно усещане. тя 
е една от най-снимаите къщи в цялата страна.

ни цен-
т р о в е 
на Фран-
ция.

Неза-
висимо 
дали ще 
се влю-
бите в 
л а в а н -
дуловите поля, архи-
тектурата, параклисите, 
манастирите, вината и 
гастрономията, със си-
гурност ще искате да се 
върнете отново в това 

френско градче. Харес-
вате готическия стил? 
Тук ще видите много 
забележителности в не-
го, като Папския дво-
рец, който е и част от 

културно-
то истори-
ческо на-
следство на 
ЮНЕСКО. 

Разхож-
дайки се из 
А в и н ь о н , 
ще минете 
и покрай 

катедралата „Нотр дам 
де дом”, която е постро-
ена през XII век. Тук се 
намира и мавзолеят на 
папа Йоан XXII с прециз-
на и изящна изработка.

От 1947 г. се орга-
низира ежегоден теа-
трален фестивал, посе-
щаван от много турис-
ти, любители на изку-
ството, хубавата хра-
на и вино. Основател 
на фестивала е Жан 
Вилар. Той се провеж-
да през юли, програ-
мата му е разнообраз-
на, включва театрал-
ни постановки, опера, 
танци, кино.

Градът разполага с 10 
музея на изкуството.
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канал 3

ПЕТък, 2 аВгусТ
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Севли-

ево
08.00 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
10.15 “Хливудски знаменито-

сти”: Кевин Костнър 
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 66 еп.
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Севли-

ево 
13.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова 
14.50 “Местно време” - Севли-

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

мационен филм
15.25 “Безценната перла”, се-

риал, 67 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Злато” 

(2013г.), Германия, 
18.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Куин Латифа
18.20 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
19.20 “Местно време” - Севли-

ево 
19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Госпо-

жица Юлия” (2014г.), Нор-
вегия/Великобритания/
Ирландия

22.10 Музикален антракт
22.20 Документален филм
22.50 “Местно време” - Севли-

ево 
23.00 Новини 
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
02.00 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов 
03.00 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 

съБоТа, 3 аВгусТ
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Куин Латифа 
07.55 “Миа и аз” - детски ани-

мационен сериал
08.20 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
09.35 “Шевица”  
10.35 Документален филм
11.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” 
14.15 За историята на БРСДП
14.45 Документален филм
15.15 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ 

17.00 “Местно време” 
18.00 “Холивудски знамени-

тости”: Робърт Дауни 
Джуниър

18.30 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев

19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Ве-

ликата красота” (2013г.), 
Италия/Франция

22.00 Новини 
22.30 Киносалон БСТВ: “Крис-

чън Мингъл” (2014г.)
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” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински 

05.00 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов 

06.00 Музикален антракт
06.30 “В обектива” с Валерия 

Касиян 

НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ
07.30 “Холивудски знамени-

тости”: Робърт Дауни 
Джуниър 

07.55 “Миа и аз” - детски ани-
мационен сериал

08.20 “Уинкс: Мистерия от дъл-
бините” - анимационен 
филм

09.45 ТВ пазар
10.00 “Шевица”  
11.00 Документален филм
11.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов 
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Местно време”  
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: “Ве-
ликата красота” (2013г.), 
Италия/Франция 

18.00 “Холивудски знаменито-
сти”: Камерън Диас

18.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

19.30 Новини
20.00 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
21.00 Киносалон БСТВ: “Сладък 

живот”, Италия, (1960)
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” с во-
дещ Васил Василев 

ПоНЕДЕлНик, 5 аВгусТ
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Ляско-

вец
08.00 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
10.15 “Холивудски знаменито-

сти”: Камерън Диас 
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 67 еп. 
11.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Ляско-

вец 
13.15 “Следобед с БСТВ” 
14.50 “Местно време” - Ляско-

вец 
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.25 “Безценната перла”, се-

риал, 68 еп.
16.15 Документален филм: 

Убийството на Кенеди. 
Нови следи.

17.00 Местно време
18.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Клайв Оуен
18.20 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински 

19.20 “Местно време” - Ляско-
вец 

19.30 Новини
20.00 “Не се страхувай” с 

водещ Васил Василев 
(избрано)

21.00 Киносалон БСТВ: “Белият 
Бим - Черното ухо”, Ру-
сия, 1977 г., 1 част

22.30 Документален филм
22.50 “Местно време” - Ляско-

вец 
23.00 Новини 
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
01.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков 
02.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски 
03.30 “Червен картон” 

ВТорНик, 6 аВгусТ
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Кар-

лово, Баня, Калофер
08.00 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
10.15 “Холивудски знаменито-

сти”: Клайв Оуен 
10.40 “Безценната перла” 68 еп. 
11.30 “Червен картон”
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Кар-

лово, Баня, Калофер 
13.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова 
14.50 “Местно време” - Кар-

лово, Баня, Калофер 
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.25 “Безценната перла”, се-

риал, 69 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Белият 

Бим - Черното ухо”, Ру-
сия, 1977 г., 1 част

18.00 “Холивудски знаменито-
сти”: Дженифър Лопес

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

19.20 “Местно време” - Кар-
лово, Баня, Калофер 

19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Белият 

Бим - Черното ухо”, Ру-
сия, 1977 г., 2 част

21.30 Документален филм: По-
ходът на императорите

22.50 “Местно време” - Кар-
лово, Баня, Калофер 

23.00 Новини 
23.30 “България се събужда” с 

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

Валерия Касиян 
03.00 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев 
04.00 “Местно време”  
05.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова 
06.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 

срЯДа, 7 аВгусТ
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Нови 

пазар - с. Стан и с. Зайчи-
но Ореше

08.00 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев 

09.40 Документален филм
10.15 “Холивудски знаменито-

сти”: Дженифър Лопес 
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 69 еп. 
11.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов 
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Нови 

пазар - с. Стан и с. Зайчи-
но Ореше 

13.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова 

14.50 “Местно време” - Нови 
пазар - с. Стан и с. Зайчи-
но Ореше 

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

мационен филм
15.25 “Безценната перла”, се-

риал, 70 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Белият 

Бим - Черното ухо”, Ру-
сия, 1977 г., 2 част

18.00 “Холивудски знаменито-
сти”: Брендън Фрейзър

18.20 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (избрано)

19.20 “Местно време” - Нови 
пазар - с. Стан и с. Зайчи-
но Ореше 

19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Кон-

Тики”, Норвегия-Дания-
Великобритания, 2012

22.00 Документален филм 
22.50 “Местно време” - Нови 

пазар - с. Стан и с. Зайчи-
но Ореше 

23.00 Новини 
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
02.00 “Не се страхувай”  

ЧЕТВърТък, 8 аВгусТ
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Нови 

Пазар
08.00 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
09.35 Документален филм
10.00 TВ пазар
10.15 “Холивудски знаменито-

сти”: Брендън Фрейзър 
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 70 еп. 
11.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Нови 

Пазар 
13.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова 
14.50 “Местно време” - Нови 

Пазар 
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.25 “Безценната перла”, се-

риал, 71 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Кон-

Тики”, Норвегия-Дания-
Великобритания, 2012

18.20 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

19.20 “Местно време” - Нови 
Пазар 

19.30 Новини
20.00 Киносалон БСТВ: “Пре-

раждане” (2004 г.), САЩ, 
Великобритания, Герма-
ния, Франция

22.10 Документален филм
22.50 “Местно време” - Нови 

пазар 
23.00 Новини 
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев 
02.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян 
03.00 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов 

04.00 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов 

ПЕТък, 2 аВгусТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На крилете на любо-

вта” – с уч. на Кристина 
Дьорфер, Михаел Рол, 
Рудигер Йосвиг 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

съБоТа, 3 аВгусТ
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
10.00 „Инга Линдстрьом: Слад-

ки страсти” – с уч. на 
Роман Рот, Нина Петри, 
Ролф Канис, Хайнрих 
Шафмайстер и др.

