
докато законотворците отдъхват от всеотдай-
но напрегнат труд в парламента, а премиерът тру-
па рейтинг с „добри новини”, пламна поредната зна-
кова сграда в центъра на столицата – Царските ко-
нюшни.

ако някой наивно е повярвал на дадените обеща-
ния след опожаряването на част от тютюневия град 
в Пловдив, че ще се въведат драконовски мерки по-
добно нещо да не се случва, си е за негова сметка. ис-
торическите, архитектурните и културните забе-
лежителности ще се унищожават, щом държавата 
не подпомага наследниците да изпълняват законо-
вите задължения за поддръжката им. и не бъдат по-
ставени непреодолими бариери пред апетитите на 
олигарси, желаещи да усвояват „освободените пар-
цели” след „случайни” палежи. 

„всичко мара втасала”, ще рече песимистът. най-
важният проблем ли е това? Отговорът е категори-
чен – знаковите постижения на предците, формира-
щи национална гордост и самочувствие, трябва да 
бъдат съхранени за поколенията. „Човек и добре да 
живее, умира и друг се ражда. нека роденият по-късно, 
като гледа този надпис, си спомня за оногова, който 
го е направил.” сиреч сътвореното остава. докато 
управниците и бизнес кръгът около тях не осмислят 
завета на кан Омуртаг, пропастта между нас, нор-
малните българи, и тях ще расте.

ÏÐÎÏÀСÒ
ПОЗиЦия
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Край на фалшивите експертизи

на стр. 24

на стр. 30

МАГИИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ!

Размисли на главния редактор

Суверенно право

„П”

Áúëãàðêàòà, 
êîÿòî ñòàíà 
âàëèäå ñóëòàí

на стр. 8

на стр. 4

КАТАЛОЖЕН №552

аБОнирайте се!

Цените са:

до 15 август във всички 
пощенски станции

Заключителната вечер на първия 
фестивал „Фолклорна магия“ пре-

дизвика възторжени емоции в Бан-
ско.

„Фолклорна магия“ в Банско

На визитната му 
картичка би трябва-
ло да пише: Атран-
тик арабаджиян-
астор. Професия – 
магьосник. Хоби – 
майтапчия. 

Но честно казано, 
не знам той дали из-
общо има визитни 
картички. Ако при-
тежавате негова ви-
зитка, може би това 
е илюзия…

При него всичко 
и винаги е започва-
ло като на майтап.

Първия фокус му 
показала баба му. 

астор:

Пенсионната 
система е 

неработеща

на стр. 2

Сегашната пенсионна сис-
тема, която се използва по-
вече от 20 години, вече е не-
изгодна – нито за държавата, 
нито за пенсионерите. Това 
коментира финансистът Ко-
льо Парамов.

Äà å åäðî 
æèòîòî, 

äà ñà ïúëíè 
õàìáàðèòå

Едно красиво девойче, раснало в 
скута на Родопа, по произход христи-
янка, с име София (или Соня според 
някои), става наложница на османския 
султан Абдул Хамид I, майка и валиде 

султан на султан Мустафа IV. Знае се със 
сигурност, че е родена през 1761 г. в мал-

ко село, където хората успели да запазят 
вярата си по време на масовите потурчва-

ния през 1670 г. 

150 млн. лв. за хората с 
увреждания - догодина!

на стр. 3

Правителството ще отпусне 150 
млн. лева повече за хората с увреж-
дания, а до края на септември в пар-
ламента ще бъдат внесени промени 
в трите закона, които регламентират 
грижата за тях. 

Ще бъде изготвен и регистър на хо-
рата със специални потребности, за 
да показва реалния им брой и лич-
ната нужда за всеки от тях. 

Нов модел на медицинска екс-
пертиза за хората с увреждания  бе-
ше обсъден на заседание на Наци-
оналния съвет за тристранно съ-
трудничество. Част от промените 
предвиждат всеки със съмнителна 
оценка от ТЕЛК да минава на пре-
глед пред Националната експертна 

лекарска комисия. Цел-
та е да се сложи край 
на фалшивите инвалид-
ни експертизи. Проме-
ните ще бъдат разгле-
дани  от МС. 

При определяне сте-
пента на увреждане ве-

че ще се взима за база 
най-тежкото, а от съпът-
стващите заболявания 

ще се добавят по още 
20% за определяне на 
инвалидността.

на стр. 22

1 месец 4 месеца
2,40 лв. 10,20 лв.

на стр. 29

Ограничената информация около 
БРИКС доказва възприета линия, ве-
роятно разпоредена от Брюксел, да 
се правим, че подобно чудо няма. Ни-
що че членките на реалния съюз дават 
над 1/3 от брутния вътрешен продукт 

на планетата, населението им е поло-
вината от жителите на земята, а тери-
торията само на Русия е два пъти по-
голяма от „великата” Америка. Доба-
вим ли Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, 
нещата стават сериозни.

Желаем ви 
да работите

със същия 
ентусиазъм

на стр. 5
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ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

85-годишният Найден 
иванов от с. Мещица, 
общ. Перник, ни пише 
тревожно писмо, от кое-
то разбирам, че „жена ми 
почина през 1986 година. 
А двамата ни синове се 
разбраха да дадем на го-
лемия син къщата със за-
дължение за доглеждане. 
Малкият син пожела да 
му дадем 3 декара двор-
но място.” После постро-
или къща... С писмото ни 
изпраща копие от нота-
риален акт, с който Най-
ден прехвърля на сина си 
Петър „собствено двор-
но място  в с. Мещица, 
Пернишко, заедно с по-
строените върху същото 
жилищна сграда СРЕЩУ 
ЗАДЪЛЖЕНИЕТО на сина 
му Петър да поеме гле-
дането и издръжката на 
баща си Найден, като му 
осигури спокоен и нор-
мален живот, като прех-
върлителят Найден – ба-
ща му, си запазва право-
то  да живее и ползва до 
края на живота сутерена 
от жилищната сграда и 
цялото дворно място.” С 
този нотариален акт Пе-
тър – синът му, е поел те-
зи задължения. Писмото 
е объркано и не може да 
разберем с кой от двама-
та синове г-н Иванов има 

те задължения по дого-
вора, може да го развали, 
като заведе дело в райо-
ния съд. Тъй като в този 
нотариален акт прехвър-
лителят си е  запазил пра-
вото на ползване на „су-
терена и цялото дворно 
място”, ние разбираме, 
че синът му очевидно му 
пречи да ползва сутере-
на. В тази връзка той мо-
же да се обърне към съ-
дия-изпълнител или към 
съда да задължи неиз-
правната страна по дого-
вора да го спазва и да не 
му пречи да ползва имо-
та. Разбира се, тук посоч-
ваме схематично това му 
право, защото докумен-
тацията, която ни е из-
пратена, е твърде оскъд-
на, за да даваме конкрет-
ни съвети.

В случай че г-н Ива-
нов има проблеми с по-
малкия син, то за съжа-
ление ние не бихме мог-
ли да коментираме него-
вите имуществени отно-
шения с него, тъй като 
не разполагаме с никак-
ви що-годе писмени до-
кументи и логично обяс-
нение на случая. Тук ко-
ментираме само изпра-
теното ни копие от нота-
риалния акт, който цити-
рахме по-горе. 

во да развали договора 
за издръжка и гледане. 
Това става по правилата 
на Закона за задължени-
ята и договорите. Обик-
новено тези договори се 
развалят, прекратяват от 
съда. Това произтича от 
ангажиментите, поети с 
нотариалния акт. Затова 
нашият читател Найден 
Иванов, ако синът му Пе-
тър не изпълнява поети-

Уведомителни 
писма на бъдещи 

пенсионери

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Договор за издръжка и гледане

Пенсионната система е неработеща
От стр. 1
"Сегашният модел 

е много тежък за бъл-
гарските пенсионери. 
Държавата трябва да 
доплаща доста пари и 
бюджетът не може да се 
направи добре. Всички 
пенсионери са участва-
ли в изграждането на 
България в последни-
те 40-50 години и в мо-
мента не им се отбла-
годаряваме добре", ко-
ментира Парамов.

По думите му пен-
сионната система се 
е запазила заради фи-
нансовата стабилност 
на държавата, но тази 
стратегия вече започ-
ва да губи своя смисъл.

Той препоръча да се 
преразгледа въпросът 
с поставянето на таван 
при получаването на 

пенсии, както и да се 
преразгледат оценки-
те за пенсиите.

Според финансиста 
Георги Вулджев нали-
чие на таван на пенсии-
те беше необходимост 
на самата структура на 
държавното пенсион-
но осигуряване и този 
инструмент все още е 
нужен.

"Съотношението на 
пенсионер и работещ 
се увеличава всяка го-
дина. Основната при-
чина таванът да не пад-
не за всички пенсионе-
ри е големият дефицит 
в НОИ. Определено има 
проблем в сферата на 
пенсионното осигуря-
ване и той трябва да 
бъде решен скоро“, ка-
тегоричен е Вулджев.

От юли следващата 

година таванът на пен-
сиите, който в момента 
е 910 лева, отпада. Така 
всички, които са се оси-
гурявали на по-висока 
сума, ще получават тол-
кова, колкото покриват 
вноските им.  44 хиля-
ди пенсионери, които в 
момента получават мак-
симален размер на пен-
сиите, няма да могат да 
се възползват от отпа-

дането на тавана дого-
дина.

От 1 юли 2019 г. 55 
хил. пенсионери ще по-
лучат увеличение до но-
вия таван от 1040 лева. 
Промяната важи само за 
тези, които тепърва се 
пенсионират. За всички 
56 хиляди българи, кои-
то в момента получават 
тавана на пенсиите, су-
мата ще остане с лимит.

Националният осигурителен институт (НОИ) ще из-
прати 81 052 персонални уведомителни писма до всич-
ки осигурени лица, които през 2019 г. навършват изис-
куемата от Кодекса за социално осигуряване (КСО) въз-
раст за пенсиониране и на които не е отпусната пен-
сия за осигурителен стаж и възраст при условията на 
ранно пенсиониране. Освен информация за осигури-
телните им права,  в писмата са посочени и докумен-
тите, които всеки следва да представи заедно със за-
явлението за отпускане на пенсия. 

Такава кампания НОИ прави за втора поредна годи-
на – през 2017 г. лични писма получиха 82 782 души. 
Целта на уведомяването е да бъде осигурено доста-
тъчно време на бъдещите пенсионери да се погрижат 
за набавянето и оформянето на всички необходими 
документи във връзка с излизането им в пенсия. Това 
не само осигурява спокойствие на лицата при подго-
товката на пенсионирането, но и оптимизира самото 
пенсионно производство.

През 2019 г. изискуемата за жените възраст за при-
добиване право на пенсия за осигурителен стаж и въз-
раст е 61 години и 4 месеца, а за мъжете – 64 години и 
2 месеца. Правото на пенсия се придобива при нали-
чие на 35 години и 8 месеца осигурителен стаж за же-
ните и 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъ-
жете. Необходимо е обаче и двете изисквания (за на-
вършена възраст и за придобит осигурителен стаж) да 
са изпълнени едновременно.

Националният осигурителен институт препоръчва 
на осигурените лица да се снабдят с персонален иден-
тификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код те 
могат да получат във всяко териториално поделение 
на институцията. ПИК предоставя лесен и удобен на-
чин за ползване на редица електронни и администра-
тивни услуги през интернет страницата на НОИ, както 
и позволява на потребителите да проследят осигури-
телната си история в Регистъра на осигурените лица.

Най-възрастният жи-
тел на Хасковска област 
и една от най-старите 
българки баба Матена 
почина на 108–годишна 
възраст, съобщиха от об-
щина Ивайловград.Тя е 
сред малцината, живели 
в два века.

През дългия си и дос-
тоен живот тя успя да преживее четирите го-

леми войни – Балкан-
ската, Междусъюзниче-
ската, както и двата све-
товни конфликта.

Баба Матена е роде-
на в село Голям Дервент 
на 13 януари в далечна-
та 1910 г. Семейството й 
построява голяма къща с 
намерението там да жи-
вее целият им род заед-
но. За нещастие по време 
на събитията през 1913 г. 
турците изгорили дома й, 
а част от роднините й са 
избити. По време на Бал-
канската война преживя-
ва драмата на тракийски-
те бежанци. Прекарва по-
вече от денонощие като 
тригодишно дете, скрита 
от родителите си в дъл-
бока хралупа, за да не бъ-
де посечена от преслед-
ващия бежанците баши-
бозук. 

После се установя-
ва в село Ламбух, къде-
то се омъжва и отглеж-

да децата си. До 2010-а 
година, когато навърши 
100 години, отрудени-
те й ръце биеха камба-
ната на селската църква. 
До своята 104-годишна 
възраст старицата жи-
вя в Ламбух, грижеше се 
сама за себе си и къща-
та си. След това се пре-
мести в старческия дом 
в Ивайловград, където й 
разрешиха да си напра-
ви малка градинка. Само 
допреди две години ем-
блематичната за региона 
баба прекопаваше лехи-
те. Тайните на дълголети-
ето си баба Матена обяс-
няваше с много труд, вя-
ра в Бога и прекрасно-
то малиново вино, кое-
то дълги години сама си 
приготвяше. Столетни-
цата последва съпруга и 
децата си в отвъдното на 
108 г. и 172 дни. Стотици 
жители на Ивайловград 
се преклониха и сбогува-
ха с достойната старица.

 Надзорният съвет на Националния 
осигурителен институт (НОИ) избра 
ново ръководство. За председател на 
ръководния орган на институцията 
бе избран министърът на труда и со-
циалната политика Бисер Петков. Ка-
то представител на национално пред-
ставените синдикални организации 
президентът на КТ „Подкрепа“ Дими-
тър Манолов застава на поста замест-
ник-председател на съвета, а замест-

ник-председател от квотата на рабо-
тодателите ще бъде избран на след-
ващото заседание на надзора.

Съгласно разпоредбите на Коде-
кса за социално осигуряване пред-
седателството на Надзорния съвет на 
НОИ е с мандат една година и се пре-
дава на ротационен принцип меж-
ду трите страни, участващи в него – 
изпълнителна власт, работодатели и 
синдикати.

Бисер Петков - председател 
на Надзорния съвет на НОИ 

Отиде си 108-годишната 
баба Матена 

проблем. Но тъй като ни 
е изпратил копие от но-
тариален акт, приемаме, 
че г-н Иванов се жали от 
сина си Петър, който не 
му позволява да ползва 
сутерена или „стаята” и 
иска да изхвърли багажа 
му от нея. Съгласно под-
писания договор двете 
страни са поели съответ-
ните задължения и след-
ва да ги изпълняват. 

Договорът за из-
дръжка и гледане е 
двустранен възмезден 
договор, при който ли-
цето, което е прехвър-
лило свой имот срещу 
задължението за из-
дръжка и гледане, оч-
аква, че другата страна 
ще изпълнява поетите 
по договора задълже-
ния съвестно и добро-
намерено.  На практика 
едната страна прехвърля 

на другата своя имот не 
за пари, а срещу очаква-
на грижа, издръжка и гле-
дане. Характерното при 
този договор е, че прех-
върлителят на имота се 
лишава от собственост-
та си срещу, най-общо 
казано, едно обещание 
за гледане и подпомага-
не в бъдеще. Ако тези за-
дължения не се изпълня-
ват от получилия имота, 
прехвърлителят има пра-
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Маргарита ЛОЗАНОВА

кРАТкИ 
ВЕСТИ

бисери
гЕрБ е уморена, но „ вко-

ренена” партия. Много дъл-
го управляват, свикнаха и 
се вживяха. ако искаш да 
си „факт”, ще трябва да си 
„герб”. Нямаш избор.

Д-р Николай Михайлов

Парното затъва в дългове

Съкращения на миньори

кредит за пенсионери
Райфайнзенбанк  пред-

лага облекчени изисква-
ния и безплатна застра-
ховка „Живот” за кредит, 
предназначен специално 
за пенсионери.

Църквата помага 
в Странджа

Официални представи-
тели на Българската право-
славна църква взеха страна 
в драмата с изтребването 
на заразени животни край 
турската граница. Църно-
горският манастир подари 
20 овце на бедни стопани.
Пари за летни ремонти

От 5000 до 15 000 лв. по-
требителски кредит най-
често теглим от банка за 
да направим летен ремонт 
на дома. 

Безработицата 
намалява  

Безработицата в страна-
та през юни намалява до 
5,7%, което е понижение от 
0,4% спрямо май 2018 и от 
1,1% на годишна база. 

компенсация  
за убити животни

Българската агенция 
по безопасност на храни-
те (БАБХ) започна изплаща-
нето на обезщетенията на 
фермерите, чиито овце и 
кози бяха евтаназирани за-
ради огнищата на чума по 
дребните преживни живот-
ни в селата Воден и Кости. 
Преведени са 304 817 лева.

Д-р Дечо Дечев - 
управител 

на Здравната каса

Обсъждат закона за тишината

Поскъпнаха застраховки, 
горива и вода

150 млн. лв. за хората 
с увреждания - догодина!

От стр. 1
Това стана яс-

но след среща-
та на премиера 
Бойко Борисов 
с представите-
ли на протес-
тиращите май-
ки на деца с ув-
реждания и ом-
будсмана Мая 
Манолова, коя-
то продължи 5 
часа в МС.

"Проведохме 
една интензивна среща 
с премиера, министри-
те на социалната поли-
тика и здравеопазване-
то и вицепремиера То-
мислав Дончев", каза ед-
на от майките и допълни, 
че работните среши про-
дължават. 

До края на септември 
в парламента ще бъдат 
внесени промени в зако-
ните за хората с увреж-
дания, за социалните ус-
луги и за личната помощ. 
Обсъжда се създаването 
на специализиран орган, 
който да отговаря за тях. 
Работна група вече об-

Просрочените задължения на "Топ-
лофикация - София" към "Булгаргаз" 
са нараснали до 100 милиона лева, 
като само натрупаните от септември 
миналата година до юли на настояща-
та са близо 52 милиона. Още 27 мили-
она лева дължат и топлофикациите в 
Бургас, Плевен и Враца. Това може да 
затрудни плащанията на "Булгаргаз" 
към доставчика й "Газпром".

"Топлофикация - София" трябва 
да заплаща тези просрочени задъл-
жения. Ако не се стигне до плаща-
не от "Топлофикация", "Булгаргаз" ще 
предприеме действия по принудител-
но събиране на вземанията.  Столич-
ното дружество многократно е пре-

дупреждавано, че трябва да си плати 
доставката на гориво, за да не се на-
лага "Булгаргаз" да събира вземания-
та си по съдебен ред.

"Топлофикационните дружества 
формират близо 40% от приходите на 
"Булгаргаз", което оказва съществе-
но влияние върху финансовата ста-
билност на обществения доставчик 
и върху гарантирането на газовите 
доставки за страната. През години-
те задълженията им са разклащали 
финансовата стабилност на "Булгар-
газ". Към началото на 2015 г. бяха 
достигнали близо 380 милиона ле-
ва. Към днешна дата са в размер на 
127 милиона.

Общата инфлация на годишна база през юни 2018 
г. е 3,2%, обяви Националният статистически инсти-
тут. Според данните с най-голям ръст от 21,2% са 
застраховките на транспортни средства.

На второ място по поскъпване през юни са би-
летите за самолетите - вътрешни и външни линии 
- те са с 20,9% по-скъпи от юни 2017 година.

Горивата и смазочните материали са група с пос-
къпване от над 16%, на същото ниво са поскъпна-
ли и цените на престой в хотелите у нас.

Двуцифрено поскъпване има още при цената 
на вода-
та и ус-
лугите на 
ВиК дру-
жествата 
– 13,6%, 
както и 
на услуги, 
с в ъ р з а -
ни с под-
дръжката 
на жили-
щата – 10,3%. Храните и безалкохолните напитки са 
поскъпнали с 2,7%, а транспортните услуги - с 8,2%.

 На обратния полюс - поевтиняващи за периода 
юни 2017 - юни 2018 г., са мобилните телефони - с 
14,3%, както злато и бижута с 0,3%. От напитките 
бирата е поевтиняла с 4,9%, а кафе и чай - с 3,8%.

Започват първите съкращения на 
миньори от подземния рудник "Бо-
бов дол", който спря работа наско-
ро. На трудовата борса отиват 400 
миньори. Почти на всички работе-
щи в рудник "Бобов дол" са връчени 
предизвестия, а повечето са излезли 
в отпуск. След края на отпуската ще 
се регистрират в бюрото по труда в 
Дупница. Някои са получили предиз-
вестията си, докато са били на смяна 
- на двеста метра под земята.

Инспекцията по труда ще се про-
изнесе за десетина трудоустроени в 

рудника, които са под защи-
та на клаузи от закона. Съ-
щевременно 14 от предви-
дените за съкращение ми-
ньори бяха на заседанието 
в парламента, когато депу-
татите разгледаха внесено-
то от инициативна група и от ом-
будсмана Мая Манолова предложе-
ние за промени в закона, така че 82 
от миньорите, които имат необхо-
димия стаж и възраст, да могат да 
се пенсионират. Миньорите се надя-
ват да получат и предвидените при 

съкращение обезщетения в законо-
вия срок. В рудник "Бобов дол" са ос-
танали да работят само около 20 ду-
ши, които демонтират кабели и дви-
гатели от производствените мощно-
сти. Извършват консервация по са-
мия рудник.

Почти единодушно депутатите избраха 
д-р Дечо Дечев за управител на Нацио-
налната здравноосигурителна каса (НЗОК).

"За" кандидатурата му гласуваха 124 де-
путати, нямаше "против", а само един глас 
"въздържал се". 

До избора на нов шеф на касата се стиг-
на, след като парламентът  освободи пред-
срочно д-р Камен Плочев от поста.

Дечо Дечев беше единствена кандида-
тура. Той ще довърши мандата на Плочев 
до 12 март 2020 г.

До момента Дечев беше директор на 
столичната болница "Св. Иван Рилски".

Между 23 и 8 часа 
(вместо до 7 часа както 
досега) се въвеждат огра-
ничения за озвучаване на 
открити площи в зони и 
територии, предназначе-
ни за жилищно строител-
ство, рекреационни зони, 
територии със смесено 
предназначение, озвуча-

ването от пътни превоз-
ни и плавателни средства, 
предназначени за спорт, 
туризъм и развлечения, и 
водноатракционни услу-
ги, както и зареждането 
на обекти. Парламентът 
утвърди на първо четене 
предложените от вице-
премиера Валери Симе-

онов и правителството 
промени в Закона за за-
щита от шума в околна-
та среда.

Текстовете бяха под-
крепени от 127 народ-
ни представители - ГЕРБ, 
Обединени патриоти и го-
ляма част от БСП, 17 ду-
ши бяха "против" и те са 
от групата на ДПС, 10 се 
въздържаха.

Ограниченията не ва-
жат за гари, автогари, ае-
рогари и системи за пре-
дупреждение при бед-
ствия.

Контролът да се пази 
тишина в посочения часо-
ви пояс се възлага изцяло 
на МВР, като служителите 
ще имат право да пред-
приемат съответните за-
конови действия за спи-
ране на шума. В светлата 
част на деня си остава за-
дължение на РЗИ. Санкци-
ите за нарушителите като 
цяло се удвояват.

съжда стандарт за по-
мощните средства като 
инвалидни колички, сто-
лове и т.н. Майките отно-
во поискаха подобрява-
не на критериите за фи-
нансова подкрепа. С дру-
ги думи казано, парите 
да не бъдат увеличава-
ни "на калпак", а според 
личните нужди на кон-
кретен човек.

Палатковите лагери 
ще продължат, докато 
не бъдат видени нещата 
на хартия, категорични 
са протестиращите ро-
дители.

Според премиера 

предстои проверка на 
електронната система за 
хора с увреждания. Не-
гови колеги смятат, че 
съществуващата система 
не работи, въпреки че 
правителството е отде-
лило сериозни средства 
за нея. 

По думите му за но-
вия бюджет могат да се 
гарантират 150 млн. ле-
ва повече. Бойко Бори-
сов допълни, че роди-
тели на деца с уврежда-
ния ще бъдат включени в 
различните работни гру-
пи, за да има повече про-
зрачност.
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Ключова среща на 
лидерите от БРИКС

От 25 до 27 юли в Йоханесбург се състоя де-
сетата юбилейна среща на държавите - членки 
на една от най-мощните икономически групи-
ровки в света - БРИКС. Делегациите бяха ръ-
ководени от лидерите на петте страни – Вла-
димир Путин от Русия, Си Цзинпин от Китай, 
Нарендра Моди от Индия, Мишел Темер от 
Бразилия и Сирил Рамафоса от Южна Африка 
(на снимката). В подписаната декларация се  
подкрепя отворена за всички многостранна 
търговска система, както е предвидено в пра-
вилата на Световната търговска организация. 
Петте страни се зарекоха да се борят с едно-
странчивия подход в международната търго-
вия и протекционизма на фона на митническа-
та политика на американския президент До-
налд Тръмп. Те изразиха намерение съвмест-
но да се противопоставят  на традиционните 
и нетрадиционните  заплахи за сигурността, да 
поддържат честен, справедлив и равноправен 
международен ред  въз основа на залегналите 
в Устава на ООН принципи и да съдействат за 
създаването  на справедлива данъчна система 
в условията на цифрова икономика.

Юбилейната среща на БРИКС е втората, ор-
ганизирана на африканския континент. В нея 
взеха участие парламентаристи, бизнесмени, 
финансисти, митничари.

Да си припомним, че историята на БРИКС за-
почва от инвестиционната идея, хрумнала през 
2001 г. на британеца Джим О'Нийл, главен ико-
номист на американската банка „Голдман Сакс”. 
Той предсказа навремето бурен възход на най-
големите развиващи се икономики и препоръ-

ча на инвеститорите да купуват ценни книжа  
на четири страни - Бразилия, Русия, Индия и 
Китай, наричани със съкращението БРИК. По-
късно в групата се включи Южна Африка и тя 
се изписва вече като БРИКС. Седемнайсет го-
дини по-късно О'Нийл открива, че след пър-
вата си среща на върха в Русия през 2009 г. 
страните членки са задълбочили значително  
сътрудничеството си в икономиката, полити-
ката и хуманитарната сфера.

На своя среща в Йоханесбург министрите 
на икономиката и на външната търговия на 
страните членки от БРИКС постигнаха дого-
вореност  в сферите на дигиталната икономи-
ка, премахването на търговските бариери, за-
щитата на  интелектуалната собственост, елек-
тронната търговия, развитието на малките и 
средните предприятия, търговията с услуги и 
стандартизацията. Участниците в БРИКС пла-
нират да използват по-активно ресурсите на 
Новата банка за развитие, създадена от стра-
ните членки в Шанхай, за финансиране на ин-
фраструктурни проекти.

И петте страни бележат ръст в икономиче-
ското си развитие. Вдигат всяка година пари-
те за образование, здравеопазване и техно-
логии. И ако продължат с тези темпове, бър-
зо ще догонят европейските и американските 
си конкуренти както с иновации, така и с ви-
сокоспециализирани здравни кадри.

Участието на срещата на лидерите на де-
вет африкански държави, на президентите на 
Турция и Аржентина недвусмислено говори за 
желанието и на други страни да станат члено-
ве на тази мощна икономическа групировка с 
26% от общия брутен продукт в света.

кОментираме

Петьо ДаФиНкиЧЕвЦветан илиЕв

Суверенно 
право

От стр. 1
Икономическият мо-

дел на споменатото обе-
динение е значително по-
перспективен от изчер-
паните опити на капита-
лизма чрез либерални 
политики да се спаси от 
растящата интензивност 
на кризите. Не се комен-
тира и желанието на Тур-
ция, изразено на послед-
ната среща на ръководи-
телите на БРИКС в Йоха-
несбург от Ердоган. Юж-
ната ни съседка, залъгва-
на от десетилетия, че ще 
бъде допусната до член-
ство в Европейския съюз, 
усетила къде е

СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ
бърза да се нареди наче-
ло на 16-те държави, по-
дали заявление за вли-
зане в евроазиатския ги-
гант. 

Какво общо имаме 
ние с темата? Ами това, 
че пак се правим на пос-
лушковци. Посещението 
на външния министър на 
Англия през тези дни в 
Пекин е показателно. И 
най-слабият коментатор 
е наясно, че хитрите бри-
танци, след като се разде-
лиха с неизгодния за тях 
Европейски съюз, се оп-
итват да се качат на ско-
ростния

ВЛАК „СТРЕЛА”
прокарващ „Пътя на коп-
рината” и разполагащ с 
огромни средства. Ос-
новният принцип на ос-
тровитяните, владели 
столетия колонии къде 
ли не, винаги е бил: „Ня-
ма вечни приятели, има 
вечни интереси”. Мо-
ниторингът и обидното 
държание на родината 
в преддверието на шен-
генското пространство е 
достатъчна причина, за 
да погледнем поне с ед-
но око на Изток. Посеще-
нието на Борисов в Кре-
мъл може да се възпри-
еме и като неуспешен оп-
ит в тази посока. Което 
не означава, че трябва да 
се правим на сърдит Пе-
тко и торбата ни да ос-
тане празна. С китайци-
те пропуснахме уникални 
възможности за инвести-
ции. Шансът да ги пред-
почетем за възстанови-
тели на проекта АЕЦ „Бе-
лене” заедно с руснаци-
те е изключително бла-
гоприятен. Сигналите от 
Брюксел да не се разши-
рява влиянието на чле-
нове на БРИКС на Балка-
ните се усещат по отказа 
от държавни гаранции за 
обекта. И отново са сре-
щу нашия интерес. 

Първото място по бед-
ност в Европейския съюз 
е доказателство за нека-
дърно управление и слу-
гинаж. Бойко харесва Ор-
бан, иска да прилича на 
него, но е страхлив, както 
го определи Валери Си-
меонов. Завижда на Ви-
шеградската четворка, но 
не посмя да вкара руски 
рубли у нас за разлика от 
значително по-конфлик-
туващите със СССР по 

времето на социализма 
унгарци, поляци, чехи и 
словаци. Всички успяха 
да усвоят до десетина ми-
лиарда долара в енерге-
тиката си с благоволени-
ето на Путин. Затова пен-
сионерите им получават 
от 3 до 5 пъти по-високи 
пенсии от нас. 

Гербаджиите са слаба-
ци не само при решава-
нето на вътрешните ни 
проблеми, но и в между-
народен план. Външната 
министърка, бивша слу-
жителка в екипа на Плев-
нелиев, заема поста по 
странни съображения. Тя 
няма необходимите зна-
ния, квалификация и ди-
пломатически капацитет. 
Ведомството е превърна-
то в пасивен регистратор 
на събития. 

Не отричаме неве-
роятната способност на 

премиера да извърта не-
щата и винаги някой друг 
да е виновен за даден 
провал на калпавата, на-
значаваната от него ад-
министрация. Да вземем 
например отпускарския 
август. Парламентът

„ВАКАНЦУВА“
но Борисов е на своя 
пост, за да започват су-
трин новините с „благо-
родните му дела”. Пра-
вилно бащата на Петър 
от Пловдив вкара инва-
лидната количка на си-
на си в сградата на Ми-
нистерския съвет. Мла-
дежът с церебрална па-
рализа излезе от Бойко-
вата приемна просъл-
зен. Най-главният човек, 
властелинът на републи-
ката разговарял с него и 
обещал да помогне. Ед-
ва ли обаче е отговорил 
на въпроса, като „цару-
ва” 10 години, защо пода-
ниците в неравностойно 
положение са докарани 
до унизително, просеш-
ко състояние. Успокои и 
майките, разпъващи па-
латки зад парламента, с 
обещания за повече па-
ри догодина. Някаква ко-
мисия се опитва да скалъ-
пи нормален закон. През 
септември в Народното 
събрание ще спорят по 
него. После идва зимата, 
протестите ще намалеят. 
Децата с недъзи са с крех-
ко здраве и трябва да бъ-
дат на топло…

По темата с чумата лу-
пингите са невероятни. 
Опозицията била винов-
на – тя рушала държав-
ността. Президентът – съ-
що! Според седесаря ре-
негат Биков съществува-
ли три центъра за атака 
на кабинета. Първият бил 
на Цветан Василев. Той от 
Белград излъчвал фалши-
ви новини и финансирал 
медии, разрушители на 
стабилността. Пита се в 
задачата: защо за близо 4 
години извършителят на 

„престъплението на ве-
ка”, обвиняваният за кра-
дец на 4 млрд. лв. банкер 
не е изправен пред съда? 
Явно на управниците не 
им е изгодно той да ка-
же, притиснат до стена-
та, кой всъщност фалира 
КТБ и за какво са си го-
ворили в гаража на Бори-
сов. Въпросният враг ня-
ма сметка да бута прави-
телството, всяко следва-
що веднага ще го погне. 
Вторият враг била пре-
зидентската институция. 
Генерал Радев дори в из-
следванията на симпати-
зиращи на гербаджиите 
социологически агенции 
е с два пъти по-висок рей-
тинг от този на Борисов. 
Това, че проявява нетър-
пимост към безобразия-
та, че спира лобистки за-
кони и се отзовава на мъ-
ката на хората, е функци-

онално негово задълже-
ние. Ако не беше отишъл 
в Странджанския край, то 
случаят с избитите около 
4 хил. животни щеше тихо-
мълком да бъде заметен 
под чергата. Присъствие-
то му насочи медийните 
прожектори, за да се осве-
ти поредният тъмен ъгъл. 
Трети антиправителствен 
център бил на опозици-
ята. Тя използвала не-
доволството на различ-
ни съсловия да прокар-
ва политически амбиции. 
Ами такава е нейната съд-
ба. Дали пострадалите ов-
чари са гласували за БСП 
или не, е без значение. 
Към тях се постъпи не-
справедливо. Не бяха ин-
формирани по надлежния 
ред. Нямаше ги задължи-
телните според закона до-
кументи. Нахлу се в част-
ната им собственост. Из-
би се стока, непоказваща 
каквито и да било призна-
ци на заболяване. Реакци-
ята на Корнелия Нинова 
бе съвсем основателна. 
Още по-странно е обвине-
нието, че на Бузлуджа ли-
дерката на социалистите 
призовавала към борба. 
„Сякаш е 1923 г.!”, изпус-
на се виден гербаджия, 
притеснен от масовостта 
на събора. Както е тръг-
нало, може и да се стиг-
не до силово противопос-
тавяне. Когато властници-
те завладеят възможните 
начини да бъдат сменени 
по демократичен път, с 
избори, когато съмнени-
ята за честно гласуване са 
основателни, ще се наме-

рят луди глави да грабнат 
„камъне и дърве”. Рево-
люции в ХХI век са невъз-
можни. Няма да потекат 
реки от кръв. Нашенски-
ят капитализъм все още 
не се е изродил във фа-
шизъм. Но сме живи сви-
детели на горящия Пар-
тиен дом, на атакувания 
в съвета парламент, на ба-
рикадите по кръстовища-
та и т.н. Вярно, че 

ПАТЕНТЪТ 
е на десните. Седесарите 
се домогнаха до прива-
тизацията и собственото 
си обогатяване за сметка 
на всички останали по та-
къв начин. Но както е из-
вестно, и в момента сини-
те са извън възможността 
да хапват парчета от дър-
жавната баница. Място-
то е заето от Обединени-
те патриоти, които и да се 
бутат, и косите да си ску-
бят, няма да мръднат до-
броволно от там. Така че 
има кой да подпали по-
жара на бунта, да троши 
прозорци и прочее. Ин-
тересното е, че автентич-
ните десни, сменили шефа 
си Лукарски със значител-
но по-опитния Румен Хри-
стов, в момента са недо-
волни, също както и леви-
те, от Бойковото еднолич-
но командване. Но и раз-
личията са съществени. 
От „Раковски” 134 на по-
следния национален фо-
рум СДС определи, че об-
становката не е добра, но 
е стабилна. Сигурно би ня-
мат достатъчно средства 
за платената агитка, зато-
ва не подкрепят идеята за 
предсрочни избори. При-
зивът от Бузлуджа да се 
сваля правителството не 
им допада. Всекидневни-
те протести не говорят 
за стабилност. Но и ми-
тингите по жълтите паве-
та не отчитат напълно ог-
ромния гербаджийски по-
тенциал, лично заинтере-
сованата администрация, 
която ще провежда из-
борите дори те да са из-
вънредни. Служебният 
кабинет не може да сме-
ни кметската мрежа, Цен-
тралната избирателна ко-
мисия, полицията, Изчис-
лителния център, разпо-
лагащ с възможности за 
обобщаване на резултати-
те им. Излиза, че момен-
тът точно сега не е назрял. 

За да застанат в общ 
строй желаещите за про-
мяна, предстоят къртов-
ски труд и сериозни ком-
промиси. Иначе ГЕРБ ще 
подобри рекорда с чет-
върти мандат и това ще 
е окончателният край на 
парламентаризма и де-
мокрацията.

смяната на властта определя и държавниче-
ското поведение към света като цяло. изборите 
за европарламент след десетина месеца ще по-
кажат дали европейският съюз върви към разпа-
дане или напротив. в двата случая доброто от-
ношение към реалността Брикс е суверенно пра-
во, продиктувано от интересите на страната. 
Отричането мощта на обединението говори за 
ограниченост в мисленето. добре е тези, на кои-
то поверяваме следващото управление, да са мъд-
ри. иначе ще завещаем настоящата си бедност и 
на потомците!
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къде сте, Приятели?

Нека винаги 
да бъдем заедно!
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Поздравления за целия екип на в. „Пенсио-
нери”! Вече цели 15 г. с нетърпение очакваме 
всеки следващ брой на вестника. Заедно със 
съпругата ми прочитаме всички интересни ста-
тии и актуални новини от страната и чужбина.

Желаем ви да работите със същия ентусиа-
зъм, да продължавате да се развивате и да ни 
радвате нас, читателите!

семейство Назифе и сюлейман 
саросМаНови

Желаем ви да работите
със същия ентусиазъм

абонирайте се!

В картинната галерия на Силистра се проведе 
възпоменателна изложба на починали художни-
ци, а именно - Атанас Русев, Иван Василев, Илю 
Станчев, Кръстю Надарлийски  и Петър Чаушев, 
Йордан Господинов, Симеон Говедаров, Бедрич 
Бедросян, Валентин Райчев, Георги Георгиев, Ни-
кола Ковачев, Павел Метеоров, Георги Жеков и 
Йордан Маринов.

На изложбата присъстваха близките на худож-
ниците и много граждани. За дейността им говори 
директорът Йордан Колев. Близките също споде-
лиха спомени. Бяха изложени техни  платна. След 
като гостите разгледаха изложбата, бяха покане-
ни на коктейл. Така тези наши съграждани няма 
да бъдат забравени. Вечна да бъде паметта им и 
нашата благодарност към това, което са ни оста-
вили! Дълбок поклон!  йорданка ЖЕкова

На 19 май 1948 г. 
беше абитуриент-
ският бал на випуск 
1948 г. на девиче-
ската, тогава 
гимназия 
„ Н а н ч о 
П о п о -
вич”, в 
Ш у м е н . 
С р е щ -
нахме се 
след 20, 
30, 40, 
50 и 60 
г о д и н и . 
И з м и н а х а 
70 г., но поради на-
предналата възраст 
и различни заболя-
вания не можахме да 
се съберем. През те-

зи години ние бяхме 
във всички области 
на икономиката, нау-
ката, медицината - на-

всякъде, за 
д о б р о т о 

на Бъл-
гария.

С р е д 
н а ш и я 

випуск са 
проф. На-

д е ж д а 
С е й к о -

ва, проф. 
Лилия По-

пова - пиа-
нистка, Живка Рачева - 
преподавател във ВПИ 
„Константин Преслав-
ски”, и много други 
с различни професии.

Ето моите спомени в опит за стих:

Ех, години, години млади!
И след 70 години зная, че жалите
 за нашия Шумен…
Елате си веднага със спомените скъпи,
ще ви посрещна на гарата от влака,
ще помълчим пред нашето училище…
Ще отседнем на чешмата „Лъвчо”,
ще си побъбрим на клонестата пейка
и ще се върнем в нашата прекрасна младост…
Ще се разходим по любовната алея,
но старата хижа вече я няма,
мислено ще отпием шуменска бира,
с мезето старо кюфтенце на скара,
с мезето старо кебапче на скара…
Ех, години, години млади, 
върнете се при нас обратно!
Нека винаги да бъдем заедно!

Параскева йорДаНова,
 хIа клас, средната редица, последния чин.

дОстОен ЖивОт

Диамантени 
младоженци

29 юни беше вълнуващ 
ден за жителите на с. Чер-
ково, обл. Бургас. Повод 
за повишеното им настро-
ение бе 60-годишнината, 
или „диамантената сватба” 
на Димо Делев и Надежда 
Митева. В пенсионерския 
клуб – празнично подре-
ден, цареше напрежение, 
когато пременени, усмих-
нати, с цветя в ръце прис-
тигаха жителите на селото, 
дошли да уважат и поздра-
вят „виновниците” на тър-
жеството – диамантените 
„младоженци”.

Тържеството уважиха с 
присъствието си кметът на 
селото Радостина Петрова, 
бившия кмет Пенка Дане-
ва, секретарят на читали-
щето Русанка Пенева и др. 
С приветствено 
слово предсе-
дателят на 
п е н с и о -
нерския 
к л у б 
Е л е н а 
Чанко-
ва от-
кри тър-
ж е с т в о -
то. В при-
тихналата за-
ла се носеше гла-
сът на Елена, която благо-
дареше на семейството за 
тяхната всеотдайност към 
хората от селото, за тру-
довата им дейност, за лич-
ния им пример, положили 
много труд, за да служи то 
за образец. С пожелания 
за здраве и дълголетие тя 
поднесе от името на клу-
ба подарък на семейство-
то. Димо Делев благодари 
на поканените за уваже-
нието и присъствието им 
на тържеството, а Надеж-
да Митева ги поздрави с 
песен, която тя изпълни с 
много вълнение и чувство, 
и с топлия си алтов глас вля 
в душите им обич и нос-
талгия.

Обичана и уважавана е 
фамилия Делеви. Мнози-
на още помнят добрия сто-
панин, даровития майстор 
дядо Делю, който еднакво 
добре върти сърпа и лов-
ко бие с чука по наковалня-
та. Бащата на Димо Делев 
е и известен общественик. 
Участник в създаването на 
кредитната кооперация, в 
читалищната дейност, ак-
тивен член на БЗНС и като 
негов председател. Дълги 
години дядо Делю запоз-
нава младите хора със сел-

Там се родихме, 
там пораснахме, там 
по Илинден 1938 го-
дина животът ни съб-
ра. Пак по Илинден 
2003 г. смъртта ни 
раздели. 

Пак е Илинден – 
2018 година. Теб те 
няма, но след осем-
десет години пак усе-
щам дъха на пала-
марката, стария сърп 
и дъха на ръкойките 
на младото жито… 
Усещам сръчните ти 
ръце… Ръцете, кои-
то след залез слън-
це застилаха черга-
та върху стърнище-
то, на завет някъде 
между снопите. 

Под звездното не-
бе на Тангра вече-
ряме в планината на 
Стъргач. Не сме сами. 
Вечеряме и слушаме 
гласовете на Босилка и Витан, Николина и Асен, не-
веста Неда и батьо Ваньо. Открай време жетварите 
тук са посрещали Петровден, Илинден. Тук са но-
щували през лятото. 

Жетварските песни са изпети през деня. Жет-
варите жънат през деня, трупат ръкойки, връзват 
снопи, подреждат ги на армянки (купчини) и пеят. 
Вечер почиват, похапват си, пийват си студена во-

дица от Парахульовия чучур. Пред нас са Ловча, 
Гайтаниново, Тешово. От високо наблюдаваме как 
гаснат светлинките в селата. И песни се дочуват. 
Песни, различни от жътварски.

Ние, младите, научавахме по някоя градска пе-
сен от Неврокопския панаир. От тези песни сръч-
ната Илина Илиева обичаше да слуша и да придру-
жава солиста на следната песен:

Сложи главата си на моите гърди
и запей ми песента за нашата любов.
Пей ми, когато ний двамата с теб
вървяхме един до друг из гордия Пирин,
и ний ще бъдем навеки щастливи
и нищо няма да ни раздели…
След този балсам за душата и припева на щу-

рците се унасяхме в дрямка, заспивахме. 
Илинденката бързо се наспиваше, още в зората 

тя посрещаше слънцето с няколко реда ръкойки. 
Правеше го тихо, безшумно, без да ме събужда. Не 
ме будеше тя, будеха ме гривеците, дивите патки, 
слънчевите лъчи в утрото. 

През отминалите осемдесет години от нашия 
Илинден шестдесет и пет от тях рамо до рамо бях 
с илинденката. Обработвахме 40 декара наслед-
ствен имот, по-късно – в ТКЗС „Граничар”. Ниви-
те из Стъргач държавата ги залеси, с механиза-
ция не можело да се работи там. На Стъргач из-
буя половинвековна гора. 

Нивите на Стъргач са свързани с нашата мла-
дост, с люлките на нашата челяд. По Илинден днес 
две дузини внуци падат на колене пред светлата 
памет на своята баба Илина Илиева.

ския бит в 
с ъ з д а д е -
ната от не-
го семей-
на музей-
на сбирка. 
Имало как-
во да на-
учи Димо 
Делев от 
своя баща. 
Той израст-
ва в много-
людно се-

мейство. От малък поема 
в живота с труд и постоян-
ство. След като се завръща 
от  казармата, става пре-
подавател в Техникума по 
механизация на селското 
стопанство – гр. Карнобат.

Той е и изявен общест-
веник. Години наред е в ръ-
ководството на ТД „Орло-
вец”. Ръководител на гру-
пи за екскурзионно лету-
ване. Стотици млади хора 
е водил по Рила, Пирин, Ро-
допи, Витоша, Стара пла-
нина и др. Носител е на 
златен медал „Алеко” и от-
личник на БТС. След пенси-
онирането си се завръща в 
родното Черково. 

Неговата съпруга На-
дежда Митева е родена в 
с. Деветак в трудолюби-

во селско семей-
ство. Завърш-

ва фарма-
цевтика в 

С о ф и я , 
след ко-
ето за-
п о ч в а 
р а б о т а 
в Карно-

бат. Об-
лякла бя-

лата престил-
ка, тя не я сваля 

и досега. Повече от 60 
години мнозина помнят 
чаровната брюнетка, ко-
ято винаги усмихната и с 
внимание посреща стари 
и млади в аптеката и ги из-
праща с пожелание за оз-
дравяване. Надето, както 
всички я наричат, участ-
ваше активно в културния 
живот на Карнобат. Пяла 
е  в читалищния хор - в 
дуети или като солист, тя 
беше  душата  на алтовата 
партия. Участва активно в 
живота на туристическото 
дружество заедно със съ-
пруга си и също е отлич-
ник на БТС. След пенси-
онирането си не прекъс-
на трудовата си дейност. 
Дълги години тя практи-
кува професията си и в гр. 
Сунгурларе, а в последни-
те години и в момента  - в 
с. Екзарх Антимово. 

Семейство Делеви на-
правиха голямо дарение 
на читалищния етнограф-
ски музей в с. Екзарх Анти-
мово. Техните експонати, 
изработени от дядо Делю, 
допълват етнографската 
ни сбирка, чийто  портрет 
стои редом до екзарханти-
мовци с достойнство.

Б. ПраМаТаров

Дядо Борис гърНЕв, 
дом илинден, село Бойково, Пловдивско
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вие Питате - ние ОтгОваряме

Продължение от бр. 30
Откъде идват най-популярните изра-

зи, които използваме, например изра-
зът „изложи се като кифладжия” и други 
подобни, ни пита нашият читател йор-
дан василев от каспичан. Продължение 
по темата очаквайте в брой 34.

Следва

Защо казваме „изпаднал германец“?

ÊÀÒÎ ÊÎØÌÀÐÅÍ ÑÚÍ
Драга редакция,
От години съм абонат на 

в.“Пенсионери“. Чета много 
писма, в които хората споде-
лят своите болки и проблеми. 
Реших и аз да споделя моите. 
Вече няколко години живея в 
дом за стари хора не защото 
нямах свой, а липсата на обич 
и уважение ме принуди-
ха да се настаня в не-
го. Помагах за от-
глеждането на 
своя един-
ствен внук 
с мно-
го обич. 
С л у ч и 
се та-
ка, че 
синът 
ми и 
с н а -
х а т а 
се раз-
в е д о -
ха. Вну-
кът оста-
на да живее 
с бившата ми 
снаха. 

През годините до 
пълнолетието му ме на-
вестяваше редовно и споделя-
ше с мен своите детски радо-
сти и проблеми. 

Напредването на възрастта 
ми, а и сериозното ми сър-
дечно заболяване ме принуди-
ха да реша, че  ще бъде добре 
да прехвърля собствеността на 
жилището си на моя  обичан 
внук. Направих го. 

Две години продължих да жи-

вея спокойно в жилището, което 
съм закупила с много труд и ли-
шения заедно с моя покоен  съ-
пруг. Надявах се, че ще си отида 
от живота един ден, изпълнила 
своя човешки дълг и обгрижва-
на от моите любими същества. 

Но дълбоко съм се лъгала. 
Синът ми замина на работа в 
Русия и вече 8  години живее 
там. В един прекрасен ден вну-
кът ми се обажда и ме преду-
преждава да не излизам, за-
щото ще дойде у дома. Чаках 
го половин час, след което ми 
звънна отново и много  дълго 
и нашироко ми обясняваше не-

що и каза, че след 10 минути ще  
бъде при мен. Пристигна и ми 
обясни, че като собственик на 
жилището е сменил патрона от 
бравата на вратата и трябва да 
се изнеса и да постъпя в дом за 
стари хора. Дори беше уредено  
предварително и това. В този 
миг светът около мен се срути. 
Истината излезе наяве. Дока-

то сме разговаряли по те-
лефона, той е бил пред 

вратата и е сменял 
патрона на клю-

чалката. Не мо-
жех да повяр-

вам, че всич-
ко това ми се 
случва, стру-
ваше ми се 
като кошма-
рен сън. То-
гава разбрах, 
че алчността 

на моята би-
вша снаха го е 

накарала да за-
гърби благород-

ството и обичта си 
към мен. Ето това е 

моята голяма болка. Се-
га съм в старчески дом, ли-

шена от грижите на близките 
ми хора. 

Простила съм на моя внук и 
на бившата ми снаха. Споделям  
моята тъжна история, защото 
много възрастни хора, които 
четат този прекрасен вестник, 
могат да се поучат от нея. Не-
ка помислят, преди да пристъ-
пят прибързано да прехвърлят 
своето имущество.

Д. въргова, софия

В нашето чуждо-
поклонничество Гер-
мания има специал-
но място. Представа-
та за германеца е, че 
е педантичен, чист, 
спретнат и гладко из-
бръснат. Тази пред-
става много контрас-
тира със смисъла на 
израза за мръсен, 
окъсан и неугледен 
човек.

