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Ниските доходи съкращават живота

ДЛъжНи СМе 
ДА ОпитАМе

- г-н Павлов, зрителите ви 
обичат отдавна. всяко нача-

ло обаче е трудно. През 
какви трудности ми-

нахте, за да стиг-
нете днешното 

равнище?

изследовате-
лите са изчисли-
ли, че тези, които 
получават мал-
ка пенсия, уми-
рат средно 5 го-
дини по-рано от 
"заможните". То-
ва пише австрий-
ското издание 
"Дер стандарт".

Увеличаването на пенсиите 
няма да покрие поскъпването 
на тока и парното. Това зая-
ви финансовият експерт Мика 
Зайкова. Борсовите цени на 
тока ще повлияят на крайна-
та цена на стоките и услугите.

на стр. 3

Уважаеми присъстващи, колеги пенсионери, 
скъпи домакини, 

Зная, че темата, за която сме се събрали, е 
изключително важна, жизненонеобходима за 
почти една трета от обществото ни.

Двадесет и седем 
години след излиза-
не на първото бъл-
гарско списание „Лю-
бословие“, издава-
но от Константин Фо-
тинов, българката се 

сдобива със свое „соб-
ствено“ - „Ружица или 

ред книжки за жени-
те“. Списанието е из-
давано от Петко Ра-
чов Славейков в Ца-
риград, а годината е 
1871. Желанието на П. 
Славейков да създаде 
подобно списание се 
е зародило още през 
1862 г., когато издава 
„Залъгалки“, а през 
1869 г. – брошурата 
„По въпроса за жени-
те“. „Ружица“ има об-
щообразователен ха-
рактер. 

72 стъпала качва до 
жилището си най-въз-
растният пловдивча-
нин александър ни-
колов, който навърши 
105 г. Домът му е в ко-
операция в центъра на 
града без асансьор. По 
тази причина на дъл-
голетника се налага по 
2-3 пъти дневно да ка-
тери стълбите, като си 
помага с бастун.

"Не виждам зор, за-
щото нямам големи 
здравословни пробле-
ми. Пия хапчета един-
ствено за простатата", 
обяснява той. Според 
него дълголетието му 
се дължи на ген, труд, 
умереност и стриктен 
хранителен режим.

на стр. 2

Пловдивчанин 
навърши 105 г.

15 авгусТ

из съдоклада
 от дряновското съвещание

Гостува певецът и 
актьор орлин ПаВЛоВ

Вяра анДоноВа:

кризата с африканската чума ще приключи с на-
стъпването на есента. „научното“ съобщение бе 
оповестено от паникьосания кабинет на Борисов. 
очаквахме да се разкрият причините, поради които 
цяла година съответните органи и служби не свър-
шиха нищо, а се оправдаваха със смехотворната ог-
радка. Земеделската министърка обеща, че ще има 
оставки и наказания, но след като мине напрежени-
ето. ежедневно нараства броят на загробените сви-
не. така се правело в европа, по сталински: няма пра-
се, няма проблем! Защо не се почерпи положителен 
опит от Литва например? там за същото време със 
строга хигиена, дезинфекция, проведени задължи-
телни мероприятия нито едно здраво животинче 
не бе похарчено бадева. Значи може, но трябва да се 
мисли и действа отговорно – нещо толкова нехарак-
терно за управниците в многострадалната родина.

Все пак 30 села начело с кметовете си от всички 
политически сили се опънаха на поголовното унищо-
жение на шопарчетата в задните дворове. Блоки-
рат пътища, задават въпроси, изискват конкретни 
отговори, но не ги получават. Бойко мълчи. и дока-
то се занимава с държавни дела, сякаш съсипването 
на поминъка в цели региони не е важно, наказател-
ните команди евтаназират! Чиновническата цел е 
да вземат помощи от Брюксел и да понапълнят гу-
шите. Лошото е, че огромната част от народеца 
търпи – грух-грух!

Банално известни са причините 
Западът устремно да се бори сре-
щу соцсистемата и „пагубното вли-
яние” на Москва. Елементарно каза-
но, да не се замогнем до степен, пре-
дизвикваща заразителен пример за 
трудещите се в техните страни и те 
да пожелаят безплатно образование 
и медицински услуги, преодоляване 
на пропастта между бедни и богати, 
на различията между градовете и се-
лата и т. н. Както е видно, протести-
те на „жълтите жилетки” в Париж са 

унищожителни. И още: да се отнеме 
постигнатото с общи усилия, да се 
разбие СИВ и препроизводството да 
залее със стоки пазарите на допъл-
нителни милиони потребители. Да се 
привлече свежа кръв – млади амби-
циозни славяни да изместят трудно 
интегриращите се турци и араби от 
непривлекателните дейности, а под-
готвени лекари, инженери и компю-
търни специалисти да работят при 
тях за по-ниски заплати. 
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Осиновяването – познато и непознато
сет години”. Тази въз-
раст е пределна и за-
конът счита, че пълно-
летно лице  не може да 
бъде осиновявано. По-
нататък ал. 2 от същия 
текст указва как се оси-
новяват близнаците: „(2) 
Близнаци се осиновяват 
заедно.” Но „по изклю-
чение те могат да бъ-
дат осиновявани поот-
делно, ако в продълже-
ние на 6 месеца от впис-
ването в регистъра по 
чл. 83 не са могли да бъ-
дат осиновени заедно и 
ако интересите им нала-
гат това.” Това означа-
ва, че при осиновяване-
то законодателят пола-
га особена загриженост 
как да защити  интере-
сите на детето, което е 
дадено за осиновява-
не. Почти същите са из-
искванията за братята 
и сестрите, където в ал. 
3 е посочено: ”(3) Братя 
и сестри се осиновяват 

заедно, ако имат емоци-
онална връзка помежду 
си.” След като отгово-
рихме на въпроса кой 
може да бъде осиновя-
ван, следва да дадем от-
говор кой може да бъде 
осиновяващ?

Първото и най-ва-
жно условие  ед-
но лице  да 
може да 
осинови 
дете е 
ф о р -
м у -
л и -
рано 
в чл. 
7 8 
от СК: 
„Може 
да оси-
н о в я в а 
дееспособ-
но лице, кое-
то не е лишено от 
родителски права.” То-
ва означава, че лицето, 
което желае да осино-

ви дете, трябва да е фи-
зически и психически 
здраво, да не е поста-
вено под запрещение 
на тези основания.

По-нататък СК под-
робно указва другите 
условия, на които тряб-

в а 

да отго-
варя осиновяващият. В 
чл. 79 е посочена  как-

Íеобõодима е пенсионна реôорма çа младите

тои от ябълка с мед, орехова яд-
ка, малко сирене, кафе с мляко 
и две бисквити. На обяд столет-
никът хапва супа с месо, филий-
ка и няколко хапки от сладкиш. 
Предпочита торта. Вечерята му 
е варено яйце, хляб, 5-6 късче-
та тахан халва и купичка сутляш.

"Никога не съм палил цигара, 
не съм преяждал и гулял, въпре-
ки че на младини работех в кръч-
ма", твърди Александър Нико-
лов. Казва, че животът му е бил 
тежък и пълен с изпитания. Ле-
жал е 5 г. зад решетките за поли-
тически убеждения. Пенсиони-
рал се като подполковник от ар-

мията, а след това половин век 
гледал кошери. В продължение 
на 25 г. е оглавявал пловдивско-
то пчеларско дружество, на кое-
то в момента е почетен предсе-
дател. "Бай Сандо дава ценни съ-
вети на колегите си как да напра-
вят хубав мед", казва секретарят 
на организацията Панчо Панчев. 
Той е удивен от феноменална-
та памет на 105-годишния плов-
дивчанин - можел да разказва с 
часове събития от миналото си. 
Александър Николов има 3 деца 
и 17 внуци и правнуци, които по 
думите му също се радват на до-
бро здраве.

От стр. 1
Закуската на бай Сандо, както 

го наричат приятелите, се със-

Пловдивчанин навърши 105 г.

ва трябва да е разлика-
та във възрастта между 
осиновяващия и осино-
вения: „Осиновяващи-
ят трябва да е най-мал-
ко с петнадесет години 
по-възрастен от осино-
вявания.” След това за-
конът добавя:  „Разлика 
във възрастта не се из-

исква, когато съпруг 
осиновява рожде-

ното дете на своя 
съпруг. Когато 
осиновяването 
се извършва 
едновремен-
но или после-
дователно от 
двама съпру-

зи и за единия 
от тях разликата 

във възрастта е 
налице, не се изис-

ква такава разлика за 
другия съпруг.”

Семейният кодекс 
подробно изброява и 
хипотезите, при които 
съществува забрана за 
осиновяване.  Чл. 80, ал. 
1 казва: (1) „Не се допус-
ка осиновяване между 
роднини по права ли-
ния и между братя и 
сестри.” Не можеш при-
мерно да осиновиш сво-
ето дете. И това е логич-
но, защото след като е 
твое или припознато от 
теб, няма нужда от оси-
новяване. Законът съ-
що така забранява оси-
новяването между бра-
тя и сестри. В ал. 2 на съ-
щия текст обаче има из-
ключения, които се  до-
пускат при роднините 
по права линия – дядо, 
баба и внуци: „(2) Дядо-

Много семейни 
двойки и ли-
ца в съжител-

ство по различни ме-
дицински причини не 
могат да имат деца. За-
това е важно семейни-
те двойки, които имат 
проблем със зачеване-
то, да познават инсти-
тута на осиновяването 
като последна възмож-
ност да се сдобият, от-
гледат и възпитат де-
те. Този въпрос вълну-
ва не само самите тях, 
но и майките, бащите, 
бабите и дядовците - с 
една дума цялата фа-
милия. В настоящия ма-
териал ще се спра на 
въпроса как Семейни-
ят кодекс урежда оси-
новяването.

Първият въпрос, 
който ще разгледам, 
е: „кой може да бъде 
осиновяван?” 

Чл. 77, ал.1 от Семей-
ния кодекс указва, че 
„Може да бъде осино-
вено само лице, което 
при подаване на молба-
та за осиновяване не е 
навършило осемнаде-

то и бабата или едини-
ят от тях могат да оси-
новят свой внук, когато 
той е роден извън брак 
или когато родителите 
или единият от тях е по-
чинал."  Съдът изслушва 
и другите дядо и баба 
на осиновявания. Инте-
ресна е хипотезата, ко-
ято разглежда ал. (3) на 
чл. 80. Там е посочено: 
„При искане за осиновя-
ване на внук от дядото и 
бабата и по майчина, и 
по бащина линия съдът 
решава въпроса с оглед 
интересите на детето.” 
При такъв конфликт за-
конът посочва, че съдът 
трябва да прецени кои 
баба и дядо биха мог-
ли по-добре да се гри-
жат, отгледат и възпи-
тат детето. И последната 
забрана за осиновяване 
е формулирана в чл. 81 
от СК: „(1) Никой не мо-
же да бъде осиновен от 
две лица, освен ако те 
са съпрузи. (2) Никой не 
може да бъде осиновен 
втори път, докато не е 
прекратено съществу-
ващото осиновяване. 
(3) Забраните по ал. 1 и 
2 не се прилагат по от-
ношение на съпруга на 
осиновителя.

Накрая ще кажа, че 
осиновяването е едно 
благородно, но и отго-
ворно лично и семейно 
начинание и всички въ-
проси, свързани с него, 
следва да се консулти-
рат със специалисти и 
адвокат, защото после-
диците от него са твър-
де важни за живота на 
родителите и детето.

в следващия брой 
ще разгледам видове-
те осиновявания и из-
искванията на закона 
към тях.

Държавният стълб на пен-
сионната система в Бълга-
рия се намира в състояние 
на практически фалит. Ситу-
ацията е толкова критична, 
че за работещите българи, 
които в момента са в 30-те 
или 20-те години на своя жи-
вот, най-вероятно просто ня-
ма да има пари за изплащане-
то на техните пенсии, когато 
се пенсионират. Всяка годи-
на дефицитът във  фонд „Пен-
сии“ се налага да бъде запъл-
ван с трансфери от централ-
ния държавен бюджет. Това 
означава, че всеки работещ 
български гражданин плаща 
за държавния стълб на пен-
сионната система два пъти – 
чрез осигуровки и чрез дру-
гите данъци.

Всяка година разходите за 
пенсии формират най-голя-
мото разходно перо в дър-
жавния бюджет и дефицитът 
в първия (държавен) стълб 
расте почти непрекъснато. 
Ако тази тенденция продъл-
жи, в отсъствието на струк-
турна реформа в дългосро-
чен план критичното финан-
сово състояние на държав-

ния пенсионен стълб ще до-
веде до фискална криза.

Накратко фактите за състо-
янието на държавния стълб 
на системата са следните:

• осигуровките на прак-
тика не са осигуровки. Па-
р и т е 
на ра-
б о т е -
щ и т е 
б ъ л -
г а р и , 
к о и -
то по-
п а д а т 
в дър-
ж а в -
н и я 
пенси-
о н е н 
фонд, не се натрупват или 
спестяват, а се използват за 
изплащането на пенсиите на 
настоящите пенсионери.

• размерът на дефицита 
е колосален. От 1,5 млрд. лв. 
през 2007 г. през 2018 г. в 
бюджета на фонд „Пенсии“ е 
заложен дефицит от близо 4 
млрд. лв. Това е скок от 262% 
само за едно десетилетие.

• Разходите за пенсии 

са най-голямото разход-
но перо в държавния бю-
джет. През 2016 г. разходи-
те за пенсии формират 26,8% 
от всички разходи в бюдже-
та, което се равнява на 9,4% 
от БВП.

• Състоянието на фонд 
„Пенсии“ е критично с тен-
денция към постоянно вло-
шаване поради структурните 
недостатъци на разходопок-
ривния модел, който се след-
ва от държавното пенсионно 
осигуряване и отрицателни-
те демографски тенденции.

Държавната пенсионна 
система оперира на база-
та на механизъм, при който 

от вноските на работещите 
в момента се изплащат пен-
сиите на настоящите пенсио-
нери. Това означава, че в мо-
мента, в който попаднат във 
фонд „Пенсии“, вашите па-
ри не се спестяват в някаква 

индивидуална, лично ваша 
сметка, а се наливат в един 
общ кюп, от който се изпла-
щат пенсиите на настоящи-
те пенсионери. Няма спес-
тяване, няма натрупване. И 
затова вие на практика ня-
мате каквато и да е осигу-
ровка.

Механизмът на държав-
ното осигуряване е абсо-
лютно нестабилен в дъл-
госрочен план, особено в 
контекста на настоящите 

демографски условия и тен-
денции. Както най-вероятно 
знаете, българите сме заста-
ряваща нация. Делът от насе-
лението в пенсионна възраст 
расте все повече с всяка из-
минала година, докато делът 
на населението в трудоспо-
собна възраст става все по-
малък. Прогнозата на НСИ е 

тази тенденция да продължи 
и дори да се влоши в близ-
ките десетилетия до 2055 г. 
Това означава, че в дълго-
срочен план дефицитът във 
фонд „Пенсии” ще продължи 
да става все по-голям прос-
то защото все по-малко ра-
ботници ще трябва да пла-
щат пенсиите на все повече 
пенсионери.

За да се реши този про-
блем и да се подсигури пен-
сионното бъдеще на насто-
ящите млади работещи, е 
необходима фундаментална 
структурна реформа на на-
стоящата система - предлага-
ме пълна приватизация и ли-
берализация на пенсионната 
система в дългосрочен план. 
Частното пенсионно осигу-
ряване не страда от същите 
структурни недостатъци, за-
щото следва различен модел, 
при който пенсионните внос-
ки се натрупват и инвестират 
на индивидуална основа, а не 
се изхарчват за пенсиите на 
настоящите пенсионери.

георги вулДЖЕв

осиновяващ?
Първото и най-ва-

жно условие  ед-
но лице  да 
може да 
осинови 
дете е 
ф о р -
м у -
л и -
рано 
в чл. 
7 8 

условия, на които тряб-
в а 

вявания.” След това за-
конът добавя:  „Разлика 
във възрастта не се из-

исква, когато съпруг 
осиновява рожде-

ното дете на своя 

„Може 
да оси-
н о в я в а 
дееспособ-
но лице, кое-
то не е лишено от 
родителски права.” То-

съпруг. Когато 
осиновяването 
се извършва 
едновремен-
но или после-
дователно от 
двама съпру-

зи и за единия 
от тях разликата 

във възрастта е 
налице, не се изис-

ква такава разлика за 
другия съпруг.”

Семейният кодекс 
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Вътрешен дълг
700 милиона лева 

вътрешен дълг натру-
па правителството са-
мо за 1 месец. Таванът 
на гласувания в Зако-
на за бюджета за 2019 г. 
пък е 1 милиард лева. 
Според икономиста 
Христина Вучева нара-
стването на дълга, ма-
кар и планирано, го ос-
къпява и това за в бъ-
деще може да донесе 
проблеми на икомони-
ката.

Ремонт  
на ремонта

Затворено е платно-
то в посока София на 
автомагистрала "Стру-
ма" край Благоевград. 
Причината е настройка 
и калибриране на ди-
латационните фуги на 
съоръжението. Учас-
тъкът бе пуснат пред-
срочно в експлоатация 
преди 2 месеца, като на 
откриването присъст-
ва и премиерът Бойко 
Борисов.
След хакерската 

атака

В Националната 
агенция за приходите 
най-много информа-
ция е разкрита за 189 
души. Няма необхо-
димост близо 4-те ми-
лиона българи, чиито 
лични данни са изте-
кли противозаконно, 
да сменят личните си 
карти.
Помощ от ЕС
България ще получи 

2,9 млн. евро помощ от 
ЕС за справяне с афри-
канската чума по сви-
нете. 

Това ще бъде първи 
транш за покриване на 
спешни разходи.

Партиите да се издър-
жат от дарения. който 
дари на опозицията, да 
му мисли. който не дари 
на гЕрБ, пак да му мисли.

Богомил БонЕв

Учат баби на компютриТокът поскъпнал 
с 30% зa 12 гoдини 

Пенсионерите – 
последна грижа на 
правителството

Ниските доходи 
съкращават живота

От стр. 1
Експертите от Ин-

ститута за демограф-
ски изследвания „Макс 
Планк“ са проучили 
данни от германската 
система за пенсион-
но осигуряване, ана-
лизирайки продължи-
телността на живота 
(времето на преживя-
ване след пенсиони-
ране) на пенсионери-
те и размера на пенси-
ите им. Според проуч-
ването 65-годишните 
пенсионери, които са 
получили много висо-
ка пенсия през 2005 г., 
са живели средно още 
19 години. 

Хората от групата с 
най-ниски доходи, на-

против, по правило не 
са доживявали до 80-
ия си рожден ден, ка-
то средно те са имали 
само около 15 години 
живот след излизане-
то си в пенсия - това е 
с 4 години по-малко от 
богатите пенсионери. 

Към 2016 г. тази раз-
лика се е увеличила до 
5 години, се казва в ста-
тията.

Учените са заклю-
чили, че разликата в 
продължителността 
на живота между бога-
ти и бедни е нарасна-
ла драстично през по-
следните 20 години. На 
първо място сред хо-
рата, които са били на 
дъното на социалната 

и финансовата йерар-
хия, очакваната про-
дължителност на жи-
вота над 65-годишна 
възраст е нараствала 
много по-бавно.

Продължителност-
та на живота се е уве-
личила във всички 
групи от население-
то независимо от раз-
мера на доходите, но 
докато в Западна Гер-
мания тя се е увели-
чила само с 1,8 годи-
ни в групата на хора-
та с най-ниски дохо-
ди от 1997 до 2016 г., 
то в групата с най-го-
лям доход очакваната 
продължителност на 
живот се оказала поч-
ти два пъти повече. 

От стр. 1
„Цените на тока, които са регулирани за би-

товите потребители, са скачени с борсовите 
цени. Колкото повече потискаме цената в ре-
гулирания сектор, с толкова тя скача на бор-
сата. Нашата борса е особена и при нея се 
получават огромни пикове. Така например за 
първото тримесечие борсовата цена на тока 
се е увеличила с близо 27%. Това означава, че 
ще има сериозно отражение в себестойност-
та на продукцията на предприятията и няма 
начин да няма отражение в крайната цена на 
стоките и услугите“, каза тя.

"Това поскъпване в икономика като нашата, 
в която няма дефинирано ДДС, ще бъде доста 
сериозно", прогнозира Мика Зайкова. Тя каза 
още, че пенсиите у нас трябва да бъдат пре-
изчислени. Последното преизчисляване е би-
ло през 2009 г., припомни Зайкова.

"България е страната, която отделя най-мал-
ко пари за пенсии и социални дейности – 8%, 
а в ЕС този процент е над 14%", каза още тя.

"Пенсионерите са последна грижа за прави-
телството, но и младото поколение не е до-
волно, защото получава минимални пари, сре-
щу които след време ще взима нищожни пен-
сии", коментира финансовият експерт.

Държавата, бизнесът и синдика-
тите няма да договорят механизъм 
за увеличаване на минималната ра-
ботна заплата през тази година, ко-
ето означава, че през 2020 година 
в сила ще влезе заложеният размер 
от 610 лева. 

Това стана ясно от думите на Те-
менужка Златанова, началник на от-
дел "Жизнено равнище и демограф-
ска политика" в социалното минис-
терство.