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA, избрано
12.50 „Джоуи” – с уч. на Джей-

ми Крофт, Алекс Макке-
на, Харолд Хопкинс

14.50 „Черното тефтерче”  – с 
уч. на Британи Мърфи, 
Рон Ливингстън, Холи 
Хънтър, Кейти Бейтс и др 

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

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

18.00 „Ничия земя” 
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „БСП - Бесни Страшни 

Пенсии” – с уч. на Брус 
Уилис, Морган Фрийман, 
Джон Малкович, Ричард 
Драйфус, Хелън Мирън, 
Мери-Луис Паркър, Крис 
Оуенс, Карл Ърбан, Бра-
ян Кокс и др.

22.15 „Хазарт” - с уч. на Ал 
Пачино, Матю Маккона-
хи, Рене Русо, Джеръми 
Пивън, Арманд Асанте, 
Джейми Кинг, Кевин Чап-
мън, Карли Поуп и др.

00.45 „Офицери и пешки” – с 
уч. на  Робърт Редфорд, 
Мерил Стрийп, Том Круз, 
Майкъл Пеня, Питър 
Бърг, Кевин Дън, Дерек 
Люк и др.             

04.30 „Инга Линдстрьом: Слад-
ки страсти”

НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
10.00 „Инга Линдстрьом: Моят 

любим съсед” – с уч. на 
Франциска Шлатнер, Ру-
фус Бек, Мира Бартушек, 
Алекзандър Кол и др.

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Любов под звездите”  – 

с уч. на Ашли Нюброу, 
Уес Браун, Джейда Лили 
Милър, Бари Бостуик, 
Челън Симънс и др. 

14.10 „Трябваше да си ти” – с 
уч. на Корбин Бърнсен, 
Дженифър Луис, Тори 
ДеВито, Майкъл Рейди 

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: Гробницата на 

Императора Дракон” – с 
уч. на Брендън Фрейзър, 
Джет Ли, Мария Бело, 
Джон Хана, Мишел Йео 

22.15 „Внедрени в час 2” – с 
уч. на Чанинг Тейтъм, 
Джона Хил, Айс Кюб, 
Питър Стормеър, Амбър 
Стивънс и др.

00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.00 „Трябваше да си ти” – с 

уч. на Корбин Бърнсен, 
Дженифър Луис, Тори 
ДеВито, Майкъл Рейди и 
др. /п/

03.10 „Инга Линдстрьом: Моят 
любим съсед” - с уч. на 
Франциска Шлатнер, Ру-
фус Бек, Мира Бартушек, 
Алекзандър Кол и др.  /п/

05.00 „Добрата съпруга”  

ПоНЕДЕлНик, 5 аВгусТ 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Отмъщението на Евита” 

– с уч. на Елизабет Ланц, 
Франсис Фултън-Смит, 
Даниела Циглер, Томас 
Лимпинзел, Ясмин Лорд 
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
16.30 „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 „Комисар Рекс”  – сериен 

филм
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 „Комисар Рекс”  – сериен 
филм /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” 

ВТорНик, 6 аВгусТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Любовен хаос” – с уч. на 

Хенриете Рихтер-Рьол, 
Габи Дом, Фридрих фон 
Тюн, Кристоф Арнолд 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
16.30 „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 „Комисар Рекс”  – сериен 

филм
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 „Комисар Рекс”  – сериен 
филм /п/

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

срЯДа, 7 аВгусТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Любовна присъда” – с 

уч. на Ян Сосньок, Уго 
Егон  Балдер, 

Тобиас Лихт 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
16.30 „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 „Комисар Рекс”  – сериен 

филм
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 „Слънце и луна” – сериен 
филм

05.00 „Комисар Рекс”  – сериен 
филм /п/

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

ЧЕТВърТък, 8 аВгусТ 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Парченца доверие” – с 

уч. на Яна Клинге, Фран-
циска Шлатнер, Бруно 
Ейрон, Патрик Мьолекен 
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
16.30 „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 „Комисар Рекс”  – сериен 

филм
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 „Слънце и луна” – сериен 
филм

05.00 „Комисар Рекс”  – сериен 
филм /п/

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

ПЕТък, 2 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

съБоТа, 3 аВгусТ
06:15 „Интервю” 
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

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

избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” 
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” 
17:00 “Офанзива 
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 с Любо Огня-

нов” /п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00  Повторения

НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ
06:15 „Интервю” 
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
08:00  „Пулс” – избрано
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” 
10:00 „Офанзива”
11:45 „Букмейкър”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус”
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” -избрано
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю”
17:00 “Социолози на повиква-

не” 
18:00 Документален филм на 

КАНАЛ 3
19:00 НОВИНИ 
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 “Социолози на повиква-

не” 
00:00 НОВИНИ
00:15 Документален филм на 

КАНАЛ 3
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00  Повторения

ПоНЕДЕлНик, 5 аВгусТ
07:00 „Социална мрежа” - из-

брано
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю” с Наделина 

Анева
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива 
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю”
12:45 Топ Шоп
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”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
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, 6 аВгусТ
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 с Любо Огня-

нов”
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю”
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” - 

/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа” - из-

брано
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
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

срЯДа, 7 аВгусТ
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 с Любо Огня-

нов”
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю”
12:45 Топ Шоп
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”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ 
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

ЧЕТВърТък, 8 аВгусТ
07:00 „Социална мрежа”
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю” 
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива 
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю”
12:45 Топ Шоп
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
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ПЕТък, 2 аВгусТ
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» (18+)
00:00  Гоша Куценко, Николай Чин-

дяйкин, Евгений Сидихин, 
Иван Охлобыстин, Андрей 
Панин, Олеся Судзиловская 
в фильме «Мама, не горюй» 
(16+)

01:30  Людмила Гурченко в фильме 
Петра Тодоровского «Лю-
бимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)

02:50  Юрий Чурсин, Виталий Хаев, 
Марат Башаров, Анна Михал-

кова, Фёдор Добронравов в 
фильме «Изображая жертву» 
(16+)

04:30  «Про любовь» (16+)
05:30  «Научи меня жить». Многосе-

рийный фильм (16+)

съБоТа, 3 аВгусТ
06:00  Новости
06:10  «Научи меня жить» (16+)
07:20  Фильм «В зоне особого вни-

мания» (0+)
09:00  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  Премьера. «Юлия Меньшова. 