Един от варианти-
те за обяснение на 
израза би могъл да 
ни отведе към бойни-
те действия по вре-
ме на двете светов-
ни войни. Германия 
губи и двете, така че 
картината на немски 
войници, обезоръже-
ни и обезкуражени, 
разпасани и позагу-
били блясък, е нещо, 
с което сме свикнали. 
Изразът обаче пред-
хожда Втората све-

товна война 
и със сигур-
ност е по-нов 
от Първата 
световна вой-
на. Намираме 
го например 
при Йовков в 
разказа „Се-
рафим", пуб-
ликуван през 
1935 г. Йов-
ков обаче не 
го е измис-
лил. Той са-
мо го употре-
бява в смисъ-
ла, в който и 
ние днес го 
използваме. „Поми-
слих, че плашилото 
от даскал Тодорова-
та бахча иде насам. 
Да те вземе мътна-
та, да те вземе. Ми-
сля си: какъв ще е 
тоз изпаднал герма-
нец." Любопитното е, 
че Йовков за втори 

Отец Ангел
О т е ц 

А н г е л 
Тонев е 
енорий-
ски све-
щеник в 
родното 
ми село 
Церово, 
П а з а р -
д ж и ш -
ко. Той 
е стопа-
нин на 
черков-
ния храм 
„Свети Георги”, който е на повече от 160 години. 
Черквата е обявена за паметник на културата още 
през 1974 г. Освен в храма в с. Церово той е ено-
рийски свещеник и в селата Лесичево и Калугерово.

Основните му усилия още в първите години на 
служене бяха насочени към поддържането на хра-
ма. С негово лично участие бе извършен основен 
ремонт. Построен бе заслон и художествено офор-
мена чешма в черковния двор. Погледа привличат 
декоративните храсти и цветя, засадени в него. Вече 
18 години отец Ангел се старае да дава личен при-
мер за духовен живот. С поведението си той всява 
уважение сред богомолците. Църковните служби 
са изпълнени със съдържание, вяра и поука. Тук 
хората слушат тържествени църковни песнопения. 
Отецът ежегодно разработва график на богослуже-
нията по храмовете и го поставя на видно място.

Отец Ангел е роден през 1973 г. в с. Калугерово. 
Родителите му бяха интелигентни, добри специали-
сти и общественици. Завършил е двeгодишен курс 
за свещеници към Софийската духовна семинария 
и Богословския факултет в СУ ”Климент Охридски”.

Хората в селото го обичат, защото той е съпри-
частен с болката на всеки от жителите му. В рабо-
тата си е подкрепян от семейството си. Съпругата 
му е директор на детската градина в с. Калугерово. 
Имат две деца - Петко и Радина.

Огромна болка за отец Ангел е, че селата посте-
пенно се обезлюдяват и че хората живеят все по зле.

Николина сЕрДарова, с. Церово

път използва израза 
„изпаднал германец", 
този път в друг раз-
каз от сборника „Жен-
ско сърце", откъдето е 
и „Серафим". Разказът 

е „Свирач на флейта". 
„Вампир ходи из се-
лото, докторе, за не-
го приказваме. Един 
изпаднал германец е 
дошъл в наше село. 
Какъв вятър го е до-
вел насам, не знам."

На това място ве-
че може да се напра-

ви заключението, че 
изразът има широко 
разпространение, ма-
кар че Йовков със си-
гурност е допринесъл 
за него. Там е работа-

та, че към 1935 г. гер-
манците не са изпад-
нали. Йовков, разби-
ра се, като участник 
във войната позна-
ва поражението на 
германците, но също 
така знае и кризата, 
която настъпва там 
след края на бойни-

те действия. Ето как 
изпадналият герма-
нец е по-скоро ци-
вилният, отколкото 
военният. Това е чо-
векът, изгубил всич-
ко. Съществува тео-
рия, която препраща 
изпадналите герман-
ци дори край дунав-
ските ни градове, къ-
дето достигали хора 
в търсене на работа. 
Масовостта на това 
явление е спорна, че 
чак да влезе в народ-
ните фразеологиз-
ми. По-скоро става 
дума за информаци-
онния поток, който 
разказва за криза-
та в Германия и хи-
перинфлацията им и 
който идва при нас. 
Така в очите на бъл-
гарите довчерашни-
ят съюзник Герма-
ния губи от ембле-
матичния си ореол 
на спретнат, работ-
лив, чист, образец 
на подражание и се 
превръща малко или 
много в карикатурен 

образ.
Дали става въ-

прос за въображе-
ние, подкрепено със 
снимков материал от 
вестниците, или за 
реални немци, кои-
то достигат България 
в търсене на рабо-
та, е много спорно. 
Но не е толкова съ-
ществено. Изразът 
е някъде от онова 
време, между войни-
те, макар да е по-ра-
нен от 1935 г., кога-
то Германия вече е 
във възход. Но така 
или иначе действие-
то в сборника „Жен-
ско сърце" се разви-
ва по-рано и лафът е 
свидетелство за това. 
Той е останал устой-
чив и до днес, макар 
че какви неща точно 
влагаме сега в него, 
си е „наша работа". 
Изпаднали германци 
почти не виждаме, 
освен ако не прека-
лят с напитките по 
Черноморието.

дом за стари хора не защото 
нямах свой, а липсата на обич 
и уважение ме принуди-
ха да се настаня в не-
го. Помагах за от-
глеждането на 
своя един-
ствен внук 
с мно-
го обич. 
С л у ч и 

предварително и това. В този 
миг светът около мен се срути. 
Истината излезе наяве. Дока-

то сме разговаряли по те-
лефона, той е бил пред 

вратата и е сменял 
патрона на клю-

чалката. Не мо-

ха. Вну-
кът оста-
на да живее 
с бившата ми 

През годините до 
пълнолетието му ме на-
вестяваше редовно и споделя-

вам, че всич-
ко това ми се 
случва, стру-

че алчността 
на моята би-

вша снаха го е 
накарала да за-

гърби благород-
ството и обичта си 

към мен. Ето това е 
моята голяма болка. Се-

га съм в старчески дом, ли-
шена от грижите на близките 
ми хора. 
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Роден край

Славно място е земя-
та край Кукленския ма-
настир. Не само заради 
аязмото с лековита во-
да, съградена в чешма, 
над която бдят образи-
те на двамата братя без-
сребреници Козма и Да-
мян. Това е място, което 
и до днес помни стъпките 
на обикновени хора, кои-
то историята им ги е на-
правила герои, знаем ги 
и днес съдбите, любовта 
и смъртта им. Оставената 
от тях следа като по чудо 
не е заличена от вълните 
на времето и от мътил-

ката на робството. Висо-
ки стени ограждат мана-
стира и го пазят от днеш-
ни злосторници. Вътре е 
тихо, сякаш замислено за 
събитията, които помни 
времето. 

Припомня ми образи 
от култовия филм „Козият 
рог”. Както много други 
подобни истории, които 
паметта все още задър-
жа и предава. Ако бяхме 
в друга географска шири-
на, щяхме да направим от 
историята на Караиван и 
Караиваница, от дъщеря 
им – отмъстителката Ма-
рия, наши национални 
герои. Както във Верона 
имало уж къща на Жулие-
та с прочутия балкон, към 
който се тълпят милиони 
туристи, за да видят мяс-
тото на голямата, но из-
мислена от Шекспир лю-
бовна история на Ромео 
и Жулиета. Тук, в Куклен-
ския манастир витае спо-
менът на една истинска 
любовна драма и на съ-
сипани житейски съдби 
в почерняло от робство 
и насилие време. Ако къ-
щата на Жулиета е измис-
лица, то мястото на наша-
та история е истинско и 
автентично. 

Няма българин, кой-
то да не знае история-
та от „Козият рог”, да не 
е гледал или поне чувал 
за филма на Методи Ан-
донов. За няколко поко-
ления българи този рог 
от коза е нещо като знак 
за възмездие, сакрален 
символ за провидение и 
правосъдие на потисна-
тия човек. Тази история 
идва до нас от дълбини-

те на турското робство и 
прекосява мъглата на за-
бравата, оцелява сред сто-
тиците хиляди други дра-
матични съдби, с които е 
изпълнена старата ни ис-
тория. В книгата си „Ди-
ви разкази”, която включ-
ва и този, Хайтов споме-
нава, че е чул тази исто-
рия като малък от мона-
ха Аврикий, въведен в мо-
нашество от същия служи-
тел на Бога, пред когото се 
изповядал Караиван. Ста-
рият свещеник не опазил 
тайната на изповедта, не 
го сдържало и разказал на 

послушника страшната и 
кървава история. Зато-
ва вероятно бил изгонен 
от Кукленския манастир. 
Чул Хайтов тази история 
от монаха, който прежи-
вявал като отшелник око-
ло манастира, забравен от 
хората, а вероятно и от Бо-
га, само на няколко кило-
метра от родното село на 
писателя Яврово. След го-
дини написва историята в 
няколко странички, но ре-
жисьорът Методи Андо-
нов настоява да направи 
от нея филм. И до днес в 
Куклен разказват истори-
ята почти като легенда. 

Според местните кра-
еведи и историци аязмо-

то край Кукленския ма-
настир през древността 
било център на светили-

ще на тракийското племе 
беси. Всъщност първона-
чално така наричали кас-
тата на тракийските жре-
ци, посветени в божест-
вените тайни. Тук в мана-
стира допреди тридесе-
тина години лекували хо-
ра с психични страдания. 
Техни истории били запи-
сани в книгата за гостите 
на обителта. Около тях от 
най-старо време до днес 
витаят още легенди за съ-
кровища, карти, кървави 
делби и вендети. Тради-
цията за лекуване с вода 
от свещения извор се за-

пазва в Кукленския мана-
стир до началото на 70-те 
години на миналия век. В 
двора на манастира е по-
гребан и един 
знатен турски 
паша. Мона-
сите разказват 
и неговата ис-
тория, чули я 
навремето от 
н а й - с т а р и т е 
братя. Според 
тях в манасти-
ра излекува-
ли дъщерята 
на този виден 
султански чо-
век. Той дарил 
щедро обител-
та и я пазел от 

нашест-
в и я т а 
на раз-
бойни-
ци и от 
безчин-
с т в а т а 
на тур-
ския ас-
кер. В 
о н е з и 
смутни 
д а л е ч -
ни вре-
м е н а 
п а ш а -
та ре-
шил да 
я пред-
п а з в а 
от на-
б е з и т е 
на свои 
и чуж-
ди до-

ри и след смъртта си. По 
негова последна воля бил 
погребан в двора на ма-

настира. Така никой тур-
чин нямало и да помисли 
да посегне и разруши та-
зи света обител. Днес за 
всичко това разказва над-
писът на надгробния ка-
мък на пашата.

Самият манастир е ос-
нован по време на Второ-
то българско царство око-
ло целебния извор. Спо-
ред някои изследователи 
духовната обител е по-
строена от грузинските 
братя Григорий и Абасий 
Бакуриани, основатели на 
Бачковския манастир. По 
време на царуването на 
цар Иван Александър ма-
настирът е известен с кни-
жовната си школа, култур-

ното си влияние и с леко-
витите си води.

Наименованието на 
Кукленския манастир 
е „Свети безсребрени-
ци Козма и Дамян”, на-
ричан от местното на-
селение „Свети врачо-
ве”. Според запазен кти-
торски надпис на аязмо-
то някога е носил и име-
то „Свети безсребрени-
ци”. Духовната обител е 
в чудно красива долина 
в Белоречковския рид на 
дела Чернатица в Запад-
ните Родопи, на хвърлей 
разстояние от село Кук-
лен. 

Лечебните 
практики 

на монасите
В района някога е 

имало няколко църкви 
и църковни обители и 
в тях монасите се зани-
мавали с целебни прак-

тики, познавали добре 
много болести и умее-
ли да ги церят. Хората 
говорели за тях, че до-
бивали дарбите си сви-
ше, след като се моле-
ли дълго пред светите 
икони, и след като пре-
ди това се очиствали 
чрез пост и молитви тя-
ло и душа, като се от-
ричали за в бъдеще от 
светския живот.

 Водата, която изви-
рала край село Куклен 
и в местността Баните 
край Наречен, в древ-
ността помагала на “бе-
соумните” да се излеку-
ват и освободят от ду-
шевни и телесни стра-

дания. Тази вода наис-
тина била неприятна на 
вкус, защото е тежка и 
не пивка, но изключи-
телно подходяща за ду-
шевни и неврологични 
заболявания. Или как-
то наричали този симп-
том монасите - “обхва-
нат от лоши духове”. В 
благ и дълъг разговор 
те говорели на своите 
миряни, че човек е съз-
даден по образ и подо-
бие Божие, че следова-
телно би трябвало да е 
благ и добронамерен. 

Но обхванатите от ло-
ши духове се разболя-
вали от болести на нер-
вите и на ума и към тях 
прибягвали към сурови, 
но успешни практики. 

Привързвали ги с хал-
ка в притвора и така ги 
принуждавали да слу-
шат целодневните мо-
нотонни песнопения на 
монасите. Привързани-
те постепенно се отпус-
кали и заспивали изце-
лителен и продължите-
лен сън. След премина-
ване на първия тежък 
сън окъпвали болния, 
подстригвали го късо - 
независимо дали е же-
на или мъж - и го оста-
вяли да живее сред хо-
рата. Обаче забранява-
ли на всички да говорят 
на болния какво е пре-
живял и колко болен е 
бил. Като част от тера-
пията било да бъде на-
товарван с тежък физи-
чески труд. Резултатите 
били удивителни. В по-
вечето случаи болният 
се оправял постепенно. 
Но ако това не се полу-
чело, то тогава цялата 
терапия се повтаряла, 
докато бъде достигнат 
благоприятният резул-
тат. Монасите тук били 
много мъдри и знаещи 
хора. Те познавали ос-
вен това много тайни на 
природата, използвали 
билки и хиляди начини 
на тяхното приготовле-
ние. Твърдели напри-
мер, че е добре да се яде 
чесън по всяко време на 
годината. Той е универ-
сално лекарство за 77 
болки. А медът се счи-
тал за първенствуващ 
и начело на лечебната 
им природна аптека. Те 
знаели, че въздейства 
успешно на 99 страда-
ния на тялото и душата.

Олтарът

Пред аязмото

кадър от филма  „козият рог“

в наше време светата обител е обявена за па-
метник на културата и е обновена. сега манасти-
рът е действащ, с храмови празници на 1 ноември и 
на 1 юли.  всички тези легенди, митове и предания, 
както и днешния облик на кукленския манастир на-
учих, видях с очите си, поклоних се заедно със сто-
тиците хора, които всеки ден прииждат дотук, за 
да измолят светите врачове за изцеление на душа-
та и тялото от различни болести.

Дарина НЕНова
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От стр. 1
 Георги Янев и оркестър „Орфей” по-

ставиха невероятен финал на първо-
то издание на празника на народното 
творчество пред гостите на събитието, 
дошли от различни населени места, за 
да видят и чуят най-големите звезди на 
народната музика у нас. 

Фестивалната програма започваше 
от сутринта. През целия ден и вечер-
та всеки можеше да опита вкусни спе-
циалитети от българската национална 
кухня и да се разходи из изложението 
на традиционни стоки, храни, напитки 
и занаяти в градския парк. Конкурсна-
та програма отново бе на две сцени. 

За първи път беше представен „Гла-
веж“ – фрагмент от банската сватба. 
Представители от Народно читали-
ще „Никола Вапцаров – 1894“ с хоре-
ограф Десислава Баханова, сценарий 
Мария Пицина и музика Димитър Ка-
сапинов демонстрираха обичая, обле-
чени в традиционни фолклорни дрехи. 
Главежът започна от входа на градския 
парк, мина през цялото изложение на 
„Фолклорна магия“, съпроводен от из-
пълнение на гайда на живо. 

За финал сватбарите се качиха на 
сцената и продължиха с въвеждане на 
булката в новия й дом. Демонстрация-
та завърши с кръшни хора под музика-
та на банската песен.

„Фолклорна магия“ в Банско
След главежа в обедната концертна 

програма участие взеха талантливите 
сестри Ива и Велислава Костадинови. 
Популярни изпълнителки продължиха 
празника с песни от пиринската фол-
клорна област и включиха всеки гост в 
голямото хоро. 

На фестивалната сцена се качи и на-
родната изпълнителка Бинка Добрева, 
която бе част и от журито, под акомпа-
нимента на акордеониста Александър 
Райчев. Солистката на „Мистерията на 
българските гласове“ получи любовта 

на всички посетители на събитието с 
най-обичаните песни на България.

След представянето на самодейците - 
победители в конкурса за пеене, свире-
не, танци и демонстрация на обичаи, ве-
черната музикална програма  продължи 
с появата на „Банските старчета”. Мест-

ната формация представи типични за 
региона песни и повдигна още пове-
че настроението на всички посетители.

В празника на народното творчест-
во участие взе Илиян Михов – Барове-
ца, също част от фестивалното жури в 

На 3 юли 2018 г. 
след кратко бо-
ледуване почи-

на Надежда Аджова,  
половинката от сес-
три Аджови. Най-по-
пулярните и обичани 
изпълнителки на ста-
ри градски песни и 
автентичен български 
фолклор – сестрите Вя-
ра и Надежда Аджови, 
са родени в Самоков в 
семейството на изкус-
ния майстор сладкар 
Коста Аджов. 

Близначките дошли 
на този свят нежела-
ни, защото родители-
те им вече имали 3 де-
ца. Постепенно обаче 
двете сестри, родени 
с 15-минутна разлика, 
станали галеничките в 
семейството. Израсна-
ли в родния си град, 
те били на 5 годинки, 
когато запели в дует. 
В 9 клас се явили на 
прослушване в ради-
ото. Харесали ги мно-
го и ги поканили да на-
правят първите си за-
писи. Пеят народни и 
стари градски песни, 
откакто се помнят. За 

първи път излизат на 
голяма сцена в Пар-
тийния дом. Майка им 
е на първия ред и пла-
че от вълнение. Аком-
панира им един от 
най-големите оркес-
три в България – този 
на Коста Колев. Пуб-
ликата ги харесва и ги 
вика на бис, а те имат 
само две песни. Така 
тръгва певческата им 
кариера.

Семейството им е 
голямо и многоли-
ко – кулинари, певци, 
спортисти... По-голя-
мата им сестра Елена 
им разкрива красота-
та на народните пес-
ни. „Пеехме край го-
рата, дърветата ни бя-
ха първата публика, а 
и децата от махалата.”  
Когато двете им по-
големи сестри и брат 
им тръгвали из Само-
ков да правят серена-
ди, ги вземали със се-
бе си. „Тиха, приятна 
лятна  нощ, пращам ти, 
мили, лека нощ”, пеели 
Вера и Надя, след кое-
то веднага ги пращали 
вкъщи да лягат да спят. 

Момичетата се допъл-
ват и не могат една без 
друга. Ако някоя от 
тях си забрави текста, 
а това се било случва-
ло неведнъж, сестрич-
ката й ведна-
га й подава-
ла реплики-
те. На въпрос 
с повече вя-
ра или пове-
че надежда 
са изпълне-
ни дните им, 
двете в един 
глас отгова-
рят, че вървят 
ръка за ръка. 
Случвало се 
в момент, ко-
гато Надежда 
падне духом, да чер-
пи сили и вяра от Вя-
ра и обратното. Нико-
га обаче не изпадали 
в „дупка” едновремен-
но, мъката делели на 
две, а радостните ми-
гове носели двойно 
щастие за сестрите. 

Гласовитите близ-
начки стават популяр-
ни с песните „Айде лег-
нала е Лиляна” и „Мо-
ре, много ми я хвалят” 

едва 16-годишни. Из-
пълненията им стават 
хит, а през 1963 г. пе-
челят наградата за ду-
ет на България с песен-
та „Мари Румено”. 

Без „Канят ме, ма-
мо, на тежка сватба” и 
„Трендафилът мирише” 
не минава нито един те-
хен концерт. Работили 
са заедно с Борис Кар-
лов, Коста Колев, Мишо 
Гюров, а любим певец 
им е Костадин Гугов. 
Благодарение на съд-
бата рано се срещат на 
сцената с големи име-
на като Мита Стойчева, 
Гюрга Пинджурова и те 
им дават добър старт.

През годините сестри 

Аджови изнасят стоти-
ци концерти в страна-
та и имат многобройни 
гостувания в чужбина – 
Австрия, Италия, Фран-
ция, Либия, Русия. Нито 
за миг обаче не поми-
слят да напуснат Бълга-
рия: „Защото сме родо-
любки”, заявяват двете.

През 60-те и 70-те 
години на миналия век 
близначките са отдаде-
ни на народните песни. 
Около началото на 80-

те години започват из-
явите им и като изпъл-
нителки на стари град-
ски песни.

 Двете не ходели ви-
наги еднакво облече-
ни.  Предпочитали раз-
личното облекло, но хо-
рата пак не ги познава-
ли. Свикнали сме, до-
ри самите ние не мо-
жем да се разпознаем 
на снимките си от мла-
дини. Имаше едно мом-
че, сваляч на гимнази-
ята в Самоков. Всички 
момичета бяха негови. 
И той си хареса едната. 
Ние ходехме на срещи 
с него, като се редува-
хме. Накрая му казахме 
и той вика: „Това е хуба-

ва игра, дай да я про-
дължим“, спомнят си 
близначките. „Истината 
е, че много ни бъркаха, 
дори татко, единстве-
но мама никога не се 
заблуждаваше кое мо-
миче е Надя, кое Вяра.“ 
Двете разказаха, че фа-
милията им произлиза 
от техния дядо, който е 
ходил на Божи гроб – на 
аджилък. "Мечтата ни 
беше да отидем и ние 
на Божи гроб. Един ден 

се обади една българка 
от Израел и ни покани 
на изяви.” Близначките 
се омъжват по едно и 
също време. Залюбват 
млади офицерчета от 
Самоков. "Те бяха мла-
ди и хубави, но и ние 
бяхме хубавички", с ус-
мивка признават. Пър-
во Надя, после Вера се 
задомява. Раждат де-
цата си през 2 месеца. 
Децата ни бяха плану-
вани, но не момичета, 
уточняват близначките. 
"Не сме търсили да ни е 
еднакъв животът. Това 
е Божие решение, съд-
ба. Животът ни събра с 
двама колеги - офице-
ри. Имаме по една дъ-
щеря - филоложка. Гос-
под така е решил", спо-
делят сестри Аджови. 

На въпроса  какво е 
за вас песента сестри 
Аджови отговарят:

„Нашият живот. Ако 
пак се родим и имаме 
талант, пак бихме из-
брали музиката и бихме 
тръгнали по същия път. 
Въпреки че не е чак та-
кава райска градина пе-
енето. Животът на певе-
ца е песен, но не е никак  
лесен. Има своите нес-
годи. През цялото вре-
ме нас ни е крепяла пуб-
ликата, която много ни 
обича и ни е била из-
ключително вярна. И 
ние сме отвръщали с 
тази обич, затова се за-
държахме толкова го-
дини на сцената. Взаим-
на е обичта. Животът в 
нищо не ни е пощадил, 
но Бог ни е давал мно-
го, за което сме изклю-
чително благодарни.”

Сестри Аджови: Животът  
в нищо не ни е пощадил

конкурсната програма. Освен с народ-
ни песни познатият на всички изпъл-
нител зарадва гостите с изпълнение 
на кларнет.

След него на сцената излезе дос-
толепната Гуна Иванова. Певицата на 
народа изпя част от най-обичаните 
свои песни заедно с танцова форма-
ция „Майсторите на танца“. Звездата 
поздрави присъстващите с фолклор-
ни композиции от Пиринския край и 
смая банскалии с акапелно изпълнение 
на песента „Пуста младост“, характер-
на с типична за региона изключително 
трудна орнаментика. 

Гвоздеят на програмата бяха професи-
оналистите от оркестър „Орфей“ и Геор-
ги Янев. Виртуозите на народния фолк-
лор с богата музикална програма заба-
вляваха гостите близо два часа. С много 
познати и любими песни, хора под раз-
лични ритми, вкусни специалитети и тра-
диционни напитки беше сложен и гран-
диозният финал на първото издание на 
Националния фестивал за народно твор-
чество „Фолклорна магия“, Банско.

По време на трите фестивални дни 
в конкурсната програма на „Фолклор-
на магия“ участие взеха над 1600 са-
модейци от различни краища на Бъл-
гария. Те демонстрираха традициите 
и народната музика на страната, об-
лечени в автентични носии и накити. 

със светла караджова
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Интересни факти 
за банския костюм

ÏÐÈ ÁÐÚ×ÊÈ

Изобретения, които 
промениха света

ва титла, но и гей. Не-
известно кое от двете 
разгневило Елизабет 
повече, но тя го изго-
нила една година след 
сватбата. Голямата лю-
бов на живота й си ос-
танали конете й, как-
то сама казвала, с тях 
имала много по-голям 
късмет, отколкото с 
мъжете, просто защо-

то ги обичала повече.
 Елизабет Арден по-

чинала на 88 г., само 
с няколко месеца раз-
лика от най-голямата 
си съперница – Хеле-
на Рубинщайн. Непри-
мирими врагове при-
живе, двете останали 
завинаги безсмъртни 
в историята на козме-
тиката.

През 1912 г. амери-
канските жени протес-
тирали с искане да им 
се разреши да гласу-
ват. Участничките в де-
монстрациите, нарече-
ни "суфражетки", носе-
ли яркочервено черви-
ло, с което лично Ели-
забет арден ги снаб-
дявала. По онова вре-
ме се гримирали глав-
но артистките и леките 
жени и яркото червило 
Elizabeth Arden стана-
ло символ на еманци-
пацията. Самата Елиза-
бет Арден била извою-
вала всичко в бизнеса 
си съвсем сама и вяр-
вала, че жените са сил-
ни и трябва да са равни 
на мъжете.

Родена с името Фло-
рънс Найтингейл Греъм 
през 1878 г. в Канада, 
бъдещата мадам Арден 
учила за медицинска 
сестра, но така и не за-
вършила, а заминала за 
Ню Йорк. Първата й ра-
бота там била като ка-
сиерка в един козмети-
чен салон. Любознател-

ната Флорънс помоли-
ла собственичката да й 
позволи да се обучава и 
започнала внимателно 
да учи всички тайни на 
козметичните процеду-
ри – масажи, маски, кре-
мове, масла.

 Когато салонът вече 
не можел да й предло-
жи нищо повече, тя взе-
ла от чичо си 6000 дола-
ра заем и открила свой 
собствен салон. Там 
благодарение на ле-
гендата за тайнствената 
собственичка, която пъ-
тува по света, за да съ-
бира тайните на красо-
тата от далечни страни, 
се родило името Елиза-
бет Арден. Елизабет би-
ло името на кралицата, 
както казвала Арден, 
има две кралици - ед-
на на Англия и една на 
козметиката.

 Още от самото нача-
ло Арден държала всич-
ко в салоните й да е с 
най-високо качество и 
да се забелязва.  Чер-
вената врата е тяхна за-
пазена марка и до днес.  

Самата Елизабет върше-
ла абсолютно всичко, 
когато трябвало да се 
спестят средства – при-
готвяла кремовете, по-
някога дори миела по-
да, но опаковките и ре-
кламите на продуктите й 
се правели само от най-
добрите художници. Тя 
първа започнала да из-
писва върху опаковките 
своето име с големи бук-
ви и така всяка кутийка 
била малка реклама.

 Елизабет Арден вяр-
вала, че добрата козме-
тика не само разкрася-
ва, но и лекува – държа-
ла нейните продукти да 
съдържат най-доброто 
от науката и природна-
та козметика. Тя измис-
лила понятието total 
look – лак, червило и 
руж в една цветова га-
ма. Също на Арден дъл-
жим поетапната грижа 
за кожата – почиства-
не, тоник, овлажняване 
и подхранване. Тя из-
мислила първите СПА 
салони. Нейно изобре-
тение била и първата 

водоустойчива спира-
ла. Първа се досетила, 
че жените имат нужда 
от малки по размер 
продукти за пътуване, 
а също първа органи-
зирала сесии за гри-
миране на клиентките 
в големите магазини. 

 Отдадена изцяло 
на бизнеса си, който 
през 20-те години на 
миналия век станал ог-
ромен и обхващал ве-
рига салони от двете 
страни на океана, Ели-
забет Арден не преус-
пяла в личния живот. 
С първия си съпруг 
живяла 17 години, ка-
то той работел в ком-
панията й през цяло-
то време, но на запла-
та. Елизабет обичала 
да му напомня, че е са-
мо служител, а компа-
нията е нейна. Унизен, 
мъжът й избягал да ра-
боти за Хелена Рубин-
щайн – най-голямата й 
съперница. Вторият й 
съпруг - Михаил Евло-
нов, руски княз, се ока-
зал не само с фалши-

Êðàñîòàòà  å   âúòðåøíà  íåîáõîäèìîñò

Продукти: 50 г бадемови 
трици, по 12,5 г яйчен жъл-
тък и глицерин, 10 мл спирт, 
1 г тимол и 1,5 г камфор 

Приготвяне: съставки-
те се разбъркват с вода до 
консистенция на паста. Тя 
се нанася върху бръчките, 
изчаква се час и половина, 
след което лицето се изми-
ва и се подсушава. 

С тонизираща течност
 1 л вино се налива в дълбок сух 

съд с 30 г лайка, 20 г мента, 10 г роз-
марин и 20 г салицилова киселина (фин 
прах). сместа престоява в съда 15 дни, 
прецежда се и течната част служи за 

внимателно изтриване ко-
жата на лицето всяка вечер. 
Правят се 15 процедури. ле-
чението може да се повтаря 
многократно.
 разтворете 1 с. л. карто-

фено нишесте в 1/2 ч. ч. вода, 
добавете 1/2 ч. ч. вряла вода 
и варете сместа, докато ни-
шестето се сгъсти. след ка-

то леко се охлади, добавете 4 с. л. пре-
сен сок от моркови и 1 с. л. заквасена 
сметана. Маската трябва да нанесете 
на тънък слой за половин час, след то-
ва изплакнете с топла вода. рецепта-
та е подходяща при дълбоки бръчки.

Представяме само някои от 
нещата, за които едва ли знае-
те, че са изобретени от жени. За-
щото, ако трябваше да разказ-
ваме за всички, трябва да напи-
шем многотомен алманах.

 Бирата. Според изследването на 
историка Джейн Пейтън най-ранни-
те доказателства за нея дати-
рат отпреди хиляди го-
дини и произхождат 
от Месопотамия. 
По това време 
тя се е праве-
ла в домаш-
ни условия 
и именно 
жените са 
първите пи-
вовари в ис-
торията. Така 
че помислете, 
преди да твър-
дите, че бирата е 
мъжко питие.

 системата за цен-
трално отопление. Алис Паркър 
е първата, измислила система за за-
хранвано с газ централно отопле-
ние през 1919 г. Макар че нейният 
дизайн никога не е бил приложен 
на практика,  тя е първият изобре-
тател, на когото хрумнало да из-
ползва природен газ за отопление 
на личния й дом. Нейното творе-
ние е вдъхновило всички модер-
ни системи за централно отопле-
ние. Ако знаеше обаче какво ще на-
прави „Топлофикация“ с него сто-
тина години по-късно,  със сигур-
ност щеше да изгори всичките си 
разработки.

 видеонаблюдението. Мари Ван 
Бритън Браун, чернокожа жена, па-
тентовала през 1969-а изобретени-
ето си CCTV (система за затворе-
на телевизионна сигурност), позна-
то у нас като „видеонаблюдение“. 
Тя  целяла да помогне на хората 

да осигурят собствената си сигур-
ност, тъй като полицията реагирала 
много бавно на призиви за помощ в 
квартала й в Ню Йорк. Нейното из-
обретение е в основата на съвре-
менните системи за видеонаблюде-
ние, използвани днес за домашна 
и обществена сигурност. Макар да 

го е направила с добри 
намерения, ед-

ва ли щеше да 
допадне на 

 Д ж о р д ж 
Оруел.

 ра-
д и а -
ц и -
я т а . 
Мария 
Кюри е 

най-из-
вестната 

жена учен 
в историята. 

Тя открива ра-
диацията, с което 

отваря безброй врати към 
технологията. Без това животът ни 
днес не би бил същият. Затова по-
лучава не една, а  две Нобелови на-
гради, което я прави единствената 
жена в света с толкова награди и 
единствения учен въобще, получил 
две признания в различни сфери - 
физика и химия. Загива от собстве-
ното си изобретение  (прекомерно 
облъчване от радиация, причини-
ло левкемия).

Монополи. Най-известната бор-
дова игра и до ден днешен е роди-
тел на всички толкова популярни 
днес настолни игри. Изобретена е 
от Елизабет „Лизи“ Меджик, която 
я патентова през 1903 г.

 Миялната машина. Джоузефин 
Кохранен разработва през 1887 г. 
първата търговско успешна съдо-
миялна машина заедно с механика 
Георги Бътърс.

Най-скъпият бан-
ски костюм в света. Той 
е с миниатюрни бикини, 
които струват 30 мили-
она долара. Проектиран 
е от Сюзън Розен. Бики-
ните имат в центъра си 
повече от 150 карата 
безупречни диаманти, 
поставени в платина.
Най-голямото де-

филе само по бикини в 
света се състоя на 9 но-
ември 2009 г. Облечени 
само в бикини, 287 мо-
мичета излязоха в Йо-
ханесбург, Южна Афри-

ка, за 
да по-
вишат 
о с в е -
д о м е -
ността 
за рака 
на гър-
д а т а , 
к о й т о 
засяга 
е д н а 

на всеки 30 южноафри-
кански жени.
Един от първите 

костюми за мъже се 
появява през 1932 г. и 
е наречен „Топър“. Мо-
жело е да се скъсява. За 
съжаление мъжете, ко-
ито са избирали по-къ-
сия вариант, често са би-
ли арестувани за непри-
лично поведение.
Прашките са неза-

конни в Мелбърн, във 
Флорида също, от януа-
ри 2005 г. Наказанието е 
глоба от 500 долара или 

60 дни затвор.
През 1907 г., ко-

гато австралийската 
плувкиня Анет Келер-
ман (1887-1975) излиза 
на плажа с цял бански, 
който е разкривал ръце-
те и краката й, тя бързо 
е арестувана за непри-
лично поведение пред 
възмутените погледи на 
наблюдателите.
 През 1921 г. про-

изводителят на бански 
костюми Jantzen реша-
ва да промени терми-
на „бански костюм“ на 
„плувен костюм“, за да 
оправдае своите моде-
ли – по-разкриващи ат-
летичните форми на тя-
лото на жените с при-
лепнал дизайн и напо-
добяващ трико.
 През хVIII век же-

ните са носели „рокли 
за къпане“, които пред-
ставлявали дълги рок-
ли, изработени от въл-
на. Идеята на тези кос-
тюми е да не може да 
се движат нагоре. Мъ-
жете също носели въл-
нени костюми с крачо-
ли и ръкави.
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С  пуеøêа øунêа и öаревиöа

Îсвеæаваùо сорáе

 Æеëирана със сìетана

10 Вкуснотии в чинии

 лятото асоциативно ни подсеща за стра-
хотния вкус на динята. няма човек, кой-

то да не мечтае да хапне от сладкия, 
сочен и освежаващ плод в горещина-
та. Освен че е любима на мнозина, 
тя е и полезна за здравето. една ча-
ша сок от плода съдържа само 46 ка-

лории, голямо количество витамини 
с и а, както и много полезни расти-

телни съединения. 
 ето някои ползи от нея, които може 

би не знаем!

 Хидратира.
 Предотвратява образуването на 

ракови клетки.
 Подобрява работата на сърцето.
 Понижава възпалението.
 Предотвратява развитието на макулната 

дегенерация.
 Облекчава болките в мускулите.
 грижи се за кожата и косата.
 Подобрява храносмилането.
 Предлагаме ви да опитате този вълшебен плод 

в неочаквани съчетания. 

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

Òорта

С  ÷ери доìати и руêоëа

ÄÈÍÅÍÎ ÂÐÅÌÅ Å!

 Продукти: 300 г диня, 150 г 
пуешка шунка, 100 г жълто си-
рене (Гауда или Едам), 1 кисела 
ябълка, 1 ч. л. лимонов сок, 250 
г царевица от кон-
серва, 1 голя-
ма глава 
кромид 
лук, 2 с. 
л. ста-
фиди, 
някол-
ко лис-
та мента 
за украса

 За соса: 
½ ч. ч. кисело 
мляко, 2 с. л. майонеза, 1 с. л. 
течен мед, 1 с. л. лимонов сок, 
бял пипер

Приготвяне: Разбъркайте 
добре съставките на соса, по-
крийте го и го оставете в хла-
дилника за един час. Отцеде-

те царевицата, сиренето на-
режете на тънки ивички, 

а шунката - на лентич-
ки. Махнете семки-

те на динята и я 
нарежете на куб-
чета. Обелената 
ябълка нареже-
те на ивички, по-

лейте я с лимоно-
вия сок. Лука наре-

жете на ситно. Разбър-
кайте съставките в салата-

та, полейте я със соса, отново 
разбъркайте и украсете с лис-
та от мента.

Продукти: 200 г диня, 250 г сирене, 
200 г рукола, ½ чаша зехтин, 100 г че-
ри домати, 1 с. л. балсамов оцет, 1 гла-
ва лук, 5-6 листенца мента, 1 шепа мас-
лини, 1 краставица, сокът от ½ лимон

Приготвяне: Смесете зехтина, со-
ка от лимона и оцета, за да приготви-
те дресинга. Нарежете на ситно лука, 
динята - на едри кубчета, като предва-
рително сте я почистили от семките. 
Сиренето също нарежете на кубчета 
или натрошете.  Измийте руколата, из-
цедете я и я поставете на дъното на ку-
па за салата. Подредете върху нея пар-
четата диня. Нарежете чери доматите 
на половинки, а краставиците - на ко-

лелца, и ги разпръснете в купата. По-
ръсете със сиренето.  Полейте обилно 
с дресинга и разбъркайте. Гарнирайте 
с листенцата мента.

Продукти: 
1/4 диня, 2 ба-
нана, 2 прас-
кови 

За крема: 
1 яйце, 1 ч. ч. 
прясно мляко, 
2 с. л. брашно, 4 
с. л. захар, 1 ва-
нилия, 1/2 па-
кетче желатин, 
100 мл сладкарска сметана

Приготвяне: Прясното 
мляко се загрява на кот-
лона. Към него се приба-
вят захарта, ванилията и 
яйцето, разбито заедно с 
брашното. Бърка се, дока-
то кремът се сгъсти, след 
което се маха от котлона и 
се оставя в хладилника да 
се охлади. През това вре-
ме се разбива сметаната. 
Желатинът се разтваря в 
2 с. л. вода и се разтопява. 
В дълбока купа се смесват 
желатинът, кремът и сме-
таната. Разбърква се вни-
мателно и кремът се сла-
га в хладилника. 

 Тортата се прави във 

форма с диаметър около 
20 см. Ако нямате форма, 
може да ползвате малка та-
вичка или от тези за едно-
кратна употреба. Динята 
се нарязва на тънки резе-
ни - по-малко от 1 см, и сем-
ките се изчистват. Дъното 
на формата се покрива с 
резените диня. Отгоре се 
слагат нарязаните на кръг-
чета банани. След това се 
покрива с крема, а върху 
него се нареждат нарязани 
на тънко праскови. Отго-
ре се покрива с още един 
ред диня. Формата се за-
вива с фолио и тортата се 
слага в хладилника за ня-
колко часа.

Продукти: 600 г ди-
ня, добре узряла, 60 г 
захар, 125 мл вода, 2-3 
стръкчета мента

Приготвяне: Прави 
се сироп от захарта и 
водата, като се слагат 
на среден огън около 
15 минути, после се ох-
лажда.  Изрежете кора-
та от динята и отделете 
семчиците. Нарежете я 
на парченца и пасирай-
те. Към нея сипете за-
харния сироп и отново 

пасирайте за 
кратко. Прех-
върлете в удо-
бен съд и по-
крийте с про-
зрачно фо-
лио, прибере-
те във фризер 
за около 2 ча-
са. През пър-
вия час из-
важдайте и 
разбивайте/
разбърквайте 
периодично 

(това е важно, за да се предо-
тврати образуването на големи 
кристали). Ако желаете по-гъ-
сто (по-ледено) сорбе, може да 
увеличите времето във фризе-
ра, но не и до цялостно замра-
зяване, идеята е леденото удо-
волствие да бъде като пухкав 
скреж - нито твърде течно, ни-
то твърдо. Налейте в подходя-
щи чаши с високо столче и ук-
расете с мента. Става чудесно, 
ако накъсате листенцата от све-
жата подправка на ситно вър-
ху сорбето. 

Ãръöêа саëата
Продукти: 750 г диня, 125 г сирене 

фета, 1/2 връзка магданоз, 1/2 връз-
ка мента или джоджен, 50 г черни 
маслини без костилки, 2 с. л. зех-
тин, 1 малка глава лук, 2 лимона, 
смлян черен пипер

Приготвяне: Лукът се почист-
ва и се нарязва на тънки колел-
ца, слага се в малка купа и се за-
лива със сока от лимоните. Динята 
се почиства от семките и се нарязва 
на кубчета, сиренето се нарязва на 
малки парчета или кубчета.

 В купата се слагат динята, сире-
нето и лукът и се заливат със со-
ка от лимоните. Магданозът и 

ментата се нарязват на ситно и се при-
бавят към салатата, която се поръс-
ва със зехтин, и се добавят маслини. 
Подправя се със смлян черен пипер.

750 г диня, 125 г сирене 
фета, 1/2 връзка магданоз, 1/2 връз-
ка мента или джоджен, 50 г черни 
маслини без костилки, 2 с. л. зех-
тин, 1 малка глава лук, 2 лимона, 

Лукът се почист-

лива със сока от лимоните. Динята 
се почиства от семките и се нарязва 
на кубчета, сиренето се нарязва на 

Â ãаспа÷о

Продукти: 300 г диня, 1 кг домати, 300 г 
краставици, 20 мл винен оцет, 1 с. л. зехтин, 
сол и черен пипер на вкус, 2 малки глави 
лук, зелен лук, ½ люта чушка, ситно наряз-
ан кориандър, 20 мл сок от лайм

 Приготвяне: Доматите се бланшират 
във вряла вода и веднага се потапят в ле-
дена, след което се обелват и се нарязват 

на половинки. Сокът се изстисква в купа, 
после половината от доматите се нарязват 
на едро, а другата се наситнява. Динята се 
нарязва на кубчета и се почиства от сем-
ките. Същото се прави и с краставицата. 

 В блендер или в купа от робот се паси-
рат едро нарязаните домати, 1/2 от динята 
и краставиците. Пресипват се в купа и се 
добавят ситно нарязаните домати, крас-
тавици и динята. Прибавят се оцетът и 
зехтинът. Посолява се и се подправя със 
смлян черен пипер.   Гаспачото се оставя 
да се охлади поне 1 час. 

Приготвя се салца: лукът се наситнява 
заедно с почистената от семето люта чуш-
ка. Прибавят се сокът от лайма и ситно на-
рязаният кориандър. Разбърква се добре. 

 Студената супа се разпределя по чинии 
и се гарнира с приготвената салца и ситно 
нарязания лук.

г царевица от кон-
серва, 1 голя-
ма глава 
кромид 
лук, 2 с. 
л. ста-
фиди, 
някол-

те царевицата, сиренето на-
режете на тънки ивички, 

а шунката - на лентич-
ки. Махнете семки-

та мента 
за украса

 За соса: 
½ ч. ч. кисело 

те на динята и я 
нарежете на куб-
чета. Обелената 
ябълка нареже-
те на ивички, по-

лейте я с лимоно-
вия сок. Лука наре-

жете на ситно. Разбър-
кайте съставките в салата-

Продукти: 3 ч. ч. наряза-
на на кубчета диня, 1 пакет-
че желатин, 1 ч. ч. захар, 1 с. 
л. лимонов сок, 1 ч. ч. сме-
тана - от спрей

Приготвяне: Разбийте 
динята с пасатор, докато 
стане на пюре. Смесете же-
латина с 1/4 чаша от пюре-
то. Останалото количество 
сложете на котлона да за-
ври. Махнете от огъня и до-

бавете разтворения жела-
тин, като бъркате, докато се 
разтвори. Сложете захарта 
и лимоновия сок и охладе-
те сместа, след което доба-
вете сметаната. Разсипете в 
стъклени чаши. 

Покрийте ги и поставе-
те във фризера за около 8 
часа. Сервирайте в десерт-
на чиния.
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Çапочâа 
заñÿâаíеòо 
íа ñаëаòаòа

в малиновите насаждения 
след прибирането на реколтата е 
необходимо веднага да се прис-
тъпи към резитба. Отстраняват 
се всички плододавали леторас-
ти, за да се даде възможност да 
нараснат бързо новите издънки 
и да заложат плод. Сгъстяващи-
те насаждението издънки, както 
и израстващите в междуредие-
то също се премахват. Резитба-
та трябва да бъде последвана от 
редовно разрохкване на почва-
та и премахването на плевелите. 

В овощната градина продъл-
жава беритбата на праскови, 
кайсии и ранни сортове ябълки, 

круши и сливи. За 
да се осигури 
нормално 
наедря-
ване на 
плодо-
вете на 
есенни-
те сор-
тове и за 
да се зало-
жат повече 
плодни пъпки за 
следващата година, дър-
ветата трябва редовно да се по-
ливат. Това е особено важно за 

младите дръвчета. 
време е да се 
започне под-

г о т о в к а т а 
на площите 
за засаж-
дане на 
нови яго-

ди. За по-
добро узря-

ване на гроз-
дето от десерт-

ните сортове се из-
върша прореждане на лис-

тата в основата на леторастите 
и около гроздовете. 

Другото име на лилиума е "Звез-
да на земята". Легендата разказва, 
че когато падащите звезди докоснат 
земната повърхност, се превръщат 
в цветя. И тези цветя са лилиумите.

В античността го подарявали на 
любимата жена като знак за обич. 
Чуждите пратеници пък винаги под-
насяли на владетеля това цвете като 
знак за покорство и добри пожела-
ния. Древните елини смятали, че ли-
лиумът се е появил, когато от гръдта 
на богинята майка Хера капнали ня-
колко капки мляко на земята. Зато-
ва и първото цвете било обагрено в 
снежнобяло.

През Ренесанса лилиумът украся-
вал всяко тържество в палатите, а да-
мите от дворцовото обкръжение за-
кичвали с него косите или роклите си.

До XIX в. в Европа била позната 
единствено бялата разновидност на 
цветето. Розовите и жълтите били 
пренесени по-късно от Азия. Лилиу-
мите съществуват в огромно разно-
образие от цветове, форми и разме-
ри, могат да бъдат отглеждани както 
на открито, така и в домашни усло-
вия. Цъфтят от средата на пролетта 
до ранна есен в зависимост от вида. 
Повечето са отлични цветя за букет, 
чийто цвят издържа до 8 дни. 

лилиумите включват: азиатски 
хибриди, ориенталски хибриди, 
американски хибриди и други.

Днес са известни повече от 2000 

хибрида. Повечето от тях дос-
тигат височина по-голяма 
от човешки ръст, цвето-
вете им имат най-различ-
на форма и багра. 

 Групата на лилиуми-
те се състои от мно-
гогодишни лукови-
ци, повечето от кои-
то са много издръж-
ливи.  Желателно е 
да се отглеждат на 
слънчево и защите-
но от вятър място. Те 
спокойно могат да 
растат както в гра-
дината, така и в сак-
сия, поставена на те-
расата. Само на закри-
то помещение, като се 
изключи зимната гради-
на, не могат да виреят. 
Идеалното място за ли-
лиума е шарената сянка, 
но хвърляна от растения, а 
не от зидове.

 Поливане
От май до септември трябва да се 

полива обилно. Не трябва да се до-
пуска задържане на вода. Особено 
важно е корените да не се оставят 
да изсъхват.

 Размножаване
Лилиумът е луковично растение и 

се сади по принцип на средна дълбо-

колеусът, или още 
стайна коприва, е из-
ключително красиво и 
обагрено в ярки цвето-
ве растение. 

Среща се в жълто, ви-
олетово, червено, бяло, 

оранжево както 
и в смесени 

багри. Цве-
тето е мно-

го бодро 
и свежо 
и вна-
ся на-

строение 
във всеки 
дом, който 
има радост-

та да го приюти. За-
ради наподобяващи-

те коприва листа е 
наричан стай-

на коприва, 
к о п р и в к а , 

декоративна 
коприва.

Колеусът обича 
обилното поливане. Не 
се притеснявайте да го 
поливате ежедневно. 
Само внимавайте во-
дата да не е прекалено 
твърда. 

Цветето обича също 
високата влажност, та-
ка че от време на време 
пулверизирайте листа-
та му. Добре е да пра-
вите това през летните 
месеци. През останало-
то време не е нужно да 
ги пръскате.

Колеусът предпочи-
та пряката светлина, 
затова го поставете на 
прозорец с южно изло-
жение. В най-горещи-
те дни от годината все 
пак му осигурете по-
лусянка. Добре е гра-
дусите да не надвиша-
ват 25-28. През зимата 
пък не трябва да падат 
под 8. В никакъв слу-
чай не поставяйте ко-
леуса в близост до пар-
ното, защото ще пре-
съхне. 

Торете колеуса 
веднъж седмично в ак-

тивния период на цъф-
теж от май до юни.

Ако го поставите на 
най-светлото място в 
стаята, то цветът на лис-
тата ще бъде много на-
ситен. При слабо освет-
ление листата губят яр-
костта на окраската си, 
в тях се появява мно-
го зелен цвят. В гради-
ната колеусът понякога 
страда от жарките лъ-
чи, затова трябва да му 
създадете рехава сянка 
или да го засенчвате по 
обед. 

размножаване: По-
средством резници, ко-
ито бързо се вкореня-
ват в почва или във во-
да.

През втората година 
колеусът губи своята 
красота, ето защо пери-
одично си подменяйте 
растението с резници. 

Страницата подготви  Уляна ПеТКОВА

Август щедро се отплаща за грижите, положе-
ни досега в зеленчуковата градина. Започва масо-
вото прибиране на средно ранните домати, зеле-
ния пипер, патладжана, дребноплодните краста-
вици за консервиране и редица други зеленчуци. 
Но август е и един от най-горещите и сухи месе-
ци през годината, което налага някои специфич-
ни грижи за растенията. Необходимо е редовно 
да ги поливате и окопавате. Оптималният воден 
режим на почвата, съчетан с окопаване, е от ре-
шаващо значение за развитието на късното гла-
весто зеле, целината, праза, зеления фасул и ос-
таналите зеленчуци. 