Тя посочи още, че минималната 
заплата нараства малко по-бързо от 
средната заплата, но това е положи-
телна тенденция.

„В бюджетната прогноза имаме па-
раметър, по който се движим за след-
ващата година. Тя е определена в 
размер от 610, така че, ако не се стиг-
не до договаряне, имаме референтна 
стойност, която ние можем да пред-
ложим на правителството за след-
ващата година“, заяви Златанова.

Размерът на минималната 
заплата остава без промяна

Държавата ще учи 
възрастните хора на 
умения, за да могат да 
се справят с компютри 
и да говорят с внуци-
те в чужбина. Идея-
та е хората над 55 г. 
да придобият базис-
ни умения по компю-
търни технологии, за 
да се адаптират към 
т е х н о -
л о г и ч -
н а т а 
р е в о -
л ю ц и я 
и да не 
изоста-
ват от 
млада-
та ра-
б о т н а 
ръка.

Д е -
цата на 
м н о г о 
възрастни са в чуж-
бина и им изпращат 
модерни смартфони и 
таблети, за да могат да 
говорят и да им пра-
щат снимки. „Те обаче 
се притесняват да ги 
използват, защото са 
много далечни за тях”, 
обясни Любов Попова, 
която е шеф на дър-
жавното предприя-
тие „Българо-герман-

ски център за профе-
сионално обучение”.

Уроците ще дават 
на бабите умения как 
да си включат таблета 
или лаптопа, да про-
четат новините в ин-
тернет и да отварят и 
изпращат снимки.

Едва 22% от въз-
растните хора у нас 

имат достъп до мо-
дерни технологии и 
интернет. Докато в ос-
таналите държави от 
ЕС техният дял е над 
половината.

19 хил. безработни 
и неактивни хора са 
преминали през раз-
лични обучения в по-
следните 7 години, за 
да се преквалифици-
рат. Хората без ра-

бота, които искат да 
учат нов занаят, полу-
чават и стипендия от 
8 лева на ден. Освен 
разходите по курсо-
вете държавата пла-
ща и нощувка със за-
куска в общежития-
та на българо-герман-
ския център. Поема и 
транспорта до един 

от пе-
т т е 
ц е н -
т ъ -
ра за 
о б у -
чение 
в Па-
з а р -
д ж и к , 
П л е -
в е н , 
С т а -
ра За-
г о р а , 

Царево и Смолян.
За да се включи 

в квалификационен 
курс, безработният 
подава в бюрото по 
труда, където е ре-
гистриран, заявление 
по образец и копие 
от документа за за-
вършено образова-
ние. Документите се 
придвижват по слу-
жебен път.

Oт 2007 дo 2019 г. цeнaтa нa eлeĸтpичecĸaтa 
eнepгия e пocĸъпнaлa c 29%. Toвa пoĸaзвa aнaлиз 
нa Инcтитyтa зa eнepгиeн мeниджмънт (EMИ) 
зa тeндeнциитe нa eлeĸтpoeнepгийния пaзap 
y нac. Зa цeлтa нa aнaлизa oт инcтитyтa ca из-
пoлзвaли дaнни oт цeнoвитe peшeния нa KEBP 
зa peгyлaтopнa гoдинa c нaчaлo 1 юли. Спopeд 
дaннитe oт изcлeдвaнeтo пpeз пъpвaтa aнaли-
зиpaнa peгyлaтopнa гoдинa (юли 2007 - юни 2008) 
цeнaтa нa eлeĸтpичecĸaтa eнepгия нa peгyлиpa-
ния пaзap зa ĸлиeнти, пpиcъeдинeни ĸъм мpeжa 
ниcĸo нaпpeжeниe (дoмaĸинcтвa и дpeбeн бизнec), 
e билa 146 лв./MBтч c ДДC. Зa 12 гoдини цeнaтa e 
нapacнaлa c 29% - зa пepиoдa oт юли 2018 дo юни 
2019 г.  Един MBтч eнepгия зa cъщитe ĸлиeнти вeчe 
cтpyвa 188 лв. Aнaлизът ĸoнcтaтиpa, чe измeнe-
ниeтo нa цeнитe пpeз пepиoдa нe e eднoпocoчнo. 
Πpeз 2012 г. цeнитe дocтигaт 193,62 лв./MBтч. Cлeд 
тoвa цeнитe ce зaдъpжaт нa пo-ниcĸo нивo, ĸaтo в 
пepиoдa нa пocлeднaтa peгyлaтopнa гoдинa (юли 
2018 - юни 2019) ocтaвaт c 6 лв./MBтч. пoд цeни-
тe oт 2012 г.
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От стр. 1
Във военната сфе-

ра НАТО да бъде един-
ствен и доминиращ, 
осигуряващ възмож-
ности за грабеж на ре-
сурси навсякъде, къде-
то неразумни прави-
телства не желаят да 
подаряват или прода-
ват евтино петрол, газ 
и т. н. Оръжейните кон-
церни да бълват ракети 
и самолети и 

НОВИТЕ СЪЮЗНИЦИ
да ги купуват на изклю-
чително високи цени, 
завързани с късо въ-
же към фабриките за 
убийства. Известно е, 
че точно групата мили-
ардери от този отрасъл 
назначава – чрез избо-
ри, разбира се, прези-
дентите на САЩ и те 
им се отблагодаряват 
с малки и големи кон-
фликти и революции в 
Ирак, Афганистан, Ли-
бия, Сирия… Харчи се 
смъртоносна стока за 
милиарди, а на наив-
ните данъкоплатци се 
внушава, че дебне за-
плаха за демокрацията, 
че ще дойдат муджахи-
дини, руснаци, китай-
ци, ще им изпият ко-
ка-колата и затворят 
„Макдоналдс”-
ите. Ще ги на-
тикат в лагери и 
прочее глупос-
ти. Затова не роптаят 
за огромните отчисле-
ния от бюджета. Пен-
тагонът за 2019 г. раз-
полага със 725,5 млрд. 
долара, което преви-
шава онзи на братуш-
ките точно 15 пъти.

Предателството на 
Михаил Горбачов по-
стави началото на па-
дението. А то е по-
стоянно изнудване на 
некадърни послушни 
правителства и затъ-
ване по-дълбоко в тре-
савището на Запада, 
набутани в задния му 
двор. Няма да свързва-
ме нещата с африкан-
ската чума и поголов-
ното ликвидиране на 
домашните кочини от 
паникьосаната изпъл-
нителна власт. Но в Ев-
ропейския съюз все по-
ярко се откроява тен-
денцията да се дви-
жим на различни ско-
рости. Вишеградската 
четворка реагира и се 
разраства. Национали-
стите са във възход. 
Пожарникарят преми-
ер обаче хем се въз-
хищава на Орбан, хем 
се подмазва на Мер-
кел. Не може да схва-
не с еднопосочното си 
мислене, че немците с 
мирни цели реализи-
рат мечтата на лудия 
си фюрер да команд-
ват континента.

Едва ли има наше-
нец, който да не е на-
ясно, че за да ни изнуд-
ват да купим прослову-
тия несъществуващ из-
требител F-16, трябва-
ше да бъде обрулена 
армията до

БЕЗОБРАЗИЕ
Започна се с рязане-

то на ракети, подаря-
ване танкове на маке-
донците, продажба на 
оръжия на безценица. 
Какво е днес дередже-
то на въоръжените си-
ли? През 1989 г. лич-
ният състав е 108 хил. 
През 2014 г. (по-новите 
данни се крият) плате-
ните войници и офице-
ри са 26 хил. Танковете 
от 2200 са останали са-
мо 80. Артилерийски-
те системи от 1450 са 
се стопили на 96. Ко-
рабите на Военномор-
ския флот от 120 – на 6. 
Самолетите – от 260 на 
16 боеспособни. Вер-
толетите – от 43 на 6 
транспортни. Изчезна-
ли са 24 ракетни уста-
новки „Скъд”, както и 
осемте страховити „CC-
23”. Интересно е къде 
са отишли парите от 
търговията с огневата 
мощ на народната ар-
мия? Става дума за ми-
лиарди. За танк модел 
Т-55 либийци, иракча-
ни и т. н. плащаха меж-
ду 500 и 700 хил. дола-
ра за брой. По-нови-
те струваха до 1 млн. 
долара. За самолетите 

и ракетните установ-
ки въобще да не гово-
рим… Кой се облажи, 
обществото и най-вече 
бившите военни чакат 
отговор. Като не хра-
ним своите бранители 
на родината, плащаме 
такса от 1 972 620 лв. 
ежегодно!  Удовлетво-
ри ли се амбицията на 
Тръмп за преразпреде-
ляне финансовите те-
жести на колективната 
защита, сумата ще стиг-
не според експерти 4 
млрд. Кой с какво ни 
заплашва? Нямаме ли 
разположени на тери-
торията си американ-
ски подразделения с 
техните системи ПРО, 
насочени към Русия, не 
ще последва при евен-
туален конфликт отве-
тен удар. Харизахме 4 
бази безплатно. Янки-
те ползват полигони-
те и тормозят местно-
то население. В край-
на сметка 3 млрд. лв. 
внасяме авансово за 8 
изтребителя. Ако по-
добен подход не е из-
нудване, то тогава как-
во е?! 

За онези, които по-
стоянно дрънкат вре-
ли-некипели, че 45 го-
дини сме били в

„ОКУПАЦИЯ”
ще припомним: Черве-
ната армия не е раз-
полагала дългосрочно 
никакви свои сили у 
нас. Офицери помагаха 
до 1956 г. за изгражда-
нето на народната ар-
мия. Заминаха си по 
живо, по здраво, изпра-

тени с благодарност. 
Огромната част от оръ-
жието и техниката по-
лучавахме безплатно. 
Лицензите за заводи-
те в Сопот и Казанлък 
– също. Търгувахме с 
калашници и „Кинтекс” 
печелеше валута с ми-
лиони. „Подчинението” 
на Кремъл не се отра-
зяваше на благосъсто-
янието на населението. 
Нашият читател Дими-
тър Димитров от Русе, 
бивш национален със-
тезател по волейбол и 
създател на Независи-
ма партия на угнетени-
те, изпрати в редакци-
ята какво е могъл да 
си купи за 5 лв. през 
1958 г. Цитираме до-
словно: „55 топли ва-
рени геврека по 0,09 
лв. или 33 литра бен-
зин по 0,15 лв., 33 хляба 
по 0,15 лв., 125 билета 
за градския транспорт 
по 0,04 лв., 125 вестни-
ка по 0,04 лв. …”

Тринадесет години 
след „преврата” на ко-
мунистите, пъшкайки 
под „съветски ботуш”, 
нито едно селце не ос-
тана без електрифика-
ция. Образователната 
система обхвана 96% 
от децата. Разкрити са 

медицински пунктове 
навсякъде, където жи-
телите са повече от 500. 
Строяха се язовири, пъ-
тища, мостове, но соци-
алните ангажименти на 
държавата бяха воде-
щи. Просперитетът бе 
факт, което не може 
да се твърди за 30-го-
дишния преход от со-
циализъм към капита-
лизъм. Дванадесета го-
дина сме член на ЕС и 
какво от това? Две пе-
тилетки управлява ГЕРБ 
и ни докара до показа-
теля смъртност на вто-
ро място в света след 
Лесото! У нас се раждат 
65 хил. бебета годишно 
и умират 112 хил. души. 
Причините за ниската 
раждаемост и високата 
смъртност са отчаяние-
то, несигурността, чув-
ството за несправедли-
вост, мизерията. Орга-
низация с около 380 
професионалисти жур-
налисти от 76 държави 
се е заела да разкрие 
грубите злоупотреби на 
управници от новите 
демокрации, отразява-
щи се зле на обикно-
вените хора. Публику-
вани са

„ДОСИЕТА ОТ РАЯ”
за присвоени пари, тру-
пащи се в сметки на Кай-
маните и в други оф-
шорни зони по остро-
вите в Карибско море. 
Става дума за милиарди 
в акции. Б. Борисов не е 
подминат без внимание. 
Притеснен е дори пре-
зидентът Макрон. При 
срещата на двамата, не-
отразена от подмазва-
ческите медии, той в 
прав текст е направил 
забележка на Б. Бори-
сов, че нашенските оли-
гарси трябва да се ук-
ротят, която е показана 
в репортажи от някол-
ко френски телевизии. 
Подчертани са думите, 
че не е нормално да си 
премиер на най-бедната 
държава в съюза, а име-
то ти да се разнася из 
фейсбук с обвинения за 
притежание на милиар-
ди долари. Дали е така, 
не можем да твърдим. 
Но службите, задълже-
ни да проверят подоб-
на информация в соци-
алната мрежа, няма да 
го сторят, защото ше-
фовете им са назнача-
вани от Борисов и му 
служат вярно. 

Изнудването е под-
ход към уязвими ли-

дери. ЦРУ не-
еднократно 
е обявявало 
кой какъв е 

в нашенската политиче-
ска върхушка. Послед-
ствията са никакви. Гар-
ван гарвану око не ва-
ди. А и главния проку-
рор си го избра преми-
ерът, който най-много 
се страхува от незави-
сим, безпристрастен и 
честен републикански 
обвинител. Правител-
ството ни официално е 
обявено от Брюксел за 
неспособно да се спра-
ви с корупцията в стра-
ната. За бедността да не 
говорим! Тя въобще не 
е проблем на кабинета. 
Битката е да се оцелее 
колкото се може пове-
че. Всеки ден някакви 
пари се отклоняват и 
отиват в тайни влого-
ве и имоти на този или 
онзи, пряко свързан с 
власт та. Последствията 
от странните решения 
на Бойковия парламент 
и неизгодните сделки 
са на наш гръб. Откло-
няваните 11 млрд. лв. 
годишно, отразени в 
доклад на съответно-
то изследване и посо-
чени в различни доку-
менти на американски 
и европейски агенции, 
не са опровергани. 

Край на договора
за ракетите

коментираме

4 Политика Общество

На 2 август спря да съществува договорът 
за ликвидиране на ракети със среден обсег на 
действие. Той бе подписан на 8 декември 1987 
г. във Вашингтон от държавните ръководители 
на САЩ и СССР Роналд Рейгън и Михаил Горба-
чов в опит да се подобрят отношенията между 
двете страни в последните години на Студена-
та война. Договорът налага забрана на двете 
страни да разполагат наземни крилати ракети, 
които могат да достигнат цели в обхват от 500 
до 5500 км. Той обаче не забранява на Москва 
и Вашингтон да разработват крилати ракети, 
които могат да се изстрелват от въздух или от 
морски установки. 

Споразумението между двете страни се смя-
таше за гаранция срещу ядреното въоръжава-

не. Краят му обаче създава сериозна опасност 
от срив в политиката за възпиране от разра-
ботване и употреба на ядрен арсенал, за чие-
то въвеждане бяха нужни десетилетия. 

Повод за възникналото напрежение между 
Москва и Вашингтон бе демонстрацията на но-
вата руска крилата ракета SM729. Руските вла-
сти са категорични, че тя има максимален об-
сег от 480 км и не нарушава договора от 1987 г. 
САЩ обаче смятат, че официалните данни са 
значително занижени и обсегът е най-малко 
2600 км, което означава, че ракетите от този 
тип имат потенциал да поразят почти всяка ев-
ропейска столица.

Още през октомври 2018 г. Доналд Тръмп 
обяви, че САЩ ще се оттеглят от договора, ако 
в срок от 60 дни – до 2 февруари, Русия не 
се върне към изпълнение на условията. Пре-
дупреждението сложи началото на серия от 
спешни преговори между двете столици в опит 
за възстановяване на нормалните отношения. 
Страните обаче така и не постигнаха споразу-
мение, за да се стигне до окончателното лик-
видиране на договора на 2 август.

Светът не може да не е притеснен от подо-
бен развой на двустранните отношения между 
САЩ и Русия. Бившият координатор на програ-
мата за ограничаване на ядрения арсенал към 
Държавния департамент Бони Дженкинс по-
сочва, че благодарение на договора от 1987 г. 
са унищожени общо 2692 ракети. „Вместо да 
подчертаваме това постижение, сега отваряме 
възможността за нова надпревара във въоръ-
жаването, като премахваме ограниченията, на-
ложени от договора. Това е поредна стъпка на-
зад в отношенията с Русия”, предупреждава тя.

Критиката й съвпада с основните съображе-
ния на общността за ядрено възпиране: колко-
то по-малко бариери има пред Русия и САЩ, 
толкова по-голяма е опасността от ескалация 
във въоръжаването до момент, в който напре-
жението между двете страни доведе до пряка 
заплаха от ядрен сблъсък.

Русия не е единствената грижа на Пентаго-
на. Военното ведомство предупреди, че Китай 
подобрява изключително бързо своя ракетен 
арсенал, което може да доведе до затруднения  
за американските бойни кораби при доближа-
ване до крайбрежието на страната при евенту-
ален военен конфликт.

Дали ходът на Тръмп да обяви договора от 
1987 г. за мъртъв е хитра стъпка напред в ге-
ополитически план, или е първа крачка към яд-
рен апокалипсис в необозримо бъдеще, никой 
не може да предвиди.

Цветан илиЕв 

Изнудване

нещата няма да се оправят, докато не из-
вършим категорична промяна и не си получат 
заслуженото некадърниците, които три ман-
дата не можаха да ни мръднат от последното 
място в еС, нито да ни вкарат в шенгенското 
пространство и да поставят точка на еже-
годния мониторинг на комисарите от Брюк-
сел, показващ недостатъците. 

от пенсионерските бюлетини зависи какво 
ще се случи на предстоящите местни избори 
и още повече на парламентарните. нека не го 
забравяме! Петьо ДаФинкиЧЕв
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Да помогнеш в беда

Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да 

споделя мислите си по 
някои наболели въпро-
си. Преди време преми-
ерът Бойко Борисов се 
обърна към български-
те граждани да ги пре-
дупреди, че опозиция-
та „въвежда пълзяща 
диктатура”. Отно-
во станахме  извест-
ни с това обръщение, 
тъй като светът до-
сега не познава тако-
ва уникално явление! 
Как не му идва на ума, 
че тя не може да съз-
даде диктатура, тъй 
като не управлява си-
ловите и контролни 
структури на страна-
та?! В тази връзка не-
безизвестната  Рене-
та Инджова коменти-
ра иронично и лаконич-
но в едно телевизион-
но предаване, че „това 
се отнася за него”. Ев-
гений Дайнов скоро пи-
са, че „живеем във фео-
дална държава”. Аз бих 
добавил, че феодализ-
мът е на пясъчна ос-
нова. Защото под дик-
татурата на атлан-
тика Бойко Борисов 
се срина държавност-
та, върховенството 
на закона, сигурнос-
тта на гражданите, 
здравеопазването и 
т. н. Хората живеят в 
страх,  стрес, недои-
мък и несигурност. 

Върлуват мароде-
ри, измамници, убий-
ци и алчни кадри. Ди-
алектиката е Мишо 
Бирата гейт, кумгейт, 
суджукгейт, апарта-
ментгейт, европари 

за селските райони – 
вложени в скъпостру-
ващи лични свъртали-
ща на властимащите, 
и т. н.

Според г-жа Зайкова 
от КНСБ 50% от при-
ходите на държава-
та идват от потреб-
лението. За 10 годи-
ни управление на ГЕРБ 
страната са напусна-
ли около 3 млн. рабо-
тоспособни граждани. 
За същия период цени-
те на хранителните 
продукти са повишени 
с 41%. Над 36% от на-
селението е в бедност, 

училища и болници се 
затварят, България е 
на 111-о място в све-
та по свобода на сло-
вото и печата и т. н. 

Всичко потъва ка-
то вода в пясък, а „на-
чалника” се възхища-
ва: „Държавата е ста-
билна!” Отново според 
Ренета Инджова „дър-
жавата е в катастро-
фа”, а според академик 
Петър Иванов „държа-
вата е в кома”! Изчез-
ва българската нация, 
моралът се замести 
от абсолютен стре-
меж за пари, култура-
та линее, ренегати са 

на почит и уважение. 
Феодалната дикта-

тура вилнее и се за-
дълбочава. През по-
следните две години 
почти няма ден, вклю-
чително и по време 
на европредседател-
ството, да няма про-
тести от недоволни 
граждани, основно от 
ниското възнагражде-
ние, което получават, 
и постоянното нара-
стване цените на го-
рива, вода, газ и храни-
телни стоки. За да ус-
мири протестиращи-
те, „бащата на наци-

ята” раздаде десетки 
милиони левове на по-
лицаи, учители, лека-
ри, медицински сестри 
и болници. Това разда-
ване доведе до парадо-
кса, че един учител взе-
ма по-голяма заплата 
от професор. Бълга-
рия се обезлюдява, на-
цията умира, общест-
вената система се ру-
ши, върховенството 
на закона е мит, здра-
веопазването е тър-
говия! Според Стефан 
Софиянски, Ренета Ин-
джова, Васил Василев и 
други, за да грее като 
слънце диктатурата, 

се назначават нека-
дърни и случайни хо-
ра на висши държавни 
длъжности. Наскоро 
излезе информация за 
746 къщи за гости, по-
строени със средства 
по европейски програ-
ми. Парите са раздава-
ни именно от такива 
висши служители, без 
да бъде упражнен впо-
следствие необходи-
мият контрол. 