Я сама» (12+)
11:10  «Наедине со всеми» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Лев Лещенко. „Ты помнишь, 

плыли две звезды... “» (16+)
13:10  Концерт Льва Лещенко (12+)
15:05  «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя» (16+)
17:35  Андрей Миронов, Олег 

Табаков, Александра Яковле-
ва, Николай Караченцов в 
фильме «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

19:25  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:40  Фёдор Бондарчук, Семён 

Трескунов, Ян Цапник, Игорь 
Угольников в фильме «При-
зрак» (12+)

00:40  Игорь Гордин, Яна Гладких, 
Олег Мазуров в фильме 
«Московские сумерки» (16+)

02:20  Сергей Бодров (мл. ), Виктор 
Сухоруков, Сергей Мако-
вецкий, Ирина Салтыкова в 
фильме Алексея Балабанова 
«Брат-2» (16+)

04:25  «Про любовь» (16+)
05:10  «Наедине со всеми» (16+)

НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ
06:00  Новости
06:10  «Научи меня жить». Многосе-

рийный фильм (16+)
08:05  «Часовой» (12+)
08:30  «Здоровье» (16+)
09:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11:10  «Видели видео?» (6+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Видели видео?» (6+)
12:50  «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» (12+)
13:50  «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» (16+)
14:45  Андрей Миронов, Евгений 

Жариков, Наталья Фатеева, 
Наталья Кустинская в коме-
дии «Три плюс два» (0+)

16:40  «КВН». Премьер-лига (16+)
18:05  «Точь-в-точь» (16+)
21:00  «Время»
21:50  Александр Михайлов, Нина 

Дорошина, Людмила Гурчен-
ко, Сергей Юрский, Наталья 
Тенякова в фильме «Любовь 
и голуби» (12+)

23:45  Дмитрий Ендальцев, Анна 
Чиповская, Светлана Ходчен-
кова, Гоша Куценко, Дмитрий 
Нагиев в комедии «Гороскоп 
на удачу» (12+)

01:25  Комедия «Три плюс два» (0+)
03:05  Олег Борисов, Анатолий Со-

лоницын, Михаил Глузский в 
фильме «Остановился поезд» 
(12+)

04:40  «Про любовь» (16+)

ПЕТък, 2 аВгусТ
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 В плену у лжи. Х/ф
00:10 Белая студия. Александр Кушнер
00:50 Соломенная шляпка. Х/ф
03:05 Жила-была Любовь. Х/ф
04:40 Андрей Малахов. Прямой эфир

съБоТа, 3 аВгусТ
06:00 Утро России. Суббота
09:20 По секрету всему свету
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время

11:40 Пешком... Москва транспортная
12:10 Пятеро на одного
12:55 Смеяться разрешается
14:50 Хороший день. Х/ф
16:30 Позови, и я приду. Х/ф
20:00 Вести в 20:00
21:00 Мишель. Х/ф
00:15 Романтика романса
01:20 Выйти замуж за капитана. Х/ф
02:50 Ненавижу и люблю. Х/ф

НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ

06:00 Мишель. Х/ф
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:55 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:45 Панацея по контракту
13:35 Точка кипения
20:00 Вести в 20:00
22:00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
01:00 Действующие лица с Наилей Аскер-

заде
01:45 В Париж! Х/ф
03:50 Осенний лист. Х/ф

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПЕТък, 2 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  „Паралакс“ - публици-

стично предаване повто-
рение 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10  „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30  Нови хоризонти повто-

рение 
17.30  Новини на живо 
17.45 Фолклорен концерт 
18.30  „Прокудени от бащин 

край“ повторение 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване 

21.00  “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов

22.00  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

23.45  Класическа музика 
00.30  Новини. Прогноза за 

времето. повторение 
01.00  “Дискусионно студио” 

повторение 
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ повторение 
03.00  “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-

ев повторение 
05.00  “Паралакс” – публици-

стично предаване повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

съБоТа, 3 аВгусТ
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване

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 повторение 

23.00  “Телевизионен форум” 

с водещ Стефан Солаков 
повторение 

01.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение 

03.15  “Изгнаници клети“ 
03.45  “Паралакс” – публици-

стично предаване повто-
рение 

05.30  “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова 
повторение 

НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45 Фолклорен концерт 
14.00  Разбулване - повторе-

ние 
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски 

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“ 

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“ повто-
рение 

23.30  “Фронтално” повторе-
ние 

01.30  Новини.Прогноза за 
времето повторение 

01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт повто-
рение 

05.15  “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева повторение 

06.45  „Дискусионно студио” 
повторение 

ПоНЕДЕлНик, 5 аВгусТ
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Алтернативи 
14.15  Паралакс - 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - 
16.00  Първото благо 
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 Фолклорен концерт 
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето 

22.30  Класическа музика

23.30  „Прокудени ...“ с водещ 
Стоян Райчевски 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. 

01.00  Дискусионно студио” 
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
03.00  Телевизионен форум 
05.00  Облаче ле, бяло 
06.00  Фолклорен концерт 
06.45  Дискусионно студио” 

ВТорНик, 6 аВгусТ
07.45  Новини 
08.00  „Ранни вести“ 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
14.00  Дискусионно студио” 
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ 
16.15  „Ако зажалиш“ 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 Фолклорен концерт 
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето 

22.30  „Директно за културата“ 
- 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. 

01.00  “Дискусионно студио” 
02.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
03.00  „Фронтално“ 
05.00  “Разбулване“ - 
06.00  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
06.45  Дискусионно студио” 

срЯДа, 7 аВгусТ
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести - 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Класически концерт 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
14.00  Дискусионно студио” 
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 Фолклорен концерт 
18.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване

22.00  Новини. Прогноза за 
времето 

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето 
00.30  Дискусионно студио” 
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
02.30  “Нови хоризонти“ 
03.30  Алтернативи - 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 

06.00 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт 

06.45  Дискусионно студио” 

ЧЕТВърТък, 8 аВгусТ
07.45  Новини 
08.00  Ранни вести 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Класически концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов 
14.00 „Дискусионно студио“ 
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло 
16.30  Паралакс 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 Фолклорен концерт 
18.30  „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков 
19.30  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето 

22.30  „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето 

01.00  „Дискусионно студио“ 
03.00  “Първото благо“ - 
04.00  “Край Босфора“ 
05.00 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 
05.45  Дискусионно студио” 

ПЕТък, 2 аВгусТ
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, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ 

съБоТа, 3 аВгусТ
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 

10:00 Ключът към успеха 
10:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

11:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

16:30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 България на живо - с Иво 

Божков 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
05:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

06:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

НЕДЕлЯ, 4 аВгусТ
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 Лъжливи рими - Сериал
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, 5 аВгусТ
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, 6 аВгусТ
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, 7 аВгусТ
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, 8 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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ÐÅ×ÍÈÊ: ÌÎÍÀ, ÎÃÈÍÎÒ, ÎÒÈÒÎ, ÐÈÑÀÊ ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

*ÈÍÑÖÅÍÈÐÀÍÀ ÂÈÍÀ Ñ ÖÅË ÄÀ
ÊÎÌÏÐÎÌÅÒÈÐÀ

*ÒÓÇÅÌÅÖ (ÌÍ.×ÈÑËÎ)

*ÐÎÌÀÍ ÇÀ ÄÅÖÀ ÎÒ ÄÈÌÈÒÚÐ
ÃÓËÅÂ

*ÊÀÇÀØÊÈ ÏÐÅÄÂÎÄÈÒÅËÈ

*ÌÓÇÈÊÀËÍÀ ÍÎÒÀ
*ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß ÍÀ ÑÂÅÒÖÈ

*ÏÚÒÅÊÀ Â ÏÀÐÊ  *ÁÐÎÍÈÐÀÍÀ
ÁÎÉÍÀ ÌÀØÈÍÀ

*ÃÎÑÏÎÆÈÖÀ (ÀÍÃË.)
*ÐÓÑÊÈ ÑÀÌÎËÅÒÈ

*ÌÀÐÊÀ ÑÀÏÓÍÈ

*ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈ, ÂÅÑÒÍÈÊÀÐÈ
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*ÇÀÁÀÂËÅÍÈÅ
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ВоДораВНо: „Адвокат на дявола“. 
История. Апарат. Плевник. Америка. Ела-
да. Тротил. "Иде". Остров. Зима. Енев (То-
дор). Римини. Инат. Погача. Ора (Рита). 
Аколут. Санин (Владимир). Стопанин. Си-
нило. Елини. Авитохол. Иво. Икс (Джеки). 
АТАРИ. Евия. Тала. "Атис". Алод. Поменик. 
Асо. Иран. Пак. Скулптори. "Омана". "Аки-
лана". Аконит. ИНАДА. Енол. Теле. Изове-
ли. Отолит.