През август засейте семената на салатата за къс-
но есенно производство. За да се подобри кълня-
емостта и да се ускори поникването, семената се 
накисват във вода за два часа, отцеждат се и се 
оставят за 5-6 дни при температура 4-5°С. Засейте 
на добре овлажнена почва. През втората полови-
на на месеца започва засяването на спанака, ко-
ето може да продължи до средата на септември. 
Когато условията са благоприятни, след около 50 
дни той е готов за прибиране. През месеца про-
дължава сеитбата на ряпата. За предпочитане са 
късните срокове на сеитба, тъй като по този на-
чин се предотвратяват прерастването и изкуфява-
нето на кореноплодите. След образуване на вто-
ри лист проредете растенията на около 10 см ед-
но от друго в реда.

чина. Най-добре се 
хваща в пе-

р и о д а 
март-
април 

или наесен - през октом-
ври-ноември. 

Засаждане
Дълбочината на засаждане зави-

си от начина, по който се вкоренява 
даденият сорт. Месестите луковици 
се поставят в почвата веднага след 
закупуването им, тъй като има опас-

ност да засъхнат. Преди да бъдат по-
ставени в земята, дъното на дупката 
се посипва с едър пясък, корените 
се разпростират и между тях също 
се посипва пясък. На по-високите 
сортове е добре да се сложат под-

порни пръчки. Едва 
след това дупката се 

засипва с пръст.
Най-разпространени

 видове
   - Lilium auratum - цветове-

те са куповидни, бели, с 
жълта ивица по средата, 

осеяни с червеникаво-
кафяви петънца. 

Lilium bulbiferum - 
на височина достига от 

60 до 120 см, а цветовете 
са обагрени в оранжево 

с пурпурни петънца.
- Lilium tigrinum 

(тигрова лилия) - 
гроздовидни оранже-

ви съцветия, гъсто обси-
пани с кафяви петънца.

- Lilium candidum - съцветията са 
образувани от бели тръбести цвето-
ве - от 6 до 20.

- Lilium martagon - с пурпурен цвят, 
обсипан с тъмночервени петънца.

- Lilium pumilum - цветовете са 
червени с дължина до 5,5 см.

- Lilium regale - цветовете са бе-
ли, тръбести, с жълти гърла и силен 
аромат.

ËÈËÈÓÌ – зâездаòа íа зеìÿòа

Ñ ÏÚÑÒÐÀÒÀ ÊÎÏÐÈВÊÀ – 
íаñòроеíие âúâ âñеêи доì

Ñред ìаëиíиòе иãрае íоæиöаòа
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Страницата подготви  Цветан ИЛИеВ

За война ли се готви НАТО Защо беснеят либералите?
Веднага след срещата на Вла-

димир Путин и Доналд Тръмп 
световният либерален комента-
риат изпадна в тежка истерия. 
Настоящи и бивши политици, 
анализатори, журналисти ни за-
ливат с апокалиптични прогно-
зи за бъдещето на човечеството. 
Защо? Какво толкова казаха пре-
зидентите на Съединените щати 
и Русия, че либералите от всич-
ки страни изпаднаха в неконтро-
лируем бяс? При това основната 
им мишена е не толкова Путин, 
когото те са свикнали да обви-
няват във всички мислими и не-
мислими престъпления, колко-
то Доналд Тръмп. Именно срещу 
американския президент е насо-
чен либералният патос. Преда-
ванията на Си Ен Ен и Би Би Си, 
страниците на "Вашингтон По-
уст" и "Ню Йорк Таймс" са пъл-
ни основно с мненията на анти-
тръмпистите. Яростта им се дъл-
жи на факта, че Доналд Тръмп се 
опитва да прави това, което би 
трябвало да прави всеки един 
нормален американски прези-
дент. Възстановява диалога с Ру-
сия. Точно това не могат да му 
простят. 

Елитът в САЩ, Великобрита-
ния и на много други места не 
желае това да стане. Иска вой-
на. Ако не гореща, то най-мал-
кото студена. Иска Русия да бъ-
де поставена на колене, да бъ-
де превърната в парий, който 
безпрекословно ще изпълнява 
всичко, което й бъде наредено. 
И всеки, който не работи в тази 
посока, пък бил той и американ-
ският президент, бива обвиня-
ван, че е руски шпионин. Хора, 
които иначе изглеждат напъл-
но адекватно, започват да бъл-
ват нелепици, веднага щом се 
повдигне темата за Русия. Спо-
ред подобни велики умове До-
налд Тръмп е вербуван от КГБ 
още през 80-те години на мина-
лия век и оттогава до днес е ма-
ша в ръцете на руснаците. Ако 
в подобно абсурдно твърдение 
имаше дори и частица истина, 
всички, които споделят тази те-
за, би трябвало да признаят КГБ 
за най-великолепната организа-
ция на всички времена. Само та-
ка може да бъде характеризира-

на една разузнавателна служба, 
която още преди четири десети-
летия е предвидила, че Тръмп 
ще стане президент и се е сети-
ла да го вербува! Същото важи и 
за една друга малоумна хипоте-
за, според която Доналд Тръмп 
е спечелил президентските из-
бори благодарение на 12 руски 
хакери. Това наистина би тряб-
вало да са най-великите хакери 
на света, след като са убедили 
милиони американски избира-
тели да гласуват по точно оп-
ределен начин. Нещо като 12-те 
апостоли на непобедимото ха-
керство. Ако това наистина е та-
ка, единствената роля, която ос-
тава за Владимир Путин, е роля-
та на Христос. Защото само един 
Христос би могъл да извади Ве-
ликобритания от ЕС и да нака-
ра американците да гласуват съ-
образно волята му. Това звучи 
безумно, нали? Точно толкова 
безумно звучат и обвиненията 
към Русия, че е решила избори-
те в САЩ, както и към Тръмп, че 
е руски агент. Също толкова без-
умно е да се твърди, че амери-
канският президент е обладан 
от някаква ирационална любов 
към Русия и затова иска да се 
разбере с Путин. Доналд Тръмп 
няма нищо общо с русофилство-
то. Той е прагматик и бизнесмен. 
И точно понеже е такъв, знае, че 
за Америка е по-добре да съ-
трудничи, а не да воюва с Ру-
сия. Да, има и хора, които пече-
лят добре от противопоставяне-
то. Дори много добре. И те ще 
направят всичко възможно, за 
да съхранят печелившия си биз-
нес. Само дето печалбите, които 
трупат либералните елити, са за 
наша сметка. За сметка на обик-
новените хора. А обикновените 
хора вече не искат да работят за 
обогатяването на елитите. И за-
това предпочитат Русия и Съе-
динените щати да се разбират, 
а не да се карат. Тук е и една от 
основните разлики между нас и 
либералите. Либералите искат 
руско-американските отноше-
ния да са в отвратително със-
тояние. И побесняват всеки път, 
когато се появи възможност за 
подобряването им.

Петър волгиН

Срещата на лидерите на 
страните от НАТО в Брюк-
сел  приключи с триум-
фалните думи на Тръмп, 
че е постигнат голям ус-
пех, защото европейски-
те държави са се съгласи-
ли да ускорят нарастване-
то на своя военен бюджет 
до 2 % от своя БВП. Всич-
ки се тупат по гърдите, че 
вече ще могат да се защи-
тават от страшната и аг-
ресивна Русия, която все-
ки момент може да пре-
мине границата – я през 
Балтика, я през Черно мо-
ре или някъде другаде. В 
стратегията за национал-
на сигурност на САЩ, в 
д о к у м е н т и 
на страни-
те от НАТО 
тя е основ-
ната запла-
ха за тях-
ната сигур-
ност, заради 
което тряб-
ва да се уве-
личават па-
рите за во-
енни цели. 
К о м а н д в а -
щият спецз-
веното в естонската ар-
мия даже официално обя-
ви, че страната му се гот-
ви за въоръжен конфликт 
с Русия.

Какви са обаче реално-
стите? През 2017 г. тя е на-
малила военните си раз-
ходи с 20% в сравнение 
с 2016 г. и сега те възли-
зат на 66.3 милиарда до-
лара. Дали Русия се готви 
да ни нападне?  Може и 
да се готви, но нека тога-
ва някой да обясни защо 
намалява, а не увеличава 
военните си разходи като 
НАТО? Не се ли получава 
както едно време, когато 
искаха да нападнат Ирак и 
обявиха, че той готви ма-
сово унищожение, а по-
сле това се оказа лъжа?  
Военните разходи само на 
САЩ са 610 милиарда до-
лара, т.е. над девет пъти 

по-големи от тези на Ру-
сия. Един девет пъти по-
голям гигант по хвърля-
ните пари за оръжие каз-
ва на девет пъти по-мал-
кия, че той е заплаха за 
сигурността. 

През 2017 г. военните 
разходи на НАТО като ця-
ло са 900 милиарда дола-
ра, равняващи се на 52 % 
от всички военни разхо-
ди в света. Това е с 4.87% 
повече в сравнение с пре-
дходната 2016 г. Русия е 
намалила разходите си с 
20%, НАТО ги е увеличило 
с 4.87%. И вече харчи за 
оръжие между 14 и 15 пъ-
ти повече, отколкото Ру-

сия. Но всички в НАТО са 
много притеснени от 14-
15 пъти по-малката от тях 
харчеща за война Русия и 
бързат да повишат воен-
ните разходи, за  да се спа-
сяват от нея. Те увелича-
ват военните разходи, тя 
ги намалява, т.е. утре ще 
бъдат 20 пъти по-големи 
от Русия, а тях все ги е 
страх и искат още, още и 
още пари за още оръжие. 

Развитите капиталис-
тически страни отново 
разгръщат военна над-
превара и парите, дава-
ни за въоръжение, днес 
са по-големи отвсякога 
след края на студената 
война по време на Гор-
бачовската перестройка. 
Глобалните военни раз-
ходи през 2017 г. са би-
ли 1.74 трилиона. И как-
то се вижда от срещата 

на НАТО, ще продължат 
да растат. А някога Гор-
бачов ни обещаваше, че 
като направи перестрой-
ката, ще ни вкара в „свят 
без войни и оръжие“. Ми-
лиони перестройчици му 
повярваха. И ни докара-
ха до повече войни и по-
вече оръжие. Антон Пав-
лович Чехов казваше,  че 
„ако в първо действие на 
стената  виси пушка, то в 
последното действие тя 
трябва да гръмне“. Пър-
вото действие вече мина. 
А пушката е откачена и ка-
питализмът отдавна гър-
ми от Афганистан, през 
Ирак и Сирия до Йемен 

и Либия, 
и къде ли 
не още. 

А м е -
р и к а н -
ските ме-
дии съ-
общават, 
че су-
пербога-
тият 1 % 
от насе-
лението 
в САЩ 
си купу-

вал специални подземни 
суперукрепени бункери, 
за да се спаси от „Съдния 
ден“ на идващата голяма 
война. Търсенето на таки-
ва бункери между глобал-
ния олигархичен елит се 
е увеличило десетки пъти 
през последните години. 
Това ставало все по-пече-
ливш бизнес, както и вой-
ната винаги е била пече-
ливш бизнес за определе-
ни корпорации и власто-
ви сили.  Не знам дали те 
ще се спасят, но да му ми-
слят останалите 99%. То-
ку виж, че решили да се 
отърват от 1%, преди той 
да се скрие в луксозните 
си суперзащитени бунке-
ри! Докато той не се е от-
ървал от тях.

Проф. васил 
ПроДаНов, 

преподавател в УНсс

Баба Вида преобрази Добрич
до 1962-ра е председател 
на Градския общински на-
роден съвет на Толбухин.

При нея нямаше неиз-
пълнима задача, спомнят 
си възрастни добричлии. 
Определят я като много 
енергична, трудолюбива 
и голям родолюбец. Има-
ла основно образование, 
но била природно инте-
лигентна и действала с из-
ключителен замах. Ходе-
ла по министерства, ис-
кала пари, била неумор-
на. За чепатия й и пипер-
лив език и неподправени-
те й обноски се носят ле-
генди. Хората и до днес 
разказват с обич куриоз-
ни случки от ежедневието 
на напористата управнич-
ка. Веднъж, като отишла в 
София с поредното искане 
за средства за Добрич, за-

валял дъжд. Баба Вида си 
събула обувките, хванала 
ги с едната ръка, метнала 
ги през рамо, и както си би-
ла боса, понечила да влезе 
при тогавашния председа-
тел на Президиума на На-
родното събрание Дими-
тър Ганев. Охранителят на 
вратата се ужасил от вида 
й и не я пуснал. Ама мо-
же ли някой да спре Вида 
Димитрова? Тя отместила 
енергично пазача, нахлула 
при Димитър Ганев, посо-
чила ядосано към охрани-
теля и рекла: „Митьо, този 
да го уволниш!“ 

„До 56-та година град-
ският парк представлява-
ше просто една неголя-
ма градина, която започ-
ваше от мястото, където 
е сега подлезът, и свърш-
ваше малко след сградата 

на музея”, спомня си 78-го-
дишната добричлийка Ди-
митричка Димитрова.

След музея имало ня-
колко мънички къщички, 
които граничели с обрас-
ло в бурени и тръни дере 
и огромно градско смети-
ще. Баба Вида обаче ре-
шила да изкорени гъста-
та растителност и да пре-
върне бунището в място за 
разходка. Успяла да изво-
юва средства за градския 
парк и започнал градежът. 
Първо направили езерото. 
Кметицата носела камъни 
за алпинеума и копаела на-
равно с мъжете. После ся-
дала и ядяла корав хляб с 
работниците. Целият град 
ходеше да работи в пар-
ка, спомня си 84-годишни-
ят Вълко Иванов. Обикно-
вено в събота и неделя по-

вечето добричлии хваща-
ли лопатите и отивали да 
копаят бъдещата градска 
градина. Така и езерото, и 
стадионът, и плувният ба-
сейн били изградени с об-
ществен труд. Но баба Ви-
да била майстор в органи-
зирането на хората. Енту-
сиазмът й завладявал, ув-
личал. Не ползвала авто-
мобил. Ходела навсякъде 
с файтон. На откриването 
на басейна се стекъл це-
лият град. Баба Вида сля-
зла от файтона, погледна-

ла възторжено към вода-
та, съблякла се по комби-
незон и влязла да поплува 
в басейна. Не била един-
ствена.

По време на кметува-
нето на баба Вида започва 
благоустрояването и ас-
фалтирането на улиците 
на града. Полагат се спе-
циални грижи за здраве-
опазването. 

Колоритната и обичана 
кметица напуска завинаги 
нашия свят на 11 февруа-
ри 1981 г.

ПОмните ли

Кметицата, която из-
воюва за Добрич (то-
гава Толбухин) езе-

ро, стадион, и плувен ба-
сейн, се казва вида Ди-
митрова, наричана с лю-
бов от съгражданите си 
баба Вида.

Според историческата 
справка Вида Димитро-
ва е родена на 24 февру-
ари 1910 г. в село Кара-
синан, сега Росеново. Се-
мейството било доста за-
можно. Баща й бил кмет 
на селото. Щерката оба-
че поискала да учи пле-
тачество и отишла в До-
брич. По това време гра-
дът бил под румънска оку-
пация. За да помогне за 
освобождаването на Юж-
на Добруджа, Вида стана-
ла член на ДРО (Добру-
джанската революционна 
организация). От 1956-та 
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БНТ свяТ

БНТ 2

ПЕТък, 10 авгУсТ 
7:05 По следите на Капитан 

Грант
8:10 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Фильо и Макензен
10:15 Семеен бизнес
10:40 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с 

БНТ 
12:40 Спасителен отряд “Кали-

форния”
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на за душата”
14:00 Малки истории
15:00 Сагуа - сиамската котка
15:15 Лошите добри приятели
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Но-

водомци”
18:00 По света и у нас 
18:20 Холивудски знаменитости

18:45 Отрядът
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:50 По света и у нас
23:10 Мандолината
0:20 Капри
1:15 Здравето отблизо
2:25 Семеен бизнес
2:50 Холивудски знаменитости
3:15 Туристически маршрути
3:40 Днес и утре
4:15 Спасителен отряд “Кали-

форния”
5:00 Малки истории
6:00 Вяра и общество

съБоТа, 11 авгУсТ 
7:00 Внимание, роботика
7:25 Сийбърт
7:55 Телепазарен прозорец 
8:10 Сафарито на Скаут
8:35 Гласувайте за Беки
9:00 Лоте и тайната на лунните 

камъни
10:15 Махарал. Тайната на та-

лисмана
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика

14:00 Митика: Желязната корона
15:35 Гнездото на стършелите
16:05 В неизвестност
17:00 Вяра и общество
18:00 България от край до край 5
18:30 Извън играта
19:05 Египет - какво се крие под 

повърхността
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Тихият американец
22:30 По света и у нас
22:45 Студио Х: Написано с кръв
0:20 Митика: Желязната корона
1:55 В неизвестност
2:45 Египет - какво се крие под 

повърхността
3:30 Туристически маршрути
4:00 Студио Х: Написано с кръв
5:30 Бразди 
6:00 Иде нашенската музика

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ  
7:00 Внимание, роботика
7:25 Сийбърт
7:55 Телепазарен прозорец 
8:10 Гласувайте за Беки
8:55 Петсън и Финдъс
10:25 Дъщерята на жрицата
12:00 По света и у нас
12:30 100 години Оперета
14:30 Бон шанс, инспекторе /70г. 

от рождението на Велко 
Кънев/

16:05 В неизвестност
17:00 Спортна треска
18:00 България от край до край 5
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Можем ли да живеем веч-

но
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Джаки
22:25 По света и у нас
22:40 Крайпътни паметници
0:15 Тихият американец
1:55 В неизвестност
2:45 Можем ли да живеем вечно

3:30 Туристически маршрути
4:10 Днес и утре
4:40 Съкровище в двореца
5:40 Телепазарен прозорец
5:55 Съкровище в двореца

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ
6:55 По следите на Капитан 

Грант
8:10 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Фильо и Макензен
10:15 Семеен бизнес
10:40 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец  
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Кали-

форния”
13:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Но-

водомци”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Светът на Япония: Малки 

компании със световно 
значение

17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-
на за душата”

18:00 По света и у нас 
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Отрядът
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Череп и кости
0:05 Капри
1:00 Здравето отблизо
2:10 Семеен бизнес
2:35 Холивудски знаменитости
3:00 Череп и кости
3:50 Дойче веле: Шифт

4:15 Спасителен отряд “Кали-
форния”

5:00 Съкровище в двореца
6:05 Телепазарен прозорец 
6:20 Съкровище в двореца

вТорНик, 14 авгУсТ 
7:20 Диноотряд “Кунг Фу”
8:10 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Фильо и Макензен
10:15 Семеен бизнес
10:40 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Кали-

форния”
13:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Светът на Япония: Малки 

компании със световно 
значение

17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-
на за душата”

18:00 По света и у нас 
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Лампедуза на хоризонта
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Череп и кости
0:00 Капри
0:55 Здравето отблизо
2:05 Семеен бизнес
2:30 Холивудски знаменитости
3:00 Череп и кости
3:45 Туристически маршрути
4:20 Спасителен отряд “Кали-

форния”
5:05 Съкровище в двореца
6:10 Телепазарен прозорец 
6:25 Съкровище в двореца

срЯДа, 15 авгУсТ 
7:25 Диноотряд “Кунг Фу”
8:10 Моята първа сватба
9:00 По света и у нас
9:15 Фильо и Макензен
10:10 Семеен бизнес
10:35 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Кали-

форния”
13:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Светът на Япония: Малки 

компании със световно 
значение

17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-
на за душата”

18:00 По света и у нас 
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Лампедуза на хоризонта
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:50 По света и у нас
23:10 Череп и кости
23:55 Капри
0:50 Здравето отблизо
2:00 Семеен бизнес
2:25 Холивудски знаменитости
2:50 Череп и кости
3:30 Моята първа сватба
4:25 Спасителен отряд “Кали-

форния”

5:10 Съкровище в двореца
6:10 Телепазарен прозорец 
6:25 Съкровище в двореца

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ 
7:25 Диноотряд “Кунг Фу”
8:10 Моята първа сватба
9:00 По света и у нас
9:15 Фильо и Макензен
10:10 Семеен бизнес
10:35 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Кали-

форния”
14:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Светът на Япония: Малки 

компании със световно 
значение

17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-
на за душата”

18:00 По света и у нас 
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Лампедуза на хоризонта
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Череп и кости
0:00 Капри
0:55 Здравето отблизо
2:05 Семеен бизнес
2:30 Моята първа сватба
3:20 Череп и кости
4:05 Дойче веле: Шифт
4:20 Спасителен отряд “Кали-

форния”
5:05 Съкровище в двореца
6:10 Телепазарен прозорец 

ПЕТък, 10 авгУсТ 
06:00 Фолклористката Райна 

Кацарова
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите 
07:30 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Гугулиада
08:15 Пътешествия
08:45 Под вълните на Черно 

море
09:00 По света и у нас
09:10 Изкачване към дълбини-

те
10:10 Време за губене
10:40 Туризмът №1: Плажни 

игри
11:05 Изкуството да живеем 
11:35 Днес и утре
12:00 По света и у нас
12:30 Библиотеката
13:30 Най-големите музеи в 

света
14:00 “Надиграй ме” 
15:05 Битките за Европа: Нико-

пол - последната столи-
ца

15:40 Капри
16:35 Пътешествия
17:05 Отвъдморски сюжети
17:35 Пътувай с БНТ 2
18:05 История.bg
19:05 Тя, майка ми
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:10 Акага и Funky Miracle 
22:40 Каблуи
00:05 Отвъдморски сюжети
00:30 Туристически маршрути
01:00 Абсурдите с БНТ 2
01:25 История.bg
02:25 Пътеводител БГ 
02:50 Изкачване към дълбини-

те
03:45 Непозната земя 
04:15 Часът на зрителите 
04:45 Тя, майка ми
05:40 Туристически маршрути

съБоТа, 11 авгУсТ 
06:10 Специалитетите на Бабет 
06:35 Пътешествия
07:05 Сийбърт
07:35 Сагуа - сиамската котка
08:05 Сребристият жребец
08:30 Децата.com
09:00 Пътеводител БГ
09:25 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

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

край 2
11:30 Време за губене 
12:00 Ай да идем 
12:30 Битките за Европа
13:05 Добър ден с БНТ 2
14:05 Каблуи
15:30 Концерт на женския на-

роден хор “Цветница” 
16:15 Туризмът №1: На лов за 

летовници
16:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:15 Геният
18:05 Гласове от Холоцена 
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Децата са добре
22:30 Добър ден с БНТ 2
23:30 Геният
00:20 Отвъдморски сюжети
00:50 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:20 Днес и утре 
01:45 Ленти и документи: „Рит-

нитопковци“
03:00 Краят остава за вас
04:05 Рецепта за култура 
05:00 Ай да идем 
05:30 Туризмът №1: На лов за 

летовници
НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ 

06:00 Специалитетите на Бабет 
06:25 Пътешествия
06:55 Битките за Европа
07:30 Сагуа - сиамската котка

08:00 Сийбърт
08:30 Сребристият жребец
08:55 Духовна обител: Тайн-

ственият манастир
09:20 Изкуството да живеем 
09:50 Метафора
10:35 Български уроци – аз уча 

български 
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем 
12:30 Шифт
12:45 Япония на фокус
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Децата са добре
15:45 Брак по любов
17:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:40 Геният
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Вечно-

то плаване”- “Летящият 
холандец” от Рихард 
Вагнер

20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Епоха на герои
22:20 Добър ден с БНТ 2
23:20 Геният
00:10 Отвъдморски сюжети
00:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:10 Епоха на герои
02:45 Най-големият музей в 

света
03:15 Под вълните на Черно 

море
03:25 Битките за Европа
04:00 Библиотеката
05:00 Ай да идем

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ
06:00 Шарена китка
06:25 Непозната земя
06:55 Часът на зрителите 
07:20 Раздвижи се с БНТ 2
07:50 5 минути София
08:00 Гугулиада
08:20 Пътешествия
08:50 Знаете ли, че...
09:00 По света и у нас

09:10 Рецепта за култура 
10:05 Време за губене
10:35 Български уроци – на-

родни танци, песни и 
обичаи 

11:05 Пред олтара на операта
11:35 Днес и утре
12:00 По света и у нас
12:30 Църква за вълци
13:25 Пътеводител БГ 
13:55 “Надиграй ме” 
15:20 Китай: Земя на чудесата
15:35 Рецепта за култура 
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Европа днес
19:05 Около света за 202 дни
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Йорданка Кузманова на 

80: “Търси се шмекер”
22:25 Ленти и документи: “Пан-

сионът”
23:25 Отвъдморски сюжети
23:55 Днес и утре
00:25 Абсурдите с БНТ 2
00:55 Църква за вълци
01:50 Пред олтара на операта 
02:20 Под вълните на Черно 

море
02:30 Рецепта за култура 
03:25 Непозната земя 
03:55 Часът на зрителите
04:25 Япония днес
04:45 Концерт на женския на-

роден хор “Цветница” 
05:30 Днес и утре

вТорНик, 14 авгУсТ 
06:00 Нотите на живота - Лиля-

на Галевска
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите 
07:25 Раздвижи се с БНТ 2
07:55 Гугулиада

08:15 Пътешествия
08:45 Европа днес
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура 
10:10 Време за губене
10:40 Часът на зрителите
11:15 България от край до 

край 4
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Църква за вълци
13:30 Опознай България 
13:55 “Надиграй ме” 
15:20 Евроновини: В правилна-

та посока
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Очарователни погледи 

от Китай
19:05 Един живот песен
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:10 Една нощ във Венеция - 

оперета от Йохан Щраус
23:05 Ленти и документи: „Ше-

кспир по Балкански“
23:45 Отвъдморски сюжети
00:15 Днес и утре
00:45 Абсурдите с БНТ 2
01:10 Църква за вълци
02:05 България от край до 

край 4
02:35 Рецепта за култура 
03:35 Непозната земя
04:05 Часът на зрителите
04:30 Америка днес
05:30 Днес и утре

срЯДа, 15 авгУсТ 
06:00 Българин да се наричам
06:45 Непозната земя 
07:15 Часът на зрителите 
07:35 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Гугулиада

08:20 Пътешествия
08:50 Очарователни погледи 

от Китай
09:00 По света и у нас
09:15 Рецепта за култура 
10:15 Време за губене
10:45 Опознай България 
11:10 България от край до 

край 5
11:40 Многоликата Япония: 

Земята е само една
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци – аз уча 

български 
14:00 “Надиграй ме” 
15:45 Капри
16:40 Пътешествия
17:10 Планински хроники
17:40 Пътувай с БНТ 2
18:10 Капри
19:05 Кеазим Исинов или хар-

монията между човека и 
природата

19:30 Янка Рупкина - животът 
на една певица /Янка 
Рупкина на 80/

20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 В полите на Витоша
23:20 Ленти и документи: “Бок-

луците”
23:45 Планински хроники
00:15 Изкуството на 21 век
00:45 Абсурдите с БНТ 2
01:15 Америка днес
02:15 България от край до 

край 5
02:45 Рецепта за култура 
03:45 Непозната земя 
04:15 Часът на зрителите 
04:35 Под вълните на Черно 

море
04:45 Янка Рупкина - животът 

на една певица 
05:15 Кеазим Исинов или още 

нещо за хармонията

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ 
06:10 Костадин Гугов - епита-

фия от песни
06:35 Непозната земя 
07:05 Часът на зрителите 
07:35 Раздвижи се с БНТ 2
08:05 Гугулиада
08:20 Пътешествия
08:50 Знаете ли, че...
09:00 По света и у нас
09:15 Рецепта за култура 
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци – аз уча 

български 
11:05 България от край до 

край 5
11:35 Днес и утре
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:25 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

13:55 Европейски маршрути
14:10 “Надиграй ме” 
15:15 Под вълните на Черно 

море
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
19:00 Знаете ли че...
19:10 Човекът, който се казва-

ше Буров
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Рецепта за култура 
22:10 Лабиринт
00:10 Изкуството на 21 век
00:40 Абсурдите с БНТ 2
01:10 Планински хроники
01:40 Лабиринт
03:40 Рецепта за култура 
04:40 Човекът, който се казва-

ше Буров
05:30 Изкуството на 21 век

ПЕТък, 10 авгУсТ 
06:05 Здравето отблизо
07:15 Знаете ли, че...
07:30 Часът на зрителите
08:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
08:30 Европа без граници: „Съну-

ваме България“
09:00 По света и у нас
09:10 Музикални следи
09:40 Съдби човешки
10:25 Животът е вкусен
11:20 Енциклопедия България
11:50 Синият рибар
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:30 Изкачване към дълбините
14:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на за душата”
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Светлината на една река
16:25 Най-доброто от...
16:55 Извън играта
17:30 Заедно
18:00 По света и у нас
18:20 Големите игри: “Големият 

бизнес”
18:45 Малта - морският кръсто-

път на Европа
19:15 България от край до край 4
19:45 Серенада
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Европейски награди за 

българска архитектура 
VIZAR 2018

21:45 Абсурдите с БНТ 2
22:15 Бразди 
22:50 По света и у нас
23:10 В кадър

23:40 Непозната земя
00:10 Големите игри: “Големият 

бизнес”
00:35 Македоно – Одринска 

революционна галерия
01:35 Време за губене 

съБоТа, 11 авгУсТ 
06:00 Време за губене 
06:30 Животът е вкусен
07:25 Пътувай с БНТ 2: Етно
07:55 Ай да идем 
08:25 Български уроци – аз уча 

български 
08:50 Европа без граници: „Съну-

ваме България“
09:20 Непозната земя
09:50 Знаете ли, че...
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: „Стихове“  
13:50 XV събор на народното 

творчество „Пирин пее“ 
15:25 Време за губене 
15:55 Хайка за вълци
16:50 На опера с БНТ 2: “Любовен 

еликсир” от Доницети
17:20 “Надиграй ме” в училище
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Отец Иван и неговите деца 
21:50 Цветът на хамелеона
23:40 По света и у нас
23:55 Нощни птици
00:55 Рецепта за култура 
01:50 Часът на зрителите
02:20 Хилда Казасян - Jazz and 

me

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ 
06:00 Животни сред бухналата 

зеленина
06:25 Животът е вкусен
07:20 Опознай България
07:45 Български уроци - народни 

танци, песни и обичаи
08:15 Боговете на Пловдив: Мно-

гоезичният храм 
08:45 Том и Оскар
09:00 Децата.com
09:30 България от край до край 4
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 БГ кинокласика: “Калоян”
14:45 Извън играта
15:20 Хайка за вълци
16:15 Бразди 
16:45 Туризмът №1: На лов за 

летовници
17:15 “Надиграй ме” в училище
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:45 Часът на българската музи-

ка  
21:50 Правилата на ергенския 

живот
23:10 По света и у нас
23:25 Спортна треска
00:25 Извън играта
01:00 Иде нашенската музика
02:00 Непозната земя
02:30 Изкачване към дълбините
03:30 История.bg
04:30 Спортна треска
05:30 Опознай България

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ 
06:00 Здравето отблизо
07:10 Ай да идем 
07:40 Български уроци 
08:05 Отблизо с Мира Добрева
09:00 По света и у нас
09:10 Заедно
09:40 Часът на зрителите
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...
11:35 Светлината на една река
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 История.bg
14:35 Бързо, лесно, вкусно: “Но-

водомци”
15:05 Време за губене 
15:35 Пътувай с БНТ 2
16:05 Вълшебните приказки на 

щурчето
16:30 Спортна треска
17:30 Човешка комедия
18:00 По света и у нас
18:20 Големите игри
18:45 Рила - приказна и неповто-

рима
19:15 Непозната земя
19:45 Моят остров е моят дом
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Хайка за вълци
21:40 В кадър
22:10 Европейски маршрути
22:25 Михаил Герджиков - Героят 

от Странджа
22:55 По света и у нас
23:15 Извън играта
23:50 Часът на зрителите  
00:20 Големите игри
00:50 Светлина в безкрая
01:00 Добър ден с БНТ 2

вТорНик, 14 авгУсТ 
06:00 Здравето отблизо
07:10 Български уроци - народни 

танци, песни и обичаи
07:40 Орфеева приказка
08:00 Отблизо с Мира Добрева
09:00 По света и у нас
09:10 Човешка комедия
09:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
10:10 Животът е вкусен
11:05 Вълшебните приказки на 

щурчето
11:30 Малта - морският кръсто-

път на Европа
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:30 История.bg
14:35 Бързо, лесно, вкусно
15:05 Време за губене 
15:35 Пътувай с БНТ 2
16:05 Къщата на думите
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Големите игри
18:50 Туризмът №1: На лов за 

летовници
19:15 На опера с БНТ 2: “Любовен 

еликсир” от Доницети
19:45 Песен от облаците
20:00 По света и у нас
20:45 За къде пътувате
22:15 Светлина в безкрая
22:25 Македоно – Одринска 

революционна галерия
22:55 По света и у нас
23:15 Пътувай с БНТ 2: Етно
23:50 Ай да идем 
00:20 Големите игри
00:50 Добър ден с БНТ 2
01:50 Време за губене 

срЯДа, 15 авгУсТ 
06:05 Здравето отблизо
07:15 Европейски маршрути
07:30 Македоно – Одринска 

революционна галерия
08:00 Библиотеката
09:00 По света и у нас
09:15 Атлас
09:45 Време за губене 
10:15 Животът е вкусен
11:10 Къщата на думите
11:35 Живот в мъртвата гора
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:25 История.bg
14:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на за душата”
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Вяра и общество 
17:25 Йорданка Кузманова на 80:          

Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:20 Големите игри
18:50 Знаете ли...
19:15 Европа без граници
19:45 Моят собствен кон
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Йорданка Кузманова на 80: 

“Двойникът
22:20 Б.Т.Р. от кота минус 4 
22:50 По света и у нас
23:10 Абсурдите с БНТ 2
23:45 Бразди 
00:15 Големите игри
00:45 Отблизо с Мира Добрева
01:40 Време за губене 
02:10 Пътувай с БНТ 2
02:40 Нощни птици

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ 
06:10 Здравето отблизо
07:20 Светлина в безкрая
07:30 Туризмът
07:55 Извън играта
08:30 Македоно – Одринска 

революционна галерия
09:00 По света и у нас
09:15 Йорданка Кузманова на 80: 

Знаци по пътя
09:45 Бразди 
10:15 Животът е вкусен
11:10 Най-доброто от...
11:40 Знаете ли...
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
13:30 История.bg
14:40 Бързо, лесно, вкусно
15:10 Време за губене 
15:40 Пътувай с БНТ 2
16:10 Енциклопедия България
16:40 Ретро спорт
17:30 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:30 Големите игри
19:00 Боговете на Пловдив: Ис-

лямът в града
19:45 Малкото извънземно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Хайка за вълци
21:40 Концерт на “Челисимо”
22:45 5 минути София
22:55 По света и у нас
23:15 Време за губене 
23:45 България от край до край 4
00:15 Големите игри
00:45 Отблизо с Мира Добрева
01:45 Време за губене 
02:15 Пътувай с БНТ 2
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 10 авгУсТ
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Приятели“, с.4, еп.10
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

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

ство”, с.1, еп. 35
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.3, еп. 64
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” еп. 63
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ - комедий-
но шоу

17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ еп. 15
19:00 bTV Новините
 20:00 Премиера: „Семейни 

тайни”, с. 1, еп.10
21:30 „Всичко може да се слу-

чи”, с.2, еп.4
22:30 „Менталист: Крадецът на 

мисли“, с.7, еп.13
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора”, еп.4
01:00 „Шест сестри” /п./ 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Опасни улици”,  еп. 30
05:30 „Аламинут”/п./ 

съБоТа, 11 авгУсТ
06:00 „Малкото пони”
07:00 „Двама мъже и полови-

на”, с.6, еп. 15,16
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Cool…T”  
12:00 bTV Новините  
12:30 „Мястото БГ“ 
13:00 „Корабът на мечтите: 

Пуерто Рико“ 
15:00 bTV Ваканция: „Ой, къде 

изчезна Ной!“ 
17:00 „Библиотекарят: В търсе-

не на копието” 
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите /п./ 

- поредица за журна-
листически филми и 
разследвания

20:00 „Лара Крофт Том Рейдър: 
Люлката на живота”

22:30 „Танго и Кеш“ 
00:30 „Над закона“ - екшън, 

драма, криминален 
(САЩ, 1988),режисьор - 
Андрю Дейвис, актьори 
- - Стивън Сегал, Шарън 
Стоун, Пам Гриър, Май-
къл Рукър и др. 

02:10 „Ой, къде изчезна Ной!“ 
(Германия, Белгия, Люк-
сембург, Ирландия, САЩ, 
2015), сценаристи - Тоби 
Генкел, Марк Ходкинсън, 
Мартайн Торисон, Ричи 
Конрой, режисьори - То-
би Генкел, Шон Маккор-
мак

03:40 „Библиотекарят: В търсе-
не на копието” - екшън, 
комедия, приключенски 
(САЩ, 2004), режисьор - 
Питър Уинтър, актьори 
- Кайл Маклоклън 

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ 
06:00 „Малкото пони”
07:00 „Двама мъже и полови-

на”, с.6, еп. 17,18
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Търси се…” /п./ - токшоу 

с водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините  
12:30 „НепознатиТЕ” /п./ 
13:00 „Корабът на мечтите: 

Мавриций“ 
15:00 bTV Ваканция: „Пинг-

вините от Мадагаскар”, 
комедия (САЩ, 2014), 
сценаристи - Джон 
Абъд, Ерик Дарнел, Том 
МакГрат, Майкъл Котън, 
режисьор - Саймън Дж. 
Смит

17:00 „120 минути” - най - до-
брото от публицистич-
ното предаване с водещ 
Светослав Иванов

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

брото от публицистич-
ното предаване с водещ 
Светослав Иванов

19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите /п./ 

- поредица за журна-
листически филми и 
разследвания

20:00 „Индиана Джоунс и хра-
мът на обречените” 

22:30 „Фантастичната четворка 
и Сребърният сърфист“ 

00:30 „Злодеите на DC Comics“ 
02:10 „Пингвините от Мадагас-

кар”
03:40 „НепознатиТЕ” /п./ 
04:10 „Търси се…” 
05:00 „Двама мъже и полови-

на” /п./ 

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Приятели“, с.4, еп.11
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” - най-

доброто от токшоуто 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 
вечерно ток шоу

13:30 Премиера: „Висше обще-
ство”, с.1, еп. 36

15:00 Премиера: „Шест сес-
три”, с.3, еп. 65

16:00 Премиера: „Алиса в стра-
ната на любовта”, с.1, еп. 
64

17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ - комедий-
но шоу

17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“, с.12, еп. 

16
19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Семейни 

тайни”, с. 1, еп.11
21:30 „Всичко може да се слу-

чи”, с.2, еп.4
22:30 „Тежки престъпления“, 

с.4, еп.1
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора”, с.2, 

еп.5
01:00 „Друговремец”, с.1, еп.1
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Опасни улици”, с.11, еп. 
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вТорНик, 14 авгУсТ
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Приятели“, с.4, еп.12
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” - най-

доброто от токшоуто 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

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

ство”, с.1, еп. 37
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.3, еп. 66
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”, с.1, еп. 
65

17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ - комедий-
но шоу

18:00 „Опасни улици“, с.12, еп. 
17

19:00 bTV Новините
 20:00 Премиера: „Семейни 

тайни”, с. 1, еп.12
21:30 „Всичко може да се слу-

чи”, с.2, еп.5
22:30 „Тежки престъпления“, 

с.4, еп.2
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора”, с.2, 

еп.6
01:00 „Друговремец”, с.1, еп.2
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Опасни улици”, с.11, еп. 
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05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

срЯДа, 15 авгУсТ 
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Приятели“, с.4, еп.13
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” - най-

доброто от токшоуто 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

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

ство”, с.1, еп. 38
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.3, еп. 67
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”, с.1, еп. 
66

17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ - комедий-
но шоу

18:00 „Опасни улици“, с.12, еп. 
18

19:00 bTV Новините
 20:00 Премиера: „Семейни 

тайни”, с. 1, еп.13
21:30 „Всичко може да се слу-

чи”, с.2, еп.6
22:30 „Тежки престъпления“, 

с.4, еп.3
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора”, с.2, 

еп.7
01:00 „Друговремец”, с.1, еп.3
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Опасни улици”, с.11, еп. 
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05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ 
06:00 „Трансформърс”
06:30 „Приятели“, с.4, еп.14
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” - най-

доброто от токшоуто 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 
вечерно ток шоу

13:30 Премиера: „Висше обще-
ство”, с.1, еп. 39

15:00 Премиера: „Шест сес-
три”, с.3, еп. 68

16:00 Премиера: „Алиса в стра-
ната на любовта”, еп. 67

17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ - комедий-
но шоу

17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“,  еп. 19
19:00 bTV Новините
 20:00 Премиера: „Семейни 

тайни”, с. 1, еп.14
21:30 „Всичко може да се слу-

чи”, с.2, еп.7
22:30 „Тежки престъпления“, 

с.4, еп.4
23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора”, с.2, 

еп.8
01:00 „Друговремец”, с.1, еп.4
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Опасни улици”, с.11, еп. 

34
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

ПЕТък, 10 авгУсТ 
06:00 „Седем часа разлика”с.1
08:00 „Ризоли и Айлс“
09:15 „Любов и други невъз-

можни неща” - драма
11:30 „Седем часа разлика”с.1, 

еп. 6,7
13:30 „Ризоли и Айлс“, еп.10
14:30 „И така нататък” - драма
16:30 „Ондин“ - драма
18:45 „Елегия” - драма, роман-

тичен (САЩ, 2008), ре-
жисьор - Исабел Куишет, 
актьори - Питър Сарсга-
ард, Патриша Кларксън, 
Пенелопе Крус

21:00 „Шефове гадняри” - 
комедия (САЩ, 2004), 
режисьор - Сет Гордън, 
актьори - Джон Франсис 
Дейли,Джули Боуен, 
Джейсън Бейтман, Чарли 
Дей, Джейсън Съдейкис, 
Дженифър Анистън, 
Колин Фарел, Кевин 
Спейси,Доналд Съ-
дърланд, Джейми Фокс и 
др.

23:00 „Тя ме откри” - комедия, 
драма, романтичен 
(САЩ, 2007), режисьор 
- Хелън Хънт, актьори - 
Хелън Хънт, Бет Мидлър, 
Колин Фърт, Матю Бро-
дерик, Бен Шенкман, Лин 
Коен и др.

01:00 „Големият Лебовски“ - 
комедия, криминален 
(Великобритания, САЩ, 
1998, режисьор - Джоел 
Коен, актьори - Джеф 
Бриджис, Джон Гудман, 
Джулиан Мур, Стив 
Бушеми, Дейвид Хъдъл-
стън, Джон Туртуро, 
Питър Стормаер, Дейвид 
Тюлис, Тара Рийд, Филип 
Сиймур Хофман и др.

03:15 „Седем часа разлика”с.1

съБоТа, 11 авгУсТ
06:00 „Невидим знак” - коме-

дия, драма 
08:00 „Елегия” - драма, роман-

тичен (САЩ, 2008)
10:30 „Агора” - драма, истори-

чески, приключенски, 
романтичен

13:00 „Нощ във Вегас“ 
15:00 „Тя ме откри” - комедия
17:00 „Шефове гадняри” - ко-

медия (САЩ, 2004)
19:00 „Седмият син“ - екшън, 

фентъзи, приключенски 
(САЩ, Великобритания, 
Канада, Китай, 2014), ре-
жисьор - Сергей Бодров, 
актьори - Джеф Бриджис, 
Джулиан Мур, Джейсън 
Скот Лий, Джимон Хонсу, 
Алисия Викандер, Оли-
вия Уилямс, Кит Харинг-
тън, Бен Барнес и др.

21:00 „Код: Олимп” - екшън, 
трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Антоан Фу-
куа, актьори - Джерард 
Бътлър, Арън Екхарт, 
Финли Джейкъбсън, 
Дилън Макдермът, Рик 
Юн, Морган Фриймън, 
Анджела Басет, Мелиса 
Лео, Рада Мичъл, Коул 
Хаузър, Фил Остин, 
Джеймс Ингерсол и др.

23:30 Cinema X: „Скитникът” 
- комедия, криминален, 
биографичен (Австра-
лия, САЩ, 2013), режи-
сьор - Дейвид Мишот, 
актьори - Гай Пиърс, Ро-
бърт Патинсън, Антъни 
Хейс, Скот Макнейри и 
др.

01:30 „Нощ във Вегас“ - коме-
дия, драма (САЩ, 2011), 
актьори - Дженифър 
Финиган, Бен Лоусън и 
др.

03:15 „Седем часа разлика”с.1

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ
06:00 „Ондин“ - драма
08:00 „Северополис“ - комедия
10:00 „Как да си дресираш 

дракон 2” - анимация
12:00 „Отмъщение по женски”
14:30 „Газ до дупка” - екшън
16:30 „Код: Олимп” - екшън, 

трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Антоан Фу-
куа, актьори - Джерард 
Бътлър, Арън Екхарт, 
Финли Джейкъбсън, 
Дилън Макдермът, Рик 
Юн, Морган Фриймън, 
Анджела Басет

19:00 „И така нататък” - драма, 
комедия, романтичен 
(САЩ, 2014), режисьор 
- Роб Райнър, актьори 
- Майкъл Дъглас, Даян 
Кийтън, Стерлинг Дже-
ринс, Ани Парис, Фран-
сис Стернхаген, Йайа 
ДаКоста, Франки Вали, 
Майкъл Тера, Остин Ли-
зи, Анди Карл и др.

21:00 „Перфектният ритъм“ 
- комедия, музикален, 
романтичен (САЩ, 2012), 
режисьор - Джейсън 
Муур,актьори - Ана Кен-
дрик, Британи Сноу, Ре-
бел Уилсън, Адам Девайн 
и др.

23:15 „Как живея сега” - драма 
(Великобритания, 2013), 
режисьор - Кевин Мак-
доналд, актьори - Сирша 
Ронан, Том Холънд, 
Джордж МакКей, Сабри-
на Дикенс, Софи Елис и 
др.

01:15 „Имигранти” - драма 
(САЩ, 2009), режисьор - 
Уейн Креймър, актьори 
- Харисън Форд, Рей Ли-
ота, Лизи Каплан, Джим 
Стърджис, Ашли Джъд, 
Клиф Къртис, Шон Пен и 
др.

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ
06:00 „Седем часа разлика” 
08:00 „Ризоли и Айлс“  
09:15 „Шефове гадняри” 
11:30 „Седем часа разлика”  с.1, 

еп. 8,9
13:30 „Ризоли и Айлс“ 
14:30 „Перфектният ритъм“ 

- комедия, музикален, 
романтичен (САЩ, 2012), 
режисьор - Джейсън 
Муур,актьори - Ана Кен-
дрик, Британи Сноу, Ре-
бел Уилсън, Адам Девайн

16:45 „Невидим знак” - коме-
дия, драма (САЩ,2010) , 
режисьор - Мерилин Аг-
рело , актьори - Джесика 
Алба, Дж Кей Симънс, 
Крис Месина, Бейли Ме-
дисън, Джон Шиа, Софи 
Ниуейд и др.

19:00 „Тя ме откри” - комедия, 
драма, романтичен 
(САЩ, 2007), режисьор 
- Хелън Хънт, актьори - 
Хелън Хънт, Бет Мидлър, 
Колин Фърт, Матю Бро-
дерик, Бен Шенкман, Лин 
Коен и др.

21:00 Премиера: „Перфектният 
ритъм 2“ - комедия, 
музикален (САЩ,2015), 
режисьор - Елизабет 
Банкс, актьори - Ана 
Кендрик, Ребел Уилсън, 
Хейли Стейнфелд, Брита-
ни Сноу, Скайлър Остин, 
Кейти Сейгъл, Елизабет 
Банкс, Хана Мей Ли, 
Адам Дивайн и др.

23:30 „Целувка под имела“ 
- драма, романтичен 
(Канада 2006), режисьор 
- Джордж Менделук, 
актьори - Джейми Рей 
Нюман, Майкъл Шенкс, 
Конън Греъм, Ръсел Пор-
тър и др.

01:15 „Седем часа разлика”  с.1
03:15 „Ризоли и Айлс“  

вТорНик, 14 авгУсТ
06:00 „Седем часа разлика”  с.1
08:00 „Ризоли и Айлс“  
09:15 „Ондин“ - драма
11:30 „Седем часа разлика”  с.1, 

еп. 10,11
13:30 „Ризоли и Айлс“  , яп.12
14:30 „Перфектният ритъм 

2“ - комедия, музикален 
(САЩ,2015), режисьор - 
Елизабет Банкс

17:00 „Целувка под имела“ 
- драма, романтичен 
(Канада 2006), режисьор 
- Джордж Менделук, 
актьори - Джейми Рей 
Нюман, Майкъл Шенкс, 
Конън Греъм, Ръсел Пор-
тър и др.

19:00 „Шефове гадняри” - 
комедия (САЩ, 2004), 
режисьор - Сет Гордън, 
актьори - Джон Франсис 
Дейли,Джули Боуен, 
Джейсън Бейтман, Чарли 
Дей, Джейсън Съдейкис, 
Дженифър Анистън, 
Колин Фарел, Кевин 
Спейси,Доналд Съ-
дърланд, Джейми Фокс и 
др.

21:00 „Добри момчета” - „До-
бри момчета“ - биогра-
фичен, драма, кримина-
лен, (САЩ, 1990), режи-
сьор - Мартин Скорсезе, 
актьори - Робърт де 
Ниро, Рей Лиота, Джо 
Пеши, Лорейн Брако, Пол 
Сорвино, Чък Лоу, Франк 
Сиверо, Тони Дароу и др.

00:00 „Зад решетките“ - трилър 
(Канада, 2006), режисьор 
- Скот Уилямс, актьори 
- Паджет Брюстър, Ан-
тонио Купо, Мег Роу, Ро-
бърт Уисден, Она Грауер 
и др.

01:45 „Седем часа разлика”  с.1
03:45 „Ризоли и Айлс“  

срЯДа, 15 авгУсТ
06:00 „Седем часа разлика”  с.1
08:00 „Ризоли и Айлс“  
09:15 „Целувка под имела“ - 

драма, романтичен 11:15 
„Седем часа разлика”  еп. 
12,13

13:15 „Ризоли и Айлс“  , яп.13
14:15 „Добри момчета” - „До-

бри момчета“ - биогра-
фичен, драма, кримина-
лен, (САЩ, 1990), режи-
сьор - Мартин Скорсезе, 
актьори - Робърт де 
Ниро, Рей Лиота, Джо 
Пеши, Лорейн Брако, Пол 
Сорвино, Чък Лоу, Франк 
Сиверо, Тони Дароу и др.

17:15 „Нощ във Вегас“ - коме-
дия, драма (САЩ, 2011), 
актьори - Дженифър 
Финиган, Бен Лоусън и 
др.