Премиерът Борисов 
има и една друга так-
тика - предварител-
но нарежда на своите 
подчинени какви реше-
ния да вземат, а после 
и кой да си подаде ос-

тавката. Цел-
та на всичко 
това е да хвър-
ли пепел в очи-
те на хората, 
че води борба 
с корупцията. 
И сега, като се 
върна много 
години назад в 
историята, се 
сещам колко е 
бил прав Кон-
стантин Ире-
чек, за да каже: 
„Българите са 
бивши, насто-
ящи и бъдещи 
министри!” За 

десет години управле-
ние Бойко Борисов до-
каза, че всеки хванат 
от улицата може да 
бъде министър.

Ако ние като обще-
ство не се вземем в ръ-
це и не покажем червен 
картон на тази прес-
тъпна шайка час по-
скоро - и Бог не може 
да спаси България!

  Митко  гълъБов 
– член на иБ 

и председател 
на общинската 

организация на                                                       
ПП ”ДрП  

Българската пролет”-  
севлиево

ното добро 
с т о р и л а 
след един 
обяд в за-
ведение на 
бул. "Риш-
ки проход". 
Само на две 
крачки от 
вратата, на 
т р о т о а р а , 
забелязала 
п о р т ф е й -
ла. Вътре 
имало мно-
го навити 

банкноти по 50 лв., как-
то и лична карта. Реши-
ла, че е възможно при-
тежателят да е вътре 
в заведението, но нито 
един от присъстващите 
не приличал на Н.Ц. от 
снимката в документа. 
Тогава решила да по-
звъни на познат поли-
цай. Още докато два-
мата коментирали слу-
чая, Звезди видяла да 
се приближава забър-

га си отново попадна-
ли на забравен порт-
фейл на пейка в парк 
"Студентски". Докато 
пробвали да търсят 
разсеяната собстве-
ничка, минал половин 
час и тя също се поя-
вила. Звезди обяснява, 
че знае какво е да за-
губиш - преди време 

джиесемът й останал 
в заведение, но серви-
тьорката се обадила на 

С кофа лепило и мистрия кметът на селото 
Давид Петров поради липса на майстори преди вре-
ме облицова стълбището на кметството.

Марин БурТов, 
с. славовица, община Долна Митрополия

Млади приятелю, об-
ръща се към главния ре-
дактор на в. „Пенсионе-
ри” дядо Борис Гърнев 
от дом „илинден” в с. 
Бойково. В писмото си 
той иска помощ за ут-
върждаване на Съюза на 
ветераните от вой-
ните и съществуване-
то му в бъдеще. Посоч-
ва, че най-добре той функционира в община Хиса-
ря, а градоначалниците на София и Пловдив враж-
дуват с ветераните.

Георги Петров от Пловдив пък ни пише по по-
вод наш материал, свързан с идеята да се въведе 
отново ергенски данък. Той ни информира, че то-
ва е нелепо, и посочва собствената си съдба -пла-
щал е цели 26 г. този данък и пита къде са оти-
шли тези пари.

Цветанка маркова от с. рогозен ни информи-
ра за лошия живот на пенсионерите в Северозапа-
да, изпаднали благодарение на лошото управление 
в България под прага на бедността.

Шуменец из-
пуснал наско-
ро портфейл с 

пари и документи, но 
имал щастието първа 
да го намери библио-
текарката на СУ "Йо-
ан Екзарх Български" 
Звезделина Цветкова. 
Звезди не е от хората, 
които искат да са цен-
тър на внимание. По-
вече й допада да пише 
за успехите на учени-

ците, поддържа лична-
та фейсбук страница на 
гимназията и наскоро 
беше описала доблест-
ната постъпка на три 
момчета, които също 
върнали пари. 

 "Намериш ли не-
що чуждо, най-естест-
веното е да потърсиш 
собственика му, не за 
първи път го правя 
аз и семейството ми”, 
споделя тя. Послед-

зан мъж и разпозна-
ла притежателя на лич-
ната карта. Шуменецът 
бил безкрайно благо-
дарен, че портфейлът 
му е попаднал в ръце-
те на честен човек. Ис-
кал да се отблагодари 
и подал банкнота. "До-
ри не я погледнах, ка-
зах му да се почерпи с 

близките си за щастли-
вата развръзка", разказ-
ва Звезделина. 

В началото на годи-
ната заедно със съпру-

майка й по списъка с 
телефонните номера 
и го предала съвсeм 
честно. 

„Стореното от мен 
е най-естествена чо-
вешка реакция - да 
помогнеш в беда, 
да бъдеш съпричас-
тен са все неща, на 
които ни учат вкъ-
щи и в училище още 
в най-ранна детска 
възраст. Ако все пак 
има човек или хора, 
които биха задържа-
ли намерена чужда 
вещ, то аз не им за-
виждам, защото да се 
живее с угризенията 
на съвестта е огро-
мно бреме. Убедена 
съм, че моите при-
ятели и колеги биха 
постъпили по същия 
начин и това ме пра-
ви щастлив човек”, 
казва Звезди.

Да кМЕТуваШ и слугуваШ

ДоБри ДеЛа
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От стр. 1
Самият Славейков 

– издател, съставител, 
редактор и по всяка 
вероятност единстве-
ният автор на мате-
риалите в „Ружица“, 
изтъква, че целта на 
списанието е „да спо-
могне колко годе за 
по-бързото развива-
не и унапредване и 
на нежния пол между 
нас българите“.

В книжка първа 
уводната статия е оза-
главена „По възпита-
нието на жените“. В 
нея се изтъква, че „мъ-
жът става за през всич-
кия си живот такъв, ка-
къвто би го направила 
жената, или като май-
ка или като съпруга“. 
Авторът подчертава, 
че възпитанието на 
женския пол у нас е 
занемарено и макар 
да се забелязва едно 
пробуждане в народа, 
то с нищо не е допри-
несло за напредване-
то на женското обу-
чение. „Как може да 
се развива правилно 
жената, когато тя стои 
настрана от обществе-
ния живот и не може 
да развие умствените 
и нравствените сили, 
с които природата я е 
дарила.“

миране и неприлично-
то обличане. С типичен 
за него език – точен и 
злъчен, заявява, че така-
ва жена е „смешно позо-
рище“, защото „прили-
ча на маймуната, която 
иска да се преструва на 
кокона“. И продължава: 
„Смешно е човек да гле-
да някоя попреминала 
40-те години жена в къ-
са рокля да тръгне по 
пътя щръклясала и за-
къдрила пробелялата 
си вече коса.“

Ето защо той призо-
вава към умереност във 
всичко, тъй като душев-
ната хубост и сила е по-
яка от телесната.

В първата книжка ав-
торът дава четири пра-
вила за запазване на ко-
жата. Тя трябва да се ма-
же с дървено масло или 
с мляко. Освен това все-
ки е длъжен да се къ-
пе в студена вода – през 
лятото ежедневно, като 
„младите и мършавите 
след пладне, а стари-
те и дебелите — преди 
пладне“, през зимата – 
2-3 пъти в месеца в каца 
с температура на водата 
25 градуса. Лицето също 
трябва да се мие всеки 
ден със студена вода. Не 

на жена да бъде пес-
телива, защото „с две 
бодвания на иглата се 
закърпва дрехата, с 
малко вар се белос-
ва къщата, една па-
ра ражда меджидие 
(турска монета)“.

А накрая авторът 
дава един афоризъм – 
оженването се ражда 
от залюбването, както 
оцетът от виното.

И макар да е имал 
намерението да про-
дължи издаването на 
„Ружица“, книжка вто-
ра е последна. Петко 
Р. Славейков е в от-
чаяние, защото около 
стотина спомощество-
ватели не са се обади-
ли, а едва десетина са 
платили книжките. Ня-
ма пари за хартия, а то-
ва е „и срамно, и жал-
ко, но истинно е“. Въ-
преки това Славейков 
търси начини да изда-
де 3-и и 4-и брой на 
списанието. Апелира 
към българския не-
жен пол да „покаже и 
той от своя страна ед-
но по-голямо честолю-
бие за поддържането 
му“. Но, уви…

 Според Славейков 
предопределението на 
жената по онова вре-
ме е да бъде добра съ-
пруга, майка и домаки-
ня. Затова и обучение-
то й трябва да се със-
тои от три неща – „пър-
во от добра практика 

(опитност) в живота и 
в къщното икономиче-
ско образование, т. е. 
от всичките знания на 
домашната икономия, 
второ – от религиозно 
и нравствено образова-
ние и трето – от умстве-
но развитие.“ В статия-
та той прави паралел с 
възпитанието на англи-
чанките и „немцойките“, 
от които трябвало да се 
поучи тогавашната бъл-

на последно място авто-
рът поставя и редовно-
то преобличане.

Славейков отбелязва, 
че според проучването 
на д-р Старк от Шотлан-
дия неженените умират 
по-често от женените. 
Не пропуска да даде и 
една препоръка: За да 
бъде съпружеският жи-
вот дълъг и щастлив, мъ-
жът трябва да мисли, че 
на света има само една 
добра жена и това е не-
говата, а съпругата - че 
няма по-добър мъж от 
нейния.

С няколко месеца за-
къснение се появява и 
втората книжка от „Ру-
жица или ред книжки 
за жените“. И в нея Пе-
тко Славейков отново 
набляга на нуждата за 
възпитанието на бъл-
гарката. Той не е съ-
гласен с онези, които 
твърдят, че жената не 
трябва да бъде учена. 
Напротив, авторът-ре-
дактор е за обучение, 
но обучение целенасо-
чено, което ще я уле-
сни в бъдещия й семе-
ен живот. Според не-
го много е важно ед-

гарка. Разкрил още в на-
чалото своите възгледи 
за развитието и мястото 
на жената в общество-
то, съставителят отделя 
внимание и на въпроса 
„Кога е жената хубави-
ца?“ И веднага добавя, 
че винаги има два про-

тивоположни отгово-
ра – мъжете смятат, че 
една жена е „лепотна“, 
когато притежава до-
бри качества, а нежни-
ят пол обратно – жената 
е хубава, ако е напудре-
на и се носи по модата, 
като умее да се „влада 
по етикецията или как-
то алафрангата го каз-
ват бон тон“.

Славейков се обявява 
против неумелото гри-
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Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

За вашата трапеза
 Ново изследване доказва, че 

бабите и дядовците, които ре-
довно отделят време на своите 
любими внуци, живеят по-дъл-
го.   Изследователите се упо-
вават на резултатите от бер-
линско проучване, изследващо 
застаряването на населението. 
 Данните обхващат период от 20 
години. Разгледани са здравни-
те досиета на над 500 пациенти 
на възраст над 70 години.

  Оказва се, че онези, които се 
грижат по-често за своите вну-
ци, имат до 37% по-висок шанс 
да доживеят дълбоки старини.

 Ново изследване доказва, че 
бабите и дядовците, които ре-
довно отделят време на своите 
любими внуци, живеят по-дъл-
го.   Изследователите се упо-

застаряването на населението. 

Внуците удължават живота

СÏÀÃÅти С дОÌÀти
 Продукти: 200 г спа-

гети, 500 г домати, 1 с. 
л. доматен концентрат, 1 
малък патладжан, ½ мал-
ка глава лук, 2 скилидки 
чесън, 2-3 стръка боси-
лек, 1 с. л. риган, 1-2 щип-
ки черен пипер, 3-4 с. л. 
зехтин, 1 с. л. каперси, 
1 с. л. захар, 3 с. л. пар-
мезан на прах + на люс-
пи за поръсване накрая, 
сол на вкус.

 Приготвяне: Запър-
жете за 5 минути в зех-
тин ситно накълцаните 
лук и чесън. Добавете 
патладжана, нарязан на 
малки парченца, и след 
3-4 минути сложете обе-
лените и смлени домати 
заедно с доматения кон-
центрат и захарта, след 
което подправете с 1 
стрък ситно скълцан бо-
силек, ригана, черен пи-
пер и сол и гответе под 
капак 45 минути на слаб 
огън. Поддържайте со-
са горещ, докато пригот-
вите спагетите. Сварете 
ги според указанията на 
пакета. Когато са готови, 
ги изваждайте с подхо-
дящ прибор за паста и 
ги пускайте в доматения 
сос, като увеличите огъ-
ня. Сложете и малко во-
да от варенето на спа-
гетите, за да сгъсти още 
соса благодарение на 
нишестето в нея. Когато 

течността се редуцира, 
сложете пармезана на 
прах според предпочи-
танията си. Прибавете 
и каперсите - цели или 
ситно скълцани. Разтър-
сете няколко пъти съда, 
за да се смесят спагети-
те с доматения сос.

 Разпределете ясти-
ето на порции и върху 
всяка сложете парме-
зан на люспи и стръко-
ве пресен босилек.

дОÌÀтÅÍÀ КрÅÌСуÏÀ
 Продукти: 1 кг до-

мати, 3-4 с. л. зехтин, 1 
глава лук, 3 скилидки 
чесън, 1-2 с. л. насит-
нен магданоз, 2 с. л. на-
ситнен пресен босилек, 
2 с. л. масло, черен пи-
пер, сол.

 Приготвяне: Лукът и 
чесънът се обелват и се 
нарязват на ситно. Заду-
шават се в зехтина в тен-
джерата, в която ще се 
готви супата. Доматите 
се измиват, обелват се и 
се настъргват през сит-
но ренде. Прибавят се 
към лука. След 7-8 ми-
нути се сипва 1 литър 
гореща вода. Супата се 
подправя със сол и че-
рен пипер на вкус. Вари 
се на слаб котлон около 
час, после се дърпа от 
огъня, подправя се със 
ситно нарязаните маг-
даноз и босилек и се па-
сира. Прибавя се масло-
то и се разбърква. Сер-
вира се с листенца пре-
сен босилек и препече-
ни филийки хляб, овку-
сени със сол, масло и 
магданоз.

децата и редуцирането на стреса, 
водещ до по-висок риск от преж-
девременна смъртност.  Колкото 
по-дълго бабите и дядовците се 
грижат за малките си наследни-

ци, толкова по-малко стрес се на-
трупва в организма им, а както 
е известно, стресът причиня-
ва сериозни заболявания ка-
то сърдечно-съдови пробле-
ми, високо кръвно налягане, 

диабет – всички те са свърза-
ни с повишен риск за живота в 

напреднала възраст.  Но това не 
е всичко. Учените установили, че 
не само кръвната връзка играе ва-
жна роля. Възрастните хора, гри-
жещи се за чужди деца, също са 
изпитвали подобни ползи.

 Всеки дом има своята характерна миризма. Ве-
роятно повечето от вас са забелязали това. Лоши-
те миризми обаче лесно нападат жилището, в кое-
то живеем. Те са навсякъде и е трудно да ги неутра-
лизираме само с проветряване. Вместо да купувате 
вредни ароматизиращи аерозоли, предизвикващи 
алергични реакции, вижте как можете да арома-
тизирате дома си по натурален начин.

 лиМон и роЗМарин
Накарайте дома си да ухае пленител-

но на свеж лимон и розмарин. За целта 
напълнете бурканче с вода, прясно изце-
ден лимонов сок и стръкчета розмарин. 
Добавете течна ванилия и резени крас-
тавица. Поставете бурканчето на удоб-
но място, така че да разпръсква аромат. 
Можете да поставите в него и дървени 
клечки, които допълнително да излъч-
ват аромата.

лЮлЯк
Кой не обича пленяващия аро-

мат на люляк през пролетта! За да го 
внесете в дома си, направете дома-
шен ароматизатор с люляк. Смесете 
вода и водка в съотношение 1:1. Кап-
нете 12 капки етерично масло от люляк в сме-
ста. Излейте я в бурканче. В него поставете 3-4 

дървени клечки, които да разпръскват аромата.
ДоМаШЕн ПълнЕЖ 

За ЕлЕкТриЧЕски ароМаТиЗаТор 
 Ако имате електрически ароматизатор, но пъл-

нителят му е свършил, направете си свой. За целта 
отворете контейнера. Налейте в него 1/3 етерично 
масло по избор. Останалото допълнете с вода. За-

пушете отново с фабричната тапа. Разклатете до-
бре и включете в контакта.

 Íакараéте дома да óõае прекрасно

  Според учени от клиниката 
в Кливланд съществува връзка 
между отдаването на грижи към 

Списание „ружица“
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ПЕТък, 16 авгусТ 
6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Жребият
13:25 Бързо, лесно, вкусно
13:55 Малки истории
14:55 Сафарито на Скаут
15:20 Приключенията на гор-

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

край 7
18:50 Чуй Земята
19:00 Търсачи на реликви 3
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини

20:40 Раят на дамите
21:40 Нощният управител
22:25 Какво ще се случи
22:50 Частните музеи на Чехия
23:00 По света и у нас
23:30 Live in Sofia - концерт 

на Интелиджънт мюзик 
проджект и Врабевски 
супер бенд

0:35 Смъртоносен противник
2:25 История.bg
3:25 Нощният управител
4:20 Чуй Земята
4:30 Какво ще се случи
5:00 Днес и утре
5:30 България от край до 

край 7
съБоТа, 17 авгусТ 

6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд “Кунг-фу”
7:15 Магьосници
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Венецът на Св. Йоан
10:40 Културното наследство 

на България 2
11:05 Туризъм.бг /най-добро-

то/
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди /най-доброто/

13:00 Иде нашенската музика с 
Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев /най-доброто/         

15:00 Господин Селфридж
16:35 Националните съкрови-

ща на Чехия: Карлщейн
17:00 Срещи на първия ред: 

Теодора Димова с братя 
Миладинови

17:30 Джинс
18:00 Извън играта
18:45 Войните на Наполеон в 

Русия
19:45 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Бекасин
22:30 По света и у нас
22:45 Студио “Х”: Кръгът Блеч-

ли 
23:35 Да живееш и да умреш
1:05 Войните на Наполеон в 

Русия
2:00 Господин Селфридж
3:45 Извън играта
4:30 Бразди /най-доброто/
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ  
6:00 Внимание, роботика
6:25 Диноотряд “Кунг-фу”
7:15 Магьосници
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Дъщерята на жрицата
10:35 Културното наследство 

на България 2
11:05 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Горяни
14:00 Библиотеката
15:00 Мера според мера
16:45 Кадифе 4
18:00 Джаз фестивал в Мон-

трьо “Микстейп”
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Войните на Наполеон в 

Русия
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Фалшива свобода
22:15 По света и у нас
22:30 Нежна кожа
0:25 Войните на Наполеон в 

Русия
1:15 Бекасин
3:00 Студио “Х”: Кръгът Блеч-

ли 
3:45 Кадифе 4
4:55 Вяра и общество с Горан 

Благоев   
5:55 Телепазарен прозорец

ПонЕДЕлник, 19 авгусТ
6:10 Търсачи на реликви 3
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Жребият
13:25 Бързо, лесно, вкусно
13:50 Малки истории
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 По следите на капитан 

Грант
15:30 Приключенията на гор-

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

край 7
18:50 Чуй Земята
19:00 Търсачи на реликви 3
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини

20:40 Раят на дамите
21:40 Нощният управител 
22:30 Какво ще се случи
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл
0:15 История.bg
1:15 Малки истории
2:15 Нощният управител 
3:10 Чуй Земята
3:20 Какво ще се случи
3:45 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Законът на Дойл
5:25 България от край до 

край 7
5:55 Телепазарен прозорец 

вТорник, 20 авгусТ 
6:10 Търсачи на реликви 3
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Жребият
13:30 Бързо, лесно, вкусно
13:55 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец
14:25 Златно сърце
15:20 Приключенията на гор-

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

край 7
18:50 Чуй Земята
19:00 Търсачи на реликви 3
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Раят на дамите
21:40 Нощният управител 
22:30 Какво ще се случи
23:00 По света и у нас

23:30 Законът на Дойл
0:15 История.bg
1:15 Туризъм.бг /най-добро-

то/
2:15 Нощният управител 
3:10 Чуй Земята
3:20 Какво ще се случи
3:45 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Законът на Дойл
5:25 България от край до 

край 7
5:55 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 21 авгусТ 
6:10 Търсачи на реликви 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:50 Раят на дамите
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Константин Философ
13:30 Бързо, лесно, вкусно
13:55 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Златно сърце
15:20 Приключенията на гор-

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

край 7
18:50 Чуй Земята
19:00 Търсачи на реликви 3
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Раят на дамите
21:40 Нощният управител 
22:30 Какво ще се случи
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл
0:15 История.bg
1:20 Библиотеката

2:20 Нощният управител 
3:15 Какво ще се случи
3:40 Туристически маршрути
4:10 Изкуството на 21 век
4:40 Законът на Дойл
5:25 България от край до 

край 7
5:55 Телепазарен прозорец 

ЧЕТвърТък, 22 авгусТ 
6:10 Търсачи на реликви 3
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Раят на дамите
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Константин Философ
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:10 Телепазарен прозорец 
14:25 Златно сърце
15:20 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:15 Антарктика
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Търсачи на реликви 3
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:40 Семейство Даръл 3
21:30 Нощният управител 
22:20 Какво ще се случи
23:00 По света и у нас
23:30 Законът на Дойл
0:15 История.bg
1:15 Отблизо с Мира
2:10 Нощният управител 
3:05 Чуй Земята
3:15 Какво ще се случи
3:40 Днес и утре
4:10 Извън играта
4:55 Законът на Дойл

ПЕТък, 16 авгусТ 
6:00 Къщата на думите
6:30 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

7:30 Бързо, лесно, вкусно 
8:00 Откакто свят светува 

избрано    
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Дом за нашите деца
10:50 Натисни F1
11:00 Часът на зрителите
11:30 Джинс
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев най-доброто 
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура 

избрано
15:00 До Европа и напред 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 1014 - последната година 

на Самуил
19:10 10 000 крачки                 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Музика, музика...
20:50 Многоликата Япония: 

Земята е само една
21:10 Младите иноватори       
21:40 В близък план                 
22:10 Брат за брата
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на Васил 

Петров: “В памет на Ал 
Жиро”

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

Благоев най-доброто
2:05 Библиотеката
3:05 Откакто свят светува 

избрано    
3:35 В близък план
4:05 Първият прозорец
4:35 Многоликата Япония: 

Земята е само една
5:00 До Европа и напред 
5:30 Пътувай с БНТ 2

съБоТа, 17 авгусТ 
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите   

избрано 
7:00 Ян Бибиян
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата избрано      
9:15 Олтарите на България
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев най-доброто 
10:30 Откакто свят светува 

избрано
11:00 Пазители на традициите   

избрано 
11:30 Време за губене избрано
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция избрано                       
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм избрано       
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Десницата на Свети Иван
15:55 Имало едно време един 

уестърн
17:30 На опера с БНТ 2: “Мария 

от Буенос Айрес”
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм  избрано 
20:00 Музика, музика...
20:30 Патерсън
22:30 По света и у нас
22:45 Концерт на Теодосий 

Спасов и Влатко Стефа-
новски

0:00 Добър ден с БНТ 2
1:00 Вечната музика
1:30 Време за губене
2:00 Южни хроники: Зад кули-

сите
2:25 Патерсън
4:20 Янка Рупкина - животът 

на една певица
4:50 Рецепта за култура 
5:40 Многоликата Япония: 

Земята е само една
нЕДЕлЯ, 18 авгусТ 

6:00 Време за губене избрано 
6:25 Откакто свят светува 

избрано
6:55 Малкият рицар Тренк
8:15 Приключенията на гор-

ските мечоци
8:30 По света и у нас
9:00 Божествена комедия
10:15 Моят собствен кон
10:30 Домът на вярата   избра-

но            
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на Габриела 

Георгиева сопрано и 
Григор Паликаров пиано

13:30 Изкуството на 21 век
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред 
15:30 №1 Туризмът: По пътища-

та на виното
16:00 Черно-бяло кино: “Мъже 

в командировка” 
17:30 Опера на открито
18:00 Шифт
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори       
19:30 Откакто свят светува  

избрано     
20:00 Киара Панкалди Италия, 

Франк Соливан САЩ и 
Гердбенд Германия

21:05 “Лучия Ди Ламермур” 
- опера от Гаетано До-
ницети от фестивала 
“Моцартови празници”

22:15 По света и у нас
22:30 Изкуството на 21 век
23:00 Добър ден с БНТ 2
0:00 Джинс
0:30 Десницата на Свети Иван
1:30 Музика, музика...