   оТВЕсНо: „Од и ледените великани“. 
Вселена. Олово. Указ. Котва. Етапи. "Ида-
лидо". Кондов (Иван). Кания. Сплав. Мари-
ас (Хавиер). Поник. Пота. Тик. Троли. Сто. 
О'Нел. "Аня". Тригуна. Амирани. Аромат. 
Валери (Пол). Адамович (Алес). Ситана. 
Ало. Япет. Насита. Инок. Аваризи. Анорак. 
Мото. Орили. Онихит. Панел. Влак. Мери-
ло. Иванили. Атака. Анолис. Катет.

Виктория кръсТЕВа
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Тази година се 
 очаква средните 
температури да бъ-
дат около нормата. 
През август проме-
ните на времето са 
редки - то е предим-
но слънчево и горе-
що. Валежите нама-
ляват и се обособя-
ва климатично засу-
шаване, характерно 
за втората половина 
на лятото.

Едновременно с 
това намалява веро-
ятността за 
гръмоте-
в и ч н и 
б у р и 
и гра-
д у ш -
ки.

Тем-
перату-
рите са 
високи и 
на много мес-
та рекордите са око-
ло и над 40 градуса. 
Често към края на ав-
густ обаче настъпва 
чувствителна промя-
на на времето - на-
хлува доста хладен 
въздух, температу-
рите се понижават 
чувствително и вре-
мето се преобразу-
ва от летен към есе-
нен тип.

Най-ниските тем-
ператури през месе-
ца ще са между 10 и 
15°, а най-високите – 
между 35 и 40°.

Средната месечна 
температура за рав-
нините е между 21 и 
24°, за високите поле-
та – между 18° и 20°, а 

за планините – меж-
ду 13° и 17°. Месечна-
та сума на валежите 
през август за равни-
ните и високите поле-
та е между 30 и 50 л/
кв. м, за Черноморие-
то – между 20 и 35 л/
кв. м, а за планински-
те райони – от 50 до 
80 л/кв. м. Тази година 
се очаква валежите да 
са средно около нор-
мата. През повечето 
дни от първата поло-
вина от месеца ще бъ-

де предимно 
слънчево. 

В нача-
л о т о 
т е м -
п е -
рату-
р и т е 

ще са 
близки 

до оби-
чайните, но 

ще се повишат и в пе-
риода 4-10-и ще бъ-
де горещо. Вероят-
ност за превалявания, 
придружени от гръ-
мотевици и временно 
усилване на вятъра и 
последвани от слабо 
и краткотрайно зах-
лаждане, ще има око-
ло 10-и и 15-и. 

През втората по-
ловина от месеца ще 
преобладава слънче-
во и спокойно време, 
с температури около 
и над нормата.

В следобедните 
часове ще се раз-
вива купеста облач-
ност, но вероятност-
та за валежи е мал-
ка.

Времето през август

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 или на ръка. В пощенския запис да 
бъде обозначено и името на човека, за когото е 
предназначена честитката или възпоминанието. 
Желателно е снимките да бъдат оригинални, а 
електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
Материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА
МАлКи оБяВи

възпоминание

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

0885/128773 - кни-
га за рода войска ЗРВ 
"Славната девета бата-
рея", автор Васил Геор-
гиев. Цена 15 лв.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава 
спортен велосипед, ки-
теник, радиокасетофон, 
микроскоп, аптекарска 
везна, часовник с куку-
вица, вентилатор, ста-
ринни - часовник, теле-
фон, фотоапарат

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-

0876/400768 - 803 кв. 
м идеална част от двор 
- 6-а категория земя, 
равно място. По данъч-
на оценка 1760,50 лв., с. 
Девенци, общ. Червен 
бряг, обл. Плевенска

0886/401373 - купу-
вам боксониера от пър-
ви до трети етаж - в Со-
фия. Спешно!

0878/438599 - прода-
ва вила на 50 км от Со-
фия. Има ток, вода, двор 
850 кв. м, плодни дърве-
та, басейн

0988/339386 – про-
дава/заменя двор с къ-
ща, гараж, кладенец – с. 
Пъдарско, Пловдивско – 
6000 лв. 

0897/050151 - прода-
ва къща в с. Огнен, 110 
кв. м, двор 1 дка, кладе-
нец, допълнителни по-
стройки, с ток

0898/225564 - при-
ема младо семейство, 
пенсионерка, пенси-
онер до 65 г. - за под-
дръжка на идеален сел-
ски имот в Пловдивско

02/469/0408 - про-
дава едностаен, ре-
конструиран в двуста-
ен апартамент, с гараж. 
Цялата сграда е санира-
на отвън с 10 см стиро-
пор, вътре всичко е но-
во, боядисано, сменени 
са вратите и прозорци-
те. Изложението е из-
ток-юг, има парк с мно-
го зеленина; връзка с 
всички превозни сред-
ства, до 3-5 минути, съ-
що и с всички вериги 
за пазаруване. Наблизо 
има и медицинско об-
служване. Без отопле-
ние температурата е 
18-20 градуса.

0878/768442 - про-
дава стара къща в с. 
Агатово с 1 дка двор-

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-
во - 20 лв.

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.

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

0897/866919 - ку-
пувам музикални ин-
струменти, български, 
електрически китари, 
ехолани, синтезатори 
и лампови усилватели

0889/378252 - вър-
тяща се поставка за тор-
ти и изложения с елток 
- 65 лв., мини казан за 

ракия - 160 лв., разтега-
телна маса - 45 лв.

0888/245413 - про-
дава ръчна месомелач-
ка - 45 лв., два единични 
полилея - по 15 лв., спа-
лен чувал - 20 лв., елма-
шинка за рязане на хляб 
- 30 лв.

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - прода-
ва дърводелски маши-
ни, циркуляр за профе-
сионални цели, струг за 
метал, колелета и пло-
тове за банциг, джип 
„Ланд Ровър“ - модел 
2003 г., с документа-
ция, ремарке за лека 
кола, руско, оригинал-
но, с документация

0879/864103 - про-
дава товарен автомо-
бил ГАЗ-53, дизел - пер-
кинс, мотор ИЖ - Плане-
та - 350 куб.

0889/993415 - про-
дава вътрешни врати 
от етаж, правени по по-
ръчка - 50 лв., и 20-ли-
трова газова бутилка 
пропан бутан - 20 лв.

0 8 9 6 / 6 3 1 1 4 3 , 
02/9878503 - продава 
рингова количка за ин-
валид, инвалиден стол, 
комбиниран за тоалет и 
баня - почти нови

0885/335852 – про-
дава мотофреза с гуме-
ни колела и почти нов 
четиритактов двигател 
6,5 кв.