19:15 „Коледна история 
2” - комедия (САЩ, 
Канада,2012), режисьор - 
Брайън Левант, актьори 
- Даниел Стърн, Стейси 
Травис, Браден Ле-
мастърс, Валин Шиней, 
Джерард Планкети др.

21:00 „Момчето с механично-
то сърце“ - анимация, 
приключенски, драма 
(Франция, Белгия, 2013), 
сценарист - Матиас Мал-
зию, режисьори - Стефан 
Берла, Матиас Малзию

22:45 „Вроден порок“ - крими-
нален, драма, мистерия 
(САЩ, 2014), режисьор 
- Пол Томас Андерсън, 
актьори - Хоакин Фи-
никс, Джош Бролин, 
Оуен Уилсън, Мая Ру-
долф, Бенисио Дел Торо, 
Рийз Уидърспун, Джена 
Малоун, Джилиан Бел, 
Ерик Робъртс и др.

01:45 „Седем часа разлика”  с.1
03:45 „Ризоли и Айлс“  

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ
06:00 „Седем часа разлика”  с.1
08:00 „Ризоли и Айлс“  
09:15 „Зад решетките“ - трилър 

(Канада, 2006), режисьор 
- Скот Уилямс, актьори 
- Паджет Брюстър, Ан-
тонио Купо, Мег Роу, Ро-
бърт Уисден, Она Грауер

11:15 „Седем часа разлика”  с.1, 
еп. 14,15

13:15 „Ризоли и Айлс“  , яп.14
14:15 „Коледна история 

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

16:00 „Момчето с механично-
то сърце“ - анимация, 
приключенски, драма 
(Франция, Белгия, 2013), 
сценарист - Матиас Мал-
зию, режисьори - Стефан 
Берла, Матиас Малзию

18:00 „Добри момчета” - „До-
бри момчета“ - биогра-
фичен, драма, кримина-
лен, (САЩ, 1990), режи-
сьор - Мартин Скорсезе, 
актьори - Робърт де 
Ниро, Рей Лиота, Джо 
Пеши, Лорейн Брако, Пол 
Сорвино, Чък Лоу, Франк 
Сиверо, Тони Дароу и др.

21:00 „Газ до дупка 2” - екшън
23:00 „Малки бъркотии” - дра-

ма (Великобритания, 
2014), режисьор - Алън 
Рикман, актьори - Кейт 
Уинслет, Стивън Уадинг-
тън, Матиас Шонартс, 
Хелън Макрори, Стенли 
Тучи, Дженифър Ел, Алън 
Рикман, Ейдриан Скар-
бороу, Даниел Уеб и др.

01:30 „Седем часа разлика”  с.1
03:30 „Ризоли и Айлс“  

ПЕТък, 10 авгУсТ
06:00 „Шегаджии”, с.3
07:00 „Учителката по френски“
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу 
10:00 „Смъртта й прилича“ 

- фентъзи, комедия 
(САЩ,1992), режисьор - 
Робърт Земекис, актьори 
- Мерил Стрийп, Голди 
Хоун, Изабела Роселини, 
Брус Уилис 

12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Страхотни новини“
15:00 „Двама мъже и полови-

на“
17:00 „Българи на три морета” 

- комедийно риалити
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Учителката по френски“
20:00 „По средата“, с.8
21:00 „Двама мъже и полови-

на“, с.2
22:00 „Страхотни новини”, с.1
23:00 „Двама бащи, двама си-

нове“, с.3
00:00 „Смъртта й прилича“ 

- фентъзи, комедия 
(САЩ,1992), режисьор - 
Робърт Земекис, актьори 
- Мерил Стрийп, Голди 
Хоун, Изабела Роселини, 
Брус Уилис 

02:00 „Шегаджии“ 
03:00 „Кое е това момиче“
04:00 „Двама бащи, двама си-

нове”
05:00 „Шегаджии“

съБоТа, 11 авгУсТ 
06:00 „Майк и Моли“, с.5
08:00 „Приятели“, с.4
10:00 Премиера: „Лотария“ - 

комедия (Русия, 2017), 
режисьор - Роман 
Самгин, актьори - Ан-
дрей Рожков, Дмитрий 
Брекоткин, Вячеслав 
Мясников, Юлия Михал-
кова, Алексей Маклаков, 
Олеся Железняк, Вален-
тина Мазунина, Олга 
Мединич, Олга Дибцева, 
Татяна Кравченко

12:00 „По средата“ 
14:00 „ Двама мъже и полови-

на“
16:00 „Моето семейство“
17:30 „Моите мили съседи“
20:30 „Нотинг Хил“ - комедия, 

романтичен (САЩ, 
Великобритания, 1999), 
режисьор - Роджър 
Мичел, актьори - Джулия 
Робъртс, Хю Грант, Емили 
Мортимър, Хю Боневил, 
Ема Чамбърс, Джеймс 
Драйфус, Рис Айфънс, 
Алек Болдуин, Матю Мо-
дин, Миша Бартън

22:30 „Шегаджии”
23:30 „Майк и Моли”
01:30 „Приятели“
03:30 „Страхотни новини”
05:00 „Шегаджии”

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ
06:00 „Майк и Моли“, с.5
08:00 „Приятели“, с.4
10:00 „Нотинг Хил“ - комедия, 

романтичен (САЩ, 
Великобритания, 1999), 
режисьор - Роджър 
Мичел, актьори - Джулия 
Робъртс, Хю Грант, Емили 
Мортимър, Хю Боневил, 
Ема Чамбърс, Джеймс 
Драйфус, Рис Айфънс, 
Алек Болдуин, Матю Мо-
дин, Миша Бартън

12:00 „По средата“ 
14:00 „ Двама мъже и полови-

на“
16:00 „Учителката по френски“
17:30 „Моите мили съседи“
20:30 Премиера: „Лотария“ - 

комедия (Русия, 2017), 
режисьор - Роман 
Самгин, актьори - Ан-
дрей Рожков, Дмитрий 
Брекоткин, Вячеслав 
Мясников, Юлия Михал-
кова, Алексей Маклаков, 
Олеся Железняк, Вален-
тина Мазунина, Олга 
Мединич, Олга Дибцева, 
Татяна Кравченко.

22:30 „ По - добре късно откол-
кото никога” 

23:30 „Майк и Моли”
01:30 „Приятели“
03:30 „Страхотни новини”
05:00 „ По - добре късно откол-

кото никога”
ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ

06:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
07:00 „ Учителката по френски“ 

- сериал
08:00 „Стъпка по стъпка” - се-

риал 
09:00 „Българи на три морета” 

- комедийно риалити
10:00 „Чужденецът” - комедия, 

романтичен (България, 
2012), режисьор - Ники 
Илиев, актьори - Георги 
Кадурин, Любомир Кова-
чев, Саня Борисова, Ни-
ки Илиев, Катрин Готие, 
Елен Колева, Валентин 
Гошев, Асен Блатечки, 
Кристоф Ламбер и др.

12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Страхотни новини“
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и полови-

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

комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“ - сери-

ал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ - 

сериал
19:30 „ Учителката по френски“ 

- сериал, с.1
20:00 „По средата“ - сериал, с.8
21:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.2
22:00 „Страхотни новини“ - се-

риал, с.1 
23:00 „Двама бащи, двама си-

нове” - сериал, с.3
00:00 „Чужденецът” - комедия, 

романтичен (България, 
2012), режисьор - Ники 
Илиев, актьори - Георги 
Кадурин, Любомир Кова-
чев, Саня Борисова, Ни-
ки Илиев, Катрин Готие, 
Елен Колева, Валентин 
Гошев, Асен Блатечки, 
Кристоф Ламбер и др.

02:00 „Шегаджии“ - сериал 
03:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал
04:00 „ Двама бащи, двама 

синове” - сериал
05:00 „Шегаджии“ - сериал

вТорНик, 14 авгУсТ
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
07:00 „ Учителката по френски“ 
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“ 
10:00 „Семейство Милър” - ко-

медия, криминален
12:00 „Моите мили съседи“ - 

сериал
14:00 „Страхотни новини“ - се-

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

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

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

сериал
19:30 „ Учителката по френски“ 

- сериал, с.1
20:00 „По средата“ - сериал, с.8
21:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.2
22:00 „Страхотни новини“ - се-

риал, с.1 
23:00 „Двама бащи, двама си-

нове” - сериал, с.3
00:00 „Семейство Милър” ¬¬ 

- комедия, криминален 
(САЩ, 2013), режисьор: 
Роусън Маршал Търбър, 
актьори - Дженифър 
Анистън, Томас Ленън, 
Лаура-лей, Уил Поутрол, 
Моли С. Куин, Ема Ро-
бъртс и др.

02:00 „Шегаджии“ - сериал 
03:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал
04:00 „Двама бащи, двама си-

нове” - сериал
05:00 „Шегаджии“ - сериал

срЯДа, 15 авгУсТ
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
07:00 „ Учителката по френски“ 

- сериал
08:00 „Стъпка по стъпка” 
09:00 „Шоуто на Слави“ 
10:00 „Eд“ - комедия, семеен, 

спортен (САЩ, 1996), 
режисьор - Бил Кутурие, 
актьори - Мат Ле Бланк, 
Пол Хюит, Джин Рос, 
Джак Уордън, Бил Кобс, 
Джим Кавийзъл и др. 

12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Страхотни новини“
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и полови-

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

комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“ - сери-

ал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ - 

сериал
19:30 „ Учителката по френски“ 

- сериал, с.1
20:00 „По средата“ - сериал, с.8
20:30 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.2
22:00 Премиера: „Страхотни 

новини“ - сериал, с.2 
23:00 „Двама бащи, двама си-

нове” - сериал, с.3
00:00 „Eд“ - комедия, семеен, 

спортен (САЩ, 1996), 
режисьор - Бил Кутурие, 
актьори - Мат Ле Бланк, 
Пол Хюит, Джин Рос, 
Джак Уордън, Бил Кобс, 
Джим Кавийзъл и др. 

02:00 „Шегаджии“ - сериал 
03:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал
04:00 „ Двама бащи, двама 

синове” - сериал
05:00 „Шегаджии“ - сериал

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.3
07:00 „ Учителката по френски“
08:00 „Стъпка по стъпка” 
09:00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“ - сери-

ал, с.1
10:00 „Лъжовна съпруга“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, 1992), режисьор - 
Франк Оз, актьори - Стив 
Мартин, Голди Хоун, 
Дана Дилейни, Джули 
Харис, Питър МакНикъл 
и др. 

12:00 „Моите мили съседи“ - 
сериал

14:00 „Страхотни новини“ - се-
риал

15:00 „По средата“ - сериал
15:30 „Двама мъже и полови-

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

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

сериал
19:30 „ Учителката по френски“ 

- сериал, с.1
20:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.2
22:00 Премиера: „Страхотни 

новини“ - сериал, с.2 
23:00 „Двама бащи, двама си-

нове” - сериал, с.3
00:00 „Лъжовна съпруга“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, 1992), режисьор - 
Франк Оз, актьори - Стив 
Мартин, Голди Хоун, 
Дана Дилейни, Джули 
Харис, Питър МакНикъл

02:00 „Шегаджии“ - сериал 
03:00 „Стъпка по стъпка“ 
04:00 „ Двама бащи, двама 

синове” - сериал
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ПЕТък, 10 авгУсТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Сезони на любовта ” – 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.55 „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 „Скорпион” (премиера) – 
сериен филм, 3 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (пре-

миера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм 
00.30 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм 
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
06.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/

съБоТа, 11 авгУсТ
07.00 „Бреговете на Чесапийк” 

– сериен филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
09.00 „Учен под наем” – с уч. на 

Жанет Бидерман, Патрик 
Фихте, Ангела Рой, Алек-
сандра Хелмиг и др.

11.00 „Съдебен спор” – преда-
ване на NOVA, избрано

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Таткова градина 2” 
14.45 „Дънди Крокодила“ –  с 

уч. на Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Май-
лон, Ърни Динго 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 „Железният човек 2” – с 

уч. на Робърт Дауни 
Младши, Мики Рурк, 
Скарлет Йохансон, 
Гуинет Полтроу, Дон Чий-
дъл, Сам Рокуел, Самюел 
Джаксън и др. 

22.30 „Мери Райли” – с уч. на 
Джулия Робъртс, Джон 
Малкович, Киъран 
Хайндс,  Кати Стаф, Глен 
Клоуз, Майкъл Гембън, 
Джон Малкович, Джордж 
Коул, Майкъл Шийн и др.

00.40 „Секс игри” – с уч. на 
Райън Филип, Рийз 
Уидърспун, Сара Мишел 
Гелар, Селма Блеър, Шон 
Патрик Томас и др. 

04.30 „Учен под наем” – с уч. на 
Жанет Бидерман, Патрик 
Фихте, Ангела Рой, Алек-
сандра Хелмиг и др. /п/  

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ
06.30 „Иконостас”
07.00 „Бреговете на Чесапийк”
08.00 „Събуди се” – предаване 
09.00 „Неочаквани обрати” 
11.00 „Съдебен спор” – преда-

ване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Цветарница на мисте-

риите: Мълчание” (пре-
миера) – с уч. на Брук 
Шийлдс

14.15 “Среднощен маскарад” 
- с уч. на Отъм Рийзър, 
Кристофър Ръсел, Хелън 
Колиандър, Ричард Бър-
ги и др.

16.00 „Като две капки вода“ 
– забавно предаване, 5 
сезон

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Стелт” – с уч. на Джош 

Лукас, Джесика Бийл, 
Джейми Фокс, Сам Ше-
пърд, Ричард Роксбърг и 
др.

22.30 „Спайдърмен 3” – с уч. на 
Тоби Магуайър, Кирстен 
Дънст, Джеймс Франко, 
Томас Хейдън Чърч, 
Тофър Грейс, Розмари 
Харис и др.

01.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.50 „Цветарница на мисте-
риите: Мълчание” – с уч. 
на Брук Шийлдс, Бренън 
Елиът, Бю Бриджис, Кейт 
Дръмънд и др. /п/ 

05.10 „Специален отряд” - се-
риен филм /п/

06.00 „Тайнствени афери” – се-
риен филм, 5 сезон /п/

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Сезони на любовта ” – 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.55 „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 „Скорпион” (премиера) – 
сериен филм, 3 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (пре-

миера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм
00.30 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.00 „Специален отряд” - се-

риен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон /п/

вТорНик, 14 авгУсТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Сезони на любовта ” – 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.55 „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 „Скорпион” (премиера) – 
сериен филм, 3 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (пре-

миера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм
00.30 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.00 „Специален отряд” - се-

риен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон /п/

срЯДа, 15 авгУсТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Сезони на любовта ” – 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.55 „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 „Скорпион” (премиера) – 
сериен филм, 3 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (пре-

миера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм
00.30 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.00 „Специален отряд” - се-

риен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон /п/

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Сезони на любовта ” – 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.55 „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 „Скорпион” (премиера) – 
сериен филм, 3 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (пре-

миера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм
00.30 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.00 „Специален отряд” - се-

риен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон /п/

ПЕТък, 10 авгУсТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската му-

зика”
12:45 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- из-

брано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избра-

но
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”- из-

брано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- из-

брано
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00 – Повторения

съБоТа, 11 авгУсТ
07:00 „Холивуд” – с Ивелина 

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

Анева /п/
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 

- избрано
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30  Телемаркет 
10:45 „Холивуд”- повторение
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев“
12:00 „Вечните песни”-/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”-/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
16:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
16:30 „Патарински Live”/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

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

Анева
20:00 „Патарински Live”- из-

брано
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

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

Огнянов/п/
00:30 Спорт в обектива”- /п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 – Повторения

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова-избрано
07:30 “Интервю”
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” 
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни” 
13:00 “Всеки следобед”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Кухнята на Звездев“ -/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
16:00 „Интервю” 
16:30 „Патарински Live”- из-

брано
17:00 Концерт на група Сигнал 

– 1-ва част
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”-избра-

но
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева - избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Спорт в обектива”-из-

вънредно
22:45 Европейско първенство 

по канадска борба 2018- 
/п/

00:00 Новини /п/
00:30 Спорт в обектива”-/п/
02:00- 09:00 – Повторения

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избра-

но
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската му-

зика”
12:45 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- из-

брано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избра-

но
17:00 НОВИНИ
17:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”- из-

брано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- из-

брано
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00 – Пов-

торения

вТорНик, 14 авгУсТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избра-

но
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската му-

зика”
12:45 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- из-

брано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избра-

но
17:00 НОВИНИ
17:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”- из-

брано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- из-

брано
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00 – Повторения

срЯДа, 15 авгУсТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избра-

но
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската му-

зика”
12:45 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- из-

брано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избра-

но
17:00 НОВИНИ
17:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”- из-

брано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- из-

брано
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00 – Повторения

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избра-

но
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската му-

зика”
12:45 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- из-

брано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избра-

но
17:00 НОВИНИ
17:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”- из-

брано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- из-

брано
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00 – Повторения

ПЕТък, 10 авгУсТ
05.00 Новини, спорт и 

времето
06.30 „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с 

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

то
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

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

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

Новини 
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2 

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

то и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

съБоТа, 11 авгУсТ
05.00 Новини, спорт и 

времето
07.30 „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00 „Документите с Ан-

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

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

Новини
13.25 Прогноза за време-

то
13.30 новини
13.40 Спорт 
14.00 Новини 
14.15 „В обектива”
14.30 новини 
14.45 прогноза за време-

то и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство” 

с Д. Наумова
17.00 Новини
17.25 Прогноза за време-

то
17.30 новини
17.35 „В обектива” 
18.00 Новини

18.15 „В обектива” 
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.15 „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива” 
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинар-

ски блок
24.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ 
05.00 Новини, спорт и 

времето
07.30 „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Бизнес дейли /п/
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.05 „Плюс - минус” /п/ 
11.30 Новини
11.35 „Плюс - минус” /п/ 
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
13.00 Централни обедни 

Новини
13.40 Бъдете здрави
14.00 Новини
14.15 „В обектива” 
14.30 новини
14.45 прогноза за време-

то и спорт 
15.00 Новини
16.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето 
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.10 „Европространство” 

с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция - публ. пре-

даване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00 Вечерен новинар-

ски блок
24.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30   новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт

15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

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

Новини
19.15  Темите 1
19.30  новини
19.35   Темите 2
20.00   Новини
20.10  Бизнес дейли /п/
20.30   новини
20.40   „Плюс – минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  Нощен ин-

формационен блок
вТорНик, 14 авгУсТ

05.00  Новини, спорт и 
времето

06.30  „ Европа сутрин” – 
сутрешен блок

09.05  Свободна зона с 
Коритаров

12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини
12.35  Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25   Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30   новини
14.45  Топ шоп

15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

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

Новини 
19.15   Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00   Новини
20.10   Бизнес дейли /п/ 
20.30   новини
20.40   „Плюс – минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок 

срЯДа, 15 авгУсТ
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини
12.35  Прогноза за време-

то
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

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

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

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00   Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс – минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” – 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”

11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00   Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

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

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

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30   новини
19.35  Темите 2
20.00   Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс – минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок
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ПЕТък, 10 авгУсТ
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное вре-

мя
14:55 Гении и злодеи
15:25 Косатка
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное вре-

мя
18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное вре-

мя
21:00 Аншлаг и Компания
23:10 Веселый вечер
00:50 Здравствуй и про-

щай. Х/ф
02:30 Мама напрокат. Х/ф
04:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир

05:05 Гении и злодеи
05:35 Пряничный домик

съБоТа, 11 авгУсТ
06:00 Господа полицей-

ские
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему 

свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-

мя
11:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

12:05 Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!

14:00 12 стульев. Держите 
гроссмейстера!

14:45 Старшая жена. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в 20:00
20:50 Провинциальная 

мадонна. Х/ф
00:20 Романтика романса
01:15 Чужие письма. Х/ф
02:45 Южные ночи. Х/ф
04:25 12 стульев. Держите 

гроссмейстера!
05:05 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

05:30 Пряничный домик

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ

06:00 Провинциальная 
мадонна. Х/ф

09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
12:40 Билет в Большой
13:25 Врачиха. Х/ф
20:00 Вести в 20:00
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Газ. Большая игра
01:05 Пирамида
01:50 Заезжий молодец. 

Х/ф
03:25 Клад. Х/ф
04:45 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
05:30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна

ПЕТък, 10 авгУсТ
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  Телеканал «Доброе утро»
10:00  «Модный приговор»
11:00  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:05  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:15  Премьера. «Видели видео?»
19:05  «На самом деле» (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль «Жа-
ра» (12+)

23:40  Сергей Светлаков, Юлия 
Александрова, Егор Кореш-
ков, Ян Цапник, Елена Валюш-
кина в фильме «Горько! — 2» 
(16+)

01:25  Игорь Гордин, Яна Гладких, 
Олег Мазуров в фильме 

«Московские сумерки» (16+)
03:05  Татьяна Васильева, Елена Ве-

ликанова, Дмитрий Певцов, 
Лолита Милявская, Валерий 
Гаркалин в фильме «Попса» 
(16+)

05:05  «Модный приговор»

съБоТа, 11 авгУсТ
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  «Ералаш»
07:00  «Смешарики. Новые приклю-

чения»
07:15  Леонид Ярмольник в фильме 

Дмитрия Астрахана «Пе-
рекрёсток» (12+)

09:05  «Играй, гармонь любимая!»
09:45  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  «Ольга Шукшина. „Если бы 

папа был жив... “» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:20  «Роберт Рождественский. Не 

думай о секундах свысока... »
14:20  «Роберт Рождественский. Эхо 

любви»
16:05  Валентин Гафт, Лия Ахеджа-

кова, Светлана Немоляева, 

Георгий Бурков в фильме 
«Гараж»

18:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

18:25  «Видели видео?»
19:55  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  «КВН». Премьер-лига (16+)
00:20  Светлана Ходченкова, Вилле 

Хаапасало, Михаил Ефремов, 
Леонид Ярмольник в фильме 
«Любовь в большом городе 
— 2» (16+)

01:55  Комедия «Суперплохие» (18+)
03:10  Олег Гаркуша, Авдотья Смир-

нова в фильме Алексея Бала-
банова «Я тоже хочу» (18+)

04:35  Георгий Вицин в лирической 
комедии «Дорога к морю» 
(12+)

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ
06:00  Новости
06:10  Светлана Тома в фильме «Та-

бор уходит в небо» (12+)
07:50  «Смешарики. ПИН-код»
08:00  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:25  «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)

10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)
11:15  «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12:00  Новости (с субтитрами)
12:10  «ДОстояние РЕспублики: Ан-

на Герман»
13:50  «Анна Герман». Многосерий-

ный фильм (12+)
18:55  «Клуб Весёлых и Находчи-

вых» (16+)
21:00  Воскресное «Время»
22:00  Сергей Астахов, Наталья 

Фатеева, Виктория Толстога-
нова в фильме «Королёв» 

00:05  Комедия «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+)

01:35  Константин Лавроненко, 
Григорий Добрыгин, Егор 
Бероев, Ксения Кутепова, 
Евгений Цыганов в фильме 
«Территория» (18+)

04:15  «Модный приговор»

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

Продължава на стр. 25

ПЕТък, 10 авгУсТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ 
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край /повторение /
14.00 “Дискусионно студио” 
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини /на живо/
17.45 Фолклорен концерт 
18.30 Документален филм
19.00 Класически концерт 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не 

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. /повторение/

22.30 Дневниците на уфолога 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето. / повторение/
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин 

край“ /повторение/
03.00 “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев /повторение/

05.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване /пов-
торение /

06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт /
повторение/

съБоТа, 11 авгУсТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “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 морета“ 

- документална пореди-
ца

15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина 

17.00 “Изгнаници клети …” 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

18.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по-бъл-

гарско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия /повторение/ 

23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков / 
повторение/

01.30 Новини. Прогноза за 
времето /повторение/ + 
Другата история 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката /повторение/

04.00 “Изгнаници клети“ 
04.30 Класическа музика 
05.30 “От българско, по-бъл-

гарско” с Галя Асенова /
повторение/

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ
08.00 Ранни вести / на живо/ 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
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 Документален филм
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Джон Лоутън представя - 
док.поредица на ТВ Скат

18.15 „Дневниците на уфолога“ 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

22.30 „Час по България“ /пов-
торение /

23.30 “Фронтално” / повторе-
ние/

01.30 Новини.Прогноза за вре-
мето/повторение/

02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин 

край - /повторение/
04.30 Фолклорен концерт 
05.30 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева / повторение/

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Алтернативи - повторе-

ние 
14.15 Паралакс - /повторение /
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - /повторение /
16.00 Първото благо /повторе-

ние/
17.00 Документален филм 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Фолклорен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Край Босфора“ с водещ 

Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 Класически концерт 
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски /повто-
рение /

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00 “Дискусионно студио” / 
повторение /

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение/

03.00 Телевизионен форум - 
повторение

05.00 Облаче ле, бяло - повто-
рение 

06.00 Фолклорен концерт 

вТорНик, 14 авгУсТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“ 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/ 

повторение/
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ /повто-

рение /
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние /
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Фолклорен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” - 
списък Теодора

21.00 „Нови хоризонти“ - П. 
Петров / Й. Апостолов 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето / повторение /

22.30 „Директно за културата“ 
- повторение

01.00 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.30 “Дискусионно студио” / 
повторение /

02.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение/

03.30 „Фронтално“ повторение 
05.30 “Разбулване“ - повторе-

ние
06.30 Фолклорен концерт 

срЯДа, 15 авгУсТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести - /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
14.00 Дискусионно студио”/ 

повторение/
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-бъл-

гарско - /повторение/ 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Фолклорен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 „Дискусионно студио“
21.00 „Паралакс“ - публици-

стично предаване 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето/повторение/
01.00 Дискусионно студио”/ 

повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ - пов-

торение 
04.00 Алтернативи - /повторе-

ние /
05.30 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов / 
повторение/

06.30 Фолклорен концерт 

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение /
14.00 „Дискусионно студио“ /

повторение /
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло - /повто-

рение /
16.30 Паралакс - /повторение/
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Фолклорен концерт 
18.30 „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето /повторение /

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката

00.30 Документален филм 
01.00 Новини. Прогноза за 

времето/повторение/
01.30 „Дискусионно студио“ /

повторение /
03.30 “Първото благо“ - /повто-

рение / 
04.30 „Дневниците на уфолога“ 

- /повторение /
05.30 “Край Босфора“ /повто-

рение/
06.30 Фолклорен концерт 

ПЕТък, 10 авгУсТ
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Босове под прикритие - 

9 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 103 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 135 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Страници от живота - 103 

еп. - Сериал 
04:00 Изумрудената огърлица 

- 135 еп. - Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ  

съБоТа, 11 авгУсТ
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Снежната кралица
10:00 Шпионката на Коко 
10:30 Ключът към успеха 
11:00 Refresh за здраве 
12:00 Времена и нрави 
15:00 Кардиограма 
16:00 Пътуващо читалище 
17:00 Куче в джобче - 15 еп.
17:15 Куче в джобче - 16 еп.
17:30 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Веществени доказател-
ства - 14 еп. - Сериал 

23:00 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
04:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
05:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
06:00 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
06:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
14:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Куче в джобче - 17 еп.- 

Анимация 
17:15 Куче в джобче - 18 еп.- 

Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

18:20 Мафиотски съпруги - Ми-
ни серия 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

23:30 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Веществени доказател-

ства - 14 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво 
12:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 105 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 137 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Сентинел - 25 еп. - Сери-

ал 
22:00 Сентинел - 26 еп. - Сери-

ал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
03:45 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
04:30 Страници от живота - 105 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 137 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

вТорНик, 14 авгУсТ
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 106 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 138 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Криминални хроники - 1 
еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Сентинел - 27 еп. - Сери-
ал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
03:45 Криминални хроники - 1 

еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 106 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 138 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

срЯДа, 15 авгУсТ
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве
11:00 Психологически портрет 
12:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 107 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 139 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници
18:00 Новини 
18:30 Делници
19:00 Резонанс 
20:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

21:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

22:00 Сентинел - 28 еп. 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 107 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 139 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 108 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 140 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Сентинел - 29 еп. 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
04:30 Страници от живота - 108 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 140 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 



8.VIII. - 14.VIII.2018 г.
32

Български 17Медицина Дълголетие

Çà âàøåòîÇà âàøåòî

Folivit Fеrо® е търговска марка на фирма 
БОрОла. За консултация със специалист 

може да се обърнете към клиника БОрОла, 
софия 1202, ул. "Цар симеон" 52;

 тел. 02/ 983 62 03; е-mail: office@borola.com. 
За повече информация посетете 

www.folivit.соm. може да поръчате 
онлайн на www.momo.bg.

Умората често се 
дължи на липса на 
желязо. До този из-
вод са стигнали уче-
ни от Университета в 
Лозана, Швейцария, 
което потвърждава, 
че природни проду-
кти, съдържащи же-
лязо, какъвто е Фо-
ливит Феро, помагат 
не само при анемия, 
но и при тези, които 
изпитват “обикнове-
на” умора. В изследва-
нето са участвали же-
ни на възраст от 18 до 
53 години. Всички те 
се оплаквали от умо-
ра. Преодолели при-
знаците й с допълни-
телен прием на желя-
зо в продължение на 
12 седмици.

За да не страда ор-
ганизмът ни от дефи-
цит на желязо, е нуж-
но да му осигурим 
дневната дажба за 
възрастни от 10-15 мг, 
до 30 мг за бременни 
жени. За 30 дни жени-
те губят почти 2 пъти 
повече желязо от мъ-
жете, затова при тях и 
нуждата от прием на 
Фоливит Феро е на-
ложителна.

Желязото е необ-
ходимо за правилния 
метаболизъм на В-
витамините. Подпо-
мага растежа, увели-
чава съпротивител-
ните сили на органи-
зма. Спомага за прео-
доляване на умората.

Намаляването на 
желязото, витамин 
В12 и фолиева кисе-
лина води до разви-
тие и на анемия. У 
нас значителен про-
цент от жените и мъ-
жете над 65 години 
страдат от нея, чес-
то без да да подози-
рат това.

Симптоми за не-
достиг на желязо са 
отпадналост, умора, 
мускулна слабост, гла-
воболие, световър-
теж, липса на апетит, 
задух, косопад, шум 
в ушите, сърцебие-
не, деформация или 
ронливост на нокти-
те и др. Някои от при-
знаците на анемия са: 
бледа кожа и лигави-
ци, склерите на очи-
те, силна отпадна-
лост, бързо уморя-
ване, студени край-
ници, световъртеж, 
чести прилошавания, 
главоболие, намаля-
ване на физическата 
издръжливост, сър-
цебиене, задух.

Специалистите са 
изчислили, че дори 
при рационално хра-
нене от животински-
те продукти можем да 
си набавим само 18% 

от необходимите със-
тавки, от плодове и 
зеленчуци - около 3%, 
но дори и от тях ор-
ганизмът усвоява ед-
ва около 10% от желя-
зото. Фоливит Феро 
прави това, което не 
можем да постигнем 
сами – с една капсула 
дневно доставят не-
обходимите ни 15 мг 
желязо, фолиева ки-
селина, витамин В12 
и ни поддържа здра-
ви и бодри.
Фоливит Феро
Против анемия
Какво съдържа
 Фоливит Феро?
Съдържа трите 

най-важни 
състав-
к и , 

необхо-
дими за образуване-
то на червените кръв-
ни телца и хемоглоби-
на - желязо 15 mg (ка-
то железен фумарат 
45.60 mg), фолиева 
киселина - 400 mcg, и 
50 mcg витамин В12.

Активните състав-
ки се намират в спе-
циални Solucaps (теч-
ни капсули), които га-
рантират бързо осво-
бождаване, по-добро 
усвояване и поноси-
мост.
Кога да използваме

 Фоливит Феро?
За получаване на 

благоприятен ефект 
върху кръвообразу-
ването при: недои-
мък на фолиева кисе-
лина, витамин В12 и 
желязо и/или при зна-
чително повишаване 

на нуждата от тях (на-
пр. бременност и кър-
мене); недоимък, въз-
никнал вследствие на 
кръвозагуба (кръво-
течение при менстру-
ация и раждане, от 
червата, от хеморои-
ди); недостатъчно или 
неправилно хранене; 
хронична злоупотре-
ба с алкохол; смуще-
ния в резорбцията; 
продължителна хе-
модиализа; инфек-
ции; кръводаряване; 
като последица от те-
рапия с антиконвул-
сивни медикаменти 
и орални контрацеп-
тивни средства и др.

Как да прилагаме
 Фоливит Феро?

П р е п о -

ръчва 
се всяка 

жена, която е бремен-
на или планира бре-
менност, да приема 
по 1 Solucaps дневно. 
Приемът да продъл-
жи през целия пери-
од на бременността, 3 
месеца след раждане-
то и през периода на 
кърменето.

При други състоя-
ния Фоливит Феро 
също се приема по 1 
течна капсула днев-
но, като продължи-
телността на приема 
зависи от здравослов-
ното състояние, но не 
по-малко от 3 месеца.

Фоливит Феро се 
приема след хранене 
с малко течност.

Фоливит Феро е 
безвреден даже при 
продължително при-
ложение.

ÔÎËÈВÈÒ ÔÅÐÎ – 
ñðåùó óìîðà è àíåìèÿ

търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – Франция, ексклузивно за вита херб. 

За контакти: вита херб, тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

ФАРМАЦЕВТИ ПРЕПОРЪЧВАТ 

„СТАВИЕН“ 

В моята практика чес-
то препоръчвам „сТа-
виЕН“, тъй като той е 
качествен продукт с 
много богат състав — 
хиалуронова кисели-
на, рибено масло, кур-
кума и астаксантин. На-
чинът на производство 
— Licaps технологията 
за по бързо усвояване, 
го прави така незаме-
ним и различен от оста-
налите продукти за под-
крепа на ставите. 

Качеството на проду-
кта се усеща при различ-
ни ставни и опорно-
двигателни пробле-
ми, има силно анти-
оксидантно дейст-
вие и поддържа про-
тивовъзпалителните 
свойства на органи-
зма, особено на став-
но-мускулната сис-
тема. Хиалуронова-
та киселина е меж-
дународно признато 
средство за подкре-
па на ставите. Курку-
мата, астаксантина и 
рибеното масло, бо-
гато на омега-3 маст-
ни киселини, имат 
силен противовъз-
палителен ефект са-
ми по себе си, а в 

меглена Бориславова, фармацевт, аптека 
„36.6 - иван вазов“, гр. Пловдив

ни процеси в ставите;
съдейства за под-

хранването на ставния 
хрущял и за забавяне 
увреждането и разру-
шаването му;
подходящ за ак-

тивно спортуващи, при 
тежка физическа работа 
и усилено натоварване.

Хиалуроновата кисе-
лина е във всички нас 
още от момента на раж-
дане, но количеството 
й в организма намаля-
ва с възрастта и допри-
нася за процеса на ста-
реене. ХК може да бъде 
намерена в значител-
ни количества на мес-
тата, където има свърз-
ваща тъкан като стави-
те, кожата и сърдечни-
те клапи. В момента хи-
алуроновата киселина 
е използвана най-чес-
то при ставни пробле-
ми като артрит, износ-
ване на ставите, както 
и подмладяващи про-
цедури. Тя е съставна 
част на синовиалната 
течност, намираща се 
в ставите и действаща 
като смазка между тях. 
Проблемите настъпват, 
когато слоят от хиалу-
рон изтънее и по този 
начин предпазващото 
му от триене действие 
намалява.

кта се усеща при различ-

 „сТавиЕН“, те са ком-
бинирани и действието 
им се допълва.
„сТавиЕН“ е ви-

сококачествен френски 
продукт, който се про-
извежда по Licaps® тех-
нология за бързо усвоя-
ване от организма;
съдържа хиалуро-

нова киселина, омега-3 
мастни киселини (рибе-
но масло), екстракт от 
куркума, астаксантин;
съдейства  за пред-

пазване от  възпалител-



8.VIII. - 14.VIII.2018 г.
32

2

Български18 Медицина Дълголетие

Ïроверете имате ëи нóæда от Ïростабор Ôорте

Prostabor® е търговска марка на фирма БОрОла. За консултация с лекар специалист можете да се обърнете към клиника „Борола”, софия 1202, ул. „Цар 
симеон” №52, тел. 02/ 983 62 03, e-mail: office@borola.com. За по-богата информация посетете www.prostabor.com. можете да поръчате онлайн на www.momo.bg

върху качеството на сексуалния 
живот. Затова в последните го-
дини случаите на доброкачест-
вена хиперплазия на простата-

та се лекуват преимущест-
вено с природни проду-
кти. Най-често използвани-
ят природен продукт е ак-
тивната съставка на проду-
кта Простабор Форте – ви-
сококачествен стандарти-
зиран екстракт от плодове-
те на Сао Палмето (Сереноа 
репенс) – 160 mg. Процесът 
на стандартизация гаранти-
ра чистотата и ефективност-
та на всяка капсула. Активна-
та съставка се намира в по-
ефективна мастноразтвори-
ма форма – Solucaps (течни 
капсули), която осигурява 
по-бързо и цялостно усво-
яване.

ПросТаБор ФорТЕ – 
ПрироДЕН каТЕТър
какво представлява 

Простабор Форте?
Една разумна алтернатива 

при доброкачествено увеличе-
ние на простатата. При затруд-
нено уриниране поради мощ-
ния му ефект го наричат при-

роден катетър.
кога да използваме 
Простабор Форте?

 При доброкачествена хи-
перплазия на простатата по-
мага за подобряване на ури-
нирането, намалява размера 
на простатата, възпалението и 
отока.
 При иритативни симпто-

ми от страна на пикочния ме-
хур (дразнене).

как да използваме 
Простабор Форте?

 Леко изразена симптома-
тика – по 1 течна капсула днев-
но след хранене.
 Умерено изразена сим-

птоматика – по 2 течни капсу-
ли дневно след хранене.
 Тежко изразена симптома-

тика – след консултация с уро-
лог, който може да ви препо-
ръча Простабор Форте и/или 
друг вид лечение според със-
тоянието.

Простабор Форте е практи-
чески безвреден, няма проти-
вопоказания. Може да се упо-
требява продължително вре-
ме, тъй като има много добра 
поносимост.

На нашия организъм 
може да не му достигат 
витамини през всеки се-
зон. Често се опитваме 
да компенсираме този 
недостиг с повишена-
та употреба на плодо-
ве и зеленчуци, но рас-
тителните храни не ви-
наги съдържат необхо-
димото количество по-
лезни вещества. Пло-
довете поняко-
га не са дос-
татъчни. На-
пример все-
ки 20-минутен 
с т р е с 

и з -
г а р я 
д н е в -
ната норма от витамин 
С. За да се възстанови за-
губата, трябва да се изяд-
ат 2-2,5 кг ябълки. Днев-
ната норма витамин С се 
съдържа и в 1,5 кг морко-
ви, но тези норми са при-
ложими само за пресни-
те плодове, защото при 
съхраняването си те гу-

бят част от своите вита-
минозни свойства. Едно-
временно с плодовете и 
зеленчуците понякога 
трябва да се приемат и 
поливитаминозни ком-
плекси. 

Не трябва обаче да се 
отнасяме към витамини-
те като към лекарства. Да 
не забравяме, че те не 
лекуват, а помагат на ор-
ганизма да работи пра-

вилно.

Спе-
ц и а л и -

стите съветват 
да се съчета-
ва приемане-
то на витамин-
ни комплекси 

и витаминозни 
продукти с оби-

чайната храна. 
Предозиране на 

повечето витамини 
(не на всички!) е не-
възможно, тъй като 

организмът ги извежда 
по естествен път. Извест-
ни са отрицателните по-
следствия от предозира-
нето на витамини А и D, 
многократно превиша-
ващи нормата, но предо-
зирането на всички оста-
нали витамини дори 10 
пъти трудно би довело 
до странични ефекти.

Правилните 
витамини - 
в правилния 

момент!

Да направим една бърза 
проверка за състоянието на 
Вашата простата. Ние задава-
ме 7 въпроса. Вие отговаря-
те честно, като избирате меж-
ду вариантите: никога, много 
рядко, рядко, често, много 
често, винаги. После ще ко-
ментираме колко точки носи 
всеки отговор, какво значи то-
ва и какви мерки трябва да се 
вземат. И така:

колко често чувствате 
неефективно изпразване 
на пикочния мехур?

колко често ви се нала-
га да уринирате на интер-
вал, по-малък от 2 часа?

колко често имате пре-
късване на струята по вре-
ме на уриниране?

колко често забелязва-
те, че ви е трудно да отло-
жите уринирането?

как преценявате сила-
та на струята по време на 
уриниране?

колко често ви се нала-
га да се напъвате при за-
почване на уринирането?

колко често ви се налага 
да уринирате през нощта?

Вече Ви накарахме да се за-
мислите, а това е най-важното. 
По-рано или по-късно проста-
тата създава проблеми на все-
ки мъж и нарушеният баланс на 
мъжките полови хормони води 
до нейното уголемяване, възпа-
ление и оток.

Доброкачествената хиперп-
лазия на простатата (уголемя-
ването на жлезата, което може 
да предизвика притискане на 
уретрата и смущения в нормал-
ното уриниране)  започва неза-
бележимо. Когато настъпи сте-
сняване на пикочния канал и 
затруднения при изтичане на 
урината, се проявяват първите 
симптоми: по-слаба струя; чес-
то уриниране, особено през но-
щта; позиви за незабавно ури-
ниране; затруднено начало; па-
рене и болки; неефективно из-
празване на мехура. Постепен-
но настъпват и редица усложне-
ния – камъни в пикочния мехур, 
простатит, бъбречна недоста-
тъчност, сексуални смущения. 
Ако не се лекува, може да до-
веде до запушване на пикоч-
ния канал.

Сега да се върнем към теста, 

броя точки, които носят отго-
ворите, и какво значи това. От-
говорът никога - 0 точки, мно-
го рядко - 1 точка, рядко 
- 2 точки, често - 3 
точки, мно-
го често 
- 4 точки, 
винаги - 
5 точки. 
О б щ и я т 
брой точ-
ки може 
да варира 
от 0 до 35. 
Ако ваши-
ят резул-
тат е от 0 
до 7 точки, 
това гово-
ри за леко 
изразена 
с и м п т о -
матика за 
проблеми 
с простата-
та. От 8 до 19 точки – умерено 
изразена. От 20 до 46 точки – ве-
че става дума за силно изразена 
симптоматика на доброкачест-
вената хиперплазия на проста-
тата (ДХП).

Своевременно установена-
та ДХП има благоприятен изход 
при лечение!

Използвани-

те продукти са два вида – синте-
тични и природни. Синтетични-
те лекарства са ефективни, но 
често водят до нежелани реак-
ции и имат отрицателен ефект 
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ÀËÒОÐÈß и забоëяванията 
на диõатеëната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

Ëåê ïðè ëåòíè 
íàñòèíêè è 

âúçïàëåíî ãúðëî
Тук е мястото да направим изричната уговор-

ка, че е от особена важност да хванете настинка-
та в начален стадий. В такъв случай ще се изле-
кувате за броени часове с този еликсир. В про-
тивен случай със сигурност ще ви е необходимо 
повече време.

Ето и продуктите, които са ви необходими, 
за да си приготвите този изпитан лек: 200 мл 
вода, 80 г смлени зърна от кимион.

Залейте смления кимион с водата и оставете 
да ври 15 минути. Ще получите гъста маса, напо-
добяваща утайка от кафе. Прецедете добре, до-

бавете нови 50 мл вода и оставете отново да за-
ври. След като отстраните сместа от огъня, доба-
вете 1 с. л. коняк. 

Домашното лекарство, с което ще изцерите бо-
лното гърло, е готово. След няколко часа от бол-
ките в гърлото няма да има и спомен. На всеки 
30 минути изпивайте по 1 с.л. от еликсира, кой-
то си приготвихте. Два часа по-късно ще усетите, 
че болката в гърлото е започнала да отшумява. 
Вече ще можете да преглъщате много по-лесно. 
Четири часа след началото на лечението може-
те да го прекратите. Дотогава болката вече тряб-
ва да е отшумяла. 

При по-тежки случаи не е проблем да пиете от 
тази напитка и по-дълго време. Горещо се препо-
ръчва на всички, които често попадат в плен на 
настинки и ги измъчва болно гърло.

1 бр. х 49 лв. + 
Безплатна доставка 

/Обùо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + 

Безплатна доставка 
/Обùо: 90 лв./

3 бр. х 39 лв. + 
Безплатна доставка 

/Обùо: 117 лв./

ÖÅНÀ: 

Големият полип за 10 години 
става рак на дебелото черво!

д-р асенОв: 

Злокачествените заболявания 
и хроничният запек 

са предпоставка за развитие 
на рак на дебелото черво

В червата на всеки от нас има 
15 килограма отрови, които водят 
до тежки заболявания, затова сис-
темното им пречистване е от ог-
ромно значение. Много хора смя-
тат, че за да пречистят червата и 
стомашно-чревния тракт, е необ-
ходимо да си направят клизма. То-
ва обаче далеч не е така, защото 
отровите и опасните наслоявания 
не могат да бъдат изчистени само 
с помощта на клизма.

Все по-често се среща пробле-
мът с нередовните черва, а това во-
ди до почти всички останали здра-
вословни проблеми. Остатъчната 
хранителна маса е добре да се из-
хвърля редовно, защото, престоя-
вайки в червата ни, започва да заг-
нива, отделените газове и вещества 
са токсични и лесно преминават в 

кръвообращението и така се раз-
пространяват по цялото ни тяло.

За профилактика и предпазване 
от полипи и рак на дебелото черво 
аз препоръчвам един съвременен 
фитопродукт, който по естествен 
начин пречиства червата и пред-
пазва от образуване на тумори 
по дебелото черво. Продуктът се 
казва колон клийнър. Съдържа 
натурални биосубстанции, които 
подпомагат естественото изпраз-
ване на чревния тракт и участват 
активно в процесите на детокси-
кация на тялото и поддържането 
на здрава храносмилателна систе-
ма. колон клийнър отмива всички 
престояли и загнили остатъци по 
храносмилателната система, осо-
бено добре изчиства от натрупани 
шлаки и мазнини по лигавицата и 
стените на дебелото черво.

Продуктът се използва за ефек-
тивното прочистване на полипи-
те в дебелото черво  – причини 
за стомашно-чревните възпале-
ния, дисбактериозата и нарушена-
та чревна флора, фамилната аде-
номатозна полипоза, тумори и от-
слабването на имунната система.

колон клийнър съдържа Алое 
екстракт, Псилиум екстракт  (ин-
дийски живовляк), Екстракт тикве-
ни семки, Сена екстракт. 

Препоръчителен е приемът в 
продължение на 3 месеца 2 пъти 

Безплатна доставка 

Безплатна доставка 

Безплатна доставка 

Продукта „колон клийнър“ 
можете да поръчате 

директно на
 телефон: 0877 72 10 40, 

както и на интернет 
страницата

 http://tonik.info/coloncleaner/ 
или в повечето аптеки 

в страната.

в годината. „колон клийнър“ 
има дълготрайно действие, ка-
то запазва своята ефективност 
в тялото дори след периода на 
употреба. Без лекарско предпи-
сание.



8.VIII. - 14.VIII.2018 г.
32

2

Български20 Медицина Дълголетие

Повече информация  
можете на получите  

на тел: 02/9530583  
и на www.revita.bg

 Облекчава симптомите при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза

 Намалява размера на простатата

 Предпазва от възпаления

 Поддържа нормалното функциониране на пикочния 
мехур и спомага за пълното му изпразване

Ефикасна грижа  
ЗА ПРОСТАТАТА!

Съдържа само стандартизирани екстракти!  Гаранция за 
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и 
Пигеум (африканска слива)!

ПРОСТКЕЪР

Канадски продукт 
с гарантиран произход.

ТЪРСЕТЕ  

В АПТЕКИТЕ! 

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този 
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на проста-
та – състояние, известно като доброкачествена простатна 
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъж-
кия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урина-
та и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта 
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата при-
тиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на 
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста 
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не 
забравяме и един много важен факт - увеличената простата 
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжко-
то самочувствие.

Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при 
леки до средно тежки форми на доброкачествена простат-
на хиперплазия, е Просткеър. 

Просткеър е натурална хранителна добавка със 
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палме-
то, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ле-
нено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие: 
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихи-
дротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на 
простатата да се размножават, което води до постепен-
ното разширяване на простатата. Просткеър действа 
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и 
предотвратява задържането на урина, намалява болките и 
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите, 
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в 
невероятно преживяване!

Мъже, с Просткеър  
ще се чувствате като на 20!

Като бях млад, се 
чудех на чужденците-
пенсионери, които ид-
ват в България, пълни 
със сили и енергия, 
щастливи така, все ед-
но току що са навър-
шили 30 години. Хо-
дят ведри и усмихна-
ти с увереността, че 
ги чака само добро. 
И в същото време не 
можех да не направя 
сравнение: мислех си 
за отружените лица на 
българските пенсио-
нери, за изгубената 
надежда в очите им, 
за бръчките по чела-
та, за напуканите ръ-
це и за гримасите из-
кривени от болка и 
от отчаяние. Чудех се 
какво ли ме чака и 
мен. Къде ли ще от-
прати децата ми вя-
търът? Какво ли ще 
се чете в моя поглед 
някой ден? 

Великата Мерил 
Стрийп казва, че ня-
ма нищо по-хубаво от 
остаряването, защото 
не на всеки е дадена 
тази привилегия.  

Казвам се Румен 
Иванов и съм на 65 
години и не, не ме 
е страх от старостта. 
Страхувам се, обаче 
от онази коварна бол-
ка в коленете, която 
не ми позволява да се 
качвам и да слизам по 
стъпалата, не ми поз-
волява да вървя нор-
мално и изкривява и 
моето лице от мъчи-
телна болка. Страху-
вам се, че утре ня-
ма да мога да стана 
от леглото и няма да 
съм полезен. Страху-
вам се, че вместо аз 
да се грижа, ще се на-
ложи да се грижат за 

мен: че няма да съм 
силният и способният. 
Това ли е старостта? 

А може би старост-
та е да позволиш на 
тези, които до вчера 
си водил за ръка и си 
им показвал пътя, да 
ти помогнат; да пое-
меш протегнатата от 
тях ръка. 

Обиколих какви ли 
не лекари, но техните 
инструменти се прос-
тираха до нестероид-
ни противовъзпали-
телни, които не можех 
да пия, защото имам 
проблеми със стома-
ха и защото знам как-
во могат да ми причи-
нят. Просто не можех 
да си позволя. Нима 
кошмарната болка бе-
ше единствената ал-
тернатива? 