2:00 Репетиция избрано                       
2:30 Пътешествия
3:00 Младите иноватори       
3:30 Арт стрийм избрано                       
4:00 №1 Туризмът: По пътища-

та на виното
4:30 Вечната музика
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути

ПонЕДЕлник, 19 авгусТ
6:00 Къщата на думите
6:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/ 
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Малта - морският кръс-

топът на Европа
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Дом за нашите деца: Вре-

ме за път
10:50 Европейски маршрути
11:00 Знание.БГ 
11:30 Домът на вярата 
12:00 По света и у нас
12:30 Туризъм.бг /най-добро-

то/
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция 
15:00 Южни хроники: Зад кули-

сите
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:50 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция 
20:40 В близък план 
21:10 Зачеркнатият класик
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред 
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на Габриела 

Георгиева /сопрано/ и 
Григор Паликаров /пиа-
но/

0:30 Натисни F1
0:45 Знание.БГ 
1:15 60 минути за култура 
2:15 Репетиция 
2:45 Олтарите на България
2:55 Златни ръце
3:05 Домът на вярата 
3:35 Младите иноватори 
4:05 Часът на зрителите
4:35 Библиотеката
5:35 Пътувай с БНТ 2

вТорник, 20 авгусТ 
6:00 Къщата на думите
6:30 Туризъм.бг /най-добро-

то/
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Живота си Голгота тя 

превърна в песен
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред 
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ 
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:20 Златни ръце
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура 
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Къщата на думите
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:25 На опера с БНТ 2: “Мария 

от Буенос Айрес”
20:55 Многоликата Япония: 

Земята е само една

21:15 История.bg
22:15 Брат за брата 
23:00 По света и у нас
23:30 Град Кът Банк
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ 
1:45 60 минути за култура 
2:40 Опера на открито
3:10 Град Кът Банк
4:40 Библиотеката
5:40 Пътувай с БНТ 2: Етно

срЯДа, 21 авгусТ 
6:10 Къщата на думите
6:35 Рецепта за култура 
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Неповторимото: Ангел 

Каралийчев
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:50 Дом за нашите деца: Вре-

ме за път
11:00 Знание.БГ 
11:30 Младите иноватори 
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата 
13:00 Репетиция 
13:30 На опера с БНТ 2: “Мария 

от Буенос Айрес”
14:00 60 минути за култура 
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Къщата на думите
16:25 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:30 Арт стрийм 
21:00 Япония днес
21:10 История.bg
22:10 Брат за брата 
23:00 По света и у нас
23:30 Ловът
1:20 Натисни F1
1:35 Знание.БГ 

2:05 60 минути за култура 
3:05 На опера с БНТ 2: “Мария 

от Буенос Айрес”
3:35 Ловът
5:25 Япония днес
5:35 Пътувай с БНТ 2: Етно

ЧЕТвърТък, 22 авгусТ 
6:05 Къщата на думите
6:30 Домът на вярата 
7:00 Репетиция 
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите 
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:55 Дом за нашите деца: Вре-

ме за път
11:00 Знание.БГ 
11:30 Време за губене 
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

13:30 №1 Туризмът
14:00 60 минути за култура 
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:00 Къщата на думите
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рут
20:15 Опера на открито
20:45 Най-големите музеи в 

света
21:10 История.bg
22:15 Брат за брата 
23:00 По света и у нас
23:30 Да живееш и да умреш
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ 
1:45 60 минути за култура 
2:45 Да живееш и да умреш
4:10 Многоликата Япония: 

Земята е само една

ПЕТък, 16 авгусТ 
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ 
9:15 Атлас 
9:45 Извън играта
10:30  Зомбриела
10:50 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 6
13:00 До Европа и напред
13:30 Бразди   
14:00 Иде нашенската музика
15:00 Умно село
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура 
17:15 Малки истории
17:30 Опера на открито
18:00 По света и у нас
18:20 Под морските вълни
18:30 Съвременници 
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:40 Лиза принцеса за един
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:40 Рецепта за култура  
21:40 Джинс
22:10 В близък план                 
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ
0:00 Малки истории
1:00 Съвременници

1:30 До Европа и напред
2:00 Време за губене 

съБоТа, 17 авгусТ 
6:00 Отблизо с Мира 
6:55 Европейски маршрути
7:05 Туризъм.бг  
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
10:55 Петя и вълкът
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Олтарите на България
13:10 Данъ Коловъ: Роден за 

победи
14:00 София в един снимачен 

век
14:30 №1 Туризмът: За леген-

дите, гроздето и виното 
във Варна

15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг  
16:25 35 години Сигнал
17:25 Бащата на яйцето
18:20 Златни ръце
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори       
20:00 По света и у нас
 20:40 Кецове
22:30 Ленти и документи: “Тай-

ната”
23:30 Часът на зрителите
0:00 По света и у нас
0:15 Рецепта за култура 
1:05 Музика, музика...
1:35 Репетиция                        
2:05 На опера с БНТ 2: “Мария 

от Буенос Айрес”
2:35 Младите иноватори       
3:05 Откакто свят светува 
3:35 Арт стрийм 

4:00 Часът на българската 
музика 

5:05 София в един снимачен 
век

5:30 №1 Туризмът: За леген-
дите, гроздето и виното 
във Варна

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ 
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика
8:00 Бразди   
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене 
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев    
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Данъ Коловъ: Роден за 

победи
14:40 Поглед към звездите
15:05 Пазители на традициите    
15:35 Отблизо с Мира
16:30 Концерт на Glo Bal Can
17:35 Бащата на яйцето
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
 20:40 Бягство в Ропотамо
22:20 Нощни птици
23:20 Извън играта
0:05 По света и у нас
0:20 Опера на открито
0:50 Ленти и документи: “Тай-

ната”
1:50 Библиотеката
2:50 Отблизо с Мира
3:45 Иде нашенската музика
4:45 Туризъм.бг  
5:40 По вода... под земята

ПонЕДЕлник, 19 авгусТ 
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:55 Петя и вълкът
11:00 Добър ден с БНТ 2
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 6
13:00 Откакто свят светува 
13:30 Бащата на яйцето
14:30 Пътеки
15:00 Класика в образи
15:30 Часът на зрителите
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Феята на цветята
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 Съвременници 
18:50 Натисни F1
19:05 Бързо, лесно, вкусно
19:30 В кадър
20:00 По света и у нас
 20:40 Туризъм.бг 
21:40 Младите иноватори 
22:10 Опера на открито
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ
0:00 Джинс
0:30 Вечната музика
1:00 Съвременници 
1:30 Откакто свят светува 
2:00 Добър ден с БНТ 2
3:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
4:00 Птиците балерини 

вТорник, 20 авгусТ 
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ 
9:45 Опера на открито
10:15 №1 Туризмът
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 6
13:00 Музика, музика...
13:30 Бащата на яйцето
14:30 Пътеки
15:00 Фокусничката Лили
15:15 Извън играта
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура 
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 Съвременници
19:20 Бързо, лесно, вкусно
19:45 Олтарите на България
19:55 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
 20:40 Умно село
21:30 Златни ръце
21:40 До Европа и напред
22:10 Домът на вярата 
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 Опера на открито
0:30 №1 Туризмът
1:00 Съвременници 
2:00 Най-работливите насе-

коми
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно

срЯДа, 21 авгусТ 
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ 
9:50 Иде нашенската музика
10:50 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 7
13:00 Пазители на традициите 
13:30 Знаци по пътя
14:00 Малки истории
15:00 Рецепта за култура 
15:50 Олтарите на България
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура 
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 Съвременници 
19:25 Бързо, лесно, вкусно
19:50 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
 20:40 Музика, музика...
21:10 Арт стрийм 
21:40 Новото познание
22:10 Пътеки
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ
0:00 Пътувай с БНТ 2
0:30 Иде нашенската музика
1:30 Съвременници 
2:20 Нощни птици
3:25 Отблизо с Мира
4:20 Бързо, лесно, вкусно

ЧЕТвърТък, 22 авгусТ 
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ 
9:15 Атлас 
9:45 Музика, музика...
10:15 Арт стрийм 
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на българската 

музика 
13:30 Домът на вярата 
14:00 Вяра и общество
15:00 Младите иноватори 
15:30 В близък план 
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура 
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:15 София в 1 снимачен век
18:40 Часът на зрителите
19:10 Натисни F1
19:25 Бързо, лесно, вкусно
19:55 10 000 крачки
20:00 По света и у нас
 20:40 №1 Туризмът
21:10 Бразди  
21:40 Репетиция 
22:10 Пътеки
22:40 Натисни F1
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 Музика, музика...
0:30 Арт стрийм 
1:00 Извън играта
1:45 Бразди  
2:15 Рецепта за култура 
3:15 Домът на вярата 
3:45 Атлас 
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 16 авгусТ
06.00 „Трансформърс” еп.8
06.30 „Ловци на храна“ 
07.00 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 “Преди обед” - токшоу  
най-доброто 

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

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

- сериал, еп.73
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.6 еп.23
16.00 „Страх да обичаш“ - сери-

ал, еп.5
17.00 bTV Новините
17.25 „Домашен арест” - сери-

ал, еп.12
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.72
19.00 bTV Новините 
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.67
21.30 „Игрите на звездите“ 

- гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.12

22.30 „Смъртоносно оръжие“ - 
сериал, еп.12

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Луцифер” - сериал, еп.1
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.4
02.00 bTV Новините  п. 
02.30 „Преди обед”  п. 
04.40 „Опасни улици”  п.  - се-

риал
05.30 „Домашен арест”  п.  - се-

риал

съБоТа, 17 авгусТ
06.00 „Малкото Пони: Приятел-

ството е магия” - сериал, 
анимация, с.2 еп.1, 2

07.00 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.2 еп.7, 8

08.00 „Тази събота и неделя”  
най-доброто 

11.00 „Cool...T”  най-доброто 
12.00 bTV Новините - обедна 

емисия 
12.30 „НепознатиТЕ“ - доку-

ментална поредица
13.00 „Корабът на мечтите: 

Куба“ 
15.00 „Ранго“ 
17.00 „Този див, див запад”
19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите  п. 
20.00 „Аутобан” 
22.00 „Такси 3“ - екшън, коме-

дия, криминален (Фран-
ция, 2003), режисьор 
Жерар Кравчик, в роли-
те: Сами Насери, Фреде-
рик Дифентал, Бернар 
Фарси, Емма Виклунд, 
Марион Котияр и др.

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

02.30  „Двама мъже и полови-
на”  п.  - сериал

03.20 „Този див, див запад”  
п.  - уестърн, екшън, 
комедия, приключенски 
(САЩ, 1999)

05.10 „Cool...T“  п. 

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ
06.00 „Малкото Пони: Приятел-

ството е магия” - сериал, 
анимация, с.2 еп.3, 4

07.00 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.2 еп.9, 10

08.00 „Тази събота и неделя”  
най-доброто 

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

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Хотел Елеон” - сериал, 
с.3 еп.3

13.00 „Корабът на мечтите: 
Танзания“ 

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

15.20 “Ледена епоха 4: Кон-
тинентален дрейф” 
- анимация, комедия, 
приключенски (САЩ, 
2012), режисьори Стив 
Мартино и Майкъл Тър-
майер

17.00 „120 минути”  най-до-
брото 

17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”  най-до-

брото 
19.00 bTV Новините 
19.25 bTV Репортерите  п.  
20.00 „Мисията невъзможна 2“ 
22.30 „Град на греха: Жена, за 

която да убиваш“ 
00.30 „Пандорум“ 
02.30  „Двама мъже и полови-

на”  п.  - сериал
03.00 „Търси се“  п. 
03.40 „120 минути”  п. 
05.30 „НепознатиТЕ”  п. 

ПонЕДЕлник, 19 авгусТ
06.00 „Трансформърс” еп.9
06.30 „Ловци на храна“ , с.1 

(2016)
07.00 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 “Преди обед” - токшоу /
най-доброто/

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 “Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

13.30 Премиера: „Втори шанс” 
- сериал, с.2 еп.1

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.6 еп.24

16.00 „Страх да обичаш“ - сери-
ал, еп.6

17.00 bTV Новините
17.25 „Домашен арест” - сери-

ал, еп.13
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.73
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.68
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.45
22.30 „Смъртоносно оръжие“ - 

сериал, еп.13
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.2
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.5
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Домашен арест” /п./ - 

сериал

вТорник, 20 авгусТ
06.00 „Трансформърс” еп.10
06.30 „Ловци на храна“ , с.1 

(2016)
07.00 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 “Преди обед” - токшоу /
най-доброто/

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 “Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

13.30 Премиера: „Втори шанс” 
- сериал, с.2 еп.2

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал с.6 еп.25

16.00 „Страх да обичаш“ - сери-
ал, еп.7

17.00 bTV Новините
17.30 „Домашен арест” - сери-

ал, еп.14
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.74
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.69
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.46
22.30 „Смъртоносно оръжие“ - 

сериал, еп.14
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.3
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.6
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Домашен арест” /п./ - 

сериал

срЯДа, 21 авгусТ
06.00 „Трансформърс” еп.11
06.30 „Ловци на храна“ , с.1 

(2016)
07.00 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 “Преди обед” - токшоу /
най-доброто/

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 “Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

13.30 Премиера: „Втори шанс” 
- сериал, с.2 еп.3

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.6 еп.26

16.00 „Страх да обичаш“ - сери-
ал, еп.8

17.00 bTV Новините
17.30 „Домашен арест” - сери-

ал, еп.15
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.75
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.70
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.47
22.30 „Смъртоносно оръжие“ - 

сериал, еп.15
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.4
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.7
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Домашен арест” /п./ - 

сериал

ЧЕТвърТък, 22 авгусТ
06.00 „Трансформърс” еп.12
06.30 „Ловци на храна“ , с.1 

(2016)
07.00 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 “Преди обед” - токшоу /
най-доброто/

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 “Комиците и приятели” - 
комедийно шоу

13.30 Премиера: „Втори шанс” 
- сериал, с.2 еп.4

15.00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.6 еп.27

16.00 „Страх да обичаш“ - сери-
ал, еп.9

17.00 bTV Новините
17.25 „Домашен арест” - сери-

ал, еп.16
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13 еп.76
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.71
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.48
22.30 „Смъртоносно оръжие“ - 

сериал, еп.16
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Луцифер” - сериал, еп.5
01.00 „Стрелата” - сериал, еп.8
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - се-

риал
05.30 „Домашен арест” /п./ - 

сериал

ПЕТък, 16 авгусТ
06.00 “Революция Z” /п./ с.4 

еп.2, 3
08.15 “Малки бъркотии” - 

романтичен, драма 
(Великобритания, 2014), 
режисьор Алън Рикман, 
в ролите: Кейт Уинслет, 
Алън Рикман, Стенли 
Тучи, Дженифър Ийли, 
Матиас Схунартс и др.

10.45 Телепазар
11.00 “Революция Z” с.4 еп.4, 5
13.00 Телепазар
13.15 “Чаровният принц” 
15.00 “Добрата дъщеря” -
16.45 “Шофьорски курс” 
18.45 “На всяка цена”
21.00 “Твърде лично” 
23.00 “Приземяване: Добре 

дошли в Източна Европа” 
- екшън, криминален, 
комедия (Великобрита-
ния, Литва, 2016), режи-
сьор Емилис Веливис, 
в ролите: Вини Джоунс, 
Скот Уилямс, Гил Дарнел, 
Оливър Джаксън и др.

01.00 “През цялата нощ” - мис-
търи, комедия (САЩ, 
2015), режисьор Патрик 
Брайс, в ролите: Адам 
Скот, Тейлър Шилинг, 
Джейсън Шуорцман, Ар 
Джей Хърмис и др. [16+]

02.30 “Доверие” - криминален, 
трилър, драма (САЩ, 
2016), режисьори Алекс 
Бруър и Бенджамин 
Бруър, в ролите: Никъ-
лъс Кейдж, Илайджа Ууд, 
Скай Ферейра

04.15 “Чистката” - фентъзи, 
хорър, психотрилър 
(САЩ, Франция, 2013), 
режисьор Джеймс Де-
Монако, в ролите: Итън 
Хоук, Лина Хийди, Макс 
Бъркхолдър

съБоТа, 17 авгусТ
06.00 “Басмати блус” 
08.30 “Списъкът на Шиндлер”
12.30 “Дневникът на Бриджит 

Джоунс” 
14.30 “Ченге за един ден”
16.30 “Твърде лично” 
18.30 “Който оцелее ще раз-

казва” - комедия, уес-
търн (САЩ, 2014), режи-
сьор Сет Макфарлън, в 
ролите: Сет Макфарлън, 
Шарлийз Терон, Аманда 
Сайфред, Лиъм Нийсън, 
Джовани Рибиси, Нийл 
Харис, Джейми Фокс и 
др.

21.00 “Директен полет” - ек-
шън, трилър (САЩ, 2014), 
режисьор Жауме Колет-
Сера, в ролите: Лиъм 
Нийсън, Джулиан Мур, 
Скуут Макнеъри, Мишел 
Докъри, Кори Стол, Лу-
пита Нионг`о, Шей Уигъм 
и др.

23.00 Cinema X: “Чистката: 
Анархия” - фентъзи, хо-
рър, психотрилър (САЩ, 
2014), режисьор Джеймс 
ДеМонако, в ролите: 
Франк Грило, Кармен 
Иджого, Зак Гилфорд, 
Кийли Санчес, Зоуи Соул, 
Джъстина Мачадо, Джон 
Бийзли, Джак Конли, 
Ноел Гуглийми и др. [16+]

01.15 “Разобличен” - кримина-
лен, трилър (САЩ, 2016), 
режисьор Джерард 
Линтън, в ролите: Ана 
де Армас, Киану Рийвс, 
Кристофър Макдоналд, 
Мира Сорвино и др. [16+]

03.30 “Басмати блус” - ко-
медия, романтичен, 
музикален (САЩ, 2017), 
режисьор Дон Барън, в 
ролите: Бри Ларсън, Ут-
карш Амбудкар, Доналд 
Съдърланд, Скот Бакюла

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ
06.00 “Пожелай си нещо!” 
08.00 “Шофьорски курс” 
10.00 “Шрек 2”
12.15 “Бриджит Джоунс: На 

ръба на разума” 
14.30 “Ченге за един ден: Ми-

сия Маями” 
16.45 “Директен полет”
18.45 “Хартиени градове” - ро-

мантичен, мистъри, юно-
шески (САЩ, 2015), ре-
жисьор  Джейк Шрайър, 
в ролите: Кара Делавин, 
Нат Улф, Остин Ейбръмс, 
Ансел Елгорт и др.