032/249675 – прода-
ва по съгласие нафто-
ва печка „Балкан”, го-
дна, радиоапарат „Се-
лена”, филмов прожек-
тор с 6 цветни диапози-
тива от Ермитажа, Пе-
тербург. Продава голям 
сервизен комплект, ма-
лък сервиз от лъжички, 
табла за игра, мъжка ко-
жена чанта

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 Па-
зарджик

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. Ряхо-
во, Русенско

0898/225564 – про-
дава идеален селски 
имот с 2 дка двор,  ло-
зе, овошки и две сон-
ди за поливане + масив-
на къща в Пловдивско, 
общ. Първомай

27 гоДиНи без
маРИн ИгнатОв 

ИванОв
от с. Подем, обл. Плевен, 
общ. Долна Митрополия

(род. на 13.11.1958 г.,  
поч. на 31.7.1992 г.)

Безсилни бяхме да ти  
помогнем, безсилни сме 
в скръбта. Времето лети, 
но сълзите и мъката, че 

теб те няма, не стихват. Дните минават неусет-
но, а споменът за теб е все така мил и скъп. 

Почивай в мир!
от семейството: 

 Венци, марийка, мариета и Божидар
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ЗАПоЗНАЙтЕ СЕ

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

31 Юли, 29 луНЕН ДЕН, 
НамалЯВаЩа луНа, 

луНа В лъВ 
Ще се проявят вашата це-

леустременост и настойчи-
вост, което ще способства 
за успехите ви. Но бурни ще 
бъдат не само романтичните 
връзки, а и караниците.
1 аВгусТ, 30/1 луНЕН ДЕН, 
НоВолуНиЕ, луНа В лъВ 

Трудности ще имат онези, 
които не отстъпват от своето 
и отказват да коригират пла-
новете си, дори да има ува-
жителни причини. 

2 аВгусТ, 2 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, 

луНа В ДЕВа 
Настроението и разви-

тието на събитията зависят 
най-напред от нашите собст-
вени възгледи, цели и стре-
межи. Комфортно време за 
хора предвидливи, сериоз-
ни, умеещи да оценяват по-
следствията. 

3 аВгусТ, 3 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, 

луНа В ДЕВа 
Очаквайте важно извес-

тие – може би не съвсем 
приятно, но което определе-
но ще изисква вашето внима-
ние. Не се доверявайте оба-
че на първото впечатление.

4 аВгусТ, 4 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, 

луНа ВъВ ВЕЗНи 
Ще имате известни за-

труднения в общуването с де-
цата, но вашите усилия ще бъ-
дат възнаградени. Що се от-
нася до здравето ви, обър-
нете внимание на стари бо-
лежки.

5 аВгусТ, 5 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, 

луНа ВъВ ВЕЗНи 
Финансовата ситуация ще 

бъде стабилна. Не е желател-
но да правите крупни покуп-
ки, без да ги обсъдите с чле-
новете на семейството.

6 аВгусТ, 6 луНЕН ДЕН, 
ПослЕДНа ЧЕТВърТ, 

луНа В скорПиоН 
Периодът няма да е благо-

приятен нови запознанства, 
защото трудно ще си съста-
вите правилно мнение за чо-
века насреща. Време е за по-
тесни контакти  с близките. 

ЛУНЕН 
КАЛЕНдАр

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (31.VII.- 6.VIII.2019 г.)

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

Д-р иван сТоЯНоВ

ВрЕМЕто

Магнитни бури - 2, 3.VIII.

В сряда валежите на места ще продължат, но облаци-
те ще се разкъсват и слънцето ще се показва, като тем-
пературите ще бъдат между 16 и приятните летни 28 
градуса. В четвъртък и петък времето ще се задържи нес-
табилно, като през първия ден валежите ще са по-интен-
зивни, а температурите се очаква да спаднат с няколко 
градуса и ще достигнат до 25 градуса. В събота също ще 
превалява, но вече на по-малко места и по-леки валежи. В 
неделя валежите ще спрат, слънцето ще се показва иззад 
облаците, но температурите ще се задържат в граници-
те 15-25 градуса. В понеделник ще бъде облачно със средни 
температури между 18 и 30 градуса. Във вторник ще има 
валежи с температури между 20 и 23 градуса.

По-сериозни здравословни проблеми през периода 
могат да имат страдащи от хроничен колит. от 
полза за тях ще бъде неколкократното дневно из-
пиване на гладно на по 12-15 капки клеева тинктура 
с невен. Прополисът и невенът са богати на веще-
ства със силно противовъзпалително, епителото-
нично и болкоуспокояващо действие. Преминаване-
то на 1 август на луната през фаза новолуние пра-
ви този ден подходящ за спазването на т.нар. лунна 
диета. Приемането в продължение на 24 часа само 
на неподсладени течности ще увеличи значител-
но детоксикационните възможности на организма.

БиоПроГНоЗА

дЖЕСиКА

оВЕН - Ще посрещне-
те неприятностите с 
усмивка. 

Опитайте се да действате 
адекватно. Стремете се да 
се грижите добре за здра-
вето си.

ТЕлЕц - Бъдете бли-
зо до интимната си 
половинка. 

Преоценете отношенията с 
приятели. Възрастните чле-
нове на семейството ще игра-
ят важна роля в отношенията.

БлиЗНаци – Някои 
случки  до известна 
степен ще объркат 
предварителните ви 

планове. 
Ще имате неочаквани посе-
щения от приятели, които не 
сте виждали отдавна.

рак - Ще имате по-
вод за редица поло-

жителни емоции. 
Мнозина от вас ще се радват 
на изключителен късмет, ко-
ето ще има позитивен ефект 
върху настроението ви.

лъВ - Четете внима-
телно документите, 
под които слагате 

подписа си. Около среда-
та на периода се разделе-
те с негативните си мисли, 
ако искате да имате успех.

ДЕВа - Дори и да не 
разполагате с под-
крепата на околните, 
сами ще успеете да 

постигнете много повече. 
На този етап от време ще 
имате леки здравословни 
проблеми.

ВЕЗНи – Ще имате 
поводи за празнува-
не. Не позволявайте 

на задълженията да ви по-
гълнат, тъй като близките 
ви ще се почувстват пре-
небрегнати. 

скорПиоН – Ще има-
те добър баланс в ма-
териално отношение. 

През почивните дни не се 
отказвайте от възможност-
та да пътувате, но обърнете 
внимание на здравето си.

сТрЕлЕц - Обмис-
ляйте добре иници-
ативите си. При за-

труднения не се колебайте 
да обмените мисли с бли-
зък човек.

коЗирог – Обър-
нете внимание на 

прякото си обкръжение, 
особено ако сте направи-
ли всичко възможно да се 
справите с многобройните 
си затруднения. Избягвай-
те рутината.

ВоДолЕЙ – Нама-
лете заниманията 
си, тъй като те ще 

ви носят напрежение. Ще 
се отправите на път. Не 
се колебайте. Здравето ви 
е добро.

риБи - Оставете на 
заден план преките 

си задължения. Отдайте се 
на заслужена почивка. Оси-
гурете си подкрепа за на-
чинанията. Здравето ви е в 
завидно състояние.