Дъщеря ми ми до-
несе ФорФлекс. „Та-
те, моля те, довери 
ми се. Това е продукт 
на растителна основа, 
100% натурален, не 
съдържа никакви из-
куствени оцветители 
и консерванти. Вли-
яе и на болката, и 
на възпалението. Ка-
чеството е гаранти-
рано. Това е отлично 
средство за справя-
не с проблема. Препо-
ръчват го най-рено-
мирани специалисти. 
И на мен ми помог-
на. Познавам повече-
то продукти на паза-
ра и знам, че това е с 
най-високо качество. 
И знаеш ли какво? Ос-
вен глюкозамин, ви-
сококонцентрирани 
екстракти от босве-
лия и джинджифил съ-
държа и обич. Истин-
ска обич...Просто то-
зи продукт съдържа 

обичта на хората, ко-
ито са го създали и 
силното им желание 
да помагат. Познавам 
ги лично и знам, че 
избират само най-ка-
чествени суровини, 
подложени на десетки 
изследвания и проуч-
вания. Всяка състав-
ка подбират с такова 
внимание и любов, че 
можеш да им се дове-
риш за всичко, което 
излиза от ръцете им. 
Или просто се довери 
на мен.“

Не се доверих на 
ФорФлекс, нито на 
фирмата производи-
тел, но се доверих на 
дъщеря си, на силното 
й желание да ми по-
могне и да върне ус-
мивката на лицето ми. 
Доверих се на обичта 
на дъщеря ми, на свет-
лината в нейния по-
глед, на нейната вяра. 
И Слава Богу! Защото 
след по-малко от ме-
сец нямаше и следа от 
ужасната, сковаваща 
болка. Дъщеря ми ми 
казва след три месе-
чен прием да напра-
вя пауза от месец, но 
аз не искам изобщо 
да я чуя. Знам, че ня-
ма никакви странич-
ни ефекти. Чувствам 
се прекрасно и тичам 
след внучката си, бе-
рем заедно цветя и иг-
раем в пясъка. Внуч-
ката ми носи моето 
име и да, щастлив съм 
и не, не се страхувам 
от старостта! 

Благодаря ти, Фор-
Флекс. 

старостта 
е  най-щастливото 
време от годината! 

и защото обичта 
прави чудеса!  

ФОРФЛЕКС
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Уникална комбинация, която се препоръчва от специалистите по 
време и след терапия на различни онкологични заболявания!

Продукта „триактал“ можете да 
поръчате директно на телефон: 

0877 72 10 40, както и на интернет 
страницата: http://tonik.info/triactal/  
или в повечето аптеки в страната.

Продуктът е напълно 
натурален и безопасен - 
може да се пие и без ле-
карско предписание. Ня-
ма странични ефекти за 
разлика от химическите 
таблетки, които предиз-
викват виене на свят, га-
дене, повръщане, влоша-
ват биохимичните пока-
затели на черния дроб. 

Триактал е сертифици-
ран и препоръчан от ле-
карите за избавяне от па-
разити и подкрепа на ор-
ганизма по време на он-

котерапия в домашни ус-
ловия. Стимулира секре-
цията на храносмилател-
ните жлези; възстановя-
ва работата на стомаха, 
жлъчния мехур, черния 
дроб и засегнатите учас-
тъци на чревната лигави-
ца; потиска процесите на 
гниене и ферментация в 
червата; ускорява неут-
рализирането на токси-
ните в черния дроб; ос-
вобождава организма от 
червеи и другите вредни 
организми; убива болес-
тотворните вируси, гъ-
бички и бактерии; при-
тежава противовъзпа-
лително действие; пови-
шава имунитета, включи-
телно и антипаразитния; 
премахва алергичните 
прояви.

Състав:
 Екстракт от зелен 

орех (8 мг)
 Екстракт от карам-

фил (200 мг)

 Екстракт от сладък 
пелин (200 мг)
с какво е уникален 

Триактал
Екстрактът от сладък 

пелин (артемизинин) 
унищожава селективно 
раковите клетки, без да 
засяга нормалните. То-
ва е така, защото засяга 
само клетки с голямо съ-
държание на желязо, ка-
квито са раковите. 

Триактал може да бъ-
де полезен по време на 
лечение на левкемия и 
рак на дебелото черво, 
гърдата, белия дроб и 
панкреаса. Има проти-
вогъбични и антивирус-
ни свойства. В резултат 
на това може да се при-
лага при различни със-
тояния, като хепатит В и 
С, херпес, грип и вирус-
ни инфекции. Има и про-
тивовъзпалителни свой-
ства, които са полезни, 
когато се прилага лече-

ЦЕНа: 
1 бр. х 69 лв. + Безплатна доставка /общо: 69 лв./

2 бр. х 65 лв. + Безплатна доставка /общо: 130 лв./
3 бр. х 59 лв. + Безплатна доставка /общо: 177 лв./

време и след терапия на различни онкологични заболявания!време и след терапия на различни онкологични заболявания!
ние на възпалителни и ав-
тоимунни заболявания, в 
това число и множестве-
на склероза.

Триактал повлиява:
 функциите на 

имунната система;
 нормалното про-

изводство на тироид-
ни хормани и нормал-
ната функция на щито-
видната жлеза;
 правилното обра-

зуване на червени кръв-
ни телца и хемоглобин.

Прием:
1 капсула дневно. За 

оптимален ефект специ-
алистите препоръчват 
3-месечен прием, но мо-
же да започнете да чувст-
вате някои от предим-
ствата и подобренията и 
много по-рано.

obezbolaa.com

Âъзрастните õора
имат нóæда 

от „óкротитеë” 
на боëката

- г-жо Пеева, изпрати-
хте ни писмо. в него спо-
деляте, че сте намерили 
лек за болката, която чес-
то спохожда възрастни-
те хора.

- Да, така е. Една фир-
ма от Пирдоп, която пре-
ди няколко години е запо-
чнала производството на 
обезболяващ акупункту-
рен апликатор. Това е не-
що невероятно. Става въ-
прос за пособие с много 
малки остри шипчета, ко-
ито попадат на нервните 
коренчета по тялото и бър-
зо тушират болката. Гово-
рих с момчето, което про-
извежда този уред, Павел 
Златанов се казва. Обясни 
ми, че идеята му е от древ-
но руско пособие, с което 
преди много години хора-

та си лекували болките.
- За какви болки става 

въпрос?
- Апликаторът има дос-

та широко предназначе-
ние. Той може да отнема 
мускулните болки, тези в 
ставите и в гръбначния 
стълб, главоболие и мигре-
на. Освен това нормализи-
ра сърдечносъдовата, ди-
хателната и нервната сис-
тема. Помага и на стомаш-
но-чревния тракт. 

Горещо препоръчвам 
на всички този уред! Той 
не е скъп и всеки може да 
отдели няколко левчета, 
за да си го купи. Остава за 
цял живот, може да се из-
ползва от всички в семей-
ството.

въпросите зададе 
кристина ДоБрЕва

ана Пеева:

ОБеЗБОляваЩ 
акУПУнктУрен аПликатОр

За всЕки ДоМ

 Обезболяващ акупунктурен 
апликатор отнема 
главоболието и проблемите 
със ставите за броени минути

ЦЕНа 19,98 лв. 

Защо за пенсионери? Защо-
то е на достъпна цена и действа 
безотказно. 100% натурално и 
снабдява човешкия организъм 
с всичко необходимо. Полезна е 
за всички възрасти. Няма проти-
вопоказания и странични ефек-
ти. Една опаковка е достатъчна 
за цял месец.  

1.сърце и кръвоносна сис-
тема – възстановява функциите 
на сърцето, черния дроб и дала-
ка, нормализира кръвна захар, 
кръвно налягане и холестерол. 
Изчиства и отпушва кръвонос-
ните съдове, премахва разши-
рени вени и хемороиди.

2.костно-ставна система – 
подпомага изграждането на хру-
щялна тъкан и премахва коксар-
троза, гонартроза и дискова хер-
ния. Увели-
чава плът-
ността на 
костите.

3 . х р а -
н о с м и л а -
телна сис-
тема – гас-
трит, колит, рефлукс, премахва 
проблеми с тънкото и дебело-
то черво.

4.Дихателна система – из-
чиства белия дроб, включително 
и на пушачите, укрепва бронхи-
те, трахеята, алвеолите. Спомага 
изчистването на синусите.

5.Нервна система – нама-
лява психическото напрежение 
и безпокойство. Способства за 
по-добър сън, бодрост и кон-
центрация. Балансира нервна-
та система.

6.имунинет – балансира 
имунната система, повишава 
съпротивителните сили на орга-
низма и физическата активност.

7.Баланс телесна маса – на-
малява мазнините, балансира 
метаболизма, подпомага кон-
трола на телесното тегло.

8.Баланс мозък – подпома-

га нормалното функциониране 
на мозъка – памет, концентра-
ция, мисловна дейност.

Мнения на ползвали 
продукта:

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сър-
це и стави, от скъпи по-скъпи, 
и нямаше ефект. Ползвах Траке-
ия почти без пари и веднага за-
почнах да се подобрявам. След 
няколко месеца, правейки редов-
ните изследвания, лекарите не 
повярваха какво се е случило с 
мен. Тичам, работя, живея нов 
живот. Използвайте го и сами се 
уверете в силата на този про-
дукт.“ 

Мария иванова, 
Благоевград, 0896 781 313
„Бях загубил вяра, че нещо 

може да 
ми помог-
не. Някол-
ко човека 
от пен-
с и о н е р -
ския клуб 
го ползва-

хме, защото можехме да си го 
позволим. След няколко месеца 
всички започнахме да споделя-
ме, че невероятното се случва. 
На един се подобри сърцето, на 
друг ставите, на трети бели-
ят дроб, ходим два пъти пове-
че без умора. Чувстваме се много 
по-жизнени и нашите приятели 
последваха нашия пример. Досе-
га няма недоволни.“

Тракеия е заимствана от 
храната на древните траки, раз-
работена е от БАН съвместно 
с Института по криобиология 
и хранителни технологии. При 
създаването й са използвани 
разработките от космически-
те технологии за хранене. От-
личена е с първо място в кон-
курса за нови български проду-
кти на Международния панаир 
в Пловдив. 

ТРАКЕИЯ  -  здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  
Христов, 0898 573 092

За изкарване на излишната
 сол от тялото

Преди да си легнете, потопете 
2 големи листа от хрян във вря-
ща вода, след това ги поставете 
на гърба и оформете компрес с 
кърпа и найлон. Ако е налице 
леко усещане за парене, това е 
нормално. Фатални изгаряния с 
този компрес не са възможни.

Сутринта внимателно развър-
жете компреса и свалете листа-

Лечение с хрян цедурата толкова пъти, колко-
то е необходимо.

При болки в ставите
Тинктурата от листата на 

хряна помага при болки в гър-
ба и в ставите. За целта се полз-
ват млади, зелени листа, които 
се нагъват в стъклен буркан и 
се заливат със спирт (или вод-
ка). Сместа се държи в про-
дължение на два дни на тъм-
но и хладно място, след което 
се прецежда и се втрива в бо-
лезнените области на тялото.

                                 

та. Те са погълнали излишната 
сол от тялото. Повторете про-

Облекчава
 болките 

в главата, 
гръбначния 

стълб, 
ставите, 

подобрява 
кръвообраще-

нието, отпуска 
мускулите и нервите.

Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

ако не ви помогне, може да  го върнете в 14-дневен срок.
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Български22 Проект Дискусия

„Визия за България”

За първи път от началото 
на 90-те години, когато имаше 
подобни дискусии накъде да вър-
вим и какво да правим - 30 годи-
ни по-късно най-сетне се връща-
ме към важен, сериозен разговор. 
Представената от БСП „Визия 
за България” е отворена за ши-
рока дискусия.

Анонсът на БСП не е партиен 
анонс, а обръщение към нация-
та. Не става дума за ляво и дясно, 
става дума за това накъде вър-
вим, къде сме сбъркали, къде сме 
прекалили и сме отишли в край-
ност и какво трябва да коригира-
ме. Същевременно се прави един 
много коректен и задълбочен ана-
лиз на процесите в Европа.

Лъжа е, че няма пари за пред-
лаганата от БСП управленска 
визия.

Това е най-голямата лъжа, 
най-грозната лъжа, която из-
рекоха управляващите от ГЕРБ. 
Пари в България има. Проблемът 
е, че поради отсъствието на ре-
форми в страната цялата соци-
ална и бюджетна сфера е издъне-
на. Това са продънени каци, в ко-
ито се наливат все повече пари, 
за да се тушират моментни со-
циални недоволства, да се засип-
ват с пари като на рулетка, без 

да се реши нито един съществен 
проблем и след три месеца друга 
група изгаря, след четири месеца 
друг бушон, защото не се правят 
реформи.

А защо не се правят последни-
те десет години реформи? Защо-
то се върви по един начин на уп-
равление, който е гасене на по-
жари тук и там, без да се мисли 
как ние да направим ефективни 
нашите разходи и като напра-
вим реформа, просто да опти-
мизираме този разход. Пари има. 
Страната е пълна с пари.

В позицията на БСП има мно-
го висока степен самокритика.

БСП казва: "Да, ние участвахме 
в тази система. Ние имаме сво-
ите вини или ние поемаме тази 
вина и затова се обръщаме към 
всички българи, независимо от 
каква политическа партия или 
безпартийни: Дайте да видим 
къде сбъркахме в цялото. Да, до-
бре, и ние управлявахме, и други 
управляват, и трети управля-
ват, и четвърти ще управля-
ват, но нещата не вървят до-
бре. България загива. България 
се обезлюдява. България се опро-
стачва до степен, която ние не 
помним в българската история 
- такова опростачване и загуба 

на образование.” И това е сила-
та на тази позиция. Тя не заста-
ва в поучителна поза да казва: 
"Ето, ние сме по-добри от те-
зи. Дайте сега "стани, да седна".

Гигантска манипулационна 
глупост е да се твърди, че във 
"Визия за България" се връщаме 
там, откъдето сме дошли.

Обругаването и поругаване-
то на ролята на държавата 
доведе до това, че ние отидо-
хме до крайност, в която си за-
трихме държавата. Днес, тази 
сутрин и утре сутринта, като 
се събудим, ние държава нямаме 
и не е необходимо човек да бъде 
умен, за да го вижда. То се вижда 
с просто око. И този документ 
казва: "Основната ни грешка е, 
че ние си съсипахме държавата, 
ние си съсипахме институциите 
и пътят напред е - независимо 
дали леви, десни, БСП, ГЕРБ, "Па-
триоти", няма никакво значение 
- ние трябва да си възстановим 
държавата."

лично мнение

Да си възстановим държавата
България има нуж-

да от нова перспекти-
ва. Досега изтъкваните 
като успешни макро-
икономически дости-
жения на страната ка-
то постигнат икономи-
чески ръст, намален те-
кущ бюджетен дефицит 
или дори излишък, как-
то и нивото на задлъж-
нялост на държавата 
не само не представят 
реалното състояние 
на страната, но и кри-
ят системни проблеми, 
които следва да се ре-
шават. Задълбочават 
се неравенствата, уве-
личават се хората, жи-
веещи под прага на бед-
ността. По данни на Ми-
нистерството на финан-
сите годишните доходи 
на 33 339-те най-богати 
българи за 2017 г., ко-
ито възлизат на 5,376 
млрд. лв. годишно, в 
пъти надминават дохо-
дите от труд на всички 
работещи в цели обла-
сти. В тежка демограф-
ска криза сме. Бленува-
ният висок и стабилен 
икономически растеж 
не е цел, а само сред-
ство за постигане на 
цел от по-висок ранг – 
по-добро жизнено рав-
нище и качество на жи-
вот. Това означава дру-
ги политики за здраве-
опазване, образование, 
култура, доходи, соци-
ална и правова защита.

По силата на дого-
вора за присъединява-
не към ЕС българската 
икономика става част 
от европейската и тя е 
длъжна да се подчиня-
ва на правила, наложе-
ни към всички иконо-
мики – големи и мал-
ки, силно и слабо раз-
вити. Когато България 
се присъедини към ЕС, 
по мащаб икономика-
та ни беше 400 пъти 
по-малка от средноев-
ропейската (Евростат, 
БВП в млн. евро, ЕС-28). 
За 10 години тя нарас-
на, но успя да намали 
разликата, като стана 
300 пъти по-малка. То-
ва е много слаб напре-
дък. За същото време по 
сила на покупателната 
способност страната не 
успя да отлепи от ниво-
то, при което влезе в ЕС. 
За 10 години покупател-
ната способност в стра-
ната се засилва от 46% 
на 49% от средноевро-
пейската. В рамките на 
икономическия клуб, 
към който принадлежи, 
българската икономика 
се оказва малка и сла-
бо развита, успоредно 
с високата си степен на 
отвореност към ЕС. Това 
означава, че тя е уязви-
ма към външни шокове 
и слаба, за да се спра-
вя с вътрешните. Изпъл-
нението на задължител-
ните европейски регу-

лации е по-болезнено за 
икономиката ни, а нала-
ганите ограничения или 
неблагоприятни условия 
– на по-висока социал-
на цена. Средният темп 
на икономическия рас-
теж за последните 10 го-
дини е 2,4%. Единствено 
през 2007 и 2008 г. ико-
номиката ни се развива 
с двойно по-високи тем-
пове в сравнение с „бо-
гатите” и тогава общест-
веното благосъстояние 
е най-осезаемо. Очевид-
но е, че на страната ни е 
необходимо ускорено, но 

устойчиво развитие. Днес 
българското население е 
най-застрашено от бед-
ност и социално изключ-
ване в Европа (средни-
ят дял на населението в 
риск от бедност за ЕС е 
23%, в България – 40%), 
¾ от хората разполагат с 
доход под средния стан-
дарт за водене на норма-

лен живот. Доходите на 
20-те процента най-бо-
гати са близо 8 пъти по-
големи от 20-те процен-
та най-бедни. Огромният 
дял на българите, живее-
щи в бедност и в социал-
но изключване, съчетани 
със задълбочаващите се 
неравенства, поставя под 
риск самите основи на об-
ществото и държавност-
та. Необходимо е пълно 
преосмисляне на концеп-
цията и провежданите до-
сега икономически поли-
тики, защото, ако те про-
дължават, потенциалът 

на икономиката оконча-
телно се изчерпва. Важно 
е да се  осъзнае, че страна-
та ни има възможности и 
капацитет да върне сво-
ето ускорено, интензив-
но, социално балансира-
но развитие.

Напълно възможен е 
реален ръст на БВП от 
4,2-5% и ежегодно увели-

чение на размера на БВП 
с 6-7%. Новите политики 
влияят върху публично-
то и частното потребле-
ние и допринасят до по-
голям нетен износ и на по-
далечен етап до поддър-
жане на постоянно ниво 
на инвестициите. Даваме 
си сметка, че за пълно дос-
тигане на този хоризонт 
е необходимо засилване 
на фискалния капацитет 
на България.

Обществата с огромно 
неравенство не функци-
онират ефективно и в 
дългосрочен план техни-

те иконо-
м и ч е с к и 
с и с т е м и 
не са ни-
то стабил-
ни, нито 
устойчи-
ви. Когато 
една гру-
па с инте-
реси дър-
жи твър-
де мно-
го иконо-
м и ч е с к а 
власт, тя 
успява да 
с ъ з д а д е 
п о л и т и -
ческа сис-

тема, от която самата тя 
се облагодетелства, вмес-
то да се облагодетелства 
обществото като цяло. 
Когато тази облагодетел-
ствана прослойка от об-
ществото използва своята 
политическа мощ за пре-
комерни облаги за корпо-
рациите, които контроли-
ра, много от необходими-

те приходи отиват в джо-
бовете на една малка част, 
вместо да се използват за 
обществото.

Неолибералният мо-
дел доведе до изключва-
не ролята на държавата 
в ключови сектори и ма-
щабни деформации в ико-
номиката, в законодател-
ството и регулациите.

Установеният начин 
на държавно управление 
е порочен, неефективен, 
несправедлив, неспосо-
бен да реализира основ-
ните принципи на демо-
крацията. Той забавя рас-
тежа, потиска инициати-
вата, генерира неравен-
ство, увеличава поляри-
зацията на бедността и 
богатството в страната и 
обрича на бедност големи 
социални слоеве и групи 
от населението. Той гене-
рира полярна и небалан-
сирана социална структу-
ра с висока степен на про-
тиворечия и риск от соци-
ални конфликти и кризи.

ИКОНОМИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ 

Доходи
България се нуждае 

от по-динамично раз-
витие на заплатите. За-
това нашата Политика 
на доходите включва 

цел за минимални въз-
награждения, не по-
малки от 60% от сред-
ната работна заплата за 
страната за предходна-
та година, както и по-
справедливи ставки за 
заплащане на нощния 
труд и труда в извънра-
ботно време. В момен-
та добавката за нощен 
труд е 25 ст. на час.

Изграждането на мо-
дерна европейска со-
циална държава изис-
ква и много по-голяма 
солидарност с най-уяз-
вимите групи от насе-
лението, включително 
децата, лишени от ро-
дителска грижа, хората 
с увреждания, самотно 
живеещите възрастни 
хора. За тях трябва да 
бъде осигурена качест-
вена грижа извън ин-
ституциите. Ето защо е 
необходимо да бъдат 
актуализирани стан-
дартите за издръжка 
на социалните услу-
ги за деца и възраст-
ни, като бъде гаранти-
рано и съответстващо 
заплащане на квалифи-
циран персонал.

Хората с увреждания 
са част от нашето обще-
ство, за които е необхо-
дим равен, пълен дос-
тъп до социални услуги 
в общността и в семей-
на среда. Необходими 
са значителни усилия 
за осигуряване на зае-
тост на тези лица, вклю-
чително с целенасоче-
на подкрепа на общи-
ните за създаване на 
социални предприятия 
според местните по-
требности и специфи-
ката на целевите групи.

Нов път  
към устойчив
 икономически

  растеж
България се нуждае 

от икономически рас-
теж, базиран на по-
требление и износ. В 
момента България из-
нася основно сурови-
ни и продукция с ниска 
добавена стойност, ка-
то 80% от износа се ре-
ализира от 40 фирми 
при 420 000 регистри-
рани по ДДС. Оптимал-
ният ефект от експорт-
но ориентиран растеж 
може да се постигне 
само при структур-
но модернизиране на 
икономиката. 

(Публикуваме със 
съществени съкращения)

Следва

Уважаеми читатели,
Участвайте с мнения и предложения, съгла-

сие и несъгласие с проекта на БсП за промяна 
на системата. Очакваме писмата ви. те ще на-
мират място на нашите страници. нека да-
дем пенсионерския си принос за едно по-спра-
ведливо бъдеще на нас и потомците ни.

кънчо сТойЧЕв,
социолог



8.VIII. - 14.VIII.2018 г.
32

Български 23Детски свят За най-малките

Òóристи

Страницата подготви  Кристина ДОБРеВА

оцветете рисунката

Ãорñêиòе арòиñòи

Ôàçàí

рис. силвия 
йОрданОва

Жабешко 
училище

Áîëåí Ìèòêî 

При блатото пристига
под мишница със книга
учител мил и драг –
щъркел дългокрак.
а жабките в редица
след мама кикерица

подскок-подскок-подскок –
отиват на урок.
едно не му се учи
и как така се случи:
учителят им строг
го клъвна за урок.
в блатото се плискат,
в училище не искат
да ходят жабки вече,
че с черното елече
учителят им драг
бил жабешкият враг.

Ели коЧЕва

Болничък е Митко днес.
Мама слага му компрес.
Киха, кашля от зори,
болестта го измори.
Няма днес да си играе.
Ала мама, то се знае,
приказка ще му чете.
Но каква да е, дете?
За юнаци с боздугани,
с девет-десет люти рани,
дето без да ги е страх,
правят змей на пух и прах! 

Митко слуша и не
 шава,

а накрая заявява:
- Аз съм също смел 

юнак!
Като тупна силно с 

крак,
тази болест твърдоглава
през морета ще отплава!
Имам много як юмрук!
Щом го види – беж оттук!
Болестта я хваща страх.

Чака я голям пердах.
Я навън от тази къща!

Хуква, без да се обръща.
христина ПЕТрова

Всички са четириноги
и живеят, туй го зная,
по шумаци и бърлоги.
Нека да ви запозная.

Чували сте за Мецана.
Бавно, тежко стъпва Меца,
търси слънчева поляна.
Най обича тя ме-
деца.
Твърди 
лапи 
Меца 
има,
къ-
пе се 
в река 
пенли-
ва.
А когато 
дойде зима,
дълъг сладък сън заспива.

В пущинака на гората
и вълкът ушите вири.
На овчари край стадата
дебне и оставя дири.

Из гъстаците се скита
и за агънце мечтае,
но от глад крака 
преплита,
че гладът му не 
се трае.
С Вълчо да 
дружиш в 
гората

много, много е 
опасно!

Той е враг на 
добрината,
нека да ви бъде ясно!

Там, в гората, е и 
Лиска,

дето всичко върши 
скрито –

най-известна медалистка
от игрите на открито.

Тя е горската хитруша.
Гони врани и врабчета.
Спре до трънка и до круша
и си мисли за мишлета.
Нощем спи в хралупа стара.
Рано слиза в долината.

И в настъпилата заран
лови риба на реката.

Зайо Байо треперливко –
той пък е атлет чудесен.

Зиме, пролет, лято, есен
все е същият страхливко.
Шумне суха вейка в 

здрача –
бяга, вихър е, не чака.
Буренаците прескача

и се шмугне в храсталака.
Може той дори глогина

да прерипне в бързината
и към някоя ровина

презглава да се премята.

Нещичко и за елена
ще ви кажа без измама.
В цялата гора зелена
по-красив от него няма!
С вити рога на главата
ходи той обут в копита.
Сполети ли го бедата,
брани се, боде и рита.
За елена в утрин хладка
на поляната тревата
е най-хрупкава и сладка,
щом до него е сърната.

александър Михайлов

Леле колко е красив!
И наперен, горделив!
Купил си е нов костюм
също като на паун!
Във блестящи медни дрехи
сякаш рицарски доспехи.
Пък и сложил бял гердан
пустият му франт фазан.
И с яка от син атлаз
крачи гордо – гледам аз.
Пък се питам - как така
тази негова жена
толкова е скромна, мила,
нищичко не си ушила…
Само сивички перца
със кафяви петънца…
Ами просто го привлича,
толкоз много я обича.
Тя ще снася яйчица,
ще отгледат сто деца.

Уляна иваНова

Днеска Иво и Стоян
тръгват със мерак голям!
Връх висок ще покоряват,
ала как ли ще с справят?
Стръмно било ще катерят,
млади сили там ще мерят.
Раниците им са тежки,
пълни с ядене и дрешки.
Ходят, пъшкат и не спират,
през скалите се провират.
Ето, обед мина вече,
а върхът е тъй далече!

- Иво, аз съм огладнял!
- А пък аз съм ожаднял!
Те трапеза наредиха,
сладко-сладко се гостиха.

Но небето притъмня,
дъжд пороен заваля!
С празни раници децата
спуснаха се през гората.
Бързо вкъщи се прибраха,
но дали доволни бяха?

карамфила МариНова
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Àпостолът на Òрети 
револþöионен окръã

Възрожденецът, рево-
люционерът, просветни-
ят деец, общественикът и 
писателят Стоян Заимов е 
роден на 12 август 1853 г. 
в с. Рупките, община Чир-
пан. През 1867 г. продъл-
жава образованието си в 
класното училище в Стара 
Загора, където се включва 
и в революционната борба. 
Заедно с А. Узунов, П. Бер-
ковски и други революци-
онни дейци взема участие 
в покушението на местния 
чорбаджия и предател ха-
джи Ставри Примо (т. нар. 
Хасковско съзаклятие). За-
ловен е и осъден на веч-
но заточение в Диарбекир. 
Но успява да избяга и се 
прехвърля в Румъния, къ-
дето попада в средата на 
българската революцион-
на емиграция. Установява 
контакти с Любен Караве-
лов, Христо Ботев и други 
видни български револю-
ционери. 

По време на подготовка-
та на Старозагорското въс-
тание от 1875 г. Стоян Заи-
мов е определен за ръко-
водител на групата, която 
трябва да подпали Цари-
град. След неуспеха на въс-
танието е един от дейците, 
които изиграват най-голя-
ма роля за създаването на 
Гюргевския революционен 
комитет. Той е определен 
за апостол на Трети Вра-
чански революционен ок-
ръг и в началото на 1876 г. 
се прехвърля в Българско, 
откъдето се отправя за оп-
ределения му район.

Поради присъствието 

на многобройни осман-
ски войски и съпротива-
та на местните чорбаджии 
Стоян Заимов е възпрепят-
стван  да вдигне въстание 
във Врачанския край. По 
същите причини не успява 
да окаже помощ и на чета-
та на Христо Ботев.

След разгрома на Април-
ското въстание 1876 г. е за-
ловен и осъден на смърт, 
но впоследствие смъртна-
та присъда е заменена с до-
животен затвор. Той е из-
пратен на заточение в кре-
постта Акя (Сен Жан д,Акър) 
в Мала Азия. Амнистиран 
е след края на Руско-тур-
ската освободителна вой-
на 1877-1878 г. През 1880-
1882 г. следва в Педагоги-
ческия институт в Москва, 
след което в продължение 
на няколко години учител-
ства в Шумен, Варна и Кюс-
тендил. 

Заради откритото си ру-
софилство по време на пър-
вия стамболовистки режим 
(1887-1894 г.) е преследван 
и затварян. Това го принуж-
дава за известно време да 
емигрира в Русия. Завръща 
се след падането на Стам-
боловото правителство и се 
включва дейно в обществе-
но-политическия и култур-
ния живот на Княжеството. 
Възглавява Комитета за уве-
ковечаване на българо-ру-
ската бойна дружба и под-
помага акцията за издига-
не на стотици паметници на 
загиналите руски офицери 
и войници по време на Ос-
вободителната война, как-
то и за изграждането на во-
енноисторическите музеи в 
София, Плевен, Пордим, Бя-
ла и Шипка.  Умира в Плевен 
на 9 септември 1932 г. Оста-
вя богато книжовно наслед-
ство от преводи и мемоари. 
Баща е на генерал Влади-
мир Заимов, разстрелян от 
фашистите. 

165 г. от 
рождението на 
стоян ЗаимОв

Áúëãàðêàòà, êîÿòî ñòàíà  âàëèäå ñóëòàí
От стр. 1
Как е попаднала в харема 

на султана, може само да се 
гадае. Ражда му син, Мустафа. 
Надявала ли се е някога да 
види сина си на престола? Ед-
ва ли, не е била единствена. 
След смъртта на Абдул Хамид 
I идва Селим III, посочен при-
живе за наследник, син на на-
ложница, подарена му от та-
тарския хан. Той имал наме-
рение да обуздае еничарите, 
които вече не се подчинява-
ли на властта. И при избухна-
лия еничарски бунт той сами-
ят бива свален от власт и пра-
тен на заточение в египет-
ската пустиня. Което означа-
ва - на смърт! Някои истори-
чески данни 
дават основа-
ния да се ми-
сли, че възкач-
ването на Мус-
тафа на прес-
тола е кажи-
речи случай-
но. Така кра-
сивата родоп-
чанка се оказ-
ва на върха на 
властта и въз-
можностите, 
става вали-
де султан. Но 
еничарите не 
харесват и си-
на й, защото не 
плаща редовно заплатите им. 
И само след 14 месеца той 
е свален от власт, през юли 
1809 г., и хвърлен в подземи-
ето на една крепост. Новият 
султан Махмуд III заповядва 
да го удушат. Но по закони-
те на шериата не може да се 
пролива кръвта на султан. За 
майка му - Айше Сенийепер-
вер, настават черни дни на 
тревога и страх. Тя не знае 
дали също няма да бъде уби-
та, но най-вече се страхува 
за живота на внука си Ахмед, 
който по това време е на 14 
г. И тя се решава на риск. От-
вежда внука си в родната си 
планина, за да го отдалечи от 
дворците, в които денонощно 
се мътят пъклени планове за 
нечия гибел. В България оба-
че я очаква нов удар. Селото й 
е опожарено и разрушено на-
пълно при нов опит за исля-

мизиране на населението. Тя 
решава да се засели в помаш-
ко съседно село, където хора-
та я приемат с добри чувства, 
защото и тя като тях е прину-
дена да приеме чуждата вя-
ра, но говори техния език и в 
сърцето си носи обич и гри-
жа за българската земя. Кога-
то през 1811 г. настава глад, 
тя прежалва скътаните си за 
черни дни алтъни и купува на 
хората храна, за да оцелеят! В 
знак на благодарност след то-
ва те й издигат голяма двуе-
тажна къща, наречена Айше 
конак. Когато хората на сул-
тан Селим III почват да съби-
рат млади момчета за редов-
ната му войска, нейните съсе-

ляни я молят да им даде пари 
да откупят момчетата си, по 
два алтъна на човек. Но тя ги 
подкрепя и финансира за не-
що друго - да купят оръжие и 
да защитават прохода, за да 
не допуснат аскера да навле-
зе по селата. Легендите раз-
казват, че лично София, ях-
нала черен кон с бяло петно 
на челото, облечена в мъжки 
дрехи, опасана със сабя и за-
тъкнала на кръста си сребър-
ни пищови, обикаля гвардия-
та от помаци и им дава кураж. 
Дотогава малцина се досеща-
ли коя е, какво е миналото й, 
но след всичко това се разчу-
ва. И след отблъскването на 
таборите първенците на 12 
села коленичат в краката й и 
се вричат във вярност. Слава-
та й така се разнесла наоко-
ло, че българи от Беломорска 
Тракия и от Югоизточна Ма-

кедония пращат делегации и 
искат нейната закрила срещу 
турски изедници и българи 
разбойници, като обещават 
да й плащат за това данък. 
Малко вероятно е властта да 
е допуснала създаването на 
държава в държавата, но ле-
гендата продължава в същия 
възторжен стил: Соня, която 
възвърнала името си, наби-
рала все повече и повече мъ-
же за своята гвардия, наме-
рила хора да ги обучават в 
стрелба. Венеция и Генуа из-
работват за нея оръдия и гю-
ллета за тях, а барута го пра-
вят местни майстори. Всички 
оръжейници отблизо и отда-
леч се хващат да й помагат с 

майсторлъка си. Кой 
знае как би завърши-
ло всичко това, ако 
не била поредната 
Руско-турска вой-
на, от която дръзка-
та българка се въз-
ползвала, за да раз-
простре властта си 
чак до Дедеагач. 

Когато войната 
поражда брожения 
и смут в Османската 
империя, когато ста-
ва ясно, че на султан 
Махмуд III му се кла-
тят краката, бившата 
валиде султан повеж-
да внука си, вече на 

24 г., към Истанбул. Шествие-
то било блестящо - 500 конни-
ци и 800 пешаци в униформи, 
извезани със златни галони! 
Самата Соня е в каляска с че-
тири бели коня. Но на един 
ден път до столицата 67-го-
дишната жена получава сър-
дечен пристъп и умира. По-
следните й думи към внука й 
били: “Ахмед, като станеш сул-
тан, дай свобода на българи-
те. Аз съм българка, ти също 
имаш българска жилка, защо-
то си мой внук”. Погребват я 
в джамията Еюп в Истанбул. И 
когато се подписва през 1829 
г. Одринският договор, сул-
тан Ахмед наистина настоява 
на българите да им се даде 
свободна българска държава 
между Дунав и Стара плани-
на, както е обещал на баба си. 

Петя алЕксаНДрова 

Букурещкият дого-
вор, сключен на 28 
юли (10 август по нов 

стил) 1913 г. между Румъ-
ния, Сърбия, Черна гора и 
Гърция, от една страна, и 
България, от друга, е един 
от двата договора (наред с 
Цариградския), които сла-
гат край на Втората бал-
канска война. 

Под натиска на румън-
ските войски, достигна-
ли околностите на София, 
България е принудена да 
отстъпи Южна Добруджа 
на Румъния и да се откаже 
от претенциите си за Маке-
дония. Съгласно договора 
Сърбия получава Вардар-
ския, а Гърция – Егейския 
дял на областта. За Бълга-
рия остават Пиринският 
край и Западна Тракия.

Две седмици след нача-

лото на Междусъюзниче-
ската война България из-
пада във военна безизхо-
дица. Докато основните й 
сили воюват в Македония 
срещу сърби и гърци, от се-
вер в страната нахлуват ру-
мънски войски, а от югоиз-
ток – османски. На 5 юли 
правителството на Васил 
Радославов се съгласява 
да отстъпи на Румъния Юж-
на Добруджа и иска прими-
рие. В отговор румънският 
министър-председател Ти-
ту Майореску отправя по-
кана към воюващите стра-
ни за мирни преговори в 
Букурещ. България отклик-
ва първа и изпраща свои 

представители в румънска-
та столица на 13 юли. Три 
дни по-късно в Букурещ 
пристигат и делегациите 
на бившите български съ-
юзници – Гърция, Сърбия 
и Черна гора. 

Букурещката конферен-
ция започва на 17 юли. В то-
ва време военните дейст-
вия продължават, защото 
Сърбия и Гърция настоя-
ват за уговаряне на мир-
ните условия преди огъ-
нят да бъде прекратен. Ус-
пешният отпор на българи-
те край Кресненския про-
лом обаче склонява Гърция 
на примирие, сключено на 
18 юли. На 21 юли е постиг-

нато споразумение за но-
вата граница между Бълга-
рия и Румъния, но усилия-
та на българските дипло-
мати да спечелят румън-
ска подкрепа срещу сърби 
и гърци остават безуспеш-
ни. Българо-сръбските и 
българо-гръцките гранич-
ни въпроси са уредени до 
24 юли. Първоначално пре-
миерът на Сърбия Никола 
Пашич предлага за граница 
река Струма. Това предло-
жение не е прието, но бъл-
гарите са принудени да се 
откажат от Щип, Радовиш 
и Кочани, които владеят до 
войната. Гръцкият преми-
ер Елевтериос Венизелос 

поисква цялото егейско 
крайбрежие до село Ма-
кри (няколко километра 
западно от Дедеагач), но 
под натиска на останалите 
участници в конференци-
ята намалява претенциите 
си. Русия и Австро-Унгария 
се намесват в полза на Бъл-
гария в преговорите за Ка-
вала, но Венизелос си из-
действа подкрепа от други 
две велики европейски си-
ли – Франция и Германия. В 
крайна сметка българските 
делегати отстъпват Кавала 
под заплахата на Майорес-
ку, че румънските войски 
ще окупират София. 

Клаузите на договора са 

твърде неблагоприятни за 
България. Тя отстъпва на 
Румъния областта на север 
и изток от линията Тутра-
кан—Екрене. София при-
знава за сръбски територи-
ите на запад от вододела на 
Вардар и Струма заедно с 
горното поречие на Стру-
мешница. Българо-гръцка-
та граница е прокарана по 
билото на Беласица на из-
ток до устието на Места. Та-
ка в пределите на Гърция 
влизат редица градове и об-
ласти, завзети от българите 
през войната с Османската 
империя – Кукуш, Сяр, Дра-
ма и Кавала. 

Условията на Букурещ-
кия договор са трагични 
за България, защото слагат 
край на усилията на поко-
ления българи за освобож-
дение и национално обеди-
нение. 
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

срЯДа, 8 авгУсТ
06:00 Невидими убийци у дома 

след войната 
07:00 Загадки в музея, еп. 8
07:45 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 8
08:35 Забранена история, еп. 1
09:25 Децата на кралица Виктория, 

еп. 1
10:30 Невидими убийци у дома 

след войната 
11:35 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
12:25 Скрити следи: Войната във 

Виетнам 
13:20 Конспирация, еп. 8
14:10 Вулканични одисеи, еп. 3
15:00 Първата световна война в 

числа, еп. 3
15:50 Страхотни изобретения, еп. 

17
16:20 Децата на кралица Виктория, 

еп. 1
17:25 Приказки от кралския гарде-

роб 
18:25 Конспирация, еп. 8
19:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 8
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
21:00 Помпей: нови разкрити тайни 
22:05 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
23:00 Тайните общества, еп. 3
23:55 Първата световна война в 

числа, еп. 3
00:45 Скрити следи: Войната във 

Виетнам 
01:45 Забранена история, еп. 3
02:35 Загадки в музея, еп. 8
03:25 Страхотни изобретения, еп. 6
03:55 Страхотни изобретения, еп. 

17
04:25 Загадки в музея, еп. 3
05:10 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
ЧЕТвърТък, 9 авгУсТ

06:05 Тайните на шестте съпруги, 
еп. 3

07:00 Загадки в музея, еп. 1
07:45 Загадки в музея, еп. 9
08:30 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 9
09:25 Забранена история, еп. 2
10:15 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
11:05 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
11:55 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
12:45 Скрити следи: Ватерло 
13:45 Конспирация, еп. 9
14:35 Вулканични одисеи, еп. 4
15:25 Първата световна война в 

числа, еп. 4
16:15 Страхотни изобретения, еп. 

18
16:45 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
17:35 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
18:25 Конспирация, еп. 9
19:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 9
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
21:00 География на убийствата, еп. 

2
21:50 Залавянето на престъпници в 

исторически план: Историята 
на криминалистиката, еп. 2

22:45 Тайните на подземния свят, 

еп. 2
23:35 Първата световна война в 

числа, еп. 4
00:25 Скрити следи: Ватерло 
01:20 Забранена история, еп. 4
02:10 Загадки в музея, еп. 9
03:00 Страхотни изобретения, еп. 7
03:30 Страхотни изобретения, еп. 

18
04:00 Загадки в музея, еп. 4
04:50 Залавянето на престъпници в 

исторически план: Историята 
на криминалистиката, еп. 2

05:45 Тайните на подземния свят, 
еп. 2

ПЕТък, 10 авгУсТ
06:35 Страхотни изобретения, еп. 

10
07:00 Загадки в музея, еп. 2
07:45 Загадки в музея, еп. 10
08:35 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 10
09:30 Забранена история, еп. 3
10:20 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 3
11:10 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 4
12:00 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
12:50 Скрити следи: Първата све-

товна война (1914-1918 г.) 
13:45 Конспирация, еп. 10
14:35 Вулканични одисеи, еп. 5
15:30 Първата световна война в 

числа, еп. 5
16:20 Страхотни изобретения, еп. 

19
16:50 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 3
17:40 Рим: Първата световна супер-

сила, еп. 4
18:30 Конспирация, еп. 10
19:20 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 10
20:15 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
21:05 Времето, което промени 

света, еп. 3
21:30 Времето, което промени 

света, еп. 4
22:00 Машини за убиване, еп. 2
22:55 Хората на Хитлер, еп. 1
23:50 Първата световна война в 

числа, еп. 5
00:40 Скрити следи: Първата све-

товна война (1914-1918 г.) 
01:40 Забранена история, еп. 5
02:30 Загадки в музея, еп. 10
03:20 Страхотни изобретения, еп. 8
03:50 Страхотни изобретения, еп. 

19
04:20 Загадки в музея, еп. 5
05:10 Времето, което промени 

света, еп. 3
05:35 Времето, което промени 

света, еп. 4
съБоТа, 11 авгУсТ

06:05 Хората на Хитлер, еп. 2
07:05 Страхотни изобретения, еп. 

17
07:35 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 4
08:30 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 5
09:25 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 6
10:20 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 6
11:10 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 6
12:00 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 7
12:50 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 8
13:45 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 1
14:40 Бойни кораби, еп. 1
15:30 Останки от войните, еп. 1
16:20 Останки от войните, еп. 2
17:10 Страхотни изобретения, еп. 1
17:40 Страхотни изобретения, еп. 2
18:10 Първата световна война в 

числа, еп. 2
19:00 Опасна Земя, еп. 1
19:55 Империя на царе: Русия по 

времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 2

21:00 Николай и Александра: По-
следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

21:55 Руската революция 
22:50 Машини за убиване, еп. 2
23:45 Бойни кораби, еп. 2
00:35 Въоръжени мъже: Изкуството 

на войната, еп. 2
01:25 Забранена история, еп. 3
02:15 Загадки в музея, еп. 3
03:05 Страхотни изобретения, еп. 3
03:35 Страхотни изобретения, еп. 

18
04:05 Загадки в музея, еп. 3
04:55 Страхотни изобретения, еп. 5
05:25 Страхотни изобретения, еп. 6
05:55 Страхотни изобретения, еп. 7

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ
06:25 Страхотни изобретения, еп. 8
07:00 Вулканични одисеи, еп. 2
07:50 Опасна Земя, еп. 2
08:40 Свирепа Земя, еп. 2
09:30 Селцето, еп. 6
10:35 Конспирация, еп. 4
11:25 Конспирация, еп. 5
12:15 Конспирация, еп. 6
13:05 Прокълнати династии, еп. 3
13:35 Прокълнати династии, еп. 4
14:05 История за две сестри, еп. 2
14:55 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
15:45 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
16:35 Забранена история, еп. 3
17:25 Забранена история, еп. 4
18:15 Първата световна война в 

числа, еп. 3
19:05 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 1
20:05 Руската революция 
21:00 Близо до врага, еп. 3
22:05 Децата на кралица Виктория, 

еп. 1
23:05 География на убийствата, еп. 

2
23:55 Престъпността през войната, 

еп. 2
00:45 Въоръжени мъже: Изкуството 

на войната, еп. 3
01:35 Забранена история, еп. 4
02:25 Загадки в музея, еп. 3
03:10 Страхотни изобретения, еп. 4
03:40 Страхотни изобретения, еп. 

19
04:10 Загадки в музея, еп. 4
04:55 Вулканични одисеи, еп. 2
05:45 Опасна Земя, еп. 2

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ
06:35 Страхотни изобретения, еп. 7
07:00 Времето, което промени 

света, еп. 2
07:25 Загадки в музея, еп. 11
08:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 11
09:10 Забранена история, еп. 4
10:00 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

10:55 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

11:50 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 6

12:40 Войната, която промени све-
та, еп. 1

13:35 Конспирация, еп. 11
14:25 Свирепа Земя, еп. 1
15:15 Първата световна война в 

числа, еп. 6
16:05 Страхотни изобретения, еп. 

20
16:35 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

17:30 Николай и Александра: По-
следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

18:25 Конспирация, еп. 11
19:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 11
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 6
21:00 Хората на Хитлер, еп. 2
21:55 От Световната война до Сту-

дената война, еп. 2
22:55 Машини за убиване, еп. 2
23:50 Първата световна война в 

числа, еп. 6
00:40 Войната, която промени све-

та, еп. 1
01:35 Забранена история, еп. 6
02:25 Загадки в музея, еп. 11
03:15 Страхотни изобретения, еп. 9
03:45 Страхотни изобретения, еп. 

20
04:15 Загадки в музея, еп. 6
05:05 От Световната война до Сту-

дената война, еп. 2
вТорНик, 14 авгУсТ

06:05 Машини за убиване, еп. 2
07:00 Загадки в музея, еп. 12
07:50 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 12
08:45 Забранена история, еп. 5
09:35 От Световната война до Сту-

дената война, еп. 1
10:35 От Световната война до Сту-

дената война, еп. 2
11:40 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 7
12:30 Войната, която промени све-

та, еп. 2
13:25 Конспирация, еп. 12
14:15 Свирепа Земя, еп. 2
15:05 Първата световна война в 

числа, еп. 1
15:55 Страхотни изобретения, еп. 

21
16:25 От Световната война до Сту-

дената война, еп. 1
17:25 От Световната война до Сту-

дената война, еп. 2
18:25 Конспирация, еп. 12
19:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 12
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 7
21:00 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

22:00 Децата на кралица Виктория, 
еп. 2

23:00 Тайните на шестте съпруги, 
еп. 2

00:00 Първата световна война в 
числа, еп. 1

00:50 Войната, която промени све-
та, еп. 2

01:45 Забранена история, еп. 1
02:35 Загадки в музея, еп. 12
03:20 Страхотни изобретения, еп. 

10
03:50 Страхотни изобретения, еп. 

21

04:20 Загадки в музея, еп. 7
05:05 Приказки от кралската спал-

ня 
срЯДа, 15 авгУсТ

06:05 Николай и Александра: По-
следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

07:00 Времето, което промени 
света, еп. 1

07:25 Тайните на египетските пира-
миди, еп. 1

08:20 Тайните на египетските пира-
миди, еп. 2

09:15 Кодът на Гауди 
10:10 Тайните на Ермитажа - исто-

рия и колекции 
11:05 Децата на кралица Виктория, 

еп. 1
12:10 Децата на кралица Виктория, 

еп. 2
13:15 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

14:10 Николай и Александра: По-
следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

15:05 Невидимите градове на Ита-
лия, еп. 1

16:05 Невидимите градове на Ита-
лия, еп. 2

17:00 Невидимите градове на Ита-
лия, еп. 3

17:55 Помпей: нови разкрити тайни 
19:00 По следите на трансилван-

ското злато 
20:00 Тайните на Ермитажа - исто-

рия и колекции 
21:00 Последното пътуване на 

Романови 
22:00 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

22:55 Николай и Александра: По-
следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

23:50 Руската революция 
00:40 Втората световна война: Заб-

равената война в Китай, еп. 1
01:30 Забранена история, еп. 2
02:20 Загадки в музея, еп. 1
03:05 Страхотни изобретения, еп. 

11
03:35 Страхотни изобретения, еп. 

22
04:05 Загадки в музея, еп. 8
04:50 По следите на трансилван-

ското злато 
05:45 Руската революция 

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ
06:35 Страхотни изобретения, еп. 5
07:05 Времето, което промени 

света, еп. 7
07:35 Загадки в музея, еп. 13
08:25 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 13
09:20 Забранена история, еп. 6
10:10 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 3
11:00 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 4
11:50 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 8
12:40 Втората световна война: Заб-

равената война в Китай, еп. 1
13:35 Конспирация, еп. 1
14:25 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 1
15:25 Първата световна война в 

числа, еп. 2
16:15 Страхотни изобретения, еп. 

23
16:45 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 3

17:35 Най-големите измами в исто-
рията, еп. 4

18:25 Конспирация, еп. 4
19:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 13
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 8
21:00 География на убийствата, еп. 

3
21:50 Залавянето на престъпници в 

исторически план: Историята 
на криминалистиката, еп. 3

22:45 Тайните на подземния свят, 
еп. 3

23:40 Първата световна война в 
числа, еп. 2

00:30 Втората световна война: Заб-
равената война в Китай, еп. 2

01:25 Забранена история, еп. 3
02:15 Загадки в музея, еп. 2
03:00 Страхотни изобретения, еп. 

12
03:30 Страхотни изобретения, еп. 

23
04:00 Загадки в музея, еп. 9
04:45 Залавянето на престъпници в 

исторически план: Историята 
на криминалистиката, еп. 3

05:40 Тайните на подземния свят, 
еп. 3

ПЕТък, 17 авгУсТ
06:30 Страхотни изобретения, еп. 5
07:05 Времето, което промени 

света, еп. 8
07:35 Загадки в музея, еп. 1
08:25 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 1
09:20 Забранена история, еп. 1
10:10 Истинската война на тронове, 

еп. 1
11:00 Истинската война на тронове, 

еп. 2
11:50 Жени воини, еп. 1
12:45 Втората световна война: Заб-

равената война в Китай, еп. 2
13:40 Конспирация, еп. 2
14:30 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 2
15:30 Първата световна война в 

числа, еп. 3
16:20 Страхотни изобретения, еп. 