21.00 “Гневът на титаните” 
- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2012), 
режисьор Джонатан 
Либесман, в ролите: 
Сам Уърдингтън, Лиъм 
Нийсън, Розамунд Пайк, 
Рейф Файнс, Едгар 
Рамирес, Би Най, Дани 
Хюстън, Лили Джеймс, 
Тоби Кебъл и др.

23.00 “Интервю с вампир” - 
хорър, фентъзи, драма 
(САЩ, 1994), режисьор 
Нийл Джордан, в ролите: 
Том Круз, Кирстен Дънст, 
Крисчън Слейтър, Танди 
Нютън, Брад Пит, Анто-
нио Бандерас, Стивън 
Риа и др. [14+]

01.30 “Чистката: Анархия” 
- фентъзи, хорър, психот-
рилър (САЩ, 2014), режи-
сьор Джеймс ДеМонако, 
в ролите: Франк Грило, 
Кармен Иджого, Зак 
Гилфорд, Кийли Санчес, 
Зоуи Соул, Джъстина Ма-
чадо, Джон Бийзли, Джак 
Конли, Ноел Гуглийми и 
др. [16+]

03.45 “Приземяване: Добре 
дошли в Източна Европа” 
- екшън, криминален, 
комедия 

ПонЕДЕлник, 19 авгусТ
06.00 “Революция Z” /п./ - се-

риал, с.4 еп.4, 5
08.15 “Опасни дъщери” 
10.15 “Революция Z” с.4 еп.6, 7
12.30 “Който оцелее ще раз-

казва” 
15.00 “Списъкът на Шиндлер” 

- военен, драма, исто-
рически, биографичен 
(САЩ, 1993), режисьор 
Стивън Спилбърг, в ро-
лите: Лиъм Нийсън, Бен 
Кингсли, Рейф Файнс, 
Каролайн Гудал, Джона-
тан Сагал, Ембет Давиц, 
Малгожата Гебел, Шмуел 
Леви и др. 

18.45 Телепазар
19.00 “Дневникът на Бриджит 

Джоунс” - комедия, 
романтичен (Великобри-
тания, Франция, САЩ, 
2001), режисьор Шарън 
Магуайър, в ролите: 
Рене Зелуегър, Хю Грант, 
Колин Фърт, Джема Джо-
унс, Силиа Имри, Джеймс 
Фокнър, Джим Бродбент, 
Ембет Давиц, Шърли 
Хендерсън и др. 

21.00 Премиера: “Фантастич-
ната четворка” - фантас-
тика, екшън (САЩ, 2015), 
режисьор Джош Транк, 
в ролите: Майлс Телър, 
Кейт Мара, Майкъл 
Джордан, Тоби Кебъл, 
Джейми Бел, Тим Блейк 
Нелсън и др.

23.00 “Историята на един дел-
фин 2” - семеен, драма 
(САЩ, 2014), режисьор 
Чарлз Мартин Смит, в 
ролите: Морган Фрий-
ман, Ашли Джъд, Крис 
Кристоферсън, Джули-
ана Харкави и др.

01.15 “Революция Z” /п./ - се-
риал, с.4 еп.6, 7

03.15 “Интервю с вампир” 

вТорник, 20 авгусТ
06.00 “Революция Z” /п./ - се-

риал, с.4 еп.6, 7
08.00 “Фалшиво обвинение”
10.00 “Революция Z” - сериал, 

с.4 еп.8, 9
12.15 “Хартиени градове” 
14.30 “Фантастичната четвор-

ка” 
16.30 “Бриджит Джоунс: На 

ръба на разума” 
19.00 “Гневът на титаните” 

- фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2012), 
режисьор Джонатан 
Либесман, в ролите: 
Сам Уърдингтън, Лиъм 
Нийсън, Розамунд Пайк, 
Рейф Файнс, Едгар 
Рамирес, Би Най, Дани 
Хюстън, Лили Джеймс, 
Тоби Кебъл и др.

21.00 Премиера: “Далечe 
от безумната тълпа” 
- романтичен, драма 
(Великобритания, САЩ, 
2015), режисьор Томас 
Винтерберг, в ролите: 
Кери Мълиган, Матиас 
Схунартс, Майкъл Шийн, 
Том Стъридж, Джуно 
Темпъл, Джесика Бардън 
и др.

23.30 “Боуфингър” - комедия 
(САЩ, 1999), режисьор 
Франк Оз, в ролите: Стив 
Мартин, Еди Мърфи, 
Хедър Греъм, Кристин 
Барански, Джейми Кене-
ди, Терънс Стамп, Робърт 
Дауни мл. и др.

01.30 “Революция Z” /п./ - се-
риал, с.4 еп.8, 9

03.30 “Историята на един дел-
фин 2” - семеен, драма 
(САЩ, 2014), режисьор 
Чарлз Мартин Смит, в 
ролите: Морган Фрий-
ман, Ашли Джъд, Крис 
Кристоферсън, Джули-
ана Харкави и др.

срЯДа, 21 авгусТ
06.00 “Революция Z” /п./ - се-

риал, с.4 еп.8, 9
08.00 “Гневът на титаните”
10.15 “Революция Z” - сериал, 

с.4 еп.10, 11
12.15 Телепазар
12.30 “Опасни дъщери”
14.15 “Шофьорски курс” 
16.00 “Далечe от безумната 

тълпа” - романтичен, 
драма (Великобритания, 
САЩ, 2015), режисьор 
Томас Винтерберг, в 
ролите: Кери Мълиган, 
Матиас Схунартс, Май-
къл Шийн, Том Стъридж, 
Джуно Темпъл, Джесика 
Бардън и др.

18.30 Телепазар
18.45 “Историята на един дел-

фин 2” - семеен, драма 
(САЩ, 2014), режисьор 
Чарлз Мартин Смит, в 
ролите: Морган Фрий-
ман, Ашли Джъд, Крис 
Кристоферсън, Джули-
ана Харкави и др.

21.00 “Пълен мрак” - хорър, 
фантастика (САЩ, 2000), 
режисьор Дейвид Туи, в 
ролите: Вин Дизел, Рада 
Мичъл, Коул Хаузър, 
Кийт Дейвид и др. [14+]

23.15 “Истина ли е...” - фентъзи, 
комедия, романтичен 
(САЩ, 2005), режисьор 
Марк Уотърс, в ролите: 
Рийз Уидърспун, Марк 
Ръфало, Донал Лоуг, 
Ивана Миличевич, Дина 
Уотърс, Бен Шенкман и 
др.

01.15 “Революция Z” /п./ - се-
риал, с.4 еп.10, 11

03.15 “Разобличен” - кримина-
лен, трилър (САЩ, 2016), 
режисьор Джерард 
Линтън, в ролите: Ана 
де Армас, Киану Рийвс, 
Кристофър Макдоналд

ЧЕТвърТък, 22 авгусТ
06.00 “Революция Z” /п./ - се-

риал, с.4 еп.10, 11
08.00 “Дневникът на Бриджит 

Джоунс” 
10.15 “Революция Z” - сериал, 

с.4 еп.12, 13 (последен)
12.15 Телепазар
12.30 “Историята на един дел-

фин 2”
14.45 “Гневът на титаните” 
16.45 “Революция Х” - музи-

кален, комедия, екшън, 
криминален (България, 
2018), режисьор Дими-
тър Гочев, в ролите: Ге-
ри-Никол, Иван Иванoв, 
Мона Гочева, Диана Ко-
стова, Иван Тишев, Дани-
ел Ангелов, Александър 
Сано, Георги Кадурин, 
Диляна Попова и др.

18.45 Телепазар
19.00 “Шрек Трети” - анимация, 

комедия, приключенски 
(САЩ, 2007), режисьори 
Крис Милър и Раман Хуи

21.00 “Хрониките на Ридик” - 
екшън, фантастика (САЩ, 
2004), режисьор Дейвид 
Туи, в ролите: Вин Ди-
зел, Танди Нютън, Колм 
Фиор, Джуди Денч, Карл 
Ърбън, Алекса Давалос, 
Кийт Дейвид и др. [14+]

23.30 “Талисманът” - романти-
чен, драма (САЩ, 2012), 
режисьор Скот Хикс, в 
ролите: Зак Ефрон, Тей-
лър Шилинг, Блайд Да-
нър, Райли Томас Стюарт 
и др.

01.30 “Революция Z”  еп.12, 13
03.30 “Приземяване: Добре 

дошли в Източна Европа” 
- екшън, криминален, 
комедия (Великобрита-
ния, Литва, 2016), режи-
сьор Емилис Веливис, 
в ролите: Вини Джоунс, 
Скот Уилямс, Гил Дарнел

ПЕТък, 16 авгусТ
06.00 “Приятели”  еп.20, 21
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Двама мъже и полови-

на” 
09.00 “Шоуто на Слави” - ве-

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

романтичен (САЩ, 2006), 
режисьор Том Дей, в 
ролите: Зоуи Дешанел, 
Матю Макконъхи, Джъс-
тин Барта, Сара Джесика 
Паркър и др.

12.00 “Стъпка по стъпка” 
13.00 “Хотел Елеон” 
14.00 “Двама мъже и полови-

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

нета” 
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.17, 18

18.00 “Стъпка по стъпка”, с.5 
еп.16, 17

19.00 “Столичани в повече”, с.6 
еп.4

20.00 “Дивата Нина”, eп.26
21.30 “На гости на третата пла-

нета”, еп.39
22.00 “Двама мъже и полови-

на”, с.10 еп.3, 4
23.00 “Хотел Елеон”, с.2 еп.4, 5
00.00 “Средиземноморска дие-

та” - комедия (Испания, 
2009), режисьор Хоакин 
Ористрей, в ролите: 
Оливия Молина, Пако 
Леон, Алфонсо Басаве, 
Роберто Алварес, Кар-
мен Балаге и др.

02.00 “Стъпка по стъпка” 
03.00 “Приятели” 

съБоТа, 17 авгусТ
06.00 “Приятели”  еп.22, 23
07.00 “Стъпка по стъпка” 
09.00 “Теория за големия 

взрив”, с.4 еп.5, 6
10.00 “K-9: Частен детектив” 

- екшън, комедия, кри-
минален (САЩ, 2002), 
режисьор Ричард Люис, 
в ролите: Джим Белуши, 
Гари Басараба, Ким 
Хъфман, Кристофър Ша-
йър и др.

12.00 “Тами” - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2014), 
режисьор Бен Фалкон, в 
ролите: Мелиса Маккар-
ти, Сюзан Сарандън, Кати 
Бейтс, Алисън Джани, 
Дан Акройд, Марк 
Дюплас и др.

14.00 “Игрите на звездите” 
- гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.11

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

нета” 
20.30 “Нотинг Хил” - романти-

чен, комедия (Велико-
британия, САЩ, 1999), 
режисьор Роджър Ми-
чъл, в ролите: Хю Грант, 
Джулия Робъртс, Ричард 
Маккейб, Рис Ифънс, Хю 
Бонвил, Емили Морти-
мър, Алек Болдуин и др.

22.30 “Червеното джудже”, с.10 
еп.2, 3

23.30 “Двама мъже и полови-
на” 

01.30 “Хотел Елеон” 
02.00 “Приятели” 
03.00 “Червеното джудже” 
04.00 “Теория за големия 

взрив” 

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ
06.00 “Приятели”  еп.24, с.8 

еп.1
07.00 “Стъпка по стъпка” 
09.00 “Теория за големия 

взрив”, с.4 еп.7, 8
10.00 “Нотинг Хил” - романти-

чен, комедия (Велико-
британия, САЩ, 1999), 
режисьор Роджър Ми-
чъл, в ролите: Хю Грант, 
Джулия Робъртс, Ричард 
Маккейб, Рис Ифънс, Хю 
Бонвил, Емили Морти-
мър, Алек Болдуин и др.

12.00 “Фалстарт” - комедия, 
романтичен (САЩ, 2006), 
режисьор Том Дей, в 
ролите: Зоуи Дешанел, 
Матю Макконъхи, Джъс-
тин Барта, Сара Джесика 
Паркър и др.

14.00 “Игрите на звездите” 
- гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.12

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

нета” 
20.30 “K-9: Частен детектив” 

- екшън, комедия, кри-
минален (САЩ, 2002), 
режисьор Ричард Люис, 
в ролите: Джим Белуши, 
Гари Басараба, Ким 
Хъфман, Кристофър Ша-
йър и др.

22.30 “Червеното джудже”, с.10 
еп.4, 5

23.30 “Двама мъже и полови-
на” 

01.30 “Хотел Елеон” 
02.00 “Приятели” 
03.00 “Червеното джудже” 
04.00 “Теория за големия 

взрив” 

ПонЕДЕлник, 19 авгусТ
06.00 “Приятели” - сериал, с.8, 

еп.2, 3
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.1, 2

10.00 “Ледена епоха 4: Кон-
тинентален дрейф” 
- анимация, комедия, 
приключенски (САЩ, 
2012), режисьори Стив 
Мартино и Майкъл Тър-
майер

12.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал

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

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

нета” - сериал
17.00 “Домашен арест” - сери-

ал, с.2 еп.3, 4
18.00 “Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.5 еп.18, 19
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.6 еп.5
20.00 “Дивата Нина” eп.27
21.30 “На гости на третата пла-

нета” еп.40
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.10 еп.5, 6
23.00 “Хотел Елеон” - сериал, 

с.2 еп.6, 7
00.00 “Нотинг Хил” - романти-

чен, комедия (Велико-
британия, САЩ, 1999), 
режисьор Роджър Ми-
чъл, в ролите: Хю Грант, 
Джулия Робъртс

02.00 “Стъпка по стъпка” 
03.00 “Приятели” - сериал

вТорник, 20 авгусТ
06.00 “Приятели” - сериал, с.8 

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

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

ал, еп.19, 20
10.00 “Живи легенди” - драма, 

комедия (България, 
2014), режисьор Ники 
Илиев, в ролите: Ники 
Илиев, Орлин Павлов, 
Саня Борисова, Микеле 
Плачидо, Стефан Щерев, 
Яна Маринова, Георги 
Кадурин, Любомир Кова-
чев, Димо Алексиев и др.

12.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал

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

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

нета” - сериал
17.00 “Играчи”  еп. 5 и 6
18.00 “Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.5 еп.20, 21
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.6 еп.6
20.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.28
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.41
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.10 еп.7, 8
23.00 “Хотел Елеон” - сериал, 

с.2 еп.8, 9
00.00 “Живи легенди” /п./ 

- драма, комедия (Бълга-
рия, 2014)

02.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал

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

срЯДа, 21 авгусТ
06.00 “Приятели” - сериал, с.8 

еп.6, 7
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Играчи”   еп. 5 и 6 /п/
10.00 “Неправна кантора” - 

комедия (Италия, 2013), 
режисьор Умберто Ри-
чони Картени, в ролите: 
Фабио Воло, Зои Феликс, 
Енио Фантастикини, Ни-
кола Ночела и др

12.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал

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

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

нета” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.19, 20

18.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал, с.5 еп.22, 23

19.00 “Столичани в повече” - 
сериал, с.6 еп.7

20.00 “Дивата Нина” - сериал, 
eп.29

21.30 “На гости на третата пла-
нета” - сериал, еп.42

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.10 еп.9, 
10

23.00 “Хотел Елеон” - сериал, 
с.2 еп.10, 11

00.00 “Неправна кантора” /п./ - 
комедия (Италия, 2013)

02.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал

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

ЧЕТвърТък, 22 авгусТ
06.00 “Приятели” - сериал, с.8 

еп.8, 9
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” 

- комедийно шоу (2019), 
еп.3, 4

10.00 “Събудих се в Мексико” - 
приключенски, комедия 
(САЩ, 2014), режисьор 
Скот Армстронг, в роли-
те: Адам Пали, Ти Джей 
Милър, Томас Мидълдич, 
Шанън Уудуърд, Алисън 
Бри, Роза Салазар и др.

12.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал

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

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

нета” - сериал
17.00 “Играчи”  еп. 7 и 8
18.00 “Стъпка по стъпка” - се-

риал, с.5 еп.24, с.6 еп.1
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.6 еп.8
20.00 “Дивата Нина” - сериал, 

eп.30
21.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал, еп.43
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.10 еп.11, 12
23.00 “Хотел Елеон” - сериал, 

с.2 еп.12, 13
00.00 “Събудих се в Мексико” 

/п./ - приключенски, ко-
медия (САЩ, 2014)

02.00 “Стъпка по стъпка” - се-
риал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Хотел Елеон” - сериал
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Пейка във вид на голямо сърце 

Сценични костюми 
в музея в Плевен

На чиновете на бабите 

страницата подготви соня вълкова

Обучават глухи младежи на катерене 

Българче с медали 
от Холивуд

Фестивал на плъстите За втора поредна 
година пловдив-
ското село Труд 

бе домакин на Фести-
вал на плъстите, съоб-
щи Кристина Върбано-
ва, председател на фон-
дация "Евроразвитие 
2007", един от органи-
заторите на проявата. 

Бяха направени де-
монстрации на пригот-
вянето на домашен са-
пун, дарачене, преде-
не, изложби и фолклор-
ни изпълнения. По вре-
ме на феста беше изра-
ботено голямо пано - 
"Кръгът на цветовете", 
в което всеки желаещ  
можеше да изработи 
свой орнамент или де-
тайл, посочи Върбано-
ва. Участници във фес-
тивала бяха над 10 май-

стори плъстари от Со-
фия, Пловдив, Дими-
тровград, Хисаря и др., 
а специален гост бе май-
стор Мариета Нейкова. 

Целта на събитие-
то бе да популяризира 
плъстенето като изку-
ство и занаят. Плъсти се 
наричат изделията, ко-
ито се правят от непре-
дена вълна, припомнят 
организаторите. 

Посетителите на фес-
тивала вкусиха издели-
ята на кулинарната из-
ложба "Трудчански-
те биди (палачинки)"; 
предвидена бе и бога-
та фолклорна програма. 

Фестивалът на 

плъстите бе организи-
ран от "Евроразвитие 
2007", НЧ "Светлина" - с. 
Труд, и кметството. Про-

ектът е част от програ-
мата "Пловдив - Евро-
пейска столица на кул-
турата 2019".

Българче си извоюва три медала от Световния 
шампионат по сценични изкуства, който се про-
вежда в Холивуд.

15-годишната Димитрина Германова от Добрич 
е участвала в четири конкурсни номинации в на-
правление "Вокал" и е спечелила сребърни меда-

ли в номинациите Contemporary и World Music и 
бронзов медал в Pop Music.

"Наистина съм горда, че взех участие в 23-ото 
издание на Световния шампионат по сценични 
изкуства в Холивуд. Изключително щастлива съм 
от постигнатото, тъй като се състезавах с учас-
тници, които имат огромен потенциал. Много от 
тях вече са реализирани изпълнители в държа-
вите си. Придобих ценен опит и увереност, но и 
осъзнавам колко много още имам да уча", разка-
за Димитрина.

В нейната възрастова категория са се състезава-
ли повече от 200 изпълнители, а в целия шампио-
нат се конкурирали няколко хиляди участници от 
повече от 60 страни, които представили своя та-
лант в различни изкуства.

След кв. „Св. Георги” вече 
и на крайбрежната алея в По-
морие е разположена удобна 
дървена пейка, сгушена в ме-
тално сърце. 

С включването на уличното 
осветление всяка вечер грей-
ва надписът „Поморие”, а  през 
деня на заден фон, като в рам-
ка, ясно се откроява местното 
пасажерско пристанище.

Обагрените бетонни пейки, 
двата надписа Pomorie, уникал-
ните дървени статуи, скалните 
късове, гравирани със стихове-
те на Яворов, бронзовата фи-
гура на момченцето с грозде-
то, каменната чайка, цветните 

лехи и дру-
ги прекрас-
ни кътче-
та превръ-
щат край-
б р е ж н а т а 
алея в без-
спорен бу-
левард на 
изкуствата, 
носещ мно-
го настро-
ение и ус-
мивки. 

А уни-
калните залези, които алея-
та разкрива, са само още ед-

на привилегия за жителите и 
гостите на Поморие.

Рециклирана клас-
на стая ще посрещ-
не на 15 септември 
първокласниците на 
ОУ "Христо Смирнен-
ски" в брезнишкото се-
ло Ноевци. Те ще учат 
на чиновете на техните 
баби, дядовци, а може 
би и прабаби.

Възпитаниците на 
школото заедно с це-
лия персонал дали 
нов живот на захвър-
лен и ненужен учи-

лищен инвентар. 
Преобразявайки го 

в красива мебел, те 
превърнали класна-
та стая на слятата па-
ралелка от първи и 
втори клас в завидно 
привлекателен оазис. 
Ентусиастите дружно 
"изтупали прахта" на 
забравени на послед-
ния етаж на училище-
то стари чинове и дър-
вени шкафове, купили 
палета и пребоядиса-

ли всичко в искрящи 
цветове. 

Децата направили 
саксии от стари гра-
мофонни плочи, мо-
ливници от консерви 
и от ролки от тоалет-
на хартия, лястовици 
от излишни списания 
и др., които подреди-
ли в класната стая. 

Фототапет на дърво 
и тапети със зелени-
на завършили илюзи-
ята, че се намираш в 

горско убежище, а не 
в стандартно училище. 

С пана и други ху-
дожествени произве-
дения, изработени от 
рециклирани матери-
али, децата украсили 
и училищния коридор.