Конкурсът е напълно анонимен. 
Всеки автор може да участва с по 
едно непубликувано стихотворение, 
изпратено в три еднообразни екзем-
пляра в печатен вид на машина или 
в компютърна разпечатка. Ръкописи 
не се приемат. Всяко стихотворение 
се придружава от малък плик с три-
те 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 бъ-
дат 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 твор-
бите: 10 септември 2019 г. на адрес:  
5250 свищов, област В. Търново, 
ул. “Д. г. анев” №4а, община сви-
щов, отдел „култура”, за конкур-
са.  Отличените творби 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

0876/046466 - вдовица 
на 77 г. търси господин от 
77 до 85 г. за спокойни ста-
рини - при него

0886/589453 - възпитан 
пенсионер очаква жената 
мечта. С леко предимство 
е Северна България

0889/174615 - жена на 
75 г./165 см/70 кг търси 
мъж от Пловдив до 76 г./175 
см/100 кг. Може да е от Асе-
новград, Коматево, Хисаря, 
с кола. Да не пие, да не пу-
ши, да е образован, домо-
шар, жилищно и финансо-
во осигурен

0 8 7 9 / 9 8 6 0 6 7 , 
02/9273932 - 72 г. инвалид 
търси подобен за съжител-
ство и взаимопомощ

0876/046466 - вдовица 
на 78 г. търси господин - 78-
85 г., за спокойни старини, 
при него

0876/212235 - търся 
човек с главно Ч, за да те-
глим заедно талигата на жи-
вота. Полът и годините ня-
мат значение. Важно е раз-
бирателството

0894/202602 - 71 г./175 
см/70 кг, не пие и не пуши, 
търси жена за съжителство 

или брак
02/4690408 - учител от 

София, пенсионер, свобо-
ден, без „опашки“, търси се-
беподобна дама от 75 г. на-
горе. Да се обаждат дами, 
които са самотни и искат 
да им се усмихне щастието!

0897/735261 - 68 г./170 
см/70 кг, търся сериозна 
жена за съжителство при 
нея - от Пловдив, Пазар-
джик, Костенец, Стамбо-
лийски

1000 софия, п. к. 1577, 
лиляна костова - 70 г., об-
разована, очаква писмено 
предложение от свободен 
заможен мъж

0876/928763 - търся са-
мотна вдовица, при която 
да живея

0889/204146 - търся же-
на от 60 до 66 г. за сериоз-
на връзка, която да живее 
при мен - в Ловешка област

0894/960290 - вдовица 
на 69 г./160 см/66 кг, бла-
городна, обича домашния 
уют, желае запознанство с 
мъж на подходяща възраст, 
за да споделят старините 
си заедно при него. Да е от 
Пловдивския регион!

0897/270599 - на 69 г. 
съм. Търся мъж пенсионер, 
от 65 до 75 г., висок над 170 
см, без дом, да живее при 
мен на село

032/249675 - баща на 89 
и син на 62 г. отново търсят 
жена до 65 г. - здрава, непу-

шачка, с пенсия, без анга-
жименти - за гледане сре-
щу унаследяване

0894/768863 - приема 
без ангажименти бездом-
на здрава дама от 64 до 75 
г. за доглеждане и унасле-
дяване. Добър съм, тих и ве-
сел човек

0 8 9 3 / 9 9 5 4 9 2 , 
0895/245207 - пенсионер 
търси свободна жена, също 
пенсионер, без проблеми, с 
добър характер, милости-
ва, добросъвестна и добро-
желателна, гостоприемна, 
учтива, тиха и разбрана. Да 
е със собствен дом, честна, 
без задкулисно лицемерие, 
независимо с какво обра-
зование, от село или град.

0888/174253 - пенси-
онер вдовец на 61 г./160 
см/85 кг, търси вдовица 
или разведена от 61 до 63 г. 

1113 софия, п. к. 73 - 68 
г./165 см/65 кг, вдовица, об-
разована, представителна, 
търси приятелство с под-
ходящ, необвързан мъж, 
с качества, аналогични на 
нейните

0876/108124 - вдови-
ца на 66 г./158 см/73 кг, до-

бра, интелигентна, скром-
на, с благ характер, отлич-
на домакиня, търси добър, 
честен и морален човек от 
Варна и региона, Добрич, 
Шумен и Силистра. Само се-
риозни обаждания!

0887/979530 – 72 г./165 
см/70 кг, неженен, търси 
пенсионерка за сериозна 
връзка и да желае да жи-
вее при него

0896/847907 – 
69/170/78 кг, желая запоз-
нанство с жена с добри на-
мерения

0877430258 след 19 ч. – 
40-годишен работещ вар-
ненец 182/96, не пуша, не 
пия, търся жена до 37 годи-
ни от Североизточна Бъл-
гария за създаване на се-
мейство и деца. 

0899/930488 – мъж на 
54 г./187 см/95 кг, търси же-
на от 45 до 65 г., с дом и да 
ме приеме при себе си за 
сериозна връзка

0890/137007 – вдовица 
на 69 г./160 см/65 кг, с до-
бро сърце, къщовница тър-
си другар за спокойни ста-
рини при него. От Пловдив-
ския регион!

0877/694466 – от Сли-
вен съм, не пия и не пуша, 
търся жена над 77 г. – да е 
добра и да не лъже. От Сли-
венския регион!

59/170/60 - разведен 
без деца от Козлодуй тър-
си съжителство с жена от 
малките и големите гра-
дове на България. Да е на 
възраст от 47 до 65 годи-
ни. Единственото условие е 
при разбиране да има близ-
ки с кола – да ме вземе, ня-
мам средства за пътуване и 
време за срещи. Опознава-
нето става, когато заживе-
еш с даден човек под един 
покрив. Живея в собствен 
дом. Имал съм семейство 
и работа, но след развода 
съм в един пропаднал се-
верозападен край, където 
не можеш да си намериш 
постоянна работа и киби-
чиш на борсата. Не пия ал-
кохол, самотата ме убива. 
Добър човек съм. Телефон 
0988799492. Емил Петров.

На 29 юли 2019 г. 
нашият приятел и другар 
мЕтОДИ БОЯнОв СавОв 

навърши 
90 гоДиНи  

Роден на 29 юли 1929 г.
 в гр. Радомир,
 общ. Радомир, 
живее в София 

Основната му трудо-
ва дейност преминава ка-
то главен инженер на мина 

"Шаренка" и мина "Сполука" - гр. Мадан. 
Бъди жив, здрав и бодър! 
Радвай се на живота. Пожелаваме ти спо-

койни старини и още дълги години щаст-
лив живот! 

от приятели и другари от културния клуб
 на великотърновци в софия
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арòроза в øиéния оòдеë на ãрúáнака

съзÄават ли 
шиповете  проблеÌи?

Г л а в о б о л и е т о , 
болките във вра-
та, раменете, гърба 
и ставите често се 
дължат на заболява-
не на костно-ставна-
та система. Костният 
израстък (шип) пре-
дизвиква притиска-
не на нервите, ко-
ито излизат в тази 
област на гръбнач-
ния стълб. Понякога, 
вследствие на трав-
ма, тежка физическа 
дейност и др., гръб-
начният стълб се 
натоварва допълни-
телно, което е при-
чина за стесняване 
на дисковите меж-
дупрешленни прос-
транства и притис-

кане на нервните ко-
ренчета. По този на-
чин болките се за-
силват, огранича-
ва се подвижността 
на целия гръбначен 
стълб.  

Няма закономер-
ност за появата на 
това заболяване. Ши-
повете могат да се 
образуват при обез-
движване, при не-
правилна обмяна 
на веществата, след 
травма, след неиз-
лекувани инфекции 
и др. Влияние оказ-
ва и наследственият 
фактор.