24
16:50 Истинската война на тронове, 

еп. 1
17:35 Истинската война на тронове, 

еп. 2
18:25 Конспирация, еп. 5
19:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 1
20:10 Жени воини, еп. 1
21:05 Времето, което промени 

света, еп. 5
21:30 Времето, което промени 

света, еп. 6
22:00 Машини за убиване, еп. 3
22:55 Хората на Хитлер, еп. 2
23:50 Първата световна война в 

числа, еп. 3
00:40 Олимпийската мечта: Нацист-

ките игри през 1936 
01:40 Забранена история, еп. 4
02:30 Загадки в музея, еп. 3
03:20 Страхотни изобретения, еп. 

13
03:50 Страхотни изобретения, еп. 

24
04:20 Загадки в музея, еп. 10
05:10 Времето, което промени 

света, еп. 5
05:35 Времето, което промени 

света, еп. 6

съБоТа, 18 авгУсТ
06:05 Че Гевара: Отвъд мита 
07:00 Страхотни изобретения, еп. 

12
07:30 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 7
08:25 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 8
09:20 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 9
10:15 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 3
11:05 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 4
11:55 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 5
12:50 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 6
13:45 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 6
14:40 Бойни кораби, еп. 2
15:30 Останки от войните, еп. 3
16:20 Останки от войните, еп. 4
17:10 Страхотни изобретения, еп. 3
17:40 Страхотни изобретения, еп. 4
18:10 Първата световна война в 

числа, еп. 4
19:00 Опасна Земя, еп. 2
19:55 Империя на царе: Русия по 

времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 3

21:00 Николай и Александра: По-
следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

21:55 Последното пътуване на 
Романови 

22:50 Машини за убиване, еп. 3
23:45 Бойни кораби, еп. 3
00:35 Въоръжени мъже: Изкуството 

на войната, еп. 4
01:25 Забранена история, еп. 5
02:15 Загадки в музея, еп. 5
03:05 Страхотни изобретения, еп. 5
03:35 Страхотни изобретения, еп. 

20
04:05 Загадки в музея, еп. 5
04:55 Страхотни изобретения, еп. 9
05:25 Страхотни изобретения, еп. 

10
НЕДЕлЯ, 19 авгУсТ

06:00 Страхотни изобретения, еп. 
11

06:30 Страхотни изобретения, еп. 
12

07:00 Вулканични одисеи, еп. 3
07:50 Опасна Земя, еп. 3
08:45 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 1
09:40 Времето, което промени 

света, еп. 1
10:05 Времето, което промени 

света, еп. 2
10:35 Конспирация, еп. 7
11:25 Конспирация, еп. 8
12:15 Конспирация, еп. 9
13:05 Прокълнати династии, еп. 5
13:30 Прокълнати династии, еп. 6
14:00 История за две сестри, еп. 3
14:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 5
15:40 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 6
16:30 Забранена история, еп. 5
17:20 Забранена история, еп. 6
18:10 Първата световна война в 

числа, еп. 5
19:00 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 2
20:00 Последното пътуване на 

Романови 
21:00 Близо до врага, еп. 4
22:00 Децата на кралица Виктория, 

еп. 2
23:05 География на убийствата

срЯДа, 8 авгУсТ
06:30 „Да се посмеем”
07:00 „Женени с деца”  сезон 5 
07:30 „В.И.П”  сезон 4 
08:45 „Военни престъпления”  

сезон 10 
10:00 „Черният списък”  сезон 3 
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 13 
12:00 „Пожарникарите от Чика-

го”  сезон 6 
13:00 „В.И.П”  сезон 4
14:00 „Военни престъпления”  

сезон 10
15:00 „Черният списък”  сезон 3
16:00 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода
17:00 „Аз, Франкенщайн” – ек-

шън-фантастика  с уч. на 
Арън Екхарт, Бил Най, 
Ивон Страховски, Миран-
да Ото

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 13

20:00 „Етажна собственост”  се-
зон 4

21:00 „Пожарникарите от Чика-
го” (премиера)   сезон 6

22:00 „Универсален войник: За-
връщането” – екшън-фан-
тастика с уч. на Жан-Клод 
Ван Дам, Майкъл Доей 
Уайт, Хайди Шанц, Ксандър 
Бъркли, Джъстин Лазард, 
Киана Том

23:50 „Етажна собственост”  се-
зон 4 

00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 
03:30 „Универсален войник” – 

екшън-фантастика с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Долф 
Лундгрен, Али Уокър, Дже-
ри Орбак, Карълайн Гудъл, 
Ед О’Рос, Леон Рипи 

ЧЕТвърТък, 9 авгУсТ
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода 
07:30 „В.И.П”  сезон 4 
08:45 „Военни престъпления”  

сезон 10 
10:00 „Черният списък”  сезон 3 
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 13 
12:00 „Пожарникарите от Чика-

го”  сезон 6 
13:00 „В.И.П”  сезон 4
14:00 „Военни престъпления”  

сезон 10
15:00 „Черният списък”  сезон 3
16:00 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода
17:00 „Кръвта вода не става” 

– драма с уч. на Мелиса 
Гилбърт, Линдзи Уогнър, 
Браян Уимър, Линди Ню-

тън, Грайндър Хийнес 
19:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 13
20:00 „Полицаите от края на 

града” – комедиен сериал 
22:00 „Твърде лично 3“ – ек-

шън-трилър с уч. на Лиъм 
Нийсън, Фамке Янсен, Фо-
рест Уитакър, Маги Грейс, 
Дъгрей Скот, Дон Харви

00:15 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал 

02:15 Еротичен телепазар
ПЕТък, 10 авгУсТ

06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода 
07:30 „В.И.П”  сезон 4 
08:45 „Военни престъпления”  

сезон 10 
10:00 „Черният списък”  сезон 3 
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 13,  
12:00 „Перфектната кола” – ри-

алити, сезон 2, 2 епизода
13:00 „В.И.П”  сезон 4
14:00 „Военни престъпления”  

сезон 11
15:00 „Черният списък”  сезон 3
16:00 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода
17:10 „Универсален войник: За-

връщането” – екшън-фан-
тастика с уч. на Жан-Клод 
Ван Дам, Майкъл Доей 
Уайт, Хайди Шанц, Ксандър 
Бъркли, Джъстин Лазард, 
Киана Том 

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 13

20:00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал 

21:00 „Пожарникарите от Чика-
го” (премиера)   сезон 6

22:00 „Автобус 657: Обирът” – 
екшън с уч. на Робърт Де 
Ниро, Джефри Дийн Мор-
ган, Кейт Босуърт, Дейв 
Баутиста, Джина Карано

00:00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал 

01:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика 

03:30 Еротичен телепазар
съБоТа, 11 авгУсТ

06:00 „Теория за големия взрив”  
сезон 8

06:30 „Без багаж” – предаване за 
туризъм 

07:30 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, 2 епизода

09:45 „Кобра 11: Обади се!”  се-
зон 20

10:45 „Ловци на духове” – ек-
шън- комедия с уч. на Бил 
Мъри, Дан Акройд, Сигор-
ни Уивър, Рик Моранис, 
Харолд Рамис 

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Ченгета Джен – Х“ – екшън 

с уч. на Никълъс Це, Сти-
вън Фунг, Сам Лий, Даниел 
Ву

15:50 „Автобус 657: Обирът” – 
екшън с уч. на Робърт Де 
Ниро, Джефри Дийн Мор-
ган, Кейт Босуърт, Дейв 
Баутиста, Джина Карано 

17:45 „Твърде лично 3“ – ек-
шън-трилър с уч. на Лиъм 
Нийсън, Фамке Янсен, Фо-
рест Уитакър, Маги Грейс, 
Дъгрей Скот, Дон Харви 

20:00 „Баща - мечта” – комедия 
с уч. на Адам Сандлър, 
Джоуи Лорън Адамс, Джон 
Стюарт, Лесли Ман, 

Роб Шнайдър
22:00 „Железен план” – трилър  

с уч. на Мат Дилън, Жан 
Рено, Лорънс Фишбърн, 
Амаури Ноласко, Фред 
Уорд, Майло Вентимиля, 
Скийт Улрих

00:00 „Кобра 11: Обади се!”  се-
зон 20 

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Железен план” – трилър  

с уч. на Мат Дилън, Жан 
Рено, Лорънс Фишбърн, 
Амаури Ноласко, Фред 
Уорд, Майло Вентимиля, 
Скийт Улрих 

НЕДЕлЯ,  12 авгУсТ
06:00 „Теория за големия взрив”  

сезон 8
06:30 „Гореща зона” – сериал
07:30 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, 2 епизода
10:00 „Кобра 11: Обади се!”  се-

зон 20
11:00 „Баща - мечта” – комедия 

с уч. на Адам Сандлър, 
Джоуи Лорън Адамс, Джон 
Стюарт, Лесли Ман, 

Роб Шнайдър 
13:00 „Без багаж” – предаване за 

туризъм
14:00 „Дейвид Блейн: Отвъд 

магията” – документален 
филм

15:10 „Железният човек 2“ – ек-
шън-фантастика с уч. на 
Робърт Дауни-мл., Мики 
Рурк, Скарлет Йохансон, 

Гуинет Полтроу, Дон Чийдъл, 
Сам Рокуел, Самюел Л. 
Джаксън, Пол Бетани

17:45 „Дънди крокодила 2” – 
приключенска комедия 
с уч. на Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Майлон, 

Ърни Динго  
20:00 „Ритникът на трите нин-

джи” – приключенски 
екшън с уч. на Виктор Уонг, 
Макс Елиът Слейд, Шон 
Фокс

22:00 „Анаконда” – ужаси с уч. 
на Джон Войт, Дженифър 
Лопес, Оуен Уилсън, Айс 

Кюб, Ерик Столц, Джонатан 
Хайд, Дани Трехо, Кари 
Вюрер 

00:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика

02:20 Еротичен телепазар
ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ

06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца”  сезон 4, 2 

епизода 
07:30 „В.И.П”  сезон 4 
08:45 „Военни престъпления”  

сезон 11 
10:00 „Черният списък”  сезон 3 
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 13 
12:00 „Пожарникарите от Чика-

го”  сезон 6 
13:00 „В.И.П”  сезон 4
14:00 „Военни престъпления”  

сезон 11
15:00 „Черният списък”  сезон 3
15:50 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода
16:50 „Ловци на духове” – ек-

шън- комедия с уч. на Бил 
Мъри, Дан Акройд, Сигор-
ни Уивър, Рик Моранис, 
Харолд Рамис  

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 13

20:00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал

21:00 „Пожарникарите от Чика-
го” (премиера)  сезон 6

22:00 „Без убежище” – кри-
минален екшън с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Розана 
Аркет, Кийран Кълкин, Тед 
Ливайн, Тифани Таубман

00:00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал 

01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 
03:45 „Железен план” – трилър 

с уч. на Мат Дилън, Жан 
Рено, Лорънс Фишбърн, 
Амаури Ноласко, Фред 
Уорд, Майло Вентимиля, 
Скийт Улрих

вТорНик, 14 авгУсТ
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода 
07:30 „В.И.П”  сезон 4 
08:45 „Военни престъпления”  

сезон 11 
10:00 „Черният списък”  сезон 3 
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 13 
12:00 „Пожарникарите от Чика-

го”  сезон 6 
13:00 „В.И.П”  сезон 4
14:00 „Военни престъпления”  

сезон 11
15:00 „Черният списък”  сезон 3
16:00 „Спайдърмен 3”  – приклю-

ченски екшън с уч. на Тоби 
Магуайър, Кирстен Дънст, 
Джеймс Франко, Томас 

Хейдън Чърч, Тофър Грейс, 
Розмари Харис   

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 14

20:00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал

21:00 „Пожарникарите от Чика-
го” (премиера)  сезон 6

22:00 „Трудна мишена” – екшън 
с уч. на Жан Клод Ван Дам, 
Уилфорд Бримли, Ланс 
Хенриксен, Янси Бътлър, 
Кейси Лемънс, Арнолд 
Вослу

00:10 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал 

01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Анаконда” – ужаси с уч. 

на Джон Войт, Дженифър 
Лопес, Оуен Уилсън, Айс 
Кюб, Ерик Столц, Джонатан 
Хайд, Дани Трехо, Кари 
Вюрер  
срЯДа, 15 авгУсТ

07:00 „Да се посмеем”
07:30 „В.И.П”  сезон 4 
08:45 „Военни престъпления”  

сезон 11 
10:00 „Черният списък”  сезон 3 
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 14 
12:00 „Пожарникарите от Чика-

го”  сезон 6 
13:00 „В.И.П”  сезон 4
14:00 „Военни престъпления”  

сезон 11
15:00 „Черният списък”  сезон 3
16:00 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода
17:00 „Ритникът на трите нин-

джи” – приключенски 
екшън с уч. на Виктор Уонг, 
Макс Елиът Слейд, Шон 
Фокс, Дж. Евън Бонифант, 
Каролайн Джунко Кинг, 
Дъстин Нгуиен 

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 14

20:00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал

21:00 „Пожарникарите от Чика-
го” (премиера)  сезон 6

22:00 „Уличен боец” – екшън 
с уч. Жан-Клод Ван Дам, 
Раул Хулия, Минг-На Уен, 
Деймиън Чапа, Кайли Ми-
ноуг

00:10 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал 

01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария” 
03:45 „Трудна мишена” – екшън 

с уч. на Жан Клод Ван Дам, 
Уилфорд Бримли, Ланс 
Хенриксен, Янси Бътлър, 
Кейси Лемънс, Арнолд 
Вослу 

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода 
07:30 „В.И.П”  сезон 4 
08:45 „Военни престъпления”  

сезон 11 
10:00 „Черният списък”  сезон 3 
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 14 
12:00 „Пожарникарите от Чика-

го”  сезон 6 
13:00 „В.И.П”  сезон 4
14:00 „Военни престъпления”  

сезон 11
15:00 „Черният списък”  сезон 3
16:00 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода
17:00 „Без убежище” – кри-

минален екшън с уч. на 
Жан-Клод Ван Дам, Розана 
Аркет, Кийран Кълкин, Тед 
Ливайн, Тифани Таубман 

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 14

20:00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал 

22:00 „Карибски пирати: Про-
клятието на черната 
перла”  – приключенски 
екшън с уч. на Джони Деп, 
Джефри Ръш, Кийра Най-
тли, Орландо Блум, Джак 
Дейвънпорт

01:00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал 

02:00 Еротичен телепазар
ПЕТък, 17 авгУсТ

06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода 
07:30 „В.И.П”  сезон 4 
08:45 „Военни престъпления”  

сезон 10 
10:00 „Черният списък”  сезон 3 
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 14,  
12:00 „Пожарникарите от Чика-

го”  сезон 6 
13:00 „В.И.П”  сезон 4
14:00 „Военни престъпления”  

сезон 11
15:00 „Черният списък”  сезон 3
16:00 „Женени с деца”  сезон 5, 2 

епизода
17:00 „Уличен боец” – екшън 

с уч. Жан-Клод Ван Дам, 
Раул Хулия, Минг-На Уен, 
Деймиън Чапа, Кайли Ми-
ноуг 

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 14

20:00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал 

21:00 „Пожарникарите от Чика-
го” (премиера)  сезон 6

22:00 „Капан” – криминален 
екшън с уч. на Брус Уилис, 
Райън Филип, Фифти Сент, 
Джеймс Ремар, Шон Тоуб

23:50 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сериал 

00:50 „Фрактура” – предаване за 
рок музика 

03:15 Еротичен телепазар
съБоТа, 18 авгУсТ

05:30 „Теория за големия взрив”
06:00 „Без багаж”
06:40 „Топ Гиър” 
09:20 „Кобра 11: Обади се!” 
10:45 „Ловци на духове 2”
12:30 „Национална лотария” 
13:10 „Бевърли Хилс нинджа”
15:00 „Петата заповед” 
17:00 „Карибски пирати: Про-

клятието на черната 
перла”  – приключенски 
екшън с уч. на Джони Деп, 
Джефри Ръш, Кийра Най-
тли, Орландо Блум, Джак 
Дейвънпорт 

20:00 „Мистър Дийдс” – комедия 
с уч. на Адам Сандлър, 
Уинона Райдър, Пери 
Анделин Блек, Джон Тур-
туро, Стив Бушеми, Питър 
Лайънс Колистър, Джон 
Тортуро

22:00 „Колекционерът” – трилър 
с уч. на Дензъл Уошингтън, 
Анджелина Джоли, Куин 
Латифа, Майкъл Рукър, 
Майк МакГлоун, Луис 
Гузман, Лейланд Орсър, Ед 
О’Нийл

00:20 „Капан” – криминален 
екшън с уч. на Брус Уилис, 
Райън Филип, Фифти Сент, 
Джеймс Ремар, Шон Тоуб 

02:10 Еротичен телепазар
НЕДЕлЯ, 19 авгУсТ

06:00 „Теория за големия взрив”
06:30 „Гореща зона” – сериал
07:30 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, 2 епизода
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 
11:00 „Мистър Дийдс” – комедия
13:00 „Без багаж” – предаване за 

туризъм
13:30 „Черна зора” – екшън с уч. 

на Стивън Сегал, Тамара 
Дейвис, Джон Пайпър-
Фъргюсън, Джулиан Стоун

15:30 „7 секунди”  – екшън-три-
лър с уч. на Уесли Снайпс, 
Тамзин Аутуйет, Доби 
Опарей, Пити-Лий Уилсън, 
Джордина Райланс

17:30 „Последните рицари” 
20:00 „Юмрукът на трите нин-

джи” – приключенски 
екшън с уч. на Виктор Уонг, 
Чарлз Непиър, Майкъл 
Тренър, Макс Елиът Слейд, 
Патрик Килпатрик

22:00 „Анаконди: Кървавата ор-
хидея” 

00:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика

02:20 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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Български26 Най-гледаните тв програми

8 авгУсТ, срЯДа
07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие 
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес 
11:35 Стоманеният поглед – 

док. поредица
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 VIB – док. поредица 
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Бизнесът на Азия 
17:00 Водещите новини
17:05 Студио 1
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня 

Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Нико-

лай Кръстев
22:00 Феноменът Тайгър Уудс – 

док. филм
23:00 Бизнес старт  /п./
01:00 Повторения

9 авгУсТ, ЧЕТвърТък
07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие 
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес 
11:35 Стоманеният поглед – 

док. поредица
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Клуб Investor
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Бизнесът на Азия 
17:00 Водещите новини
17:05 Студио 1
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня 

Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Нико-

лай Кръстев
22:00 Михаел Шумахер: Черве-

ният барон – док. филм
23:00 Бизнес старт  /п./
01:00 Повторения

10 авгУсТ, ПЕТък
07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие 
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес 

11:35 Иноватори 
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./

15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Бизнесът на Азия 
17:00 Водещите новини
17:05 Студио 1
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня 

Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Нико-

лай Кръстев
22:00 Цялата история на Айр-

тон Сена – док. филм
23:00 Бизнес старт  /п./
01:00 Повторения

11 авгУсТ, съБоТа
07:00 Светът е бизнес – най-

интересното от седмица-
та

07:30 Светът е бизнес с Нико-
лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес – най-

интересното от седмица-
та

10:30 Бизнес среща с Таня 
Кръстева – най-интерес-
ното от седмицата

11:00 Светът е бизнес с 
Николай Кръстев – най-
интересното от седмица-
та 

11:30 Здравей, свят 
12:30 Предприемачи 
13:30 Мечтатели 
14:30 Очи в очи 
16:30 В развитие – блок с Ве-

роника Денизова/Делян 
Петришки/ Светозар 
Димитров /п./

18:00 Светът е бизнес – най-
интересното от седмица-
та

18:30 Бизнес среща с Таня 
Кръстева – най-интерес-
ното от седмицата

19:00 Светът е бизнес с Нико-
лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

19:30 Update – предаване за 
високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова 

20:00 Клуб Investor
21:00 Приключения 
21:30 VIB – док. поредица, ав-

тор Биляна Митева 
22:00 Правилата на играта 
00:00 Клуб Investor
01:00 Коментари на седмицата
05:00 Светът е бизнес – най-

интересното от седмица-
та

05:30 Светът е бизнес с Нико-
лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

06:00 VIB – док. поредица, ав-
тор Биляна Митева /п./

06:30 Цитати на седмицата
12 авгУсТ, НЕДЕлЯ

07:00 Светът е бизнес – най-
интересното от седмица-
та

07:30 Светът е бизнес с Нико-
лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес – най-

интересното от седмица-
та

10:30 Бизнес среща с Таня 
Кръстева – най-интерес-
ното от седмицата

11:00 Светът е бизнес с Нико-
лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

11:30 Здравей, свят 
12:30 Предприемачи 
13:30 Мечтатели 
14:30 Очи в очи 
16:30 В развитие – блок с Ве-

роника Денизова/Делян 
Петришки/ Светозар 
Димитров /п./

18:00 Светът е бизнес – най-
интересното от седмица-
та

18:30 Бизнес среща с Таня 
Кръстева – най-интерес-
ното от седмицата

19:00 Светът е бизнес с Нико-
лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

19:30 Update – предаване за 
високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова 

20:00 Бизнес среща с Таня 
Кръстева – най-интерес-
ното от седмицата

20:30 Светът е бизнес – най-
интересното от седмица-
та

21:00 Пътешествие в Космоса 
21:30 VIB – док. поредица, ав-

тор Биляна Митева
22:00 Правилата на играта 
00:00 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./

01:00 Коментари на седмицата
05:00 Светът е бизнес – най-

интересното от седмица-
та

05:30 Светът е бизнес с Нико-
лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

06:00 VIB – док. поредица, ав-
тор Биляна Митева /п./

06:30 Бизнес среща с Таня 
Кръстева – най-интерес-

ното от седмицата /п./
13 авгУсТ, ПоНЕДЕлНик

07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие 
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес 
11:35 Кристиано Роналдо: Пор-

тугалското чудо – док. 
поредица

11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./

15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Предприемачи 
17:00 Водещите новини
17:05 Очи в очи
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня 

Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Нико-

лай Кръстев
22:00 Good Wood – док. филм
23:00 Великият Зизу – док. 

филм
00:00 Бизнес старт  /п./
02:00 VIB – док. поредица, ав-

тор Биляна Митева /п./
02:30 В развитие – с Вероника 

Денизова/Делян Пе-
тришки/Светозар Дими-
тров /п./

06:30 Бизнес среща
14 авгУсТ, вТорНик

07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие 
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес 
11:35 Кристиано Роналдо: Пор-

тугалското чудо – док. 
поредица

11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Клуб Investor/п./
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Предприемачи 
17:00 Водещите новини
17:05 Очи в очи
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня 

Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Нико-

лай Кръстев
22:00 Good Wood – док. филм

23:00 Кристиано Роналдо: Пор-
тогалското чудо – док. 
филм

00:00 Бизнес старт  /п./
02:00 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./

02:30 В развитие – с Вероника 
Денизова/Делян Пе-
тришки/Светозар Дими-
тров /п./

06:30 Бизнес среща
15 авгУсТ, срЯДа 

07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие 
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес 
11:35 Кристиано Роналдо: Пор-

тугалското чудо – док. 
поредица

11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 VIB – док. поредица 
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Предприемачи 
17:00 Водещите новини
17:05 Очи в очи
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня 

Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Нико-

лай Кръстев
22:00 Good Wood – док. филм
23:00 Пеле: Кралят на футбола 

– док. филм
00:00 Бизнес старт  /п./
02:00 VIB – док. поредица, ав-

тор Биляна Митева /п./
02:30 В развитие – с Вероника 

Денизова/Делян Пе-
тришки/Светозар Дими-
тров /п./

06:30 Бизнес среща
16 авгУсТ, ЧЕТвърТък 

07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие 
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес 
11:35 Кристиано Роналдо: Пор-

тугалското чудо – док. 
поредица

11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Клуб Investor
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Предприемачи 
17:00 Водещите новини

17:05 Очи в очи
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня 

Кръстева
21:30 Светът е бизнес с Нико-

лай Кръстев
22:00 Good Wood – док. филм
23:00 Историята на „Манчес-

тър Юнайтед“ – док. 
филм

00:00 Бизнес старт  /п./
02:00 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./

02:30 В развитие – с Вероника 
Денизова/Делян Пе-
тришки/Светозар Дими-
тров /п./

06:30 Бизнес среща
17 авгУсТ, ПЕТък

07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие 
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес 
11:35 Иноватори 
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова /п./

15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  /п./
16:00 Водещите новини
16:05 Предприемачи 
17:00 Водещите новини
17:05 Очи в очи
18:00 В развитие
20:00 Коментари на деня /п./
20:30 Светът е бизнес
21:00 Бизнес среща с Таня 

Кръстева
21:30 Светът е бизнес 
22:00 Good Wood – док. филм
23:00 Кака: Пътят на една ле-

генда – док. филм
00:00 Бизнес старт  /п./
02:00 VIB 
02:30 В развитие 
06:30 Цитати на седмицата /п./

18 авгУсТ, съБоТа
07:00 Светът е бизнес 
07:30 Светът е бизнес с Нико-

лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща с Таня 

Кръстева – най-интерес-
ното от седмицата

11:00 Светът е бизнес с Нико-
лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

11:30 Бизнесът на Азия 

13:30 Студио 1 
14:30 Блестящи идеи 
16:30 В развитие – блок с Ве-

роника Денизова/Делян 
Петришки/ Светозар 
Димитров /п./

18:00 Светът е бизнес – най-
интересното от седмица-
та

18:30 Бизнес среща с Таня 
Кръстева – най-интерес-
ното от седмицата

19:00 Светът е бизнес с Нико-
лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

19:30 Update – предаване за 
високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова 

20:00 Клуб Investor
21:00 Силата на АСЕАН 
21:30 VIB – док. поредица, ав-

тор Биляна Митева 
22:00 Вяра във финансите 
23:00 Шефове 
00:00 Клуб Investor
01:00 Коментари на седмицата
05:00 Светът е бизнес – най-

интересното от седмица-
та

05:30 Светът е бизнес с Нико-
лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

06:00 VIB – док. поредица, ав-
тор Биляна Митева /п./

06:30 Цитати на седмицата
19 авгУсТ, НЕДЕлЯ

07:00 Светът е бизнес
07:30 Светът е бизнес
08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес 
10:30 Бизнес среща с Таня 

Кръстева – най-интерес-
ното от седмицата

11:00 Светът е бизнес с Нико-
лай Кръстев – най-инте-
ресното от седмицата

11:30 Бизнесът на Азия 
13:30 Студио 1 
14:30 Блестящи идеи 
16:30 В развитие – блок с Ве-

роника Денизова/Делян 
Петришки/ Светозар 
Димитров /п./

18:00 Светът е бизнес 
18:30 Бизнес среща с Таня 

Кръстева – най-интерес-
ното от седмицата

19:00 Светът е бизнес 
19:30 Update 
20:00 Бизнес среща с Таня 

Кръстева – най-интерес-
ното от седмицата

20:30 Светът е бизнес 
21:00 Силата на АСЕАН 
21:30 VIB 
22:00 Вяра във финансите 
23:00 Шефове 
00:00 Update
01:00 Коментари на седмицата
05:00 Светът е бизнес

Фокс

срЯДа, 8 авгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Последният човек на 

Земята
13:00 Последният човек на 

Земята
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Мистър Бийн
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс

ЧЕТвърТък, 9 авгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Мистър Бийн
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Паранормално
22:30 Паранормално
22:55 Касъл

23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс

ПЕТък, 10 авгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Паранормално
13:00 Паранормално
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Мистър Бийн
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Снайперистът
00:00 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс

съБоТа, 11 авгУсТ
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:10 Дебелаци
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Никога не се предавай
16:40 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Облачно, с кюфтета
21:30 Паранормално
22:00 Куантико
22:55 Последният човек на 

Земята
23:20 Последният човек на 

Земята
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

НЕДЕлЯ, 12 авгУсТ
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:05 Никога не се предавай
12:30 Кости
13:25 Кости
14:30 Облачно, с кюфтета
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 12 Рунда 3
21:30 Паранормално
22:00 Чикаго
22:55 Снайперистът
00:55 Светкавицата
01:50 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

ПоНЕДЕлНик, 13 авгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Никога не се предавай
14:55 Последният човек на 

Земята
15:20 Престъпления от класа
16:05 Мистър Бийн
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Чикаго
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс

вТорНик, 14 авгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Мистър Бийн
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Последният човек на 

Земята
22:30 Последният човек на 

Земята
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс

срЯДа, 15 авгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Последният човек на 

Земята
13:00 Последният човек на 

Земята
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Мистър Бийн
16:40 Семейство Симпсън
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство

18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс

ЧЕТвърТък, 16 авгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Мистър Бийн
08:25 Семейство Симпсън
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Паранормално
22:30 Паранормално
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс

ПЕТък, 17 авгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Паранормално
13:00 Паранормално
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата

18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Хитман
23:55 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс

съБоТа, 18 авгУсТ
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:05 Моят нов най-добър 

приятел
12:00 Семейство Симпсън
12:30 Кости
13:25 Кости
14:25 12 Рунда 3
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Бебета гении
21:30 Паранормално
22:00 Куантико
22:55 Последният човек на 

Земята
23:20 Последният човек на 

Земята
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

НЕДЕлЯ, 19 авгУсТ
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:05 Падението на Игби
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Бебета гении
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Седем души
22:00 Чикаго
22:55 Хитман
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви

02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:20 Живите мъртви
05:15 Светкавицата

ПоНЕДЕлНик, 20 авгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Падението на Игби
14:30 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Чикаго
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс

вТорНик, 21 авгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Последният човек на 

Земята
22:30 Последният човек на 

Земята
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс

он еър
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Български 27Забавни минути

оòãîâîðè îò áð. 31, ñòð. 31
игрословиЦа

1. Ламе – Метро – Ромб; 2. Кито – 
Торос – Осил; 3. Идол – Олива – Вале; 
4. Реса – Самар – Арфа; 5. Екер – Ера-
то – Тога; 6. Ръка – Катар – Арда;  7. 
Коли – Лиана – Нива; 8. Трол – Олово 
– Волт; 9. Теме – Метал – Алое; 10. Ри-
ма – Мазол – Олио; 11. Хром – Омара 
– Рали; 12. Пола – Лапад – Адам; 13. 
Яков – Овали – Лион;  14. Буре – Ре-
сор – Орех; 15. Клас – Асара – Ранг.
Названието на българския игрален 
филм е:  „ТРИМАТА  ОТ  ЗАПАСА”

кръсТословиЦа
воДоравНо: 1.Бекас. 5.Нерит. 9.Далас. 13.Ова-

рит. 14.Лесото. 5.Таран. 17.Видин. 19.Котел. 21.Омар. 
22.Далак. 24.Лори. 25.Нен. 26.Белен. 27.Пра. 29.Сид. 
30.Калина Алена. 32.Ким. 34.Рон. 35.Кредо. 36.Гек. 
38.Асен. 40.Тиква. 41.Лема. 42.Страх. 44.Долар. 
45.Карас. 46.Ананас. 47.Дилема. 48.Аркан. 49.Рабат. 
50.Канал. оТвЕсНо: 1.Бетон. 2.Коран. 3.Авар. 4.Сан. 
5.Нивалин. 6.Етилен. 7.Илик. 8.Тен. 9.Док.10.Атол.11.
Лотос.12.Солид.16.Аметист. 18.Данакил. 20.Ерите-
ма. 22.Делон /Ален/. 23.Бреда. 26.Бар. 27.Плеврит. 
28.Ано. 31.Аркада. 32.Каста. 33.Мерак. 36.Геран. 
37.Касил /Лев/. 39.Нана. 40.Тоса. 41.Лама. 43.Хан. 
44.Дар. 45.Кек.

сУДокУ
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Българските отбори в европейските турнири

Шампионска 
лига

лига европа

Лудогорец отпадна

Континентално първенство
по плуване в Глазгоу

На финал 
„Б“ по скиф 
Кристиян 
Василев   
е втори

Армейците разгромиха 
Адмира и в реванша 

Славия не успя да преодолее 
Хайдук

страницата подготви Цветан илиЕв

А РФГ - III кръг

Промени в  програмата 
на IV кръг на I лига

Това стана факт след 
безобразно съдийство 
на австриеца Мануел 
Шютенгрубер и изклю-
чително слаба игра на 
„орлите“, което дове-
де до поражение с 0:1 
от МОЛ Види като гост. 
Първата среща между 
двата отбора в Разград 
бе завършила 0:0 и бъл-
гарският шампион ско-
ропостижно напусна 
най-комерсиалния клу-
бен турнир. Единстве-
ното попадение в ре-
ванша вкара Хаджич в 
45-ата минута.

Въпреки лошото си 
представяне Лудогорец 
бе много сериозно още-
тен от рефера, чийто мо-
рал би трябвало да бъде 
поставен под въпрос от 
УЕФА и той да не сви-
ри двубои в Европа. Ав-
стриецът напълно съз-
нателно и нарочно из-
гони за два незаслуже-
ни жълти картона Ми-
сиджан и от 40-ата ми-
нута „орлите“ играха с 
човек по-малко. До края 
на срещата пък играчи 

на МОЛ Види можеха на 
няколко пъти да бъдат 
отстранени, но съдия-
та отказа да им покаже 
червения цвят. С много-
то си, и то груби нару-
шения се отличи Хущи, 
който получи само жълт 

картон, а преди и след 
него извърши поне още 
по два брутални фаула. 
За сметка на това състе-
зателите на българския 
тим получаваха картони 
за всевъзможни измис-
лени причини, което ги 
изнерви и започна ед-
на безкрайна разправия 
с безобразния Шютенг-
рубер.

В 82-ата минута раз-
градчани можеха да из-
равнят след брилянт-

но изпълнение от фаул 
на Жоао Пауло. Брази-
лецът стреля от над 30 
метра, но шутът му на-
цели напречната греда.

Въпреки че отпадна 
от Шампионската лига, 
българският първенец 

Лудогорец ще продъл-
жи участието си в тур-
нира на Лига Европа, къ-
дето в третия квалифи-
кационен кръг ще се из-
прави срещу Жрински 
(Мостар), който отстра-
ни малтийския Валета.

Ако елиминират бос-
ненския тим, разград-
чани ще се класират за 
плейофите на състеза-
нието, които са послед-
ната фаза преди групи-
те на турнира.  

ключва европейското 
си участие за този сезон, 
като играчите на Злато-
мир Загорчич могат да 
бъдат доволни от пред-
ставянето си. "Белите" 
отстраниха финланд-
ския Илвес с две побе-
ди, а след това затруд-

ниха максимално Хай-
дук (Сплит).

славиЯ - хайДУк 
2:3

0:1 Юрич (24)
1:1 Иванов (45-д)
1:2 Чакташ (55-д)
2:2 Йомов (70)
2:3 Чакташ (87)

дение.
Първият двубой в 

София приключи при 
3:0 в полза на българ-
ския тим. 

В третия квалифика-
ционен кръг на Лига Ев-
ропа ЦСКА ще срещне 
ФК Копенхаген. Първи-
ят двубой ще се про-
веде на 9 август (чет-
въртък) от 20:45 часа 
на Националния ста-
дион “Васил Левски”. 
Реваншът ще се играе 
на 16 август (четвър-
тък) от 19:30 ч. българ-
ско време на стадиона 
на Копенхаген.

В среща реванш от 
втория предварителен 
кръг на Лига Европа 
ЦСКА  разгроми Адми-
ра Вакер с 3:1. Резул-
тата откри Мауридес в 

14-ата минута, а отно-
во той удвои в 53-ата 
минута. Бакъш нама-
ли в 55-ата минута, а в 
80-ата минута Жоржи-
ньо вкара трето попа-

Отборът на Славия 
загуби с 2:3 от Хайдук в 
мача реванш от втория 
квалификационен кръг 
на Лига Европа и с общ 
резултат 2:4 отпада от 
надпреварата. “Белите” 
се представиха повече 
от достойно в битката 
с хърватския гранд, но 
съперникът показа го-
ляма успеваемост и ре-
ализира всичките си по-
ложения пред Антонис 
Стергиакис. За българи-
те точни бяха Галин Ива-
нов и Георги Йомов, до-
като за Хайдук на два пъ-
ти вкара Мийо Чакташ и 
Станко Юрич. 

Така Славия при-

БоТЕв (ПД) - ЕТър 1:0
1:0 Стивън Петков (47)
2:0 Тодор Неделев (81 д)
верея - Берое 0:2
0:1 Райнов (20)
0:2 Камбуров (65)
ЧЕрНо МорЕ - сЕПТЕМ-
ври (соФиЯ) 1:5
0:1 Крис Гади (5)
0:2 Здравко Димитров 
(41)
0:3 Крис Гади (58)
1:3 Пламен Димов (69)
1:4 Крис Гади (82)

1:5 Асен Чандъров (93-д)
лУДогорЕЦ - локо-
МоТив (ПловДив) 0:1
0:1 Михалевич (86)
БоТЕв (враЦа) - лЕв-
ски 0:2
0:1 Костов (8)
0:2 Кабрал (85) 
Цска-соФиЯ - ДУНав 
3:0
1:0 Мауридес (39)
2:0 Мартин Ковачев (45 
авт.)
3:0 Кирил Десподов (57)

Предвид получените резултати от участието 
на българските отбори в европейските турни-
ри се правят следните промени:

- Срещата между отборите на  Дунав Рс - Лев-
ски Сф ще се играе на 11.8 (събота) от 21 часа 
вместо на 13.8 (понеделник) от 20.30 часа.

- Срещата между отборите на Витоша Би-
стрица - Лудогорец Рз ще се играе на 12.8 (не-
деля) от 18.30 часа вместо на 11.08 (събота) от 
21.00 часа.

- Срещата между отборите на Септември Сф - 
Ботев Враца ще се играе на 13.8 (понеделник) от 
20.30 часа г. вместо на 12.8 (неделя) от 18.30 ч.

Щафетата на Русия 
спечели изненадва-
що златните медали на 
4 по 100 метра свобо-
ден стил (мъже) на ев-
ропейското първенство 
по плуване. Руснаците в 
състав Евгени Рилов, Да-
нил Изотов, Владимир 
Морозов и Клемент Ко-
лесников триумфираха 
с резултат 3:12.23 мину-
ти. Втори остана съста-
вът на Италия с 3:12.90, 
а трети - Полша (3:14.20). 

В същата дисципли-
на при жените спече-
ли щафетата на Фран-
ция с 3:34.65, следвана 
от Холандия (3:34.77) и 
Дания (3:37.03). Украи-
нецът Михайло Роман-
чук стана европейски 
шампион на 400 м сво-
боден стил (мъже) с вре-
ме 3:45.18 минути. Вто-
ри остана норвежецът 
Хенрик Кристиансен с 
3:47.07, а трети е Хенинг 
Мюлайтнер от Германия 
с 3:47.18.

Британецът Адам 
Пийти подобри собстве-
ния си световен рекорд 
на 100 м бруст и спече-
ли европейската титла с 
резултат от 57.00 секун-
ди във финала на конти-
ненталния шампионат в 
Глазгоу.

23-годишният Пий-
ти свали 13 стотни от 
собственото си пости-
жение, с което завоюва 
златния медал на олим-

пийските игри в Рио де 
Жанейро преди две го-
дини.

Сребърният медал 
стана притежание на 
друг британец - Джеймс 
Уилби, който изостана с 
1.54 секунди от Пийти, а 
с бронза се окичи русна-
кът Антон Чупков, който 
изостана с 1.96 секунди 
от победителя.

За Пийти това е об-
що девета европейска 
титла.  Руският плувец 
Климент Колесников 
пък постави нов свето-
вен рекорд във финала 
на 50 метра гръб.

18-годишният Колес-
ников измина една дъл-
жина в басейна за 24.00 
секунди и подобри с 
0.04 секунди старото 
най-добро постижение, 
което бе дело на бри-

танеца Лиъм Танкок от 
световното първенство 
в Рим през 2009 година.

Сребърният медал 
остана за румънеца Ро-
берт-Андрей Глинта с 
24.55 секунди, а бронза 
взе ирландецът Райън 
Шейн с 24.64 секунди. 

Антъни Иванов се 
класира на осмо мяс-
то на финала на 200 ме-
тра бътерфлай. Нашето 
момче стартира силно 
и след първите 50 ме-
тра бе на трета пози-
ция, но постепенно из-
остана и записа резул-
тат от 1:57,88 мин. Шам-
пион стана Крищоф Ми-
лак от Унгария 1:52.79. 
Втори е друг унгарец 
- Тамаш Кендереши, с 
1:54.36, а трети е итали-
анецът Федерико Бур-
дисо с 1:55.97 минути.

Българинът Кристиян 
Василев завърши на вто-
ро място във финал "Б" на 
скиф при мъжете на ев-
ропейското първенство 
по гребане в Глазгоу (Ве-
ликобритания). Василев 
завърши с време 6:56.59 
минути и изостана само с 

0.86 секунди от французи-
на Тибо Верьовен, който 
спечели малкия финал. На 
трето място във финал "Б" 
остана българинът Алек-
сандър Александров, кой-
то от години се състезава 
за Азербайджан. Алексан-
дров финишира с време 
6:59.49 минути. 

адам Пийти и климент колесников със световни рекорди
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Ñъáор в с. Голеø

Гордостта на Раковсково

Разрушени спомени 
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От пролетта на 2017 г. чи-
талището провежда  веднъж 
седмично сбирки, на които 
могат да присъстват всички 
желаещи. Събират се до пет-
надесетина души, повечето 
жени. Споделят се  готвар-
ски рецепти, новини,  раз-
казват се интересни споме-
ни, анекдоти, говори се за 
плетки, за  градинарство, за 
цветя и, разбира се, за внуче-
тата. Масата не остава праз-
на – има кафе, чай, домаш-
ни сладки и баници. Всяка 
сбирка има своя тема, обя-
вена в месечна  програма. 
В рамките на 15-20 минути 
отбелязваме  годишнини на 
важни  исторически  съби-
тия, запознаваме се с инте-
ресни личности, четем сти-
хове. Често темата се пред-
ставя с компютърна презен-
тация, показвана чрез теле-
визионен приемник.

Особено през  зимата, 
когато  възрастните хо-

ра остро чувстват само-
тата, клубните сбирки 
са разтуха  и  развле-
чение. 

Отбелязахме ед-
на година от начало-

то на редовните сбир-
ки на клуба.
Тинка Стойкова – при-

зната майсторка на кексове 
и сладки и активен член на 
клуба,  ни изненада с краси-
ва и вкусна торта. Запалихме 
и свещичка с цифрата 1. По-

лучи се малък празник.
Надяваме се сбирките в 

пенсионерския клуб да ста-
нат хубава традиция и да 
допринасят за сближаване 
на жителите му.

П. Загорова, секретар 
на НЧ ”гранит - 1928”,

с. Ново село, 
общ. стара Загора

През юли в  Карлово се чества 181-
ата годишнина от рождението на Апос-
тола на свободата Васил Левски. Ме-
роприятието се проведе в местността 
Беш бунар, на север от града. Присъст-
ваха много колективи - пенсионерски 
клубове  
от цяла-
та стра-
на. За 
един от 
тези ко-
лективи 
и с к а м 
да ви разкажа. Те пристигнаха от мо-
рето – от село Раковсково, община Не-
себър. Не ги спря нито дългото раз-
стояние до Карлово, нито дъждовното 
време. Представиха се отлично, след 
което взеха участие и в честването на 
„Вазовите дни“ в  Сопот  по покана на 
общинското ръководство.

 Художествен ръководител на със-
тава при клуба на пенсионера „Г. С. Ра-

ковски - 2012” е Димитринка Янева. Въ-
преки служебните си задължения (кмет 
на селото вече трети мандат от листа-
та на БСП) тя намира време и за рабо-
та с хората от клуба. Искам да спомена 
имената на самодейците от певческата 

група – за 
тях ще бъ-
де чест да 
се видят в 
любимия 
в е с т н и к 
„Пенсио-
нери“. То-

ва са: Йовчо Иванов, Върбинка Ива-
нова, Стойка Страшнева, Радка Тодо-
рова, Желязко Димов, Атанаска Киря-
кова, Койка Радева. Худ. ръководител 
- Димитринка Янева. Браво! Задружен 
колектив и много сърдечни хора! До 
нови срещи! Бъдете здрави!

коста косТов,
с. горни Домлян, общ. карлово

За трета поредна година в с. Голеш, общ. Кай-
нарджа,  област Силистра, се проведе фестивал на 
фолклора. В миналото селото е било  бедно  и съ-
седните села го нарекли Голеш - което значи голи, 
бедни хора. В ТКЗС-то всички работели като живот-
новъди, трактористи и полевъди. След разтурва-
нето му много семейства  започнали да отглеждат 
стада кози и овце, а мъжете заминали да работят в 
чужбина. За това време всички си подновили къщи-
те, отворили и магазин. В селото има над 1700 жи-
тели. Всички са от ромския етнос, но са много тру-
долюбиви. По министерски проект се откри учили-
ще, в което се обучават над 250 ученици от селата 
Голеш, Чолаково и Зарник. Те продължават обуче-
нието си по-късно  в Силистра. НЧ "Родина 1941" 
развива огромна дейност. 

Събора откри кметът на селото Гюлсем Османов.  
Присъстваха 20 групи и много индивидуални изпъл-
нители. Участваха самодейци от селата Айдемир, 
Калипетрово, Кайнарджа, Богорово, Ветрен, Войно-
во, Главан, от Силистра и Добричка област. Всички 
се представиха много добре и получиха грамота, 
поставена в специална папка, и парична награда. 

Едно обновено село върви напред. Да им поже-
лаем успехи! 

йорданка ЖЕкова, силистра 

Читалището в село 
Ивански е с дъл-
га традиция. Ско-

ро ще стане на 100 г. 
Дълго време то се поме-
щава в красива сграда 
с характерна архитек-
тура, която сега обаче 
е просто руина. Покри-
вът е паднал, стените се 
рушат, а стъкла по про-
зорците липсват.

Историята й започва 
преди 90 години, кога-
то жители на селото за-
почват строежа с добро-
волен труд. През 1929 г. 
тя е завършена и се пре-
връща в център на кул-
турния живот в Ивански. 
Леля Йорданка е на 76 
години, но отлично си 
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спомня за забавите в чи-
талището. 

В преддверието има-
ше бюфет, а в салона - 

сцена. И филми прожек-
тираха. А когато имаше 
някакво веселие - столо-
вете бяха наредени по 
края на стаята. Там се-
дяха майките, за да сле-
дят какво вършат дъще-
рите, разказва жената. 

В средата на 70-те 
години е построена но-
ва сграда и постепенно 
дейностите се измест-
ват в нея. 

Старата сграда обаче 
продължава да се полз-
ва. Преди 30 години 
пък покривът е напъл-
но сменен. И това спо-
ред местните довежда 

до днешния резултат. 
Получиха се течове, за-
почна нещо да се кла-
ти и докато мислехме да 
изнесем всичко и да взе-
мем някакви мерки, по-
кривът падна, обяснява 
председателят на чита-
лище "Просвета" Теме-
нужка Симеонова.  

Преди две години 
покривът на читалище-
то се отваря за ... небето 
и оттогава започва раз-
рухата.

Още преди да се стиг-
не до събарянето на 
покрива, от читалище-
то кандидатстват в Ми-

нистерството на култу-
рата с проект за ремонт 
на стойност 30 000 лева.

Секретарят на чи-
талището Димитричка 
Христова обяснява, че 
от ведомството отпус-
нали само 3000 лева. 
За да не се загубят па-
рите, били инвестира-
ни в ремонт на новата 
сграда. 

Дарител от селото 
дал 3000 лева, а читали-
щето успяло да осигури 
още толкова от ренти. 
Парите обаче не стигат 
за голям ремонт, затова 
в селото се надяват на 
дарителство, за да успе-
ят да вдъхнат живот на 
старото читалище.

ставя с компютърна презен-
тация, показвана чрез теле-
визионен приемник.

когато  възрастните хо-
ра остро чувстват само-
тата, клубните сбирки 
са разтуха  и  развле-
чение. 

на година от начало-
то на редовните сбир-

ки на клуба.
Тинка Стойкова – при-

зната майсторка на кексове 
и сладки и активен член на 

Селото ни е малко – има 
едва седемдесетина жители 
кореняци, повечето възраст-
ни хора. 

Но красивите околности, 
спокойната обстановка и 
близостта до града  са причи-
на тук да се заселят и много 
нови семейства. Особено 
през лятото  живеещи-
те в селото се увелича-
ват двойно. От 3 години 
в него е изграден пен-
сионерски клуб. По ини-
циатива на кметския на-
местник  Михал Атанасов,  
със съдействието на общи-
на Стара Загора, с помощта 
на по-заможните жители и с 
труда на  група  читалищни 
членове  старото кметство бе 
превърнато в чудесно място 

за общуване между живее-
щите в селото. 

Тук в приятна обстанов-
ка се организират семейни 

празници, другарски вече-
ри, рождени дни, посрещат 
се гостите на селото.

те се събраха насред пшеничния ма-
сив с молитва за богата реколта, а 
отец Стефан от новозагорската църк-
ва „Успение Богородично“ отслужи 
молебен за здраве и берекет. Нивата 
бе поръсена със светена вода, за да 
са пълни хамбарите със зърно.  Об-
лечени в красиви тракийски носии 
жътвари извиха кръшна песен, за да 
им е спорен усилният труд, развъртя-
ха сърпове и паламарки и започнаха 
да събират натежалите класове. Как-
то повелява традицията, след първи-
те три снопа те спряха, а стопанинът 
сложи калпак над тях и започна да на-

рича „Една пара давам за здраве, ед-
на пара давам за берекет и една па-
ра, за да има много челяд в селото”. 

Новоселци се присъединиха към 
него, като си пожелаха да е едро жи-
тото, да са пълни хамбарите, да има 
хляб на трапезата. Своите благопоже-
лания към инициаторите на зажънва-
нето поднесоха и гостите. 

До самата нива се изви хоро,  ком-
байнът влезе в нивата и същинската 
жътва започна.  

За възрастни и деца, жители и гос-
ти на новозагорското село Новоселец 
денят бе един незабравим празник. 

За втора поредна година в ново-
загорското село Новоселец се със-
тоя автентичен ритуал по зажънва-
не, с който се постави началото на 
жътвената кампания по прибирането 
на зърнените култури. Празничният 
ден започна на площада на селото, 
където се събраха жителите и гости-
те на Новоселец. С песен на уста те 
се отправиха към местността Долен 
юрт, където се състоя възстановката 
на позабравения колоритен обичай.