Проектът бил фи-
нансиран от миннодо-
бивно предприятие, 
поощряващо социал-
ни инициативи в об-
щина Брезник. 

С предоставените 
1500 лв. училищният 
колектив не само об-
новил класната стая, 
но закупили лаптоп и 
мултимедия. 

Командоси, психолози, спе-
леолози, катерачи се обедини-
ха от мисията да обучат 16 на-
пълно глухи или слабо чуващи 
млади хора от Пловдив на въз-
раст от 18 до 35 г. да преодо-
ляват и превземат височини. „С 
моя приятел и колега Васил По-
пов ни хрумна, че можем да на-
правим нещо подобно. Идеята 
бе доразвита с помощта на Тил-
ка Кайрякова, председател на Ра-
йонната организация на глухите. 
Намерихме партньор в лицето 
на Българската армия, след кое-
то кандидатствахме за финанси-
ране по програмата на община 
Пловдив „Пловдив за младите” и 
проектът „Аз мога” бе одобрен”, 
обясни ръководителят Крум Си-

раков  и уточни, че с отпуснатите 
средства е закупено оборудване 
за катерене. „Виждала съм и ис-
кам и аз да опитам”, са думите на 
Мария Косева от Пловдив. За нея 

първият ден от старта на обуче-
нието бе запознаване с екипи-
ровката за катерене. 

Тя бе информирана, че висо-
чината е 12 метра, но ако реши 
да се откаже и я хване страх, ви-
наги може да направи жест с ръ-
це, че иска прекратяване. 

Като инструктори, следящи за 
безопасността, край Мария и ос-
таналите доброволци бяха три-
ма военнослужещи от Съвмест-
ното командване на Специал-
ните сили (бивша 68-ма бригада 
„Специални сили”). 

Обучението ще продължи. Съ-
щинското катерене ще започне 
от септември и ще се проведе на 
скалите на Бунарджика, обясни-
ха организаторите.

автентични сценични костюми, дефилирали 
по световните оперни сцени, привличат гости-
те в регионалния исторически музей в Плевен.

Посетителите търсят културното наслед-
ство, свидетелство за българските певчески 
легенди, родени и израснали в Плевенско. 

Два от показаните експонати са за имени-
тия певец и педагог Христо Бръмбаров (1905-
1974). в музея е запазен костюм, с който той е 
гастролирал на престижни сцени в ролята на 

Борис годунов от едноименната опера на Му-
соргски. съхранена е и шапка - истинско про-
изведение на изкуството, подарена на певе-
ца от руски музикални дейци от Болшой теа-
тър в Москва за същата роля. сред учениците 
на Бръмбаров са световноизвестните нико-
лай гяуров, никола гюзелев, асен селимски, 
гена Димитрова. 

сред уникатите, които впечатляват цените-
лите, е костюмът на световноизвестната опер-
на прима гена Димитрова (1941-2005) за ро-
лята на Джоконда от едноименната опера на 
Понкиели в софийската опера през 1999 г. За-
пазен е и костюмът на талантливата катя Попо-
ва (1924-1966), с който претворява ролята на 
Маргарита от операта "Фауст" на гуно в гранд 
опера в Париж през 1959 г. 
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ÊÐÈÌÈ
ÕÐÎÍÈÊÀ

Страницата подготви 
Уляна петКОВА

Пари, бижута, коли в 
къщата на ало измамник

наøенка отрови семейството си с канабис

Ìладеж çагина 
на водна пърçалкаОсиновени българчета 

малтретирани в САЩ

наøенка отрови семейството си с канабис

Æена мами с ôалøиви 
почивки по морето

иЗДирваХа иЗгуБЕни 
ПЕнсионЕри

9 планински спаси-
тели от сандански из-
дирваха двама пенси-
онери, изгубени в Пи-
рин. възрастните мъ-
же били на преход за-
едно с група от хижа 
"синаница" към хижа 
"Беговица". неясно за-
що обаче двамата са се 
отклонили от основна-
та група.  в началото 
имало връзка по теле-
фон с двамата, но те не 
успели да обяснят къ-
де се намират. след два 
дни търсене изгубени-
те са открити невреди-
ми.

раЗБиХа 
наркооранЖЕриЯ

в двора на бившето 
ТкЗс на село искрец 
криминалистите по-
паднали на внушител-
на оранжерия, оборуд-
вана с най-съвременна 
техника за отглеждане 
и сушене на канабис. 
на място в момент на 
извършване на прес-
тъпната дейност са ус-
тановени и задържа-
ни трима мъже- двама 
столичани на 25 и 31 
години и 38- годишен 
варненец.

ПросТрЕлЯХа 
МоТорисТ При гонка

Патрулирайки по 
маршрут бул. „нико-
ла Петков“ и около-
връстния път в софия, 
пътните полицаи за-
белязали моторист да 
се движи по посока кв. 
„горна баня“ с висока 
скорост, без светлини 
и скрит регистрацио-
нен номер. 

При възникналата 
ситуация се наложило 
единият от полицаите 
да използва служеб-
ното си оръжие, с ко-
ето произвел три из-
стрела  и  улучил во-
дача в ръката и  в кра-
ка. Той е прегледан от 
екип на спешна помощ 
и допълнително в бол-
нично заведение, на-
значено му е лечение.

арЕсТуваХа 
своДниЦа в БЕлгиЯ

апелативният съд 
във варна потвърди 
първоначалния арест 
на издирвана от Бел-
гия 28-годишна бъл-
гарка. Тя е заподозря-
на, че заедно с брат си 
и с други лица осъщест-
вявали трафик на же-
ни, които били принуж-
давани със заплахи да 
проституират в Брюк-
сел.

Зверско убийство
 на възрастен човек

Äжип прегаçи момиченöе

Четирима души са за-
държани за пране на па-
ри и укриване на данъ-
ци, съобщават от МВР. 

Процесуално-след-
ствените действия са 
проведени по сигнал, 
подаден анонимно до 
окръжния прокурор. 
Извършени са претър-
свания в четири имота 

– един в Разград и три в 
село Ясеновец. В тайник 
зад картина в единия от 
имотите, собственост на 
41-годишен мъж, са от-
крити над 400 000 ев-
ро. Иззети са повече от 
3 кг златни накити, 150 
хил. лв, черна техника и 
три автомобила от ви-
сок клас. Криминално 

Голям брой свидетели не са направили нищо, за 
да спасят Коста Янков (на снимката), който беше 
зверски убит по време на поход към Рилския ма-
настир.  Той беше открит мъртъв край пътя между 
селата Дрен и Долна Диканя. За престъплението е 
задържан мъж на 46 г. По данни на прокуратурата 
във фаталната нощ на заради влошеното си зре-
ние Коста Янков объркал пътя и вместо в черквата 
влязъл в частна вила. Малко по-късно там много 
пиян се прибрал собстве-
никът и пребил до смърт 
възрастния човек. Той не 
е дал възможност на Коста 
Янков да му даде обясне-
ния защо и как се е озо-
вал в дома му. Свидетели 
на убийството са станали 
близки на 46-годишния 
мъж. „Негов съсед му е по-
могнал да изнесат тялото 
до пътя, където е изоста-
вено. Обвиненият е имал 
криминална регистрация 
за образуване на лека те-
лесна повреда. Установе-
но е, че след употреба ли-
цето става агресивно”, обобщи Николай Цветков. 
Заподозреният избягал в Хърватия, където е бил 
задържан при влизане в страната. 

п р о я в е н и -
ят за данъч-
ни престъ-
пления мъж 
е привлечен 
като обвиня-
ем.

Останали-
те трима за-
държани са 
2 2 - г о д и ш -
ният му син, 
62-годишни-
ят му баща и 
38-годишна 
жена, с която 
той живее на 

семейни начала. В хода 
на разследването е ус-
тановено, че е усъвър-
шенствана типичната 
схема на ало измамни-
ците  – мъжът действал 
с подставени лица, ка-
то теглел парите от дър-
жави извън еврозоната, 
за да не могат да бъдат 
проследени.

Трагедия се разигра в старозагорско-
то село Розово. Група малки деца играят 
край паркирания джип на улица "Свобо-
да" в Розово. Внезапно автомобилът по-
тегля на заден ход и блъска 4-годишно 

момиченце. 
Собственикът на ко-

лата, който е роднина 
и съсед на родители-
те на пострадалото де-
те, го откарва в Спешна 
помощ в Казанлък. Въ-
преки усилията на лека-
рите обаче след десети-
на минути момиченцето 
издъхва.

Семейството на соб-
ственика на джипа пък 
наскоро се върнало от 

гурбет във Великобритания. По не-
официална информация именно 
6-годишният син на шофьора на 
джипа се е качил в него, а колата е 
била оставена без ръчна спирачка.

Жена, издирвана от полицията, завлича ту-
ристи с фалшиви почивки на морето. Тя събира 
пари и ги праща на несъществуващи адреси.

Елка Николова се издирва от софийската, 
пернишката и варненската полиция. Жената 
обещавала на клиентите си нощувки в апар-
таменти и хотели по цялото Южно Черномо-
рие. Взимала половината пари, след което из-
чезвала. 

Хората обаче разбирали чак на място, че 
са излъгани. Жената е разследвана и за мно-
го други измами. Има и присъди.

 „Тя има много фалшиви профили във фейс-
бук. Представя се за Елка Николова или Елена 
Николова. Снимките, които показва са открад-
нати от различни хотели”, разказват измамени.

Двете българчета, 
попаднали в ръ-
цете на неподхо-

дящи осиновители, са 
в добро състояние, е 
установил медицински 
преглед. Те са без сери-
озни наранявания и за-
болявания и са настане-
ни на безопасно място.  

Осиновителите Марк 
и Мелиса Макгрегъри 
бяха арестувани и по-
късно освободени сре-
щу парична гаранция от 
100 хиляди долара. 

Те са били разследва-
ни преди време за тор-
моз над родните си 8 де-
ца и двете момиченца 
близначки от България. 

Едната от сестрите 
българки разкрива как-

Младеж на 18 годи-
ни е починал в УМБАЛ-
Бургас след травма при 
спускане от пързалка в 
аквапарка 
"Аква пла-
нет" в При-
м о р с к о . 
При инци-
дента теж-
ко ранени 
са двама. 
Констати-
рано е, че 
младежите 
пострада-
ли при спускане по ат-
ракцията "Цунами". Еди-
ният се спускал с кра-

ката напред, а вторият 
с главата, като се срещ-
нали и сблъскали в улея. 
Откарани са с екип на 

" С п е ш н а 
помощ" в 
болницата 
в Бургас. 
Е д и н и я т 
в ъ п р е к и 
о к а з а н а -
та му ме-
дицинска 
помощ е 
п о ч и н а л 
от нараня-

ванията. Другият е под-
писал декларация за от-
каз от хоспитализация.

во се случва с децата в 
къщата на ужасите.  

Момичето е намере-
но далеч от дома си в 
окаяно състояние - не-
къпано, босо, с раздър-
пани дрехи и сплъсте-
на коса. Не е хранено с 

дни.  На всички им било 
забранено да се хранят 
нормално, да опитват 
свежи зеленчуци. 

Карани са да тичат по 
чакъл боси, заключвани 
са в стаи и са бити с то-
чилка. 

Две жени и двама мъже са потърсили 
медицинска помощ след консумация на 
сладкиш с канабис, съобщиха от прес-
центъра на Областната дирекция на МВР 
в Благоевград.

Пристигналите на място полицейски 
служители на Районно управление - Сан-
дански са установили, че двете жени и 
двамата мъже са консумирали домашно 
приготвен сладкиш, в който е констатира-

но наличие на канабис. 
Санданчанката Сто-
янка Которокова, 
която живее в САЩ, 
била на почивка в 
родния си град с де-
цата си и техен при-
ятел американец. Же-
ната решила да приготви 
популярния "весел кекс" с мари-

хуана. След това четиримата се по-
чувствали зле, но американецът 

бил по-адекватен и успял с кола 
да откара останалите до болни-
цата. Бащата на домакинята - К. 
А., който е задържан, показал на 

разследващите спринцовка, с ко-
ято е вкаран канабисът в сладки-

ша. Оказало се, че жената е използва-
ла около 30 г канабисово масло.
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Перлата  на 
Портокаловия  бряг

оБиЧаи и оБреДи

Â лîнîтî на Èçтî÷ните Ðîäîпи

В централната част на 
испанското Средизем-
номорие се намира 
Портокаловия бряг. 
Наречен е така, за-
щото там с пор-
токали са заса-
дени стоти-
ци хиляди 
д е к а р и . 
Това е 
п р о -

вин-
ция Ва-
л е н с и я , 
столица на 
която е едно-
именният град – 
перлата на Портока-
ловия бряг. Градът е 
основан от римляните 
през 137 г. на мястото 
на старо иберийско по-
селище. По времето на 
своето съществуване 
(вече 842 години) беле-
жи непрекъснат възход. 
Превръща се в център 
на икономиката, търго-
вията и изкуствата. Ста-
ва най-голямото прис-
танище на Испания. Ва-
ленсианските банке-
ри отпускат заем на 
кралица Исабе-
ла, с който 
тя фи-
нан-
с и -
р а 
е к с -
п е д и -
цията на 
Х р и с т о -
фор Ко-
лумб през 
1492 г.

Днес гра-
дът е трети по 
големина в Ис-
пания с населе-
ние от около 800 
хил. души. Най-мал-
ко - още около 80-90 
хил. на ден са гостите 
на града от другите час-
ти на Испания, Европа и 
света, които са привле-
чени от неговите забе-
лежжителности. През 
март се провеж-
да традиционни-
ят фестивал на 
цветята. Тога-
ва от бели 
и червени 
рози се 
прави 
д е -

с е -
метро-
ва статуя 
на дева Ма-
рия. В най-го-
лямата градска ка-
тедрала – Санта Ма-
рия местните духовни-
ци твърдят, че в нея се 
намира Свещеният гра-
ал въпреки по-широко 
разпространеното мне-
ние, че той все още не 

е открит. Безспор-
но обаче във 

Валенсия е 
най-голе-

м и я т 
а к -

в а -
р и у м 
в Европа, 
в който мо-
же да се видят 
40 хиляди морски 
обитатели. Тук е и най-
големият биоло-
гичен парк в 
Е в р о п а 
(та-

к а 
н а р и ч а т 

местната зоо-
логическа градина) 

с над 6 хиляди обита-
тели. И в двата природ-

ни резервата са не-
обходими поне 

по три часа 
с усилено 

т е м п о , 
за да 

м о -
же да 
се раз-
гледа всич-

ко, което се намира в 
тях. Наричат река Ту-
рия "прогонената". Ве-
кове наред тя е проти-
чала през града, но след 
като на няколко пъти го 
наводнява, решават да я 
изведат извън града, ка-

то я насочват по ново 
корито.  На мястото 

на старото рус-
ло е изграде-

на огро-
мна бо-

т а -

н и -
ческа 

г р а д и -
на, в която 

има над 16 
хиляди рас-

тителни вида. В 
града има пове-

че от 30 музея. Най-
подходящият начин 

да се посетят е, ако се 
купи абонаментна кар-
та, която струва 15 евро,  

и с нея един цял ден 
се пътува по град-

ския транспорт и 
служи като вхо-

ден билет за 
музеите. 

Градът се 
състои от 

стара и но-
ва част, в 

първата 
са ста-

р и н -
ните 

сгради, 
а във втората 

– модерните, тол-
кова модерни, че някои 

направо удивляват с ви-
да си. Една от тях напри-
мер изглежда като ске-
лет на кит, друга като ла-
дия, трета като фонтан и 
т. н. И двете части на гра-
да си приличат по това, 
че хората в тях като че 
ли не спят по цяла нощ. 
След кратката сиеста 
(между 14 и 16 ч.) работ-
ният ден приключва към 
17-18 ч. и след това ули-
ците,  площадите и заве-
денията   започват да се 
изпълват с хора. Ожив-

лението продължава 
до късните нощни 

часове, дори и 
след  полу-

нощ, а 
с л е д 
т о в а 

(главно 
младежи-

те) изпъл-
ват дискоте-

ките до сутрин-
та. Но не опустя-

ват напълно  ули-
ците и площадите, 

по които има движение 
почти през цялата нощ. 
Градът никога не спи.

йордан василЕв

Площадът пред катедралата

аквариумът

Главната улица

Ãîëÿìà 
Áîãîðîäèöà

Успение на Пресве-
та Богородица, 
Успение Богоро-

дично или Голяма Бо-
городица е един от 
най-големите хрис-
тиянски празници, 
честван еднакво от 
православни, католи-
ци и от други христи-
янски деноминации. 
Българската право-
славна църква отбе-
лязва празника на 15 
август. Според Свето-
то писание това е де-
нят, в който Божията 
майка на 64-годишна 
възраст напуска зем-
ния живот и отива 
при сина си.

Погребват я в пе-
щера край Гетсима-
ния и затварят входа 

с камък. Когато някол-
ко дни по-късно го от-
варят, за да се поклони 
пред светицата закъс-
нелият апостол Тома, 
намират само плаща-
ницата й.

В памет на явяване-
то й пред апостоли-
те църквата опреде-
ля в този ден да се от-
служва тържествена 
литургия и да се пра-
ви "въздигане на хляба".
На Голяма Богородица 
в църквата се освеща-

ват обредни хлябове, 
които жените след то-
ва раздават за здраве и 
за починалите близки. 

На този ден правят 
родови срещи, свързани 
с жертвоприношение - 
курбан - за живот, за 
здраве, за плодородна 
година, против преме-
ждия и болести. имен 
ден празнуват мара, 
мария, марийка, ма-
ри, марин, мариян, 
марияна, Преслав и 
Преслава.

Разказват за Ивайловград като юж-
ната приказка на България. Така за-
почват историята за него жителите 
на града, повеждайки гостите си към 
50-те паметника на културата тук или 
към някоя от 26-те църкви. Градът е в 
Източните Родопи с около 3500 жите-
ли, пазещи ревностно древното ми-
нало на района, традиционно трудо-
любиви и гостоприемни. 

Подчертано любопитство води 
към Историческия музей, към ет-
нографската сбирка, към църквата 
„Преображение Господне“, после 
към „Свети Димитър“, където е смя-
тана за чудотворна иконата на све-
та Богородица, изнасяна на всеки 15 
август за литийно шествие от храма. 
Освен всички тези неща тук областта 
е отлично място за развитие на кул-
турен, 
с е л -
с к и , 
п о з -
н а в а -
телен, 
еколо-
гичен, 
ловен, 
р и б о -
ловен, 
с п о р -
т е н , 
воден, 
п о к -
лонни-
ч е с к и 
и, разбира се, винен туризъм зара-
ди прочутото си ивайловградско ви-
но. Ивайловград е уютно родопско 
градче с природа, която веднага оча-
рова и остава без дъх всеки посе-
тител. 

Най-известна е вила „Армира”, тя 
е сред най-посещаваните туристиче-
ски забележителности. И е само на 
пет километра от града. Строена и 
достроявана през 1-4 век от Римската 
империя, тя представлява богат час-
тен дворец от искрящо бял мрамор, 
с вътрешен басейн, облицован с из-
ящни мозайки, украсен с изумител-
ни стенописи. Вилата датира от вре-
мето на най-ранната Римска епоха и 
представлява най-пищно украсения 
частен дом, дворец от онова време. 
Била е център на поземлено владе-
ние, основано от богата тракийска 
аристократична фамилия. Първият й 
владетел бил наследник на тракий-
ския местен цар. Получил я за заслу-
ги пред римската власт със статус на 
признат римски гражданин. Така до-
бил правото да създаде стопанство, 
което е организирал още през 50-
70-те години на първи век от Христа. 

Това стопанство е обхващало цялата 
долина на река Армира, която е по-
следен десен приток на река Арда и 
се влива в нея при Кипринос, днеш-
на Гърция. Днес вила „Армира” е сред 
символите на града. Освен това може 
да се посетят и крепостта Лютница, а 
за да се стигне дотам, се минава по-
край манастира „Св. Св. Константин и 
Елена“, язовир „Ивайловград” и Ате-
ренския мост. Чудно място за разход-
ка и риболов е до село Костилково, 
където могат да се срещнат и диви-
те каракачански коне. 

За село Свирачи пък искам повече 
да ми разкаже кметицата му. Според 
нея местните хора ревностно пазят 
паметта на миналото на своите деди, 
те са си поставили за цел да помнят 
миналото и да го съхраняват и пре-

дадат на бъдещите поколения. Зато-
ва възпроизвеждат местните тради-
ции и обичаи, пазят ги и продължа-
ват да ги развиват. Те са живи във 
времето и благодарение на млади-
те наследници във всяко едно сели-
ще от общината. Някога било насе-
лено само с гръцко и турско насе-
ление. Името му идва от зурни, на 
които се е свирело тук, казвало се е 
Зурнозан. В по-ново време преиме-
нувано на Свирачи. Преди десети-
летия в Свирачи е имало музикал-
на група, която веселяла гостите на 
сватби и кръщенета, на всички об-
щоселски празници. В днешно време 
е останала активна певческата група 
за автентичен фолклор към читали-
щето в селото.

Наоколо е дивната родопска при-
рода, с хора, запазили автентичните 
си местни традиции, с характерни-
те ястия и пенливо прочуто ивайло-
вградско вино от плодородните ло-
зя наоколо, за което разказва с охо-
та Тянка Пехливанова, кметица от 20 
години в селото, ръководител на пев-
ческата група за автентичен фолклор.