Естествено е да 
си зададем въпроса 
може ли да се за-
пази костната систе-
ма здрава и работос-
пособна за по-дълго 
време и има ли на-
чин да се намалят 
болките и да се раз-
движат ставите при 
ошипяване.

При подобни оп-
лаквания много до-
бър ефект имат ману-
алните и кинезитера-
певтичните методи, 

прилагани в цЕНТър 
За масаЖи “Био 
ЕНЕрго сПЕкТър” – 
София.

Чрез прилагане-
то на над 100 вида 
манипулативни тех-
ники на специалния 
японски масаж на 
проф. М. Сайонджи 
се постига постепен-
но отпускане на пре-
напрегнатите и заяк-
чаване на отслабе-
ните мускули в ший-
но-раменния и гръб-
начния отдел, след 
което се пристъпва 
към отблокиращи 
тракции. В компле-
кса влизат още зо-
нотерапия, аурику-
лотерапия, физиоте-

рапия и възстанови-
телна японска гим-
настика. 

Тези безлекар-
ствени методи в ком-
бинация ефикасно 
повлияват на болки-
те при ошипяване, 
възстановяват нор-
малната двигателна 
дейност, мускулна-
та трофика, засил-
ват кръвообращени-
ето и лимфотока в 
организма, като па-
ралелно нормализи-
рат променената му 
реактивност. 

Процедурите се 
извършват от опит-
ни рефлексо- и ки-
незитерапевти, лич-
но обучени от ав-
тора на терапията. 
Във ВъЗсТаНоВи-
ТЕлНиЯ сПа цЕН-
Тър на фирмата мо-
жете да получите и 
допълнителни водни 
и топлинни процеду-
ри, релаксиращи те-
рапии за гръб, както 
и специални дрени-
ращи терапии за оте-
кли, уморени и поду-
ти крака.

26 ГОдиНи “биО ЕНЕрГО СПЕКТър”

софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. Заимов” 14 

(срещу ІV рПу, 
близо до х. “хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

център за 
масажи

Възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а, 

ет. 1 (до трамв. 
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

Дегенеративните ставни заболявания в шийния 
отдел на гръбнака са често срещани в клинична-
та практика. Дегенерацията на ставите се дължи 
на разрушаването на протеиновите нишки, кои-
то изграждат междуклетъчното пространство на 
хрущялната тъкан. При последвалото триене на 
костните повърхности една в друга настъпва въз-
паление, което стимулира прорастването на кост-
ни израстъци – шипове. Те притискат близко раз-
положените гръбначномозъчни нерви, при кое-
то се развива слабост, изтръпване или гъдел във 
врата, което може да се разпространява към ра-
менете или ръцете.

Нехирургичното лечение включва медикамен-
тозна терапия, базирана основно на нестероидни 
противовъзпалителни средства, допълвана само 
в крайни случаи от перорални кортикостероиди. 
Обикновено, с цел избягване на нежеланите ре-
акции на нестероидните лекарствени средства 
върху стомаха, се започва с продукти за локал-
но приложение. 

Когато ефективността им се изчерпа, се преми-
нава към перорална терапия. Предвид продължи-
телния прием на тези продукти е честа практика 
те да бъдат съчетавани с лекарства, предпазващи 
стомашната лигавица от увреждащото действие 
на противовъзпалителните продукти.   

Всички те се прилагат с цел предпазване от 
поява на язва на стомаха по време на перора-
лен прием на нестероидни проивовъзпалител-
ни лекарства.

Широко разпространена заблуда е, че послед-
ните винаги трябва да бъдат приемани по време 
или след хранене. Истината е, че обикновените 
таблетки трябва да бъдат приемани след хране-
не, докато обвитите трябва да бъдат приемани по-
ловин час преди хранене. Обвитите таблетки не е 
трудно да бъдат разпознати – повечето са обвити 
със захар, така че са сладки. Фактът, че таблетки-
те са обвити, е винаги ясно и отчетливо означен 
на опаковката. Най-после, лекарят и фармацевтът 
трябва да посъветват пациента как да приема ле-
карствата си. Лекарствената терапия може да бъ-
де съчетавана с масажотерапия, топли компреси, 
стречинг и други помощни средства и лечения.

Последно средство на избор от нехирургични-
те варианти са пероралните кортикостероиди. 
Последните могат да предотвратят достигането 
до напреднала ставна дегенерация, но имат го-
лям брой сериозни лекарствени реакции и вза-
имодействия, поради което пациентът трябва 
да бъде мониториран внимателно. Когато кон-
сервативните подходи се окажат безрезултат-
ни, се пристъпва към една от следните хирур-
гични алтернативи – ламинектомия и спинална 
фузия. Ламинектомията премахва шиповете, кои-
то предизвикват невралната компресия. Спинал-
ната фузия използва костна присадка и помощ-
ни материали за скрепване на част от гръбнака 
в единен сегмент. Това изключва движението в 
увредените участъци, което елиминира свърза-
ната с това болезненост.
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РЕЧНИК: АКАС, ЕНАР, ЛАФЕТ, РЕНОАР, ФИЛЦ СТЕФАН КРЪСТЕВ

ПОГАЧА

ВЪЗТОРГ,
БУРНА
РАДОСТ

ОПРЕДЕЛЕНО
МЕНЮ ЗА

ЕДИН ЧОВЕК

ХУДОЖЕСТВЕ-
НА РИСУНКА

ДИВАН

НЕПРЕДЕН
ПАМУК

ГЕРОЙ НА
ДР.АСЕНОВ

“РОЖДЕН 
ДЕН”

НАШ 
ИЛЮЗИОНИСТ

(1910-1988)

АГРЕГАТНО
СЪСТОЯНИЕ

НА ВОДАТА

ОСВЕТИТЕЛ-
НИ ТЕЛА

НЕМСКИ
КАМИОНИ

АЗИАТСКА
АЛКОХОЛНА

НАПИТКА

ГОРНАТА
ЧАСТ НА

ПОМЕЩЕНИЕ

ЛУКСОЗЕН
ФАЙТОН

МЕХАНИЧНИ
МУЗИКАЛНИ

ИНСТРУМЕНТИ

ГЕРОИНЯ НА
Д.ДИМОВ
“ТЮТЮН”

НАШ
БАЛКАНСКИ

ГРАД

ОТБРАНО
ОБЩЕСТВО

ПОСТАВКА
НА КОЛЕЛА
ЗА АРТИЛЕ-
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Български

Както Дон Кихот срещу 
вятърните мелници. То-
гава кръстиха бай Киро 
бай Кихот, а после за по-
кратко - бай Кишо. Исто-
рията обаче вече е раз-
казана от Сервантес и - 
край.    

Или да вземем Шек-
спир. Има, вика, нещо 
гнило в Дания. Е, и аз сед-
нах и написах: Има нещо 
гнило в Дания... Веднага 

обаче ме попитаха: За-
що в Дания? Ти в Дания 
бил ли си? Не, казах, не 
съм бил. По-близко мяс-
то няма ли? - попитаха. 
Ти, посъветваха ме от 
компанията ми, разка-
жи как поскъпва парно-
то и хем не на Сканди-
навския, примерно, по-
луостров, което даже не 
ни интересува.  

С яйцата виж какво 
става на пазара.  Абе - 
мани я Дания!    В слад-
карницата, където се от-
бивам, често идва един 

Българският
локомотив 

на историята

Хумор Хумор
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Що така? Еми така!