Организатори на събитието са фирма 
"САНДИ 87" ЕООД, НЧ "Пробуда 1928" и 
кметството на с. Новоселец. Жътвата в 
Новозагорско започна на полето с фир-
ма "САНДИ 87" ЕООД с управител Алек-
сандър Александров и жените при НЧ 
"Пробуда - 1928", които със сърп и пала-
марка пресъздадоха обичая зажънване. 
Фирмата обработва 2000 дка в землища-
та на село Новоселец и село Млекарево. 

Гости на събитието бяха народният 
представител  Галя Захариева, предсе-
дателят на общинския съвет – Нова За-
гора, Георги Николов, зам.-кметът на об-
щина Нова Загора Светла Стоянова, се-
кретарят на общината Мария Стефано-
ва и „Рапид КБ”. 

Преди да започнат работа, жътвари-
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30 Култура Култура

ИНТЕРЕСНО ЗА НАЧИНАЕЩИ
магическото изкуство има осем основни жан-

ра: фокуси, илюзии, манипулации, комични фоку-
си, ментълмагика, картомагика и новости. фо-
кусите се правят с предмети с малък размер – 
кутийки, кърпички, обръчи, цилиндри. ако фоку-
сът се прави с много малки предмети (в кибри-
тена кутийка изчезва монета), това е микрома-
гика. ако в кутийката изчезне гълъб или кучен-
це, това е фокус. ако изчезне човек или тигър, 
това е илюзия. и в трите случая обаче тайна-
та, секретът, магията е една и съща. ментъл-
магиката е магия на мозъка – телепатия, че-
тене на мисли от разстояние, пресмятане по 
различни начини и т.н. манипулацията е лов-
кост на ръцете. комичните фокуси се правят 
с всички жанрове.

МАГИИ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ!

От стр. 1
Между другото фокусът 

(един пръстен се мести от 
пръст на пръст) е толкова 
професионален, че той го 
показва и до ден днешен. 
Първата си хипноза напра-
вил още в училище. Хип-
нотизирал учителка-
та по аритметика и тя 
повярвала, че той знае 
таблицата за умноже-
ние. Писала му шести-
ца горката.

Псевдонима Астор го 
измислил негов колега, 
който ползвал ножче-
та за бръснене „Астор”. 
И това ако не е майтап! 
Толкова брадат човек 
да е адаш със самобръс-
начка!

Майтапите цял жи-
вот не са го оставяли. 
В някаква арабска дър-
жава търговец на ножо-
ве го придърпал в дюкяна 
си. „Ела – казал, - че снощи 
синът ми не можа да види 
как си режеш главата. Ела 
да му го покажеш!” И из-
вадил изпод тезгяха най-
наточения си ятаган! Май-
тап, майтап, обаче при по-
добна ситуация само голям 
магьосник може да отърве 
главата!

Шофьорска книжка съ-
що си взел на майтап. Ко-
гато трябвало да се яви на 
изпит пред КАТ, инструк-
торът казал на катаджи-
ята: „Абе той така и така 
ще те излъже, я по-добре, 
вместо да говори за пра-
вилника, да ти направи 
няколко фокуса!” И Астор 
срещу пет фокуса получил 
книжка. Не че другите не 
вземали книжки с фокуси, 

- По колко часа на ден 
репетираш?

- Не, аз въобще не ре-
петирам.

- Стига бе! Пак си пра-

виш майтап!
- Не, няма майтап! – ус-

михва се той. 
И обяснява, че репети-

ра мислено – представя си 
кога кое и как ще напра-
ви. Дори при номера с ма-
хането на главата първия 
път излязъл без репети-
ция. Било в Хасково през 
осемдесет и първа година. 
Две представления про-
дадени. Първият спекта-
къл е от шест часа, а той 
е във втория. Единствена-
та му репетиция била в пет 
и половина! Колкото асис-
тентите му да знаят къде 
да сложат стола, кой от-
къде да мине и толкова – 
нищо повече!

- Добре де, не стават ли 
гафове при това положе-
ние?

Усмихва се.
- Стават! Имам дреб-

ни гафове, но ги прикри-
вам. Случвало се е почти 
да разкрия номера, за да 

прикрия гафа, 
но публиката 
обича тия не-
ща. А аз нали 
заради публи-
ката работя! 
Разбира се, да 
изляза с „Гла-
вата” без ре-
петиция си бе-
ше чисто на-
халство, но аз 
съм хазартен 
тип. Обичам 
тази тръпка – 
да знам, че ще 
стане и то да 
стане!

Разказва случай:
- Един от нашите въз-

растни магове – Лепас – 
ми донася един фокус. 
Вика – подарявам ти го, 
за теб го направих. Ееей, 
викам, много е хубав! От 
десет часа е програмата. 
До десет без пет сме на 
масата с него. Качих се 
на сцената и го направих. 
Лепас вика – ти си идиот! 
Само го видях фокуса, ис-
ках да го пипна, да видя 
това така ли се движи или 
така се движи. Много е 
рисковано, защото веро-
ятността от гаф е по-го-
ляма, отколкото при ня-
кой, който много репе-
тира, но хазартният хъс 
ме води!

Връщаме се към темата 
за майтапите. Голям май-

тап е, че не го пускали в 
казината на Монте Карло. 
Или ако го пуснат да вле-
зе, не му разрешавали да 
играе.

- Макар че – казва той 
– никога не злоупотребя-
вам с уменията си. Пред-
стави си да седнем да иг-
раем с тебе и аз да извадя 
четири аса! Не ми е про-
блем да извадя и осем. Но 
то е все едно някой бок-
сьор да тръгне да бие де-
цата по улицата!

- И все пак никога ли 
не те засърбяват ръцете 
да „разкажеш играта” на 
някого?

- Само веднъж ме за-
сърбяха, но лекичко. Един 

в Мароко се опита да ни 
смени пари по неправи-
лен начин. Погледнах го, 
потупах го по рамото и му 
казах – не, не, тоя номер го 
знам преди тебе!

- Последен въпрос: че 
си магьосник, магьосник 
си, но има ли наистина 
магия?

- Ще ти цитирам Мис-
тер Сенко. Той спекта-
клите си започваше с 
думите: „Ще ви покажа 
няколко магически екс-
перимента, въпреки че 
магии не съществуват. 
Всичко е благодарение 
на моята ловкост и ва-
шето невнимание!”

Димитър БЕЖаНски

ИНТЕРЕСНО ЗА ОЩЕ ПО-НАЧИНАЕЩИ
смята се, че магичното изкуство е на пет 

хиляди години. Защо на пет хиляди? Защо-
то съществува един египетски папирус от 
две хиляди и деветстотната година преди 
новата ера, в който е описана случка с един 
странстващ маг, който направил фокус пред 
фараона. Откъснал главата на една патица, 
сложил главата в източния ъгъл на залата, 
а тялото – в западния. след известно време 
главата и тялото се съединили отново. тя-
лото отишло при главата. тогава фараонът 
казал: „дайте му всичко на този човек, но не-
ка не излиза извън двора, за да не видят хора-
та, че има някой по-велик от мене!”

но едно е да нарежеш вра-
товръзката на катаджията, 
друго е да му бутнеш сто 
лева! Има разлика.

Като на майтап започ-
нал да работи и в Меката 
на шоубизнеса – Лас Вегас. 
Там илюзионистите чакат 

с години, за да се доберат 
до сцената, а той отишъл в 
Америка на екскурзия и са-
мо след две седмици пуб-
ликата го гонела за авто-
графи, а вестниците пише-
ли: „Астор – магьосникът с 
най-уникалния стил!”

Питам го – кое му е уни-
калното?

Отговаря ми, че обича 
да си прави майтап с пуб-
ликата. Това – първо. Вто-
ро – не плаши хората въ-
преки страшния си вид, а 
ги весели. И трето – в рабо-
тата си не прилича на нико-
го от колегите си. Как така 
не прилича?! – учудвам се. 
– Не прилича ли поне на 
учителя си?!

Оказва се, че той няма 
учител. Пълен самоук. За-
давам му въпрос:

"Ето какво е да си бил 60 години на сцената - не 
съм направил и една крачка, а вие ме аплодирате 
толкова много", каза с усмивка проф. Владимир Ва-
силиев (на снимката) на публиката в Летния театър 
на Варна. Богът на танца, който бе председател на 
журито на 28-ия Международен балетен конкурс, 

отбеляза 60 години творческа дей-
ност точно в града на най-големия 
си триумф. Именно във Варна той 
спечели Гран при на първия конкурс 
през 1964 г. и до момента е единстве-
ният носител на наградата в цялата 
история на конкурса. Развълнуван 
от супергала концерта, с който бе-
ше почетен, Василиев положи огро-
мния букет на сцената и съобщи, че 
той е за младите таланти - победите-
лите в балетната надпревара.

Най-новите носители на медали 
заедно с любими звезди - лауреати 
от минали конкурси и нови хорео-
графи, бяха събрани на една сцена 
от организаторите - Фондация Меж-
дународен балетен конкурс Варна. 
Зрителите, препълнили до послед-
ното място Летния театър, остана-

най-малкият балетист анто-
нио казалинхо от Португалия

ха поразени от магнетичната "Еле-
гия" по музика на Рахманинов и 
хореография на проф. Владимир 
Василиев.

Артист с многостранни таланти - 
от танц и поезия до изобразително 
изкуство, той показа и класата си на 
балетмайстор. Специален акцент в 
гала концерта "Среща на поколе-
нията" бе световната премиера на 
хореографа Раду Поклитару "Зима-
Пролет-Лято-Есен". Философският 
танц, изпъстрен с оригинални ме-
тафори, беше изпълнен от Олена 
Солтикова и Артьом Шошин - арти-
сти от трупата на Поклитару. Лауре-
атите на 28-ия Международен ба-
летен конкурс изпълниха избрани 
класически и съвременни танци с 
енергия и апломб.  
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Новини през ключалката

Зависим ли е Cтaнимиp Гъмoв от алкохола

Димитъp 
Бepбaтoв пишe 

книгa пpeз нoщтa

Aнтoния Пeтpoвa: Ивaйлo cи нaмepи мaйcтopa 

Димитър Бербатов е много въодyшевен, че 
мечтата мy ще стане факт!

20 години той игра фyтбол на професионално 
ниво. Сега обаче дойде моментът, в който ще мо-
же да направи 
своята мечта 
извън люби-
мия си спорт.

Mитко пише 
а в т о б и о г р а -
фична книга, 
която ще пре-
създаде отно-
во цялата ка-
риера и живо-
та мy дотyк. 

„Ето ме! 
Πочти 2 часа 
след полyнощ 
и след цял ден забавления с децата сега всич-
ки спят и мога да проверя докъде сме стигна-
ли с книгата! А истината е, че не е лесно да пи-
шеш книга! Tрябва да си спомниш толкова мно-
го неща, дати, събития, xора, мачове и т.н… Hо 
се полyчава страxотно и нямам търпение да я 
прочетете!“ – написа бившият национал в со-
циалната мрежа.

Tой в момента няма отбор и затова може да се 
съсредоточи изцяло върxy книгата. B нея се оч-
аква да разкрие любопитни моменти от живота 
си във и извън фyтбола.

Разбира се, с най-голямо нетърпение се очак-
ват пасажите, посветени на престоя мy в Mанчес-
тър Юнайтед. Mнозина от години искат да раз-
берат какво толкова се е слyчило междy него и 
сър Алекс Фъргюсън, че да полyчи такова yниже-
ние на финала на Шампионската лига през 2011 
г. Tогава шотландецът дори не го включи в грy-
пата за мача с Барселона.

Hики Илиев се раз-
дели със Саня Борисо-
ва, но тя продължава да 
присъства в живота мy!

Актьорът преди ня-
колко месеца скъса 

личните си отношения 
с красавицата, но два-
мата продължават да 
се виждат непрестан-
но. Πричината е, че имат 
много общи филми, ко-
ито няма как да бъдат 
заличени. Наскоро те са 
били в Рим, за да пред-
ставят xитовия си про-
ект „Hокаyт, или всичко, 
което тя написа“. Режи-
сьор на филма е Hики, а 
Саня играе главна жен-
ска роля.

Очевидно обаче то-
ва постоянно виждане 
с бившата мy влияе зле 
на Илиев. Tой е отслаб-
нал много и изглеждал 

като съсипан, разкрива 
собствената мy майка. 
„Tой много я обича и ни-
кога няма да я превъз-
могне, докато се върти 
около него. Щом не иска 

да са заедно, най-добре 
да се маxне от живота 
мy. Станал е кожа и кос-
ти заради нейните дра-
ми“ – вайка се д-р Mи-
рослава Kадyрина. 

Майка мy има голямо 
влияние в неговия жи-
вот. Hавремето с ней-
ната финансова помощ 
той yспя да пробие в ки-
ното. Затова, ако дерма-
толожката каже на си-
на си да не включва Са-
ня повече в проектите 
си, той най-вероятно ще 
го направи. Очаква се 
именно това да се слy-
чи скоро, което ще е го-
лям yдар за актрисата.

Maйĸaтa нa Hиĸи илиeв: 
Caня cъcипвa 

cинa ми!

заговоpи 
за пъpви 
път пpe-
ди 3 го-
дини, ко-
гато той 
y ч а c т в а 
във „BиΠ 
Б p а -
дъp“. Kъм 
д н e ш -
на дата 
п p о м я н а 
в cъcто-
я н и e т о 
мy нe из-

глeжда да има.
имeнно за това го-

воpи и фактът, чe колe-
гите му имат пpоблeм, 
когато е пил. Πpeди го- Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

дина гъмича бe yвол-
нeн от Kyклeния тeа-
тъp, тъй като xодeшe 
на pабота маxмypлия 
и доpи пиян, коeто 
cъздавашe напpeжe-
ниe в eкипа от ак-
тьоpи.

от cъвceм cкоpо 
Cтанимиp гъмов от-
ново e на pабота пpи 
кyкловодитe, като яв-
но e намepил cили да 
ce покаe пpeд тяx и да 
поиcка втоpи шанc. 
Hадeждитe cа, чe то-
зи път няма да cи поз-
воли да пиe пpeди pа-
бота.

„Tой e добъp човeк, 
но e cилно завиcим от 
алкоxола. Kогато нe 
пиe, e чyдecно да ce 
pаботи c нeго, но то-
ва ce cлyчва cpавни-
тeлно pядко”, казват 
нeгови колeги. 

Bce пак нe e cигyp-
но, чe вeчe xоди тpeз-
вeн на pабота, защото 
пристига c такcи, а нe 
cъc cобcтвeния cи ав-
томобил. Πpичината 
можe да e вcякаква, 
като нe e изключeно 
да ce e почepил cта-
билно  и затова да нe 
иcка да шофиpа.

Aнтoния Πeтpoвa e 
мнoгo щacтливa c нoвия 
cи cъпpyг! Наскоро тя 
ce oмъжи зa втopи път. 
Heйният избpaниĸ ce 
ĸaзвa Ивaйлo Бaтинĸoв, 
ĸoйтo имa paзpaбoтeн 
мeдицинcĸи бизнec и в 
минaлoтo e бил диpeĸтop 
нa бoлницa.

Cвaтбaтa им ce cъcтoя 
в Гъpция, ĸъдeтo бяxa 
пoĸaнeни вcичĸитe им 
poднини и пpиятeли. 
Toвa e пъpви бpaĸ зa Ивo и втopи зa нея.

Бaтинĸoв ce oжeни нa 39-гoдишнa възpacт. 
Дocкоро тoй e бил зaĸлeт epгeн.

Aнтoния Πeтpoвa oбaчe cмятa, чe тoзи epгeнлъĸ 

мy e пoмoгнaл дa cpeщ-
нe пoдxoдящaтa жeнa. 
Tя oпpeдeля cвoя пъpви 
бpaĸ ĸaтo гpeшĸa.

„Bce пo-чecтo нeгoви 
пpиятeли peaгиpaт cъс: 
„Eй, нaй-нaĸpaя cи нaмepи 
мaйcтopa”. И нacĸopo тoй 
ми ĸaзa c ycмивĸa: „Знaeш 
ли, чe вeчe ĸaтo ce зaпoз-
нaвaм c няĸoгo, тpябвa 
пpocтo дa ĸaжa: Πpиятнo 
ми e, мaйcтop!” Kaтo ce 
зaмиcля, вcъщнocт чoвeĸ 

имa мнoгo пpeтeнции тoгaвa, ĸoгaтo ocъзнae 
coбcтвeнитe cи ĸaчecтвa. Зapaди тoвa тъpceнeтo 
нa пoдxoдящия чoвeĸ мoжe дa пpoдължи дългo 
вpeмe. 

Албeна Byлeва e бяcна и нe 
мoжe да тъpпи cвoeвoлията на 
влаcтта! Cкандалната жypналиcт-
ка e извecтна c любoвта cи към 
живoтнитe. Дoказа я c гнeвни из-
блици в coциалната мpeжа.

Бившата бpадъpка e извън 
кoжата cи заpади eвтаназията 
на живoтни, кoятo ce извъpшва 
пo бългаpcкитe ceла. Tя заcтава 
твъpдo пpoтив пoдoбнo нeщo, 
cчитайки гo за yдаp пo цялата 
ни cтpана.

„Ималo e eднo-двe бoлни жи-
вoтни, кoитo мoгат да ce изoлиpат. 
Oтдeлнo cамата бoлecт нe била 
oпаcна за xopа и живoтни! Лиша-
ват наpoда oт пoминъка – yнищo-
жават ни! Toва e тoталeн гeнoцид! 
И така нямамe ни ceлo, ни ceлcкo 

cтoпанcтвo, ни 
зeмeдeлиe – 
ceга напpавo 
ни yбиxа!!! Πo 
гpадoвeтe взи-
мат имoти и жи-
лища, пo ceлата 
им oтнeмат дo-
битъка! Toва e!“ 
– изpигна Албe-
на Byлeва във 
фeйcбyк.

Tя нe тъpпи и 
xopата, кoитo нe cа cъпpичаcтни c 
тoзи пpoблeм. Hа eдин oт кoмeн-
таpитe пoд cтатycа cи e oтгoвopи-
ла пoдoбаващo.

„Kаквo oффф?! Πланeта ли 
ти cпpяxа, биpата ли ти cвъp-
ши?! Kак вce пoпадат във фpeнд 

лиcтитe ми такива…! Cлoжнo e 
да ce cпаcи тази дъpжава и тo-
зи наpoд, катo има такива….
Πpeдатeлитe и cтpаxливцитe на 
вoйна cа ги pазcтpeлвали – и c 
пpавo!“ – бecнee жypналиcтката 
из мpeжата.

Наскоро тв водещият прежи-
вя трагедия, която го разтърси. 
Един от най-близките мy прияте-
ли се спомина на пътя заради ин-
цидент.

Myзикантът Hиколай Hиколов 
– Hико почина едва на 27-годиш-
на възраст. Tова се слyчи на пъ-
тя за Рyсе. 

 „Пътyвали са с личния мy ав-
томобил, но не Hико е шофирал, 
както се написа в някои медии. 
Зад волана е бил новият бараба-
нист на грyпата мy Πавел, с когото 
работят отскоро. Hе го познавам, 
само съм чyвал за него. Mоже би 
защото е познавал по-добре пътя 

ли, не можем и досега да разбе-
рем причината. Tака поне допyс-
каме с бащата на Hико. И това се 
слyчва… Явно е трябвало да ста-

не… това е пътят… съсипан съм“, 
споделя Иво Tанев.

Той все още скърби за мyзикан-
та. Двамата са били много големи 
приятели въпреки  възрастовата 
си разлика.

„Tой е изключително, неверо-
ятно талантливо момче. Hе мо-
жеш да си представиш за какъв 
човек говоря. Tолкова честен и 
светъл човек. Hико винаги е бил 
изключително внимателен и съ-
вестен шофьор. Kараше много 
разyмно. Hикога не е бързал на 
пътя. Hо защо е дал дрyг да шо-
фира, не мога да разбера…“, до-
пълва Иво.

Cтанимиp гъмов 
има пpоблeм c пиeнe-
то, yбeдeни cа мно-
зина! За алкоxолна-
та му завиcимоcт ce 

Ивo Taнeв изля мъкaтa cи
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"Пухтящият Били" стана на 117 години

Любопитно по света

Çаãадъ÷ният  парк 

Ñïîð çà êðîêîäèëè

Àãресията образóва нови нервни клеткиОвче самоубийство

Ìалка зелена ръка 
óдиви археолози

Петстотин овце участ-
ваха в "масово самоу-
б и й с т в о " 
в Турция, 
след ка-
то една от 
тях ско-
чи в про-
паст, а ос-
таналите я 
последва-
ха, доказ-
вайки за-
що изразът "като стадо 
овце" е добил такъв але-
горичен смисъл. Турска 
телевизия показа кадри 

от скалистата местност в 
окръг Ван, Източна Тур-

ция, където лежат сто-
тиците загинали живот-
ни. След като една от ов-
цете се хвърлила в про-

пастта, висока около 20 
метра, всички останали 
я последвали. 

Овцете, собственост 
на жителите на мест-

но се-
ло, би-
ли из-
ведени 
на па-
ша. Ко-
гато ов-
чарите 
им съ-
общили 
новина-

та, стопаните на живот-
ните били шокирани да 
научат, че са загубили 
целия си добитък.

Два австралийски ра-
йона спорят за това чии 
крокодили са по-големи. 
"Хората в Кеърнс пощу-
ряха по пълнолуние за-
ради твърденията на уче-
ни от Северен Куинсланд, 
че техните крокодили мо-
же да са по-големи от те-
зи в Северната терито-
рия", пише местен вест-
ник. Ден по-рано друга 
медия съобщава, че кро-
кодилите в Северен Куин-
сланд "може да са по-го-
леми от братовчедите си 
в Северната територия, 
но едва ли някога ще ги 

открием". И двете ме-
дии са собственост на 
Рупърт Мърдок. 

Крокодилите са за-
щитени животни в 
Австралия. Най-голе-
мите от тях, които са 
по-дълги от 5 метра, 
имат "свещен" статут. 
Убийството на някое 
от най-дългите влечу-
ги се наказва с макси-
мална глоба от 28 383 ав-
стралийски долара. Най-
големият крокодил, жи-
веещ в плен, е Касиус 
Клей. Той е дълъг 5,48 ме-
тра, тежи 968 килограма 

и живее в зоологическа 
градина в Куинсланд. Кро-
кодилът обаче е "роден и 
отгледан" в река Финис в 
Северната територия, къ-
дето е и уловен през 1984 
г. Северната територия е 

известна с то-
ва, че има най-
много от най-
дългите кроко-
дили в Австра-
лия. През 1971 
г. заради на-
маляващия им 
брой властите 
наложили за-
брана за лова 

им. Популацията на кро-
кодилите се увеличила и 
сега те са 100 000. Поява 
на 7-метров крокодил в 
Северен Куинсланд нало-
жило затваряне на плажо-
ве миналия ноември. 

група археолози, провеждащи разкопки 
близо до унгарското селце Нярлеринц, били 
удивени от находката, която  намерили. из-
следвайки средновековно гробище с повече 
от 500 могили, те се натъкнали на малка зеле-
на ръка с монета в дланта й. Учените предпо-
ложили, че е принадлежала на малко детен-
це, но по непонятни причини  неразложена и 
позеленяла от времето. 

Медната монета в дланта навела изследова-
телите на мисълта, че металът се бил окислил 

и съхранил от пълно разложение крайника, 
като му придал и зеленикав оттенък. извест-
но е, че в средновековна Унгария некръсте-
ните починали новородени били полагани в 
глинени ковчежета, където нерядко слагали 
малка монета, за да се „плати” входът за зад-
гробния живот. 

Експертите предполагат също, че през XII – 
XVI  век в Европа съществувало поверие, че 
ръката на мъртвеца притежава могъща сила 
да пази от нещастия дома и даже цялото се-
ло. Затова такива артефакти били съхранява-
ни в гробищата, но били използвани в много 
редки случаи.

Н е -
вробио-
лози от 
Р у с и я 
и САЩ 
експери-
ментал-
но по-
твърди-
ха вли-
я н и е т о 
на агре-
сията за 
образуване на нови нервни клетки 
в мозъците на мишки. Учените из-
следвали промените в мозъците на 
агресивни мишки, които нападали 
свои посестрими и побеждавали в 

тези битки. След по-
бедите тези гриза-
чи ставали още по-
агресивни и им се 
появявали нови не-
врони. Освен това в 
случай че продъл-
жи борбата между 
тях, се наблюдава-
ли изменения в ак-
тивността на нерв-
ните клетки. Било 
преценено влия-

нието, което нивото на агресия има 
върху поведението. Интересното е, 
че у доминиращите животни съще-
временно нараствало нивото на тре-
вожност.

В ужасяващия парк, 
който е прибли-
зително на 
67 км север-
но от Рим, 
в малкия 
град Бо-
марцо, 
обита-
ват ка-
м е н н и 
ч у д о -
вища. На 
това мяс-
то има около 
тридесет скулп-
тури, които са на по-
вече от 400 години. Паркът полу-
чава официалното си име - "Све-

щената гора," а най-попу-
лярното му име е - 

"Градината на 
чудовищата." 

Паркът е 
построен 
в средата 
на XV век 
- през 
1552 го-
дина по 

идея на 
принц Пи-

ер Франче-
ско Орсини. 

Въпреки че точни-
те причини за постро-

яването на парка са неизвестни, 
се смята, че скулптурите е тряб-

вало да изразяват дълбоки чув-
ства като завръщането у дома 
след края на войната.

Паркът е напълно изоставен 
след смъртта на Франческо през 
1580 година и забравен от всички 
до 1938 г., когато един известен 
художник се натъкнал на него. 
Това е великият Салвадор Дали. 

Дали е толкова вдъхновен от 
откритата си находка, че обръ-
ща специално внимание на мо-
тивите в парка и ги пренася на 
своите платна. Например "Изку-
шението на Свети Антоний". Гра-
дината на чудовищата изглежда 
наистина страшна, особено ко-
гато скулптурите са скрити дъл-
боко в гората. 

Съвременните до-
макинства трудно 
могат да си пред-

ставят  всекидневното 
почистване без помо-
щта на добрата прахо-
смукачка. Изобретате-
лят й Хюбърт Бут е ро-
ден на 4 юли през 1871 г. 
в град Глостър, Англия. 
Когато е на 18 години, 
започва да учи в Цен-
тралния технически ко-

леж в Лондон, където 
се занимава с инженер-
ство и машиностроене. 

Създаването на пра-
хосмукачката става слу-
чайно - докато Бут е на 
демонстрация на ма-
шина за почистване 
на железопътни ваго-
ни. Тя "духала" с въздух 
под налягане килими. 
Изобретението не би-
ло ефективно, защото 

машината само вдига-
ла мръсотията във въз-
духа. Младият Бут оба-
че се сетил и попитал 
организаторите на де-
монстрацията защо не 
направят машината да 
всмуква, а не да издух-
ва. Някои инженери му 
отговорили, че тази сис-
тема е вече изпробвана 
и е невъзможна за из-
пълнение. През 1901 г.  
Хюбърт не се отказва, а 
създава машина, която 
променя света. Ражда 
се гениалната му идея 
за прахосмукачката, 
изобретение, което по-
късно той патентова и 
нарича "Пухтящият Би-
ли". Бут създава и ком-

пания, която предлага 
уреда на пазара. Първа-
та прахосмукачка стру-
вала около 350 британ-
ски лири и се задвиж-
вала от бензинов, а по-
късно и от електриче-
ски мотор. "Пухтящият 
Били" бил обслужван от 
екип работници в бели 
облекла. 

Прахосмукачката би-
ла с огромни разме-
ри. Заради това тя би-
ла превозвана с каруца, 
която паркирали пред 
къщата, където трябва-
ло да се чисти. Оттам 
пускали през прозоре-
ца маркуч, дълъг бли-
зо 30 метра. Бут реша-
ва, че новата му компа-

ния  има нужда от ре-
клама.  Предлага на соб-
ственика на ресторант 
да му изчисти безплат-
но салона и той се съ-
гласява. Новината за из-
обретението бързо сти-
га и до кралския дворец. 
През 1902 г. Бут е пока-
нен да изчисти килим в 
Уестминстърското абат-
ство при подготовката 
на сватбата на Едуард 
VII и кралица Алексан-
дра. Резултатът бил впе-
чатляващ, а една прахо-
смукачка е инсталирана 
в Бъкингамския дворец, 
друга в замъка Уиндзор. 

В началото на века са-
мо за 10 години са из-
мислени подобни уре-

ди за почистване. Двама 
американци представят 
вариации на прахосму-
качката. 

Хюбърт Сесил Бут 
прекарва следващи-
те близо две десетиле-
тия във водене на де-
ла. Бут все пак продъл-
жава да променя и раз-
вива прахосмукачка-
та си през годините. 
Макар да губи битката 
срещу компанията "Ху-
вър", тя се преориенти-
ра към индустриалния 
пазар, като започва да 
произвежда все по-го-
леми модели за фабри-
ки и складове. Открива-
телят умира на 84 годи-
ни в Англия през 1955 г. 

В ужасяващия парк, 
който е прибли-
зително на 
67 км север-
но от Рим, 
в малкия 
град Бо-
марцо, 

м е н н и 

щената гора," а най-попу-
лярното му име е - 

"Градината на 
чудовищата." 

вища. На 
това мяс-
то има около 
тридесет скулп-
тури, които са на по-

построен 
в средата 
на XV век 
- през 
1552 го-
дина по 

идея на 
принц Пи-

ер Франче-
ско Орсини. 

Въпреки че точни-
те причини за постро-
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След София, Париж, Виена 
и Варшава описват бохем-
ските заведения и на Бур-

гас. Известната българска жур-
налистка Мариана Първанова 
имаше наскоро бургаска преми-
ера на книгата си "Бохемските 
кафенета на соца" (изд. "Гутен-
берг"). 

Идеята за на-
писването идва от 
понятието "лите-
ратурните кафе-
нета" на Европа, 
като в Централна 
и Западна Европа 
тези места, които 
са били културни 
средища, са запа-
зени и до днес в първоначалния 
си вид.

Впускайки се по следите на 
софийските кафенета, авторка-
та оформя хронологична рамка, 
обхващаща периода от 1944  до 

1989 г. и установява, че софийски-
те кафенета са били около 40 на 
брой. Приносът на книгата към 
нашата история са събраните в 
нея интервюта с български тво-
рци, които са 
живели и тво-
рили по време 

на социализма. 
Сред тях са Ки-
рил Маричков, 
Ириней Кон-
стантинов, Любен Зидаров, Крум 
Дамянов, Валентин Старчев, Бог-

дана Карадочева, Емил Попов, Да-
мян Обрешков и още много дру-
ги, които си спомнят кои са би-
ли любимите места за творчески 
срещи. Интервютата и изследва-

нията са придру-
жени с богат сним-
ков материал.

Книгата "Бо-
хемските кафе-
нета на соца" бе-
ше представена 
в култовото заве-
дение "8 mamas" 
в Бургас. Там се 
събраха насто-
ящи бохеми и 
всички, които 
могат да разка-

жат спомени. Сред 
тях бяха компози-
торът Стефан Ди-
омов и адвокатът 

Иво Баев, син на художника Ге-
орги Баев.
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Джубокс за поезия

Ðèìñêàòà бàнÿ в Äîбðè÷ 
ïîñðåùà òóðèñòè 

Бохемските 
кафенета 
на соца

Ñемеéство ùъркели с рекорден броé малки 

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

Дете талант печели международни конкурси
Археологическият обект „Римска баня“ в До-

брич  е почистен и готов за посетители, съобщи-
ха от общината. Години наред ценният паметник 
на културата, който е част от древната история на 
Добруджа, бе занемарен и неподдържан.

Въз основа на откритите при разкопките  мо-
нети се смята, че банята е била ползвана през 
втората половина на ІІІ век и първата на ІV век. 
По това време Добруджа е част от Римската им-

перия - провинция Скития. Римската баня в До-
брич има шест  помещения, всяко от тях със спе-
цифични функции – съблекалня, басейни за сту-
дени, умерени на температура и горещи проце-
дури, горивна камера. 

Размерите на цялата късноримска баня са око-
ло 23 на 11 метра. Строена е по всички закони 
на римската архитектура - имала е пещ, гореща 
част, басейн за хладка вода и съблекалня. Запа-
зената мраморна облицовка напомня за гранди-
озна и изискана постройка.

Римската баня е паметник на културата и е не-
разделна част от историята на Добруджа, посоч-
ват от местната управа.

От местната структура на Движение „Възраж-
дане“ съобщиха, че почистването е извършено 
по техен сигнал. 

В Бургас пристигна джубоксът за поезия на 
Ондржей Кобза. Самият автор на арт инсталаци-
ята я нарича "Поезиомат". Устройството ще оста-
не в града до средата на септември. То е разпо-
ложено в КЦ "Морско казино", на терасата пред 
зала "Петя Дубарова". Поезиоматът е предоста-
вен от Чешкия културен институт в София. Той 
е джубокс за слушане на поезия.

"Вярвам, че да чуваш истинския глас на поета, 
е едно от най-красивите и вдъхновяващи пре-
живявания, които градът може да предложи", 
казва авторът. Поезиоматът обичайно съдър-
жа 20 стихотворения. Репертоарът му отразява 
съвременната ситуация в дадения град, страна 
или съвременността като цяло.

Звуковата инсталация се основава на принци-
пите на  устройствата мегафон и грамофон. Съо-
ръжението е изработено от стомана. Състои се 
от три части, които се сглобяват, след като то е 
инсталирано на определено място. Устройство-
то има бутонна система за управление, която 
позволява на всеки лесно да избере любимите 
си стихотворения. Това е и основната функция 
на поезиомата: Избери стихотворение, натисни 
копчето, изслушай записа.

София Иванова – младият му-
зикален талант от Варна, наско-

ро спечели деветото издание 
на международния конкурс “Le 
Stelle di Garda" в Гардесано, Ита-
лия. На фестивала на Ботуша са 
участвали повече от 200 души 
от Европа, но единственият Гран 
при пристигна във Варна. 

Публиката във Варна чу из-
пълнение на София в “Опасен 
чар - с песните на Тодор Колев", 
където пя в дует с Филип Авра-
мов - Фицата.

Досега 9-годишната София 
Иванова  е участвала в десетина 
международни фестивали и ви-
наги се е връщала с първи места. 
Възпитаничката на Национално-
то училище по изкуства „Добри 

Христов“ във Варна споделя, че 
непрекъснато пее, без значение 
какво прави, или свири на пиано 
и флейта. Започва още от мно-
го малка заниманията с музика 
и всички нейни преподаватели 
твърдят, че е талант. 

Всичко започва на шега,  запи-
сали я в детски вокален състав, 
след това тя се научава да сви-
ри и по-късно изучава  музика в 
Националното музикално учили-
ще. От година и половина неин 
учител в операта е Арсений Ар-
сов, който започва заниманията, 
когато тя няма навършени още  7 
години, тъй като имала потенци-
ал и развито дишане.

Димитровградско-
то село Великан е дом 
на семейство щър-
кели, които тази 
година поста-
виха рекорд 
с броя на 
своите мал-
ки – цели 
седем, ин-
формират 
от Българ-
ското друже-
ство за защита 
на птиците. Това 
е рекорден за стра-
ната брой щъркелче-
та, излюпени в гнездо 
от една двойка, посоч-

ват те. Информацията за 
у н и к а л -

ното 

се-
м е й -

ство щър-
кели дойде от мест-
ни хора в селото, кои-

то всяка година инфор-
мират дружеството за 
защита на птиците за 
най-известните перна-
ти обитатели на с. Ве-
ликан. По техни данни 
тази пролет женската 
закъсняла със завръ-
щането си с две седми-
ци и двойката замътила 
по-късно от обикнове-
но.  По време на мъте-
нето друг мъжки навля-
зъл в територията им и 
се опитал да превзе-
ме гнездото, но семей-
ството успяло да прого-
ни натрапника. По вре-

ме на битката женската 
оставила яйцата за око-
ло час, което е критич-
но в този период. Въ-
преки това малките се 
излюпили и изумили се-
лото с броя си.

В село Великан Йов-
чо Делчев и Алексан-
дър Александров са хо-
рата, които продължа-
ват да наблюдават мно-
годетното щъркелово 
семейство. Те поставят 
и изкуствени платфор-
ми за привличане на 
други семейства щър-
кели в селото.

Димитровградско-
то село Великан е дом 
на семейство щър-
кели, които тази 
година поста-
виха рекорд 
с броя на 
своите мал-
ки – цели 

формират 

ват те. Информацията за 
у н и к а л -

ното 

ското друже-
ство за защита 
на птиците. Това 
е рекорден за стра-
ната брой щъркелче-

се-
м е й -

ство щър-

виха рекорд 

Дарение от Америка за гимназията в Лом
Преди една година гим-

назията в Лом научи, че ще 
получи 1 милион долара от  
наследството на неин би-
вш възпитаник, български-
ят емигрант в Съединените 
щати д-р Андрей Георгиев. 
Парите по желание на да-
рителя трябва да се разда-
дат за стипендии на студен-
ти, завършили гимназията. 
Изненадата дошла наскоро, 
когато по сметката на учи-
лището след дълго чакане 
били преведени не 1, а над 
2 милиона долара.   От ед-
на година Мартин е един от 
одобрените да получат сти-
пендията, за да се издържа, 

докато учи 
висше. Но 
парите се 
забавили и 
той е тряб-
вало да ра-
боти, за да 
се издър-
жа. Сега се 
прибира, за 
да попълни 
последните 
документи 
и да получи стипендията от 
800 долара, която се дава за 
година обучение в българ-
ски университет.   Още ми-
налата година гимназията 
подготвила условия, които 

да покрие всеки един кан-
дидат за стипендията, и де-
сет завършили ученици ве-
че са одобрени. Макар та-
зи стипендия да не покри-
ва 100% разходите, все пак 

си е доста сериоз-
на помощ. Сумата 
за чужбина е 6000 
долара. Идеята на 
тази стипендия е 
да стимулира уче-
щи и напредващи 
студенти, обясня-
ва Теодор Йончев, 
директор на про-
фесионалната гим-
назия „Найден Ге-
ров” в Лом.   

Юли, който продължил 
образованието си в Англия 
със заем, сега очаква сти-
пендията с нетърпение, за 
да си плаща семестриални-
те такси.   
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Житието на баща ми

×åðâåíèòå åñêàäðîíè

„Íåâåñòèí ìîñò”
Äúãà

ПОклОн Пред класика!

Легенда толкова красива
 навярно здравина му дава 
 снага над Струма да извива

 Реката силата си впери,
 та нощем им труда събаря! 
 Там сянката на хубавица
 невяста тяхна съградиха!
 Политна мостът като птица
 и майсторите му надвиха!
 „Невестин мост” снага извива –
 със буйните води се бори...
 Туристи, гости тук преливат –
 с творбата българска „говорят”!
 Невестино до МОСТ заспива –
 с ЛЕГЕНДА утрото го буди...
 Край Кадин мост очи умива –
 повежда той деня му трудов.
 Проблясва небосводът в пламък -
 красавица край моста горе!
 Столетия творба от камък
 за ваяност с ръце говори!

стоян Михайлов, Търговище 

 и двата бряга да сплотява!
 Строиха тримата дюлгери,
 калени по градежи стари...

Днеска, Господи, ще се помоля
и преди да свършат земните ми дни,
светлина от огъня божествен ще измоля,
дето в детството ми подари.
Ровя се в огнището студено,
може би искра от него да остава.
Лек да търся за сърцето наранено,
въглен жив под тлееща жарава.
Превърни ме, Боже, в птица,
да не бъде със пречупени крила.
Сили дай ми от крилата на орлица,
слязла от средногорските била.
Вятърът вечерен да ме гали,
славей да оглася близката гора.
Залезът пожари над дъбравите да пали.
Слънчева да срещам селската зора.
В заливите на реката да се къпя
както някога във детските ми дни!
Прага на дома си роден да пристъпя!
Боже мили, тези мигове ми подари!

георги ЖУлЕв

Дъгата се навежда 
да си вземе
изгрялото след 
дъждовете слънце,
изпуснала го – кърпичка 
сред хрема,
или цял сноп от житените кръстци.

Настанала всемирна тишина е.
Небето гледа как земята ражда,
изкъпана в потоци, светлина е –
от птичи поглед сякаш пò е важна.

Поглежда тя през лявото си рамо
да види нейде мечка да се жени,
да види някой, че запъжда камък,
да я прескочи неуспял без време.

Първолета МаДЖарска, Перник

В утрото на светла ера,  с факела на нова вера
идат бодри ескадрони с устрем горд и набег смел,
а над тях кат хищни птици, кат настръхнали 

орлици
спускат се и разпиляват гръм шрапнел подир

 шрапнел.

Кон изправя се, изцвили и отронил сетни сили,
грохне мъртъв на земята някой воин поразен.
В миг уплашен спира коня, но наново той догоня
стъпките на ескадрона, в общий прилив устремен.

И развели буйни гриви над пожънатите ниви,
като вихър отминават ескадрон след ескадрон.
Под копитата извива прах на облачета сиви
и премрежва с бронзов блясък огнения хоризонт.

Ето татък край върбите екнаха пушкала скрити
и вълни от кървав пламък срещнаха се гръд със гръд;
сви се буря безпощадна, зазвънтя стомана хладна -
кратка схватка, и наново ескадроните летят...

Ах, летете ескадрони! В устрема ви милиони
погледи са приковани със надежда и любов.
Свил десницата корава, целий свят се днес изправя
стреснат, трогнат, очарован от победния ви зов.

Нека в ужас, в изненада рухне всяка черна сграда
на световната неправда, на сподавения стон
и човекът да намери зад открехнатите двери
мъртви старите химери на бездушния закон.

Ах, летете вий сред сеч и дъжд от огнени картечи,
вий - развихрени предтечи на безоблачните дни!
С буря, мълния и грохот възвестете гордий поход
на възбунените роби, на червените вълни!

И когато сетний камък на обгърнатия в пламък
и разруха древен замък се отрони в пепелта,
вий слезнете от конете и земята целунете -
възцарете вечна обич, вечна правда над света.

христо сМирНЕНски 

Ìîëèòâà

Детски години
Удари училищната 

камбана. Там бях с тат-
ко и брат ми.

Дойде ред и на мен: 
Георги Стоянов Милев, 
роден през 1892 г. в се-
ло Долен чифлик, сега 
Хисарлъка. Така ли е?... 
Мълчим. Даскалът ме 
огледа и каза:

- За Георги ще даде-
те 11 гроша.

- Защо толкова?
- Аз определям цена-

та, а не вие.
Разсърди се батко, 

отиде при него и се 
накачиха. Тогава тат-
ко викна брат ми и му 
рече:

- Приберете се вкъ-
щи. Дотук беше учене-
то на Георги.

Станах пастирче. 
Дойде пролетта. Татко 
викна другия ми брат – 
Иван, и му каза:

- Иване, в Неврокоп 
дюлгерският сезон се 
отвори.

Отидохме пеша в Не-
врокоп. Настаниха ни 
да спим в хан. Почнах-
ме работа.

Един ден в града 

(Записал илия милев от гърмен)
слезе Яне Сандански с 
четата. Отидохме вед-
нага там. Сандански се 
качи при бея на един 
балкон, здрависаха се 
и войводата започна 
да говори, че са стана-
ли промени в Осман-
ската империя и за нас 
настъпва мир и свобо-
да. През пролетта на 
1910 г., както си градя-
хме къща, сутринта дой-
доха двама турски офи-
цери и ме закараха на-
борник в Солун. 

Настаниха ме да спя 
с турче от Анадола. От 
там бягството беше не-
възможно. В неделя по-
молихме началниците 
да ни пуснат да отидем 
на църква. Нахокаха ни. 
След вечерята тайно из-
лязохме през казарме-
ната порта. Бяхме чети-
рима българи – аз, два-
мата от Долно Броди и 
ляльовецът. Хванахме 
кривите улици на Со-
лун. Тогава по сокаците 
имаше мижави фенери 
и никой не ни забеляза. 

Стигнахме в Долно 
Броди. Радостта на ро-
дителите на другари-

те ни бе голяма. Нас ни 
настаниха в къщата на 
Дърводелчето. Ядохме 
като разпрани и ни на-
легна дрямка. Майката 
на момчето каза, че за 
Неврокоп има два пъ-
тя. До селото е Черна 
гора. Там е връх Бакър 
тепе. Погледнахме се и 
потеглихме. Минахме 
през селата Гайтанино-
во, Ляски, Садово, Коп-
ривлен и тогава прияте-
лят ми си отиде в Ляле-
во, а аз хванах към мо-
ето село.

Влязох в Марчевския 
орман и по него до ли-
вадите в полунощ стиг-
нах до дома. Взех малки 
камъчета и ги хвърлих 
по стъклата. Изведнъж 
някой отвори прозоре-
ца и па-па-па с кармъ-
та (ловджийска пушка), 
за малко да ме утрепе. 
Благодарение, че бях в 
тъмното, и не ме улу-
чи. Бреее, ами сега? Да 
изминеш толкова път, 
да ти се къса сърцето 
от щастие, че си дошъл 
вкъщи, а баща ти да те 
утрепе като напъдено 
куче! Свих се в стена-

та, а отгоре, над мен – 
пълна тишина. Мечка 
страх – мен не страх, 
станах прав и пак хвър-
лих камъчета по прозо-
реца. Тогава майка ка-
за: „Стояне, слез долу и 
виж какво става, може 
да си ранил човек и то-
гава ще те отвлекат при 
жандарите…”

В това време тате ви-
кна: 

- Ей, кой си бе? За-
що хвърляш камъни по 
прозореца?

- Аз съм, тате, син ти 
Георги!

- Оплескал си я рабо-
тата, ама ще търсим ко-
лая да я оправяме. Мах-
ни тези арнаутски дре-
хи. Запалете ги в огъня, 
да няма следа от тях, и 
всички да лягат!

Захващам в село и ето 
го кмета с двама турски 
конници у нас. Викат ба-
ща ми и му казват: „Дядо 
Стояне, синът ти Георги 
е избягал от казармата в 
Солун. Ако е тука, нека 
се предаде и тия конни-
ци отново ще го върнат 
в казармата. Ако не се 
предаде, прошка няма! 

Знаеш, че бягството се 
наказва със смърт. По-
мислете си добре!” 

Тогава татко яката 
се захвана да оправя 
моята работа. Канал-
джията се казваше Сто-
ян и се съгласи да ме 
преведе през граница-
та срещу една голяма 
жълтица. 

Вървим, седнем да 
починем и пак тръгва-
ме. Бай Стоян, куцай-
ки, каза: „Вървете по-
дир мене в обратната 
на тях посока. Ей от-
долу има чарк и чар-
каджиите ще ни помог-
нат.”

Така и стана. 
Следва

георги милев
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Възпоминание

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застрое-
на площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

имОти

времетО

Д-р иван сТоЯНовмагнитни бури - 13, 14.VIII. 

в сряда подобряването на времето ще продължи 
и макар че температурите няма да са много високи, 
август ще ни напомни за себе си. Ще има леки обла-
чета, а топлината ще достига до 29 градуса. в чет-
въртък и петък също ще има разкъсана облачност, 
като промени в температурите няма да има, ще ду-
ха прохладен ветрец и така ще ни спаси от жегите. 
в събота и неделя времето ще бъде слънчево с тем-
ператури между 14 и 27-28 градуса и с лек ветрец – 
само за почивка на море или планина. в понеделник 
и вторник времето ще е стабилно, топло, прият-
но с температури между 16 и 30 градуса.

По-сериозни здравословни проблеми през периода могат 
да имат страдащите от хемороиди. на тях привържени-
ците на лечението с пчелни продукти препоръчват некол-
кократното дневно втриване в областта на разширените 
кръвоносни съдове на прополисов вазелин с екстракт от пло-
дове от див кестен. Прополисът и дивият кестен са богати 
на вещества със силен противовъзпалителен, болкоуспоко-
яващ и епителотоничен ефект. През втората половина от 
периода е възможно да зачестят пристъпите от главобо-
лие и световъртеж при хора с мениероподобен синдром. От 
полза в подобни случаи може да бъде приемането на чайове 
и хранителни добавки, съдържащи гинко билоба.

БиОПрОгнОЗа

0988/722370 – отго-
ворна, честна пенсио-
нерка (мъж) за пазар и 
др. 3 пъти седмично – 
2,50/час; търси мъж пен-
сионер за взаимна по-
мощ; заменя/подарява 
цветя и билки

0 8 8 6 / 0 1 0 5 0 4 , 
058/603603 – продава 
лек автомобил фолксва-
ген голф – петица, бен-
зин, на 25 хил. км, с но-
ви резервни гуми

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 – домашен 
майстор. Поправя мебе-
ли, дограма и др. Про-
дава уникална дърво-
делска фреза, абрихт и 
др. аксесоари за мерце-
дес купе 114-115, стък-
ло за предна лява вра-
та, предна решетка

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 – продава 
китеник, спортен вело-
сипед, пишеща маши-
на, радиокасетофон, 
микроскоп, аптекарска 
везна, старинен часов-
ник и телефон, пристав-
ка за бормашина – рен-
де, абрихт

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 – търси 
жена да го гледа като 
личен асистент

0896/321902 – про-
дава фиат 125 р на цени-
тели от първи собстве-
ник, бананов цвят, гара-
жен, 25 г., на 143 хил. км. 
Теглич и части

0897/488261 – про-
дава минимашина за чу-
пене на бадеми, лешни-
ци, орехи

0888/316965 – ква-
лифициран козметик 
извършва масаж и пе-
дикюр по домовете

0899/232335 – про-
дава ТВ LED 48, мар-
ка „Телефункен”, чисто 
нов, в кашон, неразопа-
кован, модел 48 FB 4000. 
Цена 500 лв.

0 8 9 9 / 3 7 2 5 8 0 , 
094/623855 – продава 
шахматни и табла иг-
ри, речници, географ-
ски карти, хранителни 
технологии, медицин-
ски ветеринарни спра-
вочници

0885/826152 - коопе-
рация търси охраните-
ли (портиери), София, кв. 
"Иван Вазов"

039/20003 – продава/за-
меня запазена модерна къ-
ща, двор, градина, бивш ри-
барник. Селото е на 4 км 
отклонение на магистрал-
ния път за Кърджали, пре-
ди Горски извор

0889/340896 - про-
дава апартамент 45 кв. 
м с тераса 40 кв. м, об-
заведен, на 1 ет. във Ва-
рна, кв. Галата - 50 000 
евро

052/831253 - прода-
ва място 60 кв. м, къща 
- Жилино, общ. Нови па-
зар, чист въздух, вода, 
гора, тишина

0878/950581 – про-
дава имот в Троянския 
балкан – с. Балканец, 
самостоятелни спални, 
река, асфалтов път – 16 
000 евро

039/20003 – прода-
ва/заменя запазена мо-
дерна къща, двор, гра-
дина, бивш рибарник. 
Селото е на 4 км откло-
нение на магистралния 
път за Кърджали, преди 
Горски извор

0884/574410 - про-
дава масивна къща в 
центъра на село Недял-
ско, обл. Ямбол, на гла-
вен път, 100 кв. м, на два 
етажа, два декара двор 
и гараж

0897/050151 – про-
дава двуетажна къща с 
6 стаи в с. Огнен, Бурга-
ска област, с вода, кла-
денец и ток – 12 000 лв.