                Дарина  нЕнова



14.VIII. - 20.VIII.2019 г.
33

2

Български12 Съюзен живот Читалища

От стр. 1
Тя изисква много-

обхватен, задълбочен 
и искрен диалог, за да 
се изясни "историята на 
заболяването", от една 
страна, за тези, които са 
по-нови и не са запозна-
ти с нея, а най-вече за 
тези, за които от дълги 
години е болка и съдба.

Може би ще се запи-
тате някои от вас 

КОЕ мИ ДАВА 
ПРАВО ДА ВЗЕмАм 

ОТНОшЕНИЕ ПО ТЕЗИ 
ВЪПРОСИ

Членувам в пенсио-
нерския съюз почти от 
началото на демокра-
тичния процес в стра-
ната ни. От 2003 г. съм 
председател на пенси-
онерски клуб "Морски 
звуци" в гр. Бургас, за 
който сте чели невед-
нъж във вестник "Пен-
сионери". От началото 
на 2007 г. съм предсе-
дател на общинския съ-
вет на пенсионерите в 
града, а от 2010 г. офи-
циално съм регистри-
рана по Закона за юри-
дическите лица с несто-
панска цел (ЗЮЛНЦ) ка-
то Сдружение "СП-2004 
- Бургас" с нестопанска 
цел за общественопо-
лезна дейност. В момен-
та наброяваме 31 пен-
сионерски клуба.

Опитът, който съм 
придобила през то-
зи дълъг организацио-
нен стаж, ми дава осно-
вание да изкажа свои-
те мнения и съображе-
ния относно настояще-
то и бъдещето на пен-
сионерското движение 
в България.

Не е тайна, че през 
всичките тези години 
не един или двама лиде-
ри се опитаха да решат 
проблемите на пенсио-
нерското съсловие, ка-
то го привличаха в раз-
лични съюзи и сдруже-
ния (обединени и раз-
единени). Доколко ус-
пяваха, вие сте свиде-
тели. Междувременно 
някои от тях отпаднаха 
по биологичен път, дру-
ги изчезнаха като па-
дащи звезди. И на об-
ществения и граждан-
ския небосклон се на-
ложи "Съюз на пенсио-
нерите - 2004" като една 
по-сериозна надежда за 
организираните пенси-
онери най-после да се 

направи пробив пред 
всички управляващи за 
изравняване стандарта 
на живота на пенсионе-
рите до този на евро-
пейските, имайки пред-
вид, че не само Бълга-
рия стана член на ЕС, но 
и самото "СП-2004" бе 
прието в Европейския 
пенсионерски съюз. 

но... за съжаление 
съюзът потъна в дреб-
нотемие, което дос-
тигна дъното на ма-
хленски битовизъм 
и в резултат сме по-
разединени от преди. 
Не само че не се израв-
нихме с европейските 
пенсионери по пенсии, 
здравни грижи и осигу-
ровки, но дори и не се 
приближихме до тях. 

Впрочем за слабости-
те и недостатъците, как-
то и за авторитарния и 
погрешен стил и метод 
на работата му се из-
писа немалко по вест-
ниците. Може и още да 
се води полемика кой е 
прав и кой не, но мисля, 
че просто е безсмисле-
но днес да занимава-
ме аудиторията на на-
стоящия форум с това. 
Просто нямаме време 
в буквалния смисъл на 
думата. Тези пропусна-
ти близо 20 години от 
създаването на пенсио-
нерските съюзи за мно-
го хора, които си оти-
доха обидени и смазани 
от жестоките неправди, 
вече са без значение. 

КРАйНО ВРЕмЕ Е ДА 
СмЕНИм ТАКТИКАТА

Уважаеми присъст-
ващи колеги пенсионе-
ри, днес трябва да оч-
ертаем основните, жи-
зненоважни социални 
проблеми за нас, пен-
сионерите.  А те са:

1. Достойни пенсии, 
осигуряващи не само 
жизнения минимум, но 
и в съответствие с ев-
ропейските стандарти.

2. Качествени и пъл-
ни здравни грижи в съ-
ответствие също с евро-
пейските стандарти.

3. Място (клубове) с 
добри условия за соци-
ални контакти във въз-
растова среда.

4. Условия за култу-
рен отдих и почивка.

5. Уважение и прием-
ственост между поколе-
нията.

Кой може да пред-

ложи нова алтернатив-
на, поне малко по-пе-
челивша идея, за да се 
обединим около нея? 
Доколко ще успеем, е 
въпрос на бъдещето, 
но поне сме длъжни 
да опитаме и да ре-
шим, ако не днес, то 
в най-скоро време.

Ние като председате-
ли на общински съвети 
сме пряко ангажирани и 
отговорни практически 
за точките 3, 4 и 5 от со-
циалните проблеми, за-
легнали и в устава, и в 
Правилника за вътреш-
ния ред на всеки пенсио-
нерски клуб. За тези, ко-
ито са регистрирани по 
ЗЮЛНЦ в отделни сдру-

жения, съюзи или клу-
бове, също работят по 
тези проблеми, защото 
те са им вменени като 
първостепенна задача 
и цел още с регистра-
цията в съда и в Минис-
терството на правосъ-
дието. според закона 
всяка община е длъж-
на да предвиди в бю-
джета си известна па-
рична сума за подпо-
магане дейността на 
клубовете, сдружени-
ята и съюзите. Обикно-
вено критериите са бро-
ят на членовете, броят 
на пенсионерските клу-
бове и дали мероприя-
тията, които провеждат, 
са обществено значими 
и отговарят на целите 
и задачите, залегнали в 
регистрацията.

Там, където няма ре-
гистрирани самостоя-
телни клубове или сдру-
жения, са оставени на 
предприемчивостта на 
техните председатели 
и ръководства и на до-
брата воля на местните 
кметства.

Затова ние считаме, 
че през всичките тези 
пропилени години бор-

бата и на пенсионерски-
те съюзи и техните цен-
трални ръководства, и 
на тъй наречените и са-
моопределящи се леви 
партии в парламента 
трябваше да бъде насо-
чена изцяло за 

ПРИЕмАНЕ НА 
 ЗАКОНА ЗА 

ВЪЗРАСТНИТЕ хОРА
където всичко щеше да 
е регулирано съобраз-
но европейските изис-
квания за "достоен жи-
вот на пенсионерите".

Самият закон трябва-
ше да бъде подложен на 
всенародно обсъждане, 
защото от публикувани-
те членове във вестник 
"Пенсионери" имаше 
какво още да се попра-
ви, но така или иначе и 
този шанс се пропусна, 
поне на този етап.

Сега пред нас стои ди-
лемата

КАК ДА СТАНЕ 
ОБЕДИНЕНИЕТО НИ? 

Очертават се три въз-
можни варианта, поне 
от досегашните сонда-
жи на мнения със срод-
ни организации.

1. Да се обединим с 

последния Нов съюз на 
пенсионерите с пред-
седател инж. Петър 
Петров - предложение 
с много неизвестни!

2. Да се обединим с 
всички самостоятелно 
регистрирани съюзи, 
сдружения и клубове 
във федерация.

3. Да се обединим в 
конфедерация.

А може би междувре-
менно и нашият  любим 
"СП-2004" (обединени) 
ще отчете грешките си, 
ще изолира лидерите 
си, довели апатията и 
разцеплението между 
бившите негови актив-
ни членове, за да върне 
"блудните синове" в ло-
ното си.

Ние от Бургас ще под-
крепим всяко ново на-
чинание, ако е доброна-
мерено и не нарушава 
самостоятелността ни, 
която много ценим и е 
взаимна с общинската 
администрация и отдел 
"Социални дейности", 
без чието разбиране и 
подкрепа не бихме осъ-
ществявали нашата дей-
ност.

10.7.2019 г.
вяра анДонова

ДЛъжНи СМе ДА ОпитАМе

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Два дни група от 20 души – хора в нерав-
ностойно положение от клуб „Вяра” в Ис-
перих с председател Веселин Добрев, гос-

туваха в Габрово и Велико Търново. 
Екскурзиантите бяха водени от Тодор Денев, 

член на ръководството на клуба,  който създаде 
добра организация. Пътните разходи до този ху-
бав български край бяха осигурени изцяло от Об-
щина Исперих  и всички останаха доволни от ви-
дените забележителности в Габрово, който е бил 
индустриалното сърце на възраждаща се Бълга-
рия. След срещата в клуба на инвалидите  в Габро-
во гостите от Исперих разгледаха най-напред До-
ма на хумора и сатирата, в който мнозина влязоха 
за първи път. Исперихчани бяха запознати с отдел-
ните кътове от информатора Анелия Христова и от 
екскурзовода Мая Сяркова. Хуморът привлече вни-
манието на гостите, които си създадоха добро на-
строение. Те разбраха, че габровците другите раз-
смиват и себе си осмиват.

Екскурзията продължи с посещението на плане-
тариума. И тук исперихчани имаше какво да видят 
от направената презентация. Подробности научиха 
за историята на астрономията, общите данни за пла-
нетите, за слънчевата система „Сатурн”. Подробна 
лекция бе изнесена за вселената и слънчевата сис-
тема. Много сърдечно гостите бяха посрещнати от 
сестра Пелагия Костова в Соколския манастир, къ-
дето  нощуваха. Разгледаха манастира и научиха за 
неговата история, за архиепископ Йосиф Соколски 

- сътворителя на манастира. Вечерта всич-
ки хапнаха и пийнаха в заведението близо 
до манастира и се възхитиха от приятна-
та обстановка. Някои си намокриха лица-
та в бистрата изворна вода  в манастира.

На другия ден пътуването продължи 
до етнографския комплекс „Етъра”, къде-
то отново останаха много впечатлени от 
занаятчийството, което бе показано. Във 
възрожденското кафене всички пиха ори-
гинално приготвено кафе на пясък. Раз-
ходката в „Етъра” беше много приятна и 
всички почувстваха запазения възрож-
денски дух.

На връщане към Исперих във Велико 

Търново исперихчани се отбиха в комплекса „Ар-
банаси” и на Калояновата крепост, която разгле-
даха и се снимаха за спомен. Не пропуснаха да се 
отбият и до Дряновския манастир и да запалят по 
свещичка за здраве.

Шофьорът на автобуса се грижеше за доброто 
пътуване на членовете на клуба.

ангел николов, исперих

Незабравима 
екскурзия
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то име. Най-напред се разбунтува Би-
толският революционен окръг. Само 
за няколко дни всички населени пун-
ктове в планинските местности на Би-
толска, Леринска, Костурска, Охрид-
ска и Кичевска кааза (околия) са об-
хванати от бунтове и се присъединя-
ват към Битоля. Кулминационна точ-

ка на въстанието става превземането 
на гр. Крушово и прокламирането на 
Крушовската република. На 6 август 
(Преображение) избухва въстание и 
в Одринско. Към него се присъединя-
ват много селища в района на Стран-
джа планина и крайморските градо-
ве Василико и Ахтопол. Достига се до 
обявяване на Странджанската репу-
блика, която просъществува 26 дни. 

В освободените селища се установя-
ва нова власт по примера на Крушов-
ската република. В Серски революци-
онен окръг въстанието е определено 
за 14 септември (Кръстовден), но из-
бухва преди тази дата.

Едни от най-ожесточените сраже-
ния са в Мелнишко. 

Сблъсъци между въстаниците и 
турските войски има и в Серско, Драм-
ско и Горноджумайско. В Солунски, 
Скопски и Струмишки революционен 
окръг действията на въстаниците се 
изразяват предимно в организиране 
и извършване на атентати, в резултат 
на които са разрушени важни страте-
гически пунктове. 

Против въстаналото население в 

116 години от илинденско-
Преображенското въстание

Бунтът на роба Македония и Одринско османското пра-
вителство изпраща 350 000 добре въ-
оръжени редовни войници и башибо-
зук, снабдени с модерно оръжие и ар-
тилерия. Изправени пред опасността от 
разгром, главният щаб на въстанието от-
правя бърза молба за помощ до българ-
ското правителство.

Във  въстанието в Македония и Од-
ринско, което продължава няколко дни, 
участват 26 408 въстаници. Водят се 239 
сражения. Поробителите опожаряват 
205 села, напълно разрушени са 12 440 
къщи, избити са 4694 души, оставени 
са без подслон 70 835 души, а други 30 
000 са принудени да напуснат родните 
си места и да търсят спасение в освобо-
дена България.

Причините за неуспеха на въстание-
то са много и от различно естество. На 
първо място за това допринесло преж-
девременното му избухване, както и не-
достатъчното въоръжение на въстана-
лото население. Следващата съществе-
на причина е крайно неподходящата 
международна обстановка, при която 
то избухва. За разлика от Априлското 
въстание от 1876 г. този път Русия, анга-
жирана със свои планове за война в Да-
лечния изток, заявява, че няма да участ-
ва в никакви конфликти на Балканите.

Другите велики сили категорично за-
емат страната на Османската империя, 
което позволило на Високата порта да 
се разправи по особено жесток начин 
с въстаналото население. Въпреки своя 
неуспех въстанието изиграва огромна 
роля. То показало на цялата европей-
ска общественост, че поробеното насе-
ление в Македония и Одринско не ис-
ка повече да търпи чуждестранното иго 
и че ще продължи и по-нататък своята 
борба до извоюването на национална-
та си независимост.

След освобождението на Бълга-
рия съгласно Берлинския до-
говор от 1878 г. в пределите на 

Османската империя остават Маке-
дония и Одринска Тракия.

В началото на ХХ в. обстановката 
на Балканите е изключително нес-
табилна, а това ескалира обществе-
ните настроения и нагласи. Неуспе-
хът на Горноджумайското въстание 
от 1902 г., провокирано от дейци на 
Върховния македоно-одрински ко-
митет, довежда до разгрома на го-
лям брой революционни комитети 
и застрашава организацията от но-
ви провали.

В началото на януари 1903 г. в 
Солун е свикан конгрес на ВМОРО.

В отсъствието на голяма част от 
представителите на революционни-
те окръзи и на нейните най-видни 
водачи - Гоце Делчев, Даме Груев и 
др., които са противници на какви-
то и да било прибързани действия, 
конгресът взима решение за обя-
вяване на общо въстание през про-
летта на 1903 г. Макар и несъгласни 
с това решение, Гоце Делчев и не-
говите най-близки сподвижници се 
подчиняват. Те полагат усилия са-
мо за неговото отлагане през лято-
то на същата година и за превръ-
щането му от повсеместно в стра-
тегическо, т. е. в действия предимно 
на въстанически чети в планински-
те и полупланинските райони, къде-
то редовната турска армия не може 
ефективно да воюва. Всичко това е 
направено с цел да се защити насе-
лението от полските райони от ре-
пресиите на турските власти.

Въстанието избухва на 20 юли 
(Илинден), откъдето идва и негово-

Във връзка с публика-
цията на вестник „Пен-
сионери” „Георги Ди-
митров и Петър Дънов 
– комшии и приятели” 
изразявам своето не-
съгласие със събитията, 
отразени в самия край.

Цитирам: „Петър Дъ-
нов умира при загадъч-
ни обстоятелства на 7 
декември 1944 г., а Геор-
ги Димитров се връща 
в България на 4 ноември 
1945 г., когато до смър-
тта си през 1949 г. е ми-
нистър-председател, 
не позволява да се разру-
ши поселището на Бя-
лото братство в квар-
тал „Изгрев” въпреки 
наставленията на ня-
кои членове на Полит-
бюро на ЦК на БКП. То се 
ползва със закрилата 
на наследилия го Васил 
Коларов, почитател 
на Дънов. Селището е 
ликвидирано при Въл-
ко Червенков под пред-
лог, че там ще се стро-
ят жилищни блокове. То 
стои пусто дълги годи-
ни и чак през 1965 г. за-
почва да се застроява.”

Истината е, че пери-
одът на Вълко Червен-
ков бе период на всена-
роден подем за изпра-
вяне България на крака 
след тежката война. От-
менена бе непосилната 
за народа купонна сис-
тема, като по традиция 

ежегодно имаше нама-
ление на цените на сто-
ките от първа необхо-
димост. Безводна Доб-
руджа бе водоснабдена. 
Цялата бе опасана от за-
лесителни пояси срещу 
суховея, изяждащ го-
ляма част от труда на 
добруджанци. Изгради 
се Дунав мост край Ру-

се. Бе изградена под-
балканската жп линия 
с най-дългия за време-
то на Балканите тунел 
„Козница”. Построени 
бяха язовирите „Искър”, 
„Росица”, „Копринка” за-
едно с юзини и напои-
телни системи за земи-
те на новообразувани-
те земеделски коопе-
ративи. В Родопите бе 
създадена рудодобив-
на и рудопреработва-
телна промишленост. 
Страната ни започна да 
добива мед за електри-
фикацията си. Тя бе на 
път да стане образец 

за просперираща дър-
жава на полуострова. В 
София се оформи цен-
тралната част: ЦУМ, Ми-
нистерският съвет, Пар-
тийният дом, сегашно-
то президентство, опе-
рата, стадион „Васил 
Левски”. В лаборатори-
ите на МЕИ телевизията 
правеше първите стъп-

ки. В областта на култу-
рата Вълко Червенков 
с обстоен анализ в пре-
сата блестящо защити 
шедьовъра на Димитър 
Димов – романа „Тю-
тюн”, който бе подло-
жен на унищожителна 
атака от литературната 
критика.

С личната подкре-
па на Вълко Червенков 
трънският славей Гюрга 
Пинджурова бе удосто-
ена с най-високото от-
личие „Лауреат на Ди-
митровска награда”.

Няколко години след 
това – при Вълко Чер-

венков, от 1959 до 1960 
г., аз живях на кварти-
ра на адрес: кв. „Изгрев”, 
София, ул. „15” №5 при 
сестрите Марийка и 
Йорданка Керемидчи-
еви – дъновистки. Пър-
вата работила като ши-
вачка, а втората – като 
медицинска сестра през 
Балканската, Междусъ-
юзническата и Първата 
световна война. В съ-
седство беше жилище-
то на народния худож-
ник професор Дечко 
Узунов. В квартала има-
ше все още голям брой 
живи дъновисти, които 
сутрин ходеха на риту-
алната поляна да посре-
щат слънцето. В резул-
тат на тия мои все още 
живи и точни спомени 
категорично заявявам: 
до 1960 г. селището на 
дъновистите все още не 
бе ликвидирано.

Ако „при Вълко Чер-
венков” с „лека ръка” 
се ликвидираше, то в 
наши дни софиянци и 
гости на столицата ня-
маше да се радват на 
храмовете „Ротондата”, 
„Св. Петка Самарджий-
ска”, „Св. София”, Руска-
та църква, джамията или 
на двореца – атрибут на 
монархията. Започна да 
се руши у нас доста по-
късно. Ликвидацията се 
превърна в държавна 
политика. Жалкото е, че 
и до ден-днешен тя про-
дължава с пълна сила.

васил куЮМДЖиЕв, 
горна оряховица

Селището не е ликвидирано 
при Вълко Червенков Cвинcкaтa чумa рoди eднa убийcтвeнa мeтaфoрa 

- мeтaфoрaтa зa Зaдния двoр. Тaм, в Зaдния двoр, 
къдeтo бeдният чoвeчeц, oблeчeн в cкъcaн aнцуг, 
тeниcкa и гумeни цървули, oтглeждa eднo прace, 
e aдът нa cвeтa cпoрeд бългaрcкитe влacтници. 
Злoтo нa зeмятa e Зaдният двoр нa чoвeчeцa. Нa 
cухия кaтo извaдeн кoрeн чoвeчeц.

Зaдният двoр (тaкъв, кaкъвтo гo видяхмe oт 
рeпoртaжитe, и тaкъв, кaкъвтo e) e нaй-тъжнoтo 
мяcтo нa Вceлeнaтa. Кaлeн, пoрутeн, мръceн, oт-
чaян, тoй cякaш e Зaдният двoр нa пocлeднoтo 
aфрикaнcкo ceлo, изгубeнo cрeд блaтa и джунг-
ли. И нe мaгиcтрaлитe, нe индуcтриaлнитe зoни, 
нe пoлузaкoннитe нeбocтъргaчи, a Зaдният двoр 
e иcтинaтa зa двeтe Бългaрии, кoитo ce нaмирaт в 
двe рaзлични гaлaктики.

Нямa нищo пo-oмрaзнo зa влacттa oт Зaдния 
двoр. Тoй ги гнуcи, cтряcкa ги, трeвoжи ги, рaз-
вaля пeйзaжa им oт кoceнa трeвa и cини бaceйни.

И, рaзбирa ce, чe Зaдният двoр e винoвeн зa 
cвинcкaтa чумa. И чoвeчeцът oт Зaдния двoр e 
винoвeн. Тoй нe cъдeйcтвa нa влacттa, a криe 
прaceтo cи в cпaлнятa, зa дa гo cпacи. Тoй рaз-
нacя в бaгaжникa нa жигулaтa cи зaрaзeнo мeco - 
тoй e злoдeят oт криминaлния филм.