Ситнежи

Всъщност на ня-
кои хора детски-
те мечти се сбъд-

ват, на други - не. 
Едно мое приятел-

че още преди петде-
сет години искаше да 
стане милиционер ре-
гулировчик, мина се 
не мина време и - ста-
на. Друго приятелче 
искаше да стане чуж-
денец. Неговата мечта 
също се сбъдна. Дока-
то при мен нещата ня-
как си не се получиха. И 
не че мечтата ми беше 
кой знае каква - исках 
да съм само писател 
класик и нищо повече. 
А не, да кажем, писател 
класик и едновремен-
но регулировчик или 
писател класик и заед-
но с това чужденец. То 
още не е късно: Сер-
вантес е написал "Дон 
Кихот" чак към шей-
сетте си години, както 
е известно, а на мене 
талант изобщо не ми 
липсва, но ми пречат 
обстоятелствата. И то-
ва, че "Дон Кихот" ве-
че е написан, също ми 
пречи. Защото позна-
вам човек, който се каз-
ва бай Киро, но ако сло-
жа заглавие на романа 
си "Бай Киро", едва ли 
някой ще иска да го че-
те. Иначе животът на 
бай Киро е твърде ин-
тересен и той веднъж 
пиян, ама адски пиян, 
се беше хвърлил с нож 
в ръка срещу вентила-
тора в едно заведение. 

Класически мечти

Вицотека

мечта в датска и вместо 
класик, поискам да бъ-
да и аз чужденец.    При-
щя ми се да стана по ед-
но време Дядо Вазов. 
Дядо успях да стана без 
особени усилия, но Ва-
зов - не.  Щото докато 
траело "под игото" на-
родът пищял от страш-
ния данък - десятъка.  
А днес да не говорим, 
че ако вадиш вода от 
собствения си кладе-
нец, пак ще я плащаш, 
като че ли ти я носят в 
цистерна.  С джин, то-
ник и парченце лимон.    

И за Лев Толстой се 
сетих, дето бил граф. 
Имал навик да пише 
"Война и мир" и да я 
поправя и преписва, 
но следял и разписа-
нието на влаковете. В 
определен момент ста-
вал, отивал и почвал да 
оре. Влакът минавал по 
разписание и пътници-
те гледали как графът 
класик оре. Нещо като 
лунапарк. После гра-
фът се прибирал и про-
дължавал да си попра-
вя "Война и мир".    И аз 
искам да ора, ама няма 
какво. И аз искам да пи-
ша, ама няма какво. И 
ако тръгна да ора, вла-
кът няма да мине и ни-
кой няма да ме види. 
Ако пък напиша "Вой-
на и мир", никой няма 
да я прочете. 

Божидар ТомоВ

Манолчо, неговата дет-
ска мечта пък беше да 
стане артист.  И да иг-
рае Хамлет.  Та Манолчо 
винаги носи под мишни-
ца оглозгания череп на 
любимото си шиле Йо-
рик.  И рецитира:  Да бъ-
деш или да не бъдеш?...  
А другите му викат, че 
нямало да го бъде Ма-
нолчо и няма защо да 
пита - хем от пет годи-

ни си бил спрял парно-
то, хем сега трябвало да 
си плаща като че почти 
има парно.  Тогава Ма-
нолчо се вбесява и поч-
ва да обижда черепа на 
шилето Йорик, като го 
назовава енергично с 
енергетически попръж-
ни. И аз го назовавам, но 
с попръжни класик не се 
става.  А моят приятел, 
дето е чужденец, ми каз-
ва да не пиша за гнилото 
в Дания, защото нямало 
било да ми дадат виза, 
ако си променя детската 

  и з б л е д н е л и т е 
спомени са като тънък 
слой прясна боя върху 
други, по-трайни спо-
мени.
 когато някой иска 

да даде урок на друг 

човек, урокът не е от-
крит.
 Човек става смел, 

когато спре да се стра-
хува от самия страх.

Борис аНаНиЕВ, 
софия

Кой локомотива тук докара 
сред всеобщата разруха, 
така че крайната му гара 
да е все на шеста глуха?
Мигар само цар Борис 
карал го е този влак?
За негов първи машинист 
един ли имаше мерак?
Кондуктори, че и огняри 
го караха към светли гари, 
а после със същите задачи 
го караха дори спирачи.
А в днешните по-нови ери 
редуват се като карачи 
даже самите пасажери, 
че в карането има хляб 
и при това – не хапка суха.

Та ще го режат днес на скрап.
Да е свободна шеста глуха.

красимир машЕВ


Няма лошо, ако баба ти 

за тридесетия ти рожден 
ден ти подари 100 лева. 
Лошото е, че ти разчиташ 
на тези пари.


Дете пита баба си:
- Бабо, защо в басейна 

ми водата е солена?
Бабата отговаря:
- Защото дядо ти поис-

ка да е на море!


Жената не иска мно-

го от един мъж, достатъч-
но е само една добра ду-
ма, една топла прегръдка 
и... безпрекословно под-
чинение!


- Здравей! 
Жена ти роди ли?
- Роди.
- Какво?
- Близнаци.
- Супер! 
Поздравления!!! И на 

кого приличат?
- Един на друг.

ЕДиН мерцедес 
струва $40 000 и тежи 
два тона. Значи кило-
грам мерцедес струва - 
$20. Хубаво спортно ко-
лело струва $1400 и те-
жи 7 кг. Значи килогра-
мът е $200. 

Извод: Колелото е 10 
пъти по-скъпо от мер-
цедеса!

как изглежда же-
на, която си е сложила 
колана в колата? 

- %.
 съЩЕсТВуВа ле-

генда, че има жени, ко-
ито, отваряйки гардеро-
ба си, знаят какво ще об-
лекат…
 Koга разбираш 

на какво напрежение 
е подложен сапьорът, 
обезвреждайки бомби? 

- Когато с треперещи 
пръсти набираш за тре-
ти път ПИН-а на айфона.
 как се казва сес-

трата на лимона? 
 - Лимонада…
 какВо се получа-

ва, като смесиш таралеж 
и хамстер? 

 - Игленик.
 каФЯВо е, живее 

в пустинята и има 3 гър-
бици? 

 - Камила с раница.
 ЧЕрНо-бяло-чер-

но-бяло-черно-бяло, 
що е то? 

- Монахиня пада по 
стълби.
 ДВЕ гарги си лете-

ли, особено едната. Как-
то си хвъркали, едната 
кихнала и умряла. Защо? 

- Защото си сложила 
крилото на човката. 

- Не, защото другата 
не й казала "Наздраве!".

късНо съПЕрНиЧЕсТВо
Шеметно бързо изтича в премеждия
животът – уви! - еднократен.
Някога давах големи надежди...
Сега си ги искам обратно!

кураЖ
Калпав живот! 
Гаден бит сред бунище! 
И все пак -
имаме повод и за възхита.
Горе главите, българи! 
Вижте:
птицата на щастието 
ах, как красиво отлита...

В муЗЕЯ
Размишляваме 
(в тая област сме ненадминати)
върху националната драма:
Що народ е отдал живота си 

за Родината...
А в нея все така живот няма.

За иЗхоДа
Е, другия път добре премислете, 
като си натъкмявате плана. 
Гемиите няма да ви потънат в морето,
ако ги пуснете в океана.

Виктор самуилоВ

епиграми