0877/852693 - заме-
ня дворно място с пра-
во на строеж - Варна, за 
багер с гребло и кофа

0884/762077 – про-
дава двуетажна къща 
с двор и лятна кухня в 
Ловеч

0882/924308 – про-
дава къща 160 кв. м, на 
70 км от София, с допъл-
нителен парцел с по-
стройка. Цена 30 000 лв.

0898/798427 – про-
дава вила 40 кв. м, ас-
фалт, целогодишно жи-
веене, всички удобства, 

0888/245413 – про-
дава 4 табуретки по 10 
лв./бр., нова ръчна ме-
сомелачка – 32 лв., нов 
газов котлон – 55 лв., 
червен китеник едини-
чен – 80 лв., грамофонни 
плочи х 5 лв./бр., аплици 
по 12 лв., стенен часов-
ник руски – 20 лв.

0878/387993 – про-
дава изгодно: две но-
ви унгарски сгъваеми 
къмпинг легла; изгод-
но малко употребявана 
немска пишеща машина 
„Ерика”; изгодно запазе-
ни четири- и трикрилни 
гардероби с надстрой-
ка, махагон; запазена 
чешка палатка 18,5 кв. 
м, висока, стабилна, с 2 
спални помещения, гар-
деробно, хол; запазено 
немско пиано отпреди 
1939 г.

0896/722938 – „Пан-
чатантра” – древноин-
дийска книга. След Биб-
лията – най-разпростра-
нена в света, 200 пре-
вода на 60 езика, от IV 
век досега, учебник с на-
ставление с мъдрости за 
управляващи – 200 лв.

0877/882177 – тер-
морегулатори за верти-
кален бойлер – нови, по 
5 лв.; термоограничите-
ли за бойлер – нови, по 
2 лв.; ампермер чешки 
от 5 до 100 ампера ток; 
мъжко сако европейско, 
модерно, от естествена 
кожа – употребявано, 
много запазено – 50 лв. 
Проводник електриче-
ски, но е 6 кв. мм, едини-
чен, едножичен – 180 м 
– 200 лв., удължител гу-
миран, с двоен контакт 
и щепсел 3 х 2,5 кв. мм, 
18 метра – 40 лв. Елек-
трическо апартаментно 
табло ново, фабрично, с 
9 автоматични предпа-
зители – 60 лв.; енцикло-
педия „От А до Я” – обе-
мисто произведена, 970 
стр. – 50 лв.; философски 
речник – обемист, 500 
стр. – 50 лв.

0897/507266 – про-
дава ВИТО 7+1, бензин 
и газ, отлично състоя-
ние, платени такси!

0888/245413 – про-
дава крачна шевна ма-
шина „Панония” – 120 
лв., 2 родопски одея-
ла – нови, по 60 лв./бр., 
нов червен китеник – 
120 лв., ел. печка за ба-
ня – 28 лв.

0889/378252 – про-
дава апарат за точкова 
заварка – 130 лв., бъл-
гарски хартиени лево-
ве от 1974 г., часовни-
карска лупа 5х – 15 лв., 
лечебна кализия – ле-
кува диабет, катаракта, 
онкологични заболява-
ния, разсади и извлек, 
мини казан за ракия – 
170 лв., уред за жива во-
да – 45 лв.

0 5 2 / 7 4 5 1 6 6 , 
0894/607418 – прода-
ва сушилня за дрехи и 
количка с две колелца 
за пазаруване – нова е. 
Изгодно!

0888/812043 – про-
дава изгодно дамски и 
мъжки ръчно плетени 
вълнени чорапи. Коли-
чество и качество!

0879/421090 – про-
дава полунов калори-
фер ловчански вмес-
то за 215 лв. от магази-
на – само за 21 лв. от 
мен; продава нова мив-
ка порцелан – 10 лв.!

0888/245413 – про-
дава нов газов котлон 
„Янтра” – 88 лв., соко-
варка – 45 лв., сокоизс-
тисквачка – 58 лв., ръч-
на месомелачка – 46 лв., 
машинка за рязане на 
хляб – 30 лв.

0887337684 - Моля 
да се обади госпожата 
от Казанлък с която има-
хме уговорка да наема 
къщата й в село Шейно-
во, изгубих телефонния 
й номер - докторът

0887/561638 - прода-
ва 2 нови покривки за 
ъглови легла - по 18 лв./
бр., единичен полилей 
за спалня - 17 лв., спа-
лен чувал - 15 лв., упо-
требявано вълнено оде-
яло - 10 лв., полилей топ-
ка - 32 лв.

0888/245413 - прода-
ва единичен матрак - 38 
лв., 2 аплика х 24 лв./бр., 
тефлонова скара АЕГ но-
ва - 80 лв.

0893/814246 – про-
дава пет кошера пчели 
и центрофуга

0877/380029 – сама 
жена търси да чисти къ-
щи, апартаменти, грижи 
за възрастни хора, може  
провинцията

0886/413930 – про-
дава пунктшвайс без ка-
бели – 250 лв., чугунен 
скрап – машинни части 
3 тона, 0,90 лв./кг, мик-
сер, казан 40 литра, ре-
ле за време трифазен 
– 1000 лв.; двуколесен 
трактор „Урсус”, пълен 
комплект, прикачен ин-
вентар и ремарке с то-
вароподемност 0,4 т – 
1500 лв.; банциголента, 
две рула по 100 метра 
– 2,10 лв./линеен метър, 
едно руло 100 м по 30,2 
мм – 1,80 лв.

Столична община – 27 
000 евро. Бонус – джип!

0 8 9 4 / 2 9 7 9 6 7 , 
02/8662731 – прода-
ва триетажна вила в гр. 
Момин проход, на 60 км 
от София – обзаведена, 
I ет. – офис, II и III ет. – с 
по 3 стаи с хол; 400 кв. 
м. зелена площ

0878/338141 – до-
бри по характер, рабо-
тят и учат в София, не 
пият и не пушат. Жела-
ят доглеждане или купу-
ване на по-стар апарта-
мент в София и кварта-
лите. Петров

0876/574681 – заме-
ня апартамент в Силист-
ра за ниви

0897/042029 – пред-
лага жилище на село – 
безплатно и безсрочно, 
на пенсионерка с цел 
обитаване, може и фи-
нансова подкрепа. Же-
ната македонка от Бе-
лоградчик да ми се оба-
ди. Жилището й е оси-
гурено!

0879/100320 – про-
дава 3,7 дка нива с над 
300 четиригодишни то-
поли в нея, край Пазар-
джик

0 8 8 5 / 2 5 4 3 1 4 , 
0888/121793 – продава 
10 дка иглолистна гора 
в района на Велинград

0886/196621 – спеш-
но търси малък апарта-
мент в малък град за 
възрастни хора – на ни-
сък етаж, необзаведен

02/8665624 – дава 
под наем мазе за склад 
или друго

0988/783323 – спеш-
но продавам ремон-
тирана и преобразе-
на гарсониера или за-
меням за боксониера. 
Блокът също е прео-
бразен от покрива до 
мазето, всичко е под-
новено. Отвън е сани-
ран с 10 см стиропор, 
отвътре – с ламперия, 
и е реконструирана в 
двустаен. Към жилище-
то има и гараж

0878/438599 – про-
дава обзаведена вила, 
на 40 км от София, с ток, 
вода, двор 800 кв. м, 30 
дървета, басейн, пано-
рама. Въздухът е крис-
тален.

0887/337684 - нае-
мам дългосрочно сре-
щу приемлив наем и до-
бро стопанисване сел-
ска къща с баня и тоа-
летна, лятна кухня или 
солидна стопанска по-
стройка - в цялата стра-
на, без областите Кър-
джали и Смолян. С пре-
димство са Габровска, 
Търновска, Старозагор-
ска, Пловдивска и Сли-

венска област
0898/824436 - къща 

двуетажна с двор 2500 
кв. м в Средня, Шумен-
ско, с ябълкова градина

0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 , 
0886/010504 - прода-
ва в с. Ведрина, Добри-
чко, обзаведена къща 
с 2 гаража, затворена, 
луксозна беседка, огра-
ди, 3 дка двор с овощна 
градина

0894/637021 – про-
даваме къща, кухня, 
селскостопански сгра-
ди с двор, 5 дка овощ-
на градина. Изгодно!

0896/722938 – про-
дава/заменя за малък 
апартамент в София 
имот 880 кв. м близо до 
водите на язовир „Ис-
кър”. Двустайна дърве-
на къща 18 кв. м, много 
строителен материал. 
Облагороден, електри-
фикация, инфраструк-
тура много добра. От-
лична панорама, тиши-
на, чист въздух, на 40 км 
от София – за лов на во-
доплаващ дивеч, зайци, 
сърни, диви прасета, за 
риболов, подводен ри-
болов, ветроходство.

0894794406 – прода-
ва къща със стопански 
постройки с двор 740 
кв. м, гъбарник, трифа-
зен ток, водоснабдено, 
с. Тополи, Варненско

0878/593726 - про-
дава дворно място 620 
кв. м в с. Ряхово, Русен-
ско, на р. Дунав. Цена по 
договаряне!

0882/488551 - про-
дава подземен гараж 
в центъра на Пловдив, 
бул. "Мария Луиза" 27

0876/344456 - про-
дава двуетажна къща 
обзаведена в с. Ст. Ка-
раджово, общ. Боляро-
во, с дворно място 1,240 
кв. м. В селото има ми-
нерален извор 

0898/225564 – про-
дава идеален селски 
имот с 2 дка двор, лозе, 
овошки и две сонди за 
поливане + масивна къ-
ща в Пловдивско, общ. 
Първомай

0877/311136 – тър-
си стая под наем за сам 
човек в къща – в София 
или около София

0878/288210 – про-
дава двуетажна тухле-
на къща на две плочи, 
гараж, стопански сгра-
ди, овошки – село Ца-
ни Гинчево, Шуменско

0889/027105, след 
19 ч. - продава едное-
тажна масивна къща с 
ток, вода, платен данък 
в Пловдив, 1300 кв. м 
двор. Цена по споразу-
мение

На 10 август 2018 г.  
се навършват

 6 скръБНи МЕсЕЦа
 без непрежалимата ни  

майка, баба, сестра и свекърва
ДОНКА ДЕЧЕВА ДЕНЕВА

Родена на 23.1.1928 г.  
в с. Русаля, Великотърновско.
С пословичното си трудолю-
бие, всеотдайност, принцип-
ност и честност животът й бе и ще бъде пример 
за подражание. Времето е безсилно да заличи 

мъчителната болка в сърцата и душите ни. 
Единствено прекрасните спомени за майчината 
ти грижовност и за миговете, прекарани с теб, 

запълват душите ни.
С дълбока благодарност се прекланяме пред 

светлата ти памет за живота ти, който до после-
ден дъх отдаде за нас! Почивай в мир! Страшно 

ни липсваш! Обичаме те!
от синове красимир и румен  

и сестра русанка
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8 авгУсТ, 26 лУНЕН 
ДЕН, НаМалЯваща 
лУНа,  лУНа в рак 
Хвърляте доста уси-

лия, но се появяват но-
ви и нови проблеми и 
получаването на дълго-
очаквания резултат все 
се отлага. Не се отчай-
вайте – уредете отноше-
нията си и всичко ще си 
дойде по местата.
9  авгУсТ, 27 лУНЕН 
ДЕН, НаМалЯваща 
лУНа, лУНа в рак 
При решаването на 

финансови въпроси ак-
центирайте върху ико-
номиите: сега те са ви 
необходими.
10 авгУсТ, 28 лУНЕН 
ДЕН, НаМалЯваща 

лУНа, 
лУНа в лъв 

Хората около вас ще 
ви оказват натиск, но не 
се поддавайте, за да не 
предприемете погреш-
ни стъпки. Гледайте да 
не променяте планове-
те си, за да не претър-
пите неуспех.

11 авгУсТ, 
29/1 лУНЕН ДЕН, 

НоволУНиЕ 
и слъНЧЕво 

ЗаТъМНЕНиЕ, 
лУНа в лъв 

Избягвайте мрачни-
те мисли, не бягайте 
към тъжните спомени, 
не се укорявайте за ми-
нали грешки, а вървете 
смело напред. 

12 авгУсТ, 2 лУНЕН 
ДЕН, Първа ЧЕТвърТ, 

лУНа в ДЕва 
Много важни оста-

ват отговорността и са-
модисциплината. Стре-
мете се тези ангажимен-
ти да не се отразят на 
климата в семейство-
то, който не е на висо-
та. Адаптирайте се към 
новите условия, проя-
вете гъвкавост.

13 авгУсТ, 3 лУНЕН 
ДЕН, НарасТваща 
лУНа, лУНа в ДЕва 

Ще се отдадете на 
желанието да потър-
сите друго приложе-
ние на вашите таланти 
и способности. Бъдете 
по-смели при експери-
ментите и се откажете 
от старите стереотипи.

14 авгУсТ, 4 лУНЕН 
ДЕН, НарасТваща 

лУНа, лУНа във 
вЕЗНи 

Не е изключено око-
ло вас да се появят нови 
хора, които в скоро вре-
ме ще се окажат много 
полезни. Не забравяйте 
обаче и предишните си 
съюзници и партньори.

ЛУНеН 
КАЛеНДАР

ЗаПОЗнайте се

ЧЕСТИТО!

ДЖеСИКА

овЕН – Обърнете внима-
ние на предимствата за 
приятно прекарване на 

свободното време. Изключител-
но важно е да проявите търпе-
ние спрямо близките си, които 
ще ви се противопоставят. 

ТЕлЕЦ - Постоянство, 
благодарение на кое-
то ще направите избор, 

ще ви донесе значителни изгоди. 
До средата на седмицата на мно-
го от вас ще им се наложи да про-
явят своята дипломация. 

БлиЗНаЦи – Не обръ-
щайте внимание на не-
доброжелателите си. 

Добре е да следвате строг ре-
жим на живот, който ще ви поз-
воли да съчетаете отговорно-
стите с нуждата си от пълноце-
нен отдих. 

рак - Предпазвайте 
се и от на най-малка-
та вероятност от ситу-

ация, в която бихте могли да бъ-
дете измамени или използвани 
против волята ви. Преодолейте 
страховете. 

лъв - Ще се появят преч-
ки за постигането на же-
ланата от вас цел и анга-

жименти. Около средата на пери-
ода не се колебайте да достави-
те радост на себе си и на близ-
ките си. 

ДЕва - Интимната ви по-
ловинка ще ви поднесе 
изненада, която много 

означава и за двама ви. На част 
от вас ще им се наложи да осъ-
ществят пътуване по работа или 
за удоволствие. 

вЕЗНи - Обърнете внима-
ние дали разходите ви от-
говарят на приходите. Не 

изпреварвайте късмета си в мате-
риално и лично отношение. До-
бре е да обърнете внимание на 
здравето.

скорПиоН - Ще сте 
предпазени от допуска-
нето на неволна грешка. 

Действайте с размах по отно-
шение на инициативите, свър-
зани с представител от семей-
ството ви. Избягвайте натовар-
ванията.

сТрЕлЕЦ – Не водете 
безсмислени спорове с 
интимната си половинка. 

По-добрият вариант е да се съгла-
сите на първо време, но в крайна-
та сметка в подходящия момент 
изтъкнете вашето право.

коЗирог - Владейте емо-
циите, страстите и аван-

тюристичния си дух. Постарайте 
се да останете верни на себе си. 
В здравословно отношение няма 
да имате проблеми, ако се погри-
жите за това. 

воДолЕй - Наблюдавай-
те и запазете присъствие 
на духа дори и нетърпе-

нието да ви тласка към действие. 
Още с настъпването на новата 
седмица ще имате възможност 
да постигнете повече. 

риБи - В случай че ви се 
наложи да използвате не-

чии протекции, то го направете 
по възможно най-елегантния на-
чин. Спазвайте строг режим, с кой-
то ще се приведете в перфектна 
форма. 

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (8.VIII.- 14.VIII.2018 г.)

0885/410468 - на 70 
г./165 см/85 кг, самотна 
пенсионерка съм. Не пия, 
не пуша, добра домакиня 
съм. Живея в собствен ую-
тен дом. Търся самотен, 
изоставен, добър и честен 
мъж за другар - да не пу-
ши, да пие умерено. От 65 
до 75 г., пенсионер. Аз ку-
цам с левия крак. Моля те, 
обади се!

0895/751977 – мъж же-
лае запознанство с при-
ятна дама за сериозно и 
продължително приятел-
ство. Моля само сериозни 
обаждания и СМС!

032/249675 – на 88 г., 
търси жена на около 65 г. – 
здрава, непушачка, без ан-
гажименти – за гледане на 
мен и сина ми, на 61 г., сре-
щу унаследяване на апар-
тамент и спестявания

1336  софия – „лю-
лин”, п.к. 134, за г-н Де-
нев – търси се дама, която 
да е сама, без съпруг, вдо-
вица, разведена, която да 
се събере с мен, за да има-
ме поне едно общо дете, а 
може и две. Може вдовица 
с нейни деца, но да е във 
възможност да имаме на-
ше. Ще й подаря цвете, ка-
то изпрати снимката и те-
лефона за разговор!

0896/702155 - мъж на 
76 г. желае запознанство с 
дама от Старозагорска или 
Великотърновска област, 
която има възможност и 
желание за съжителство 
при нея

на 
СОФИ МАРИНОВА 

АНДРЕЕВА!
Желая й 
спокой-
но дет-
ство, да 
израс-
не под 
крилото на мама и 
татко! Преди всич-

ко здраве и да стане 
като прабаба си Ве-
личка и тя прабаба! 

Да надмине нейните 
години!

Марин андреев 
колев, 

с. гурково, 
обл. Добрич

на 
МАРИЯ 

ПЕТРОВА РОЙДЕВА
от Пловдив

Пожелаваме ти много здраве, 
още дълги години 

да се радваш 
на правнучетата 

Жоро и Валя!
от семейството

На 16.8.2018 г.
 семейство 

ЕЛИ и КОСТАДИН 
РАДИЧЕВИ 

ще отпразнуват 
своя

 59-гоДиШЕН 
щасТлив 

сЕМЕЕН ЖивоТ 
Семействата на 

техните две дъщери, внуци и петте правнучета 
им пожелават най-вече здраве и още 
дълги години да се радват на своето 

голямо семейство!

0894/768863 – 85 г./160 
см/70 кг, приема бездомна 
здрава дама от 65 до 76 г. за 
доглеждане и наследяване 
– все още съм на крака и с 
багажа си!

02/4690408 – след 18 ч. 
– самотен учител пенсио-
нер от София търси себе-
подобна дама за сериозна 
връзка от 65 до 75 г. Живе-
ене по споразумение. Дър-
жавата, националността и 
произходът са без значе-
ние. Да се обаждат сериоз-
ни и подходящи дами!

1233 софия, п.к. 43 – 
вдовица – хубава, непълна, 
осигурена, търси 74-76-го-
дишен господин. Може да 
пишете само име и теле-
фон, аз ще ви потърся.

0882/368952  – 
65/160/65 – интелектуалка 
търси себеподобен, неан-
гажиран – за приятелство, 
взаимопомощ и с дом, те-
лефон – Южна България, 
сериозен, отговорен

0879/174824 – мъж на 
60 г. от хасковско село, не 
пуши и не пие, търси жена 
от 50 до 60 г. за семейство, 
която да живее при него. 
Да е от Хасковския регион! 

068/639416 – 74 г., без 
ангажименти, с позитивен 
ум, търси мъдър господин 
за сериозна връзка

0884/287962 - 61 г./173 
см/65 кг, добър и скро-
мен мъж с отлична визия 
и здраве, работи, не пие ал-
кохол и не пуши, очаква за-
познанство с добра и при-
ятна жена, която да е като 
него с чувство за хумор – 
от Ловешка област, Север-
на България

0894/358377 – майстор 
готвач търси дама за сери-
озна връзка или брак. За-
едно да работим през ля-

тото на морето, зимата – 
по зимните курорти. Мо-
ля само сериозни обажда-
ния и СМС!

0898/344893 – 68 г./160 
см./67 кг, добра домакиня с 
добро сърце търси другар 
за спокойни старини, до 72 
г., от Пловдив и региона

0896/783992  – 
71/155/75 – вдовица пен-
сионерка търси другар за 
старини. Предпочита да е 
от Русенска и Разградска 
област, може и от Велико-
търновска

0879/578077 – 63 г./164 
см/75 кг, търси жена, за ко-
ято да се грижи – до 87 г., 
по възможност от град, да 
живее при нея с цел съжи-
телство и разбирателство

0885/986100  – 
78/175/78, вдовец, не пу-
ши, почти не пие, с пен-
сия 300 лв., няма кола, без 
домашни любимци, домо-
шар, неконфликтен, инте-
лектуалец, търси дама 60-
80 г./160-180 см/60-80 кг, 
възможна кореспонден-
ция, живеене, може и при 
нея - зимата в столицата, 
лятото на село

0879/578077 – 63 г./163 
см/76 кг, търси жена за съ-
пруга – до 60 г.

0876608849 - 54 г./175 
см/75 кг желае запознан-
ство с дама от Североиз-
точна България за сериоз-
но приятелство

1000 софия, пощенска 
кутия 822 - вдовица на 75 
г./166 см/68 кг, непушачка, 
запазена, без ангажимен-
ти, осигурена, търси дру-
гар за съжителство

0882/550389, Николов - 
81 г./169 см/70 кг, непушач, 
трезвеник, добряк, лозар, 
иска да живее при инте-
лигентна, любяща, вдови-
ца от 71 до 83 г.

0885/538581 - търси 
съпруга около 40 г., да не 
пие и да не пуши, да не е 
 осъждана, психически и 
физически здрава, за да 
създадат дете и семейство. 
Живеене при него

0894/202602 - 70 г./177 
см/70 кг - не пуши, не пие, 
осигурен, без наследници, 
търси жена за съжителство 
или брак

0876/779479 - вдовец 
на 60 г./160 см/85 кг же-
лае запознанство с вдови-
ца от 60 до 64 г. От цяла-
та страна!

0894/945385 - 72 г./168 
см/72 кг, жена образована 
желае хубави моменти с 
хубав, образован и възпи-
тан мъж, над 172 см, от 73 
до 77 г. - за щастлив жи-
вот. Само сериозни обаж-
дания!

0882/974252 – около 
60-годишна жена, здрава, 
търси своята половинка на 
подходяща възраст, но и 
финансово стабилен

0895/757587 – мъж на 
62 г., свободен, самостоя-
телен

0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 , 
0885/442778 – 73/180/98, 
инженер, симпатичен, сам, 
осигурен, поет, търси до-
бра, осигурена, непушач-
ка, нематериалистка, без 
ангажименти жена от Ва-
рна или София – за щаст-
лив съвместен живот на 

двете места
02/9452327 – вдовец 

от София, сам, независим, 
с кола, не пуши, не пие, 75 
г./166 см/70 кг, желае съ-
жителство с дама около 70 
г, да не пуши и пие, добра 
домакиня, да може да пее. 
Аз свиря на народни ин-
струменти, а на мандоли-
на – руски, сръбски, ита-
лиански, румънски, гръц-
ки, стари градски песни и 
шлагери
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 Упойват с райски газ?Обраха депутат 
и семейството му

Акция срещу бургаска банда

ПросТрЕлЯН МъЖ
лекарите във велико-

търновската болница не 
успяха да спасят живо-
та на 59-годишния мъж, 
който бе прострелян в 
главата. 

Мъжът беше открит 
в района на ул. "Магис-
трална" във велико Тър-
ново и беше настанен с 
опасност за живота. 

извършителят беше 
задържан часове след 
стрелбата. 36-годишни-
ят стрелец е криминал-
но проявен, а причина 
за убийството е стара 
вражда между двамата. 

ПрЕБиха ЧовЕк 
ЗараДи иМоТ

Баща и син пребиха 
58-годишен мъж. Мал-
ко след 22 часа е полу-
чен сигнал в полицията 
за възникнал скандал в 
квартал "христо Ботев" 
в софия, който прерас-
нал в сбиване. 

към мястото неза-
бавно са изпратени по-
лицейски екипи, които 
задържали 43-годишен 
мъж и 19-годишния му 
син.

в болница за оказва-
не на медицинска по-
мощ е откаран 58-годи-
шен, който е настанен 
за лечение с опасност за 
живота. 

По първоначални 
данни спор за имот е в 
основата на конфликта 
между тримата.

лиНЕйка 
сЕ УДари в Тир

линейката на спеш-
ния център в Бобошево 
катастрофира на глав-
ния път Е-79, докато еки-
път пътувал към адрес в 
село смочево.

катастрофата е стана-
ла на детелината край 
Бобошево, където Тир 
засича линейката. Шо-
фьорът прави опит да 
избегне сблъсъка, но се 
удря странично в ками-
она. При сблъсъка вода-
чът е с натъртвания по 
главата и ръцете, а фел-
дшерът е със счупено ре-
бро и е настанен за ле-
чение.
19-гоДиШНа ПроБоДЕ 

ПриЯТЕлЯ си 
19-годишно моми-

че от раднево прободе 
приятеля си с кухненски 
нож по време на скандал 
между двамата. 28-го-
дишният мъж е намуш-
кан в областта на гръд-
ния кош.

Той е транспортиран 
в болница, където е на-
станен на лечение с опас-
ност за живота. лекари-
те в УМБал-стара Загора 
се борят за живота му. 

Момичето е задържа-
но за срок до 24 часа. 

Мошеник измами
9-годишно моми÷е

Микробóс 
прегази дете 
в Çëатоград

Ограбиха дома на депутата 
Таско Ерменков. „Това е вто-
рият обир, който ми се прави 
в същия апартамент. Първи-
ят беше през 2015 г. и тога-
ва бяха ограбени всички цен-
ности, и то по много перфек-
тен начин. Крадците се бяха 
постарали да оставят апар-
тамента в първоначалния му 
вид, все едно че никой не е 
влизал вътре. Ако дъщеря ми 
съвсем случайно не беше раз-
брала, че портмонето й е пре-
местено от лявата в дясната 
част на чекмеджето, нямаше 
да разберем сигурно в про-

дължение на много време, че 
сме ограбени", разказа депу-
татът от БСП. 

Вторият път бил на 3 юли, 
докато той и жена му, дъще-
ря му и мъжът й спели. Взели 
часовника му, 10 лева от чан-
тата на дъщеря му, както и по-
голяма сума - 300-400 евро от 
чантата на жена му. Той посо-
чи, че полицията не си е на-
правила труда да разпита съ-
седите. „Досега мълчах, защо-
то смятах, че полицията тряб-
ва да бъде оставена да си вър-
ши работата, но след като вече 
почти един месец никой не ме 
информира и никой не прави 
каквото и да било, реших да му 
дам гласност, защото този слу-
чай касае мен, но и всеки бъл-
гарин, който трябва да се чув-
ства спокоен в дома си",  каза 
депутатът. Полицията им каза-
ла, че вероятно са били упое-
ни с газ. Това е недопустимо, 
ядосан е той.

По-малко кражби от домо-
вете и повече разкрити прес-
тъпления отчитат от МВР. Това 
показва статистиката на поли-
цията до юни в сравнение с го-
дина по-рано. На този фон по-
страдали твърдят, че са би-
ли обрани, докато спят, за-
щото крадците ги упойват с 
райски газ. Възмож-
но ли е това или 
е поредна-
та легенда? 
„Ако има 
нещо по-
страшно 
от самия 
обир, то е 
зловещо-
то усещане, 
че някой е до 
главата ти, дока-
то ти спиш”, разказа 
телевизионната водеща Мира 
Добрева, която беше обрана 
за пореден път. Възможно ли 
е райският газ да ни упои тол-
кова дълбоко? Веществото се 
използва от години в хирурги-
ята и стоматологията, но лека-
рите са категорични - обирите 

с райски газ са по-скоро град-
ски легенди.

Теорията за упояване при 
обири на домове се споделя 
и сред криминалистите. От по-
лицията обаче казват, че таки-
ва доказателства трудно се съ-
бират и подозренията на по-
търпевшите още по-трудно се 

потвърждават.
Неофициално по 
четвърт милион ле-

ва на месец приби-
рат домовите кра-
дци. През лятото 
не само ние, но и 
крадците се мес-
тят към морските 

курорти. Имен-
но по морето се 

предлага свободно 
и райският газ, въпре-

ки че продажбата на веще-
ството е незаконна. Има при-
ятна миризма и леко сладни-
кав вкус. Предизвиква чувство 
на еуфория. Това е и причина-
та да се продават балони, пъл-
ни с райски газ, които замай-
ват, а може да предизвикат и 
халюцинации.

Посредник в извършване на телефонна измама 
спрямо малолетно момиченце е задържан в ареста 
на РУ-Велинград. На стационарния телефон се оба-
дил непознат. Слушалката обаче вдигнало 9-годиш-
но момиченце, тъй като родителите му отсъствали.

Мъжки глас се представил за лекар, който съоб-
щил на детето, че майка му е счупила крака си. Тя би-
ла приета в болница, но било необходимо да се на-
прави спешна операция, а за това били необходими 
средства. Измамниците успели да убедят притесне-
ното дете, като го уверили, че парите ще бъдат взети 
от служител в здравната каса. Момиченцето събрало 
наличните в жилището 750 лева и ги пуснало в плик 
през прозореца. 

Едва след като родителите се прибрали, станало яс-
но, че става дума за телефонна измама. С разплитане 
на случая незабавно се заели служители на полицей-
ското управление в курортния град. За броени часо-
ве станало ясно, че парите са взети от неизвестен на 
полицията 22-годишен мъж. При извършените про-
цесуални действия той е предал цялата сума на по-
лицейските служители. 

щото крадците ги упойват с 
райски газ. Възмож-
но ли е това или 
е поредна-
та легенда? 
„Ако има 
нещо по-
страшно 
от самия 
обир, то е 

търпевшите още по-трудно се 
потвърждават.

Неофициално по 
четвърт милион ле-

ва на месец приби-

то усещане, 
че някой е до 
главата ти, дока-
то ти спиш”, разказа 

рат домовите кра-
дци. През лятото 
не само ние, но и 
крадците се мес-
тят към морските 

курорти. Имен-
но по морето се 

предлага свободно 
и райският газ, въпре-

ки че продажбата на веще-

31-годишен шофьор, седнал 
зад волана пиян и без книжка, 
катастрофира в руенското се-
ло Вресово. При инцидента е 
пострадал тежко спътникът му 
- 26-годишен мъж от село Гра-
дец, съобщиха от Областната 
дирекция на МВР в Бургас. По-
ради движение с несъобразе-
на с пътните условия скорост 
водачът изгубил контрол над 
лекия автомобил и се ударил 

в бетонен електрически стълб.
На място са изпратени еки-

пи на полицията и Спешна по-
мощ. Тестът с дрегер на шо-
фьора показал, че той е сед-
нал зад волана след употре-
ба на алкохол - 1.09 промила.

Спътникът му е транспор-
тиран в реанимацията на 
 УМБАЛ-Бургас с тежка череп-
но-мозъчна травма, а лекари-
те се борят за живота му.

около 15 души от 
обкръжението на 
Очите. Ролята на 
Очите била кон-
спиративна, не 
общувал директ-
но с подчинени-
те си. Преди го-
дини той изтър-
пя присъда като 
наркобос. Митьо 
Очите оцеля пре-
ди 2 години след 
стрелба. 

Издирваният от 
Интерпол бе за-
ловен в Истанб-
ул заедно с дру-
ги заподозрени от 

бандата, сред кои-
то и зам.-председа-
телят на общинския 
съвет в Бургас Бен-
чо Бенчев.

Пиян и без книжка 
се удари в стълб

Тежка катастрофа стана в Зла-
тоград. 13-годишно момче е за-
гинало след пътен инцидент.  
Микробус, управляван от 56-го-
дишен шофьор, е ударил детето 
на тротоара край пешеходна пъ-
тека на ул. „България“. Момчето 
е пресичало с родителите си. Бу-

сът го е помел, когато са дости-
гнали края на пешеходната пъ-
тека. Момчето е починало от ра-
ните си. Алкохолната проба на 
56-годишния шофьор е отрица-
телна. Той е задържан за 24 часа.

Районната прокуратура в 
Благоевград е внесла за раз-
глеждане в съда обвинителен 
акт срещу сводница и неин съ-
участник за извършени от тях 
престъпления, свързани с тра-
фик на хора с цел сексуална 
експлоатация.

Обвиняемата Е. Д. застава на 
подсъдимата скамейка за то-
ва, че през различни периоди 
от 2009 до 2017 г. набирала и 
убеждавала различни жени да 
извършват сексуални услуги 
срещу заплащане. Тя ги наста-
нявала в ангажираните от нея 
жилища в градовете Лимасол и 
Ларнака в Кипър с цел да бъ-
дат използвани за развратни 
действия. За предоставяните 
сексуални услуги обещавала, 
давала и получавала облаги. 
Сводницата транспортирала 
от Благоевград до София и пре-
вела през ГКПП Аерогара Со-
фия - Летище Ларнака някол-
ко жени с цел да бъдат използ-
вани за проституция в Кипър.

Съд за сводница

Голяма спецакция 
се проведе в Бургас 
срещу банда, ръко-
водена от несебър-
ския бос Димитър 

Желязков - Митьо 
Очите. 

По информация 
от източници от 
МВР задържани са 

кражбите през лятото
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воДоравНо: „Далече от бреговете”. Ранит. Нокти. Ебер. Килим. Кора. Динора. „На себе си”. Нан. Рит. Бар. Нат. Ска. Абано. Бук. Кан. Рента. Макара. Осима. Ла. Каротин. Реотан. „Реката”. 

Анати. Нева. Вава. Пилат. Кари. Ало. Ада. ПАН. АМ. Таван. Ки. Не. Ирит. Бонар. Калан. Лотар. Налим. Комаров.  „Лина”. Ина. Паве. Анафаза. Амер. Рибар. Налима. Текила. Ирони. Атал. Наки-
ти. Аноним. Пират. Ров. Канарин. Наноси. Ага. Аника. Ратан. Синор. Радар.

оТвЕсНо: Дарина Барева. „Ана Каренина”. „Лала Рук”. Каравелов. Карат. Тенис. Какавида. „Американа”. Чимен. Рата. Анина. Илитон. Сет. Бакара. Рабат. Кета. Илона. Ирис. Етнос. Нота. 
Товари. Борис. Син. Раван. Арка. Крина. Балатон. Го. Ет. Наем. Ориз. Нокар. Егида. Нари. „Нанина”. Инат. Ана. Инар. Овен. Балони. Акра. Аламана. Илора. Ателани. Лимит. Рид. Атерина. Ава-
ла. Кинематика. Ерато. Анатоми. Марал. Нар. 
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Защо изобщо пи-
таш, стягай куфа-
рите и заминавай.

– Абе то да зами-
на, ама децата ста-
наха четири...


ако една жена ка-

же "Наме-
ри си някоя 
по-добра от 
мен", тряб-
ва да отго-
ворите "Не 
ми е нужна 
никоя ос-
вен теб", а 
не да хуква-
те с викове 
"Ура!".


- как жи-
веете с мъ-
жа ти?

- Идеал-
но, той ми разтяга 
локуми за риболо-
ва си, а аз внима-
телно му ги нави-
вам на рогата!


Педантичен не-

мец се прибира у 
дома и хваща жена 
си с любовник. 

Голият любовник 
скача от леглото и 
влиза в банята, там 
взима една кърпа 
и се поприкрива с 
нея. Вбесеният мъж 
тича след него и 
крещи:

- Не! Не!
Жена му си ми-

сли: "Това е. Сега 
ще го убие!"

И отива да види 
какво става.

А мъжът:
- Не! Не тази! Та-

зи е за лице!


- Прекрасна си!
- Няма да ми каз-

ваш каква съм!


- Добър ден, ще 
направите ли даре-
ние за нашия стар-
чески дом?

- Разбира се, ето 
ви свекървата!


- Умирах от ску-

ка, та затова дадох 
анонимна обява във 
вестника, че търся 
приятел за прекар-
ване на свободното 
си време.

- И какво стана 
по-нататък?

- Ами какво. По-
лучих повече от 300 

предложения от 
мъже. И най-инте-
ресното е, че сред 
тях са баща ми, све-
кър ми, съпругът ми 
и синът ми...


- къде е свекър-

ва ти? 
- В токсикология-

та! 
- Какво стана? 
- Ухапа си езика, 

докато говореше!


в дом за стари 
хора подготвят тър-
жество по случай 
стогодишнината на 
един от пансионе-
рите. 

Празничният ден 
настъпва и старе-
цът, доста бодър за 
възрастта си, духо-
вито отговаря на 
многобройните въ-
проси.

Д е в е т д е с е т г о -
дишна жена го пи-

та какво трябва да 
прави, за да дожи-
вее до сто години.

- Просто трябва 
да се чака, моето 
момиче - казва юби-
лярят. - Останалото 
са подробности.


Дядото е насти-

нал и роднините се 
опитват да го убе-
дят да отиде на ле-
кар.

- В никакъв слу-
чай! - противи се той. 
- Когато за после-
ден път бях на лекар, 
веднага ме изпрати в 
казармата!


и старостта си 

има своите преле-
сти - човек може да 
си мие зъбите и да 
пее в същото време.


Шофьор на такси 

почуква на вратата 
на своя възрастна 
съседка и с вино-
вен глас казва:

- Страшно съм 
огорчен, госпожо, 
но току-що, на за-
воя, без да искам, 
прегазих котката 
ви. Разбира се, го-
тов съм да напра-
вя всичко...

- Добре - казва 
старицата, - свийте 
се на кълбо до печ-
ката и започнете да 
мъркате... 

в очакване на зетя

отива един пен-
сионер да си взи-
ма пенсията в по-
щата. Тъкмо му до-
шъл редът и се се-
тил, че си е забра-
вил личната карта. 
Ядосал се, но не си 
тръгнал, а помолил 
служителката да му 
я даде на доверие. 
Тя го огледала и му 
казала:

- Много ти е чер-
на косата, не вяр-
вам, че си пенси-
онер. Я разкопчай 
ризата. Ако гърди-
те са ти побелели, 
ще ти я дам.

Речено - сторено. 
Разкопчал той риза-
та, ви-
д я л а 
тя, че 
е по-
белял, 
б р о -
ила му 
пенси-
ята и 
го из-
п р а -
т и л а 
по жи-
во, по 
з д р а -
во.

Вър-
нал се 
той в 
к ъ щ и 
и се хвали на же-
на си:

- Забравих си лич-
ната карта, ама слу-
жителката ми даде 
пенсията.

- И как така ти я 
даде?

- Ами накара ме 
да си разкопчая ри-
зата, поогледа ме, 
видя, че гърдите ми 
са побелели, и ми 
брои парите.

Жена му се ухи-
лила:

- Ако беше си раз-
копчал и панталона, 
щеше да ти даде и 
инвалидна!


На министъра 

му докладвали, че 
българите масово 
тръгнали да миг-
рират. Решил сам 
да провери. Оти-
ва на Терминал 2 
- опашка. Доближа-
ва се и опашката 
се разбягала. Ми-
нистърът се поче-

сал по темето и се 
махнал. По-късно 
същия ден решил 
да се върне и гледа 
- пак опашка. Пак се 
доближил - народът 
пак се разбягал. Ус-
пял да хване само 
някакъв пенсионер, 
който не можел да 
тича. И го пита:

- Защо бягаш бе, 
старче?

- Абе бях тръгнал 
да бягам, ама като 
видях, че и ти си 
тръгнал да бягаш, 
си викам: "Що па да 
бягам?!"


Дядо и внуче иг-

раят на криеница:

- Ей, дядо, много 
бързо ме намери! 
И ти ли като малък 
се криеше в шкафа?

- Ех, внучето ми, 
криех се и още как! 
И не само като ма-
лък!


Баба 
и дядо 
в поли-
цията:

- 
Снощи 
ни раз-
г л о б и -
ли гар-
дероба 
и го от-
к р а д -
нали.

- И 
вие не 
ги ли 
чухте?

- Не! 
Точно тогава сър-
бахме супата...


- скъпи, вярваш 

ли, че един ден ще 

бъда облечена в бя-
ло?

- Ако се запишеш 
на карате, да.


На плажа Марче-

то с едни и същи ду-
ми вадеше мъжа си 
от бара 
и сина 
от во-
дата:

- Из-
л и з а й ! 
В е ч е 
си по-
синял...


с ъ -
дията:

– За-
що ис-
к а -
те раз-
в о д ? 
Малко печели, не ви 
помага в домакин-
ската работа, не се 
занимава с детето?

– Не, всичкото то-
ва той го прави, ама 
само да видите с 
каква физиономия...


- скъпи, с какво 

искаш да бъдат кар-
тофите за вечеря?

- С месо.
- Знаех си! Купих 

чипс с аромат на 
бекон.


к о -

г а т о 
И в а н 
т р ъ г -
на за 
р и -
ба без 
в ъ д и -
ц а т а , 
ж е н а 
му за-
п о ч -
на да 
п о д о -
з и р а , 
че той 
н я к ъ -
де има 
в т о р а 

въдица…


крия от съпруга-
та си част от запла-
тата. Намерих супер 
място, където нико-
га няма да я наме-

ри... в задната част 
на много стар, не 
работещ радиоапа-
рат - стои за деко-
рация. Днес чувам 

от жената:
- Знаеш ли, тър-

сих сол и намерих 
пари в нашето ста-
ро радио...

Сол... Тя търсила 
сол... Сол в радио-
то... СОЛ!!!


Жената каза, че 

съм й развалил ця-
лата почивка. Не мо-
га да разбера как, 
след като 
никъде не 
сме ходи-
ли, щото 
проиграх 
в с и ч к и 
пари на 
карти!!!

в съда:
- Об-

виняеми, 
защо раз-
бихте три 
пъти вит-
рината на 
този мага-
зин?

- Първият път бе-
ше, за да открадна 
рокля за жена си, а 
вторият и третият - 
за да я заменя.


онзи ден по слу-

чай 20-годишнината 
от брака бай Ставри 
подари на жена си 
магнит за хладилни-
ка. Магнит от Сапа-
рева баня. И прежи-
вя най-тежката маг-
нитна буря в живо-
та си.


Защо една жена 

плаче:
10% - мъка

10% - 
щастие

80% - 
" м н о г о 
д о б р е 
з н а е ш 
защо"...

Д в е 

п р и я -
телки си 
говорят:

– Лен-
че, посъ-
в е т в а й 
ме какво 
да пра-
вя?! Мо-
ят нали 
п р е д и 

две години отиде в 
Америка и сега ме 
вика да отида с две-
те деца.

– Ама ти си луда! 

- вие братя ли сте?
- не, ние сме близнаци.
- и какво, близнаците не са ли братя?
- невинаги. ние например сме сестри...
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Издръжка

ЕМИГРАНТКА

Отивам при док-
торката си. Тряб-
ват ми две на-

правления – за контро-
лен преглед при пси-
хиатъра и за уши-нос-
гърло. Да ми отпуши 
ушите, нищо работа.

- Две направления? В 
края на тримесечието? 
Ти акъл имаш ли?

- Мило момиче, тряб-
ват ми две направле-
ния.

- Избери  кое пò ти 
трябва, другото – след-
ващото тримесечие.

Мисля. Не чувам. Луд 
съм. Но двете неща не 
ми пречат да мисля. 

Психиатърът ми се 
кара, ако не го посе-
щавам на всеки шест 
месеца. Страх го е да 
не спра да си вземам 
лекарствата. За луди-
те това е най-страшно-
то, тогава тръгват на-
сам-натам и проявяват 
своята лудост. Насил-
ствено в психиатрията 
може да бъдат вкара-
ни само след решение 
на съда – ако направят 
нещо такова, че да се 
стигне до съд. Нали се 
сещате какво би могло 
да бъде то?

Иначе – вкарването 
става само по жела-
ние: „Аз, долуподписа-
ният еди-кой си,  нямам 
нищо против да бъда 

затворен в лудницата.” 
Така че психиатърът 

държи да види какво 
става с мен. И ме моли 
да не наричам психиа-
тричната клиника луд-
ница, а колегите си от-
качалки да не наричам, 
а психоболни.

Така че ушите ще по-
чакат. Не чувам, вярно, 
но пък на мен и никой 
нищо чак толкова ва-
жно не ми казва от го-
дини. Само дето се на-
лага трамваят да спира, 
когато пресичам улица-
та, защото точно в този 
момент може да гледам 
на обратната страна – 
да не би да идва някой 
друг трамвай оттам. Да, 

ушите все пак ще по-
чакат. 

Кои в края на краи-
щата са по-опасни за 
обществото? Лудите 
или глухите?

Тъкмо вече отгова-
рях на себе си вътреш-
но на този въпрос, и 
джипито каза:

- Гледай сега как-
во ще направим. Аз ти 
давам направление за 
психиатъра. А психиа-
търът ти дава направ-
ление за уши-нос-гър-
ло. Той нали не ти е 
давал това тримесечие 
за нещо друго?

- Не ми е давал.
- Чудесно!
Така и направихме.

П с и х и а -
търът не се 
учуди осо-
бено. При 
него идват 
хора с най-
р а з л и ч н и 
ж е л а н и я , 
предложе-
ния и идеи. 
Просто та-
кава му 
е специ-
а л н о с т т а . 
П о н я к о г а 
д ж и п и т а -
та на тези 
хора съ-

що имат различ-
ни предложения и 
идеи. Най-много се 
учуди специалистът 
по уши-нос-гърло. 
При него никога не 
беше идвал пациент, 
изпратен от психи-
атричната клиника. 
Той все пак нищо 
не попита, тъй ка-
то пред кабинета му 
чакаха много хора. 

Един беше дошъл 
с направление от 
клиника за кожни и 
венерически забо-
лявания, сам си го 
призна. И гледахме 
да стоим по-далече 
от него. 

Божидар ТоМов

Къде е истината?

ИЗТЪРВАНИ МИСЛИ

БодИЛчеТА

ПраНЕ На ПарИ

НАПРАВЛЕНИЕ

Аз, ти, ТОЙ
Той е Бог. И наш покров.
И благодат. И благослов.
Той е всичко най-голямо.
И голяма изпитва любов, 
но към Него и себе си само.
Бие на избори. Бие на мач.
И на тенис наред ТОЙ бие.
Голям е бияч. Голям е играч.
Изиграни и бити сме НИЕ.

красимир МаШЕв

Политикът ваньо иванов

поизпра милиони

и построи палати царски.

дървосекачът бай манол

изпра съдраните си панталони

и в тях два лева 

с образа на Паисий Хилендарски.

извади той парите, бяха още влажни,

и се замисли за делата ни държавни.

Почеса се и рече:

- не бива да търпим безправието вече!

Никола  ЯНЕв, с. Пасарел

Петър Багалев

стайко кОлев, 
Хасково

- дядо, има ли фалшиви новини?
- има, дядовото - например новината за 300 лв. 
минимална пенсия излезе фалшива!

Подскочи, вдигна си ръката
внезапно на едно събрание.
Поиска думата бълхата,
нададе вик на всеослушание:
- Животът в Българско не струва,
във странство ще си вадя хлеба,
омръзна ми да квартирувам
във гащи втора употреба.
Кръвта е рядка не от вчера,
сърцето неритмично тупа.
Че кара я пенсионерът 
на хлебец и на постна супа.
Бушоните ми изгоряха,
прощавай, майчице България,
адио, моя родна стряха,
потеглям, тръгвам за Швейцария.
Със самолет, но без кирия,
че тънка съм откъм парата.
Ще се потуля, ще се скрия
във връзката на депутата.
Щом кажа нещо, прошка няма,
реших: ще стана емигрантка!
Изискана, луксозна дама,
ще се главя във чужда банка.

генчо ЗлаТЕв 

- докторе, помогнете му, още не сме изпла-
тили апартамента и колата.

Жейно ЖейнОв

всиЧко се пише на 
гърба на народа. Ама 
там вече всичко е из-
писано. Да му мисли 
главата.

власТиМащи и 
политици – умната! От 
много власт се хваща 
бяс.

равНоДУШиЕ не 
означава, че душите са 
равни.

иМаШЕ много слу-
шатели, защото гово-

реше малко.
в ЧовЕк без соб-

ствено мнение винаги 
имай съмнение.

На УЧУДваНЕТо 
най му пречи хитрува-
нето.

всЕ ощЕ не е дока-
зано, че на Марс има 
живот. 

Но в България е до-
казано, че няма.

васил каракаШЕв, 
Белослав

и като претърсват 
паметта си, някои не от-
криват нищо.
и стоманената над-

менност е застрашена 
от ръжда.
Човек маже да се 

напие и когато градусът 

на паниката се покачи.
ако това, което ча-

каме, не закъсняваше, 
нямаше да има изгубе-
но време.
Най-малко погре-

бани има в ямата на 
пресищането.

Виж повече от четвърт век 
вече какво става
в  ограбената  ни  държава!
Днес къде е истината  свята,
така  ли  ще  растат  децата?
Уж  „ново  време“  - нови  промени

с много  правителства - 
познати  сцени!

Какво  ли  ново  те ни оставят,
освен че все  дългове   прибавят!
По  правилен  път - дори  и  през

  брод, иван вУНЧЕв

да  тръгне  нашият  народ!
В осиромашалата  държава
народ  с  години  се стопява …
Къде  си  власт  - съвест ти 

заспала, 
с истината овдовяла? 
Читателю, добре  ли  си разбрал?
За  теб,  народе,  ми  е  жал!  

Сагата май стана длъжка, 
хора, с нашата издръжка!
Профсъюзът все пресмята:
ниска имаме заплата,
трябвала ни хилядарка,
пенсията била малка…
И защо го казват там?
И без тях това го знам!
Нещо няма ли да сторят?
Май че трябва да се борят!
А годините минават – 
30-ина скоро стават…
Дет се вика: Нема нужда!

Темичката тук е чужда!
Нищичко не се решава
сносно в нашата държава!
Младите навън отлитат,
тук бандити само скитат!
На елита му се свиди
даже и за инвалиди!
То добре че кака Гинка
в двора гледа си градинка,
та с доматки оцелява
и е още жива, здрава!
Но обзема ме тъга –
мили хора, докога?

Уляна ПЕТкова

Борис аНаНиЕв