A чoвeчeцът c aнцуг и пoлoвин тeниcкa, тoчнo 
кaктo и мoят първи брaтoвчeд oт ceлo Aрчaр, иcкa 
и тoй дa cлoжи пaрчe мeco нa мacaтa cи зa Кoлeдa. 
И aкo мoжe, към пaрчeтo мeco дa имa и двa-три 
кaртoфa. Пocлe чoвeчeцът мигa нa пaрцaли, пиe 
двe рaкии вeчeр и зacпивa. И нe чувa кaк Тoмиcлaв 
Дoнчeв c мрaчeн и грaпaв глac рeди пo тeлeвизи-
ятa мeркитe, кoитo взeмa влacттa.

A кoгaтo държaвaтa взeмa мeрки, тя нaй-чecтo 
взeмa нaшитe мeрки.

Държaвaтa кaтo пoгрeбaлнa aгeнция. И тaя 
двaйceткилoмeтрoвa caнитaрнa зoнa - вcички cмe 
в нeя.

И кaквo му ocтaвa нa Зaдния двoр - ocвeн caм дa 
ce зaпaли или caм дa cкoчи в рeкaтa и дa ce удaви. 
Тaкa щe ocтaнe дa ce шири caмo Зaдният двoр нa 
лицeмeриeтo, кoeтo влacтницитe нaричaт грижa 
зa хoрaтa и oтгoвoрнocт. A oтгoвoрнocт e нaй-лю-
бимaтa им думa нa cвeтa.

николай МилЧЕв

Държавата като 
погребална агенция

Група въстаници от Битолско

Гробът на Петър Дънов
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Неподозирани употреби на лука

иЗпитАНи РеЦепти

Домашен съветник

Ìестата, които крадöите 
претúрсват наé-напред

Токсичен мухъл

Нарежете един ли-
мон на едри кръгчета 
и посипете със ситно 
смляно прясно кафе. По-
ставете кръгчетата на 
болезнените места, така 
че кафето да е от страна-
та на кожата.

Сложете найлон и за-
тегнете с вълнен шал. Ос-
тавете компреса да стои 
цяла нощ. Киселият сок 
от лимона овлажнява 
кафето, а смесеният сок 
от лимон и кафе попива 
в кожата, киселинността 
топи шиповете.

Ако шиповете са мно-
го големи, ще се наложи 
да спите с такъв компрес 
по дълго време. Добрата 
новина е, че ще успеете 
да ги премахнете или по-
не значително да ги на-
малите.
Необходими са  3 с. 

л. мед и 3 с. л. морска сол.
Счукайте солта с ме-

да и пресейте през си-
то. Объркайте сместа в 
бурканче, докато стане 
на гладък крем. Вечер 
мажете болното място, 
след което увийте с най-
лон и накрая с вълнен 
парцал, ако болката е на 
краката.  

Сутринта отстранете 
превръзката, измийте 
мястото с хладка вода. 
Лечението продължава 
10-20 нощи, докато бол-
ката изчезне.
Необходими са 2 

яйца, ябълков оцет и 40 г 
терпентин.

2 пресни яйца се сла-
гат в буркан, в който се 
сипва ябълков оцет. Той  
трябва да покрие един 
пръст над яйцата. Така 
кисне три дни, докато че-
рупката се разложи, след 
което обелката заедно с 

 Мухълът е неприятен про-
блем, с който се сблъскват много 
хора. Той е не само естетически 
неприятен, но може и да предиз-
вика различни симптоми, които 
да прераснат в алергични реак-
ции и дори заболявания, причи-
нени от отровните видове дома-
шен мухъл.

 За съжаление тези симпто-
ми си приличат с много харак-
терни за други заболявания и 
състояния симптоми. Затова 
и на страдащите им е труд-
но да определят причината 
за състоянието си, а поняко-
га и на лекарите.

оПасни виДовЕ
 Различните видове мухъл и 

плесени са съставени от раз-
лични гъбични микроорганиз-
ми. Сред най-опасните и токсич-
ните, които предизвикват алер-
гии и заболявания, са стахибот-
рис, пеницилиум или хлебен му-
хъл, кладоспориум, аспергилус, 
алтернариа.

сиМПТоМи
 Световъртеж, замаяност, де-

зориентация, метален вкус в ус-
тата, болка в корема, диария, по-
дуване, зачервени очи, замъгле-
но зрение, изпотяване, промени 
в настроението, остри болки по 
тялото, загуба на апетит/увели-
чава-

не на 
апетита, жаж- да, за-
дух, хрема, хронична кашлица, 
кожни проблеми, изтръпване, 
мравучкане, главоболие, чувст-
вителност към светлина, сла-
бост, умора, сутрешно гадене, 
болки в ставите.

 Тъй като тези симптоми са 
наистина характерни и за реди-

ца други здравословни пробле-
ми, откриването на причината 
за появата им може да отнеме 
доста време. Затова винаги ко-
гато усетите странно появил се 
симптом, проверявайте местата, 
на които може да се появи му-

хъл. Това най-често са пряко 
или косвено засегнатите от 

водата помещения – баня, 
тоалетна, килер, гарде-
роби, окачени тавани, 
гипсокартони, секции, 
тапети, кухни – изобщо 
всички места, на които 
може да се появят кон-

денз и влага.
 Заболяванията, пре-

дизвикани от токсичен му-
хъл, не са безобидни. Освен 

алергии може да се появят и аст-
ма, респираторни заболявания, 
синузит, заболявания на храно-
смилателната система, имунна-
та система, конюнктивити, забо-
лявания и възпаления на нерв-
ната система.

 В такива случаи бързо от-
крийте източника на мухъла и 
незабавно го отстранете.

да прераснат в алергични реак-
ции и дори заболявания, причи-
нени от отровните видове дома-

 За съжаление тези симпто-
ми си приличат с много харак-
терни за други заболявания и 
състояния симптоми. Затова 

но да определят причината 

тялото, загуба на апетит/увели-
чава-

симптом, проверявайте местата, 
на които може да се появи му-

хъл. Това най-често са пряко 
или косвено засегнатите от 

водата помещения – баня, 

 Различните видове мухъл и 
плесени са съставени от раз-
лични гъбични микроорганиз-

не на 

тоалетна, килер, гарде-
роби, окачени тавани, 
гипсокартони, секции, 
тапети, кухни – изобщо 
всички места, на които 
може да се появят кон-

денз и влага.
 Заболяванията, пре-

дизвикани от токсичен му-
хъл, не са безобидни. Освен 

алергии може да се появят и аст-
ма, респираторни заболявания, 

ми си приличат с много харак-

 Мислите, че може 
да надхитрите кра-
дците? Лъжете се. Те-
зи печени престъпни-
ци разбиват личната 
собственост най-без-
церемонно, и то по-
знавайки добре пси-
хологията на повече-
то хора, които имат 
склонност да съхра-
няват ценностите си 
на традиционни мес-
та. Ето защо те пре-
търсват първо имен-
но тях. 

Под матрака. Пър-
вото място, където 
крадците претърсват, 
е именно под матрака 
или дюшека. Мнозина 
погрешно мислят, че 
там парите и скъпо-
ценностите им са не-
видими и на сигурно 
място, но не е така.

 в килера. Измежду 
дрехите, закачалките, 
кутиите и какво ли още 
не, което се съхранява 
в дрешника или киле-

ра, може да ви се стру-
ва като добро скрива-
лище. Обаче крадци-
те ще претърсят вся-
ко кътче от този дома-
шен безпо-
рядък, кол-
кото и труд-
но да ви се 
вижда.

 Шкафове 
за бельо. Те 
действат ка-
то магнит за 
крадците. Те 
ще ги обър-
нат изцяло, 
докато цен-
ностите ви 
изпаднат от 
тях. Дори 
скритите двойни дъ-
на не са тайна за тях.

Преносим сейф. 
Всичко, което е пре-
носимо, не е проблем 
за крадците. Дори сей-
фът ви да е закован за 
пода, няма да ги за-
трудни особено.

 Шкаф с лекарства 

или тоалетни при-
надлежности в ба-
нята. Въпреки че мо-
же да мислите, че то-
ва място е необичай-

но и крадците няма да 
се сетят да потърсят 
там, това не е истина. 
Те са добре подготве-
ни и надали няма да 
очакват нещо ценно 
да е скрито на тако-
ва място.

 във фризера. 
Всичко, което се отва-

ря или е предназначе-
но за складиране, е по-
тенциално място, кое-
то ще бъде претърсе-
но със сигурност.

 Шкафчетата на 
бюрото няма да бъ-
дат подминати. Избяг-
вайте да държите па-
ри в тях.

 вази. Това е стар 
номер - почти колко-

то света. 
Вазите са 
използва-
ни като 
т а й н и ц и 
от веко-
ве, затова 
не мисле-
те, че са 
подходя-
що място 
за скри-
валище.

 Шкаф с 
алкохол. 
Дори ко-

лекцията ви от бутил-
ки алкохол няма да за-
блуди врага. Даже да 
постелете банкноти 
под бутилките, нико-
го няма да изненадате.

 куфари. Те са също 
сред топместата, кои-
то крадците проверя-
ват най-напред. 

Лукът не е само за готвене. Знаем, че при-
дава на ястията и салати-
те чудесен вкус, 
но той е прекра-
сен помощник 
и в дома. 

Репелент
 срещу 

насекоми 
отблъсква 

насекомите 
от кожата и дре-
хите. Е, малко ще по-
намирисвате, ако втри-
ете лук по кожата си, но за 
домашно парти в градината 
е чудесен вариант.

 Успокоява възпалено гърло 
Бабите неслучайно дават изстискан сок от 

лук в чая – той притежава противовъзпали-
телни свойства и помага при настинка.

Премахване на трески 
ако поставите люспа от лук върху кожата, 

където се е забила треска, и оставите за 1-2 
часа, ще се учудите колко мека и „разхлабе-
на“ ще стане тя в този участък. Това помага за 
по-лесното отстраняване на треската.

Полиране на метал 
суровият кромид лук (нарязан) се комби-

нира с равни части вода. с помощта на влаж-
на кърпа сместа се нанася като средство за 
полиране на различни метални повърхности.

Успокояване на ухапвания от пчели 
и други жилещи насекоми 

на нараненото място разтрийте парче кро-
мид лук и ще се убедите колко ефикасен е той 
в тези случаи. Това е така, защото той има сил-
но успокояващ ефект.

Почистване на скарата 
Докато скарата се нагорещява, разтрийте 

я с помощта на парче лук. Той помага за по-
лесното й почистване. след това разтрийте с 
парче масло или най-добре сланина и сте го-
тови за употреба!

 слагайте пържолите!

Ако имате проблем с мравките 
в кухнята, оставете няколко ре-

зена суров кромид на пода бли-
зо до дупката на мравките. Ми-
ризмата му ще ги прогони.

Успокоява изгаряния 
Противно на очакванията 

заради лютия му вкус, лу-
кът е ефикасен при изга-
ряния – слънчеви и тер-
мични. Той няма да залю-
ти на нараненото място, 
напротив! ще помогне за 
по-бързото потушаване 

на „огъня“ по кожата.

жълтъка се отстраняват 
и белтъкът отново се 
връща в чашата с оцета. 
Разбърква се с 40 г тер-
пентин до получаване на 
хомогенна смес, с която 
се налага болното място 
с помощта на марля вся-
ка вечер.

Сутрин марлята се 
сваля и мястото се из-
мива добре. Облекчение 
трябва да има още на тре-
тата вечер.
Почистете 1 глава 

от целина и я настърже-
те на ренде.

 Кофичка кисело мля-
ко се изсипва в съд и след 
това към него се приба-
вя настърганата целина. 
Продуктите се разбърк-
ват добре. 

Получената смес тряб-
ва да изядете на един път 
или в рамките на деня. 
Продължителността на 
лечението трябва да е 
42 дни. За профилактика 
прилагайте същата ре-
цепта веднъж в година-
та. Този път обаче про-
дължителността на лече-
нието трябва да е само 
15 дни.

внимание! 
Целината сваля кръв-

ното налягане, затова 
преди да започнете лече-
нието, се консултирайте 
с лекар.

Лукът не е само за готвене. Знаем, че при-
дава на ястията и салати-
те чудесен вкус, 
но той е прекра-

Репелент

от кожата и дре-
хите. Е, малко ще по-
намирисвате, ако втри-
ете лук по кожата си, но за 
домашно парти в градината 

Ако имате проблем с мравките Ако имате проблем с мравките 
в кухнята, оставете няколко ре-

зена суров кромид на пода бли-
зо до дупката на мравките. Ми-
ризмата му ще ги прогони.

Успокоява изгаряния 
Противно на очакванията 

заради лютия му вкус, лу-
кът е ефикасен при изга-
ряния – слънчеви и тер-
мични. Той няма да залю-
ти на нараненото място, 
напротив! ще помогне за 
по-бързото потушаване 

на „огъня“ по кожата.

При шипове на врата
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При поръчка на три продукта получавате подарък 
книжка „Лечебните билки на България“.

Последното откритие 
на науката, което се бори 
успешно с подаграта

ЦЕна: 
  1 бр. х 42 лв. + безплатна доставка /общо: 42 лв./
  2 бр. х 38 лв. + безплатна доставка /общо: 76 лв./
  3 бр. х 35 лв. + безплатна доставка /общо: 105 лв./

„ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС“  
ПОМАГА НА ПРОСТАТАТА

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа контакти: Âита Õерб, 

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

Гл. ас. д-р Светлин Димитров, д.м.,
клиника по урология в умБаЛ “александровска”

Д о б р о к а ч е с т в е -
ната хиперплазия 
на просатата (ДХП) 
е хронично прогре-
сиращо заболяване, 
проявяващо се кли-

нично с обструкция 
на долните пикоч-
ни пътища. По ста-
тистически данни за 
България всяка годи-
на заболяват над 10 
000 мъже, като голя-
ма част от тях са на 
възраст под 50 годи-
ни. В Западна Европа 
90% от новооткри-
тите с ДХП започват 

лечение с натурал-
ни продукти. Те са 
разумна алтернатива 
в началните стадии. 
Природните проду-
кти имат висок ко-

ефициент ефектив-
ност/безопасност , 
съчетават се с лекар-
ствата и подпомагат 
тяхното действие, за-
бавят задълбочава-
нето на заболяване-
то и намаляват ри-
ска от поява на кар-
цином на простата. В 
моята дългогодишна 
практика на уролог 

аз изписвам много 
природни продукти, 
като през послед-
ните 4 години пре-
поръчвам най-чес-
то „ПросТаТиЗал 
ПлЮс“ на Вита Херб, 
като практически 
съм убеден в кли-
ничното му дейст-
вие. „ПросТаТиЗал 
ПлЮс“ е натурален 
продукт, който под-
помага укрепването 
и възстановяване-
то на дейността на 
простатната жлеза. 
Той действа диуре-
тично, противовъз-
палително и анти-
микробно. Съдейст-
ва за отстраняване 
на пикочните инфек-
ции, които се явя-
ват като често услож-
нение. „ПросТаТи-
Зал ПлЮс“ спома-

га и за стимулира-
не на сексуалната 
енергия. Не забра-
вяйте, че своевре-
менната профилак-
тика с „ПросТаТи-
Зал ПлЮс“ и кон-
султация с уролог 
гарантира здравето 
и сексуалния живот 
при мъжа над 50 го-
дини.

съществува ли лек, към който да по-
сегнем при подагра? Да, колкото и не-
вероятно да звучи – лек има. При това 
съставът му идва от природата, на ед-
на ръка разстояние от нас. Това е чу-
дото от народната медицина, нарече-
но Подагрофикс.

Подаграта е напълно лечимо заболя-
ване. По последни открития на наука-
та беше създадена иновативна форму-
ла, която дава впечатляващи резултати 
при хора с хронична подагра и при на-
личие на подагрични пристъпи.

Подагрофикс  – изключителен продукт 
с натурален състав. Спомага естествено-
то разтваряне на кристалите на пикочна-
та киселина в ставите и в другите тъкани, 
оказва благоприятно влияние върху стави-
те – на големия пръст на крака, глезените, 
петите, колената, китките, пръстите и лак-
тите. Подпомага нормалната физиологич-
на функция на ставите, поддържа в добро 
състояние околоставните тъкани, междус-
тавните пространства и другите тъкани и 
органи, прави възможно свързването на 
пикочната киселина във водноразтворимо 
съединение, което се отделя по естествен 
начин от организма.

Подагрофикс е високоефективен как-
то при подагрични кризи, така и при хро-
нична подагра. Приложим е още при про-
блеми в ставния апарат и пикочо-полова-
та система.

Подагрофикс сЕ ПрЕПоръЧва при 
хора, страдащи от:
 Подагра
 Артрози и ошипявания
 Хора, предразположени към задър-

жане на пикочна киселина в организма
 Болки в ставите, кръста и костите
 Ограничена подвижност и скованост 

в ставите
 Отоци
състав: 
ЕксТракТ синЯ ТинТЯва - използва 

се при хепатит, пясък в бъбреците и пикоч-
ния мехур, подагра, анемия и др.

ЕксТракТ ТроскоТ - прилага се при 
наличие на бъбречни и жлъчни камъни, 
отлично повлиява ревматизъм, подагра, 
отоци и някои кожни болести.

ЕксТракТ МЕнТа - истински дар от 
природата. Действието й е cпaзмoлитич-
нo, използва се също така пpoтив пoвpъ-
щaнe, действа гaзoгoннo, има лeĸo oбeз-
бoлявaщo действие, xoлepитичнo, yлec-
нявa изxвъpлянeтo нa жлъчния coĸ, aн-
тидиapийнo; 

ЕксТракТ глуХарЧЕ - прилага се при 
чернодробни заболявания, болести на пи-
кочните пътища, хемороиди, стомашни и 
чревни смущения, леки форми на захарен 
диабет и подагра.

ЕксТракТ БрЕЗа - експериментално е 
открито, че  екстрактът от бреза притежа-
ва увеличаващо елиминирането (урикозу-
рично) и намаляващо синтеза (урокоста-
тично) на пикочна киселина действие. Има 
и други доказали ефективността си функ-
ции, които го правят широко използвано 
средство при различни състояния, най-
вече свързани с пикочно-половата сис-
тема. Притежава диуретично, жлъчогон-
но, противовъзпалително, антимикробно 
и адстригентно действие. Намалява въз-
палителните процеси в пикочно-половата 

система, като потиска развитието на пато-
генни бактерии. Доказано е, че елимини-
ра причинителите на инфекции в пикоч-
но-половата система  и облекчава симпто-
мите при цистит, уретрит и пиелонефрит.

ЕксТракТ МЕЧо гроЗДЕ - главният ак-
цент при подагра е използването като под-
крепа на бъбречната функция за елимина-
ция на пикочната киселина от организма. 
Изследванията, проведени във връзка с 
диуретичното  действие на екстракта от 
мечо грозде са показали, че той стимулира 
и ускорява отделянето с урината на пикоч-
на киселина. Това бързо спомага за нама-
ляване на нивата й в кръвта и оттам значи-
телно намалява риска от поява на пристъп 
на подагра и развитие на бъбречни камъ-
ни. Това действие в голяма степен гаранти-
ра, че при започнал процес на разтваряне 
на кристалите мононатриев урат в ставите 
организмът ще елиминира тази отделена 
от тях пикочна киселина и ставите ще оста-
нат чисти и в добро функционално състо-
яние без последващи влошавания с болка 
и подуване в тях. Съдържащият се калиев 
нитрат едновременно усилва действието 
на флавоноидите и има алкално действие 
върху организма, което е основният фак-
тор за предпазване от кристализиране на 
пикочната киселина и отлагането й в ста-
вите. Друго действие на екстракта от ме-
чо грозде е способността му (заради фла-
воноидите) да намалява наднорменната 
активност на ензима (ксантин оксидаза), 
отговорен за синтеза на пикочна кисели-
на в тялото.

ЕксТракТ куркуМа - куркумата е мо-
же би най-мощната билка на планетата в 
борбата и в потенциалното обръщане на 
редица болести. Предпазните и лечебни 
свойства на куркумата се дължат на ак-
тивната й съставка куркумин – вещество с 
толкова разнообразни и мощни антиокси-
дантни и противовъзпалителни свойства, 
че както показват наблюденията, защитава 
и подобрява здравето на буквално всеки 
един орган в тялото. Проведените до мо-
мента хиляди изследвания върху животни 
и хора по целия свят сочат, че куркуминът 
може да се бори с повече от 70 заболява-
ния, включително и с някои от най-голе-
мите заплахи за здравето като рака, сър-
дечните болести, диабет тип 2 и болестта 
на Алцхаймер, различни артрози. И спи-
съкът продължава да расте.

Препоръчителен е приемът на По-
дагрофикс в продължение на 3 месеца 
2 пъти в годината. Без лекарско пред-
писание.

можете да поръчате директно на телефон: 0877 72 10 40 и 
на https://biotica.bg  или в повечето аптеки в страната.
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СТАВНИТЕ БОЛКИ СА ПРЕОДОЛИМИ!
РЕВОЛЮЦИОНЕН БИОАКТИВЕН МЕТОД, КОЙТО ВДЪХНА НАДЕЖДА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ПРИ ХОРА СЪС 
СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОИТО СЕ ИЗБАВИХA ОТ БОЛКИТЕ ЗАВИНАГИ В РАМКИТЕ НА 4 СЕДМИЦИ

   
    На тазгодишен медицински конгрес в 
Кеймбридж бяха засегнати проблемите с 
най- често срещаните ставни заболявания 
и оплаквания. Екипа от специалисти 
и ортопеди предоставиха медицински 
доклад, от който се разбира, че след 
дългогодишни проучвания и изследвания 
е патентован революционен биологичен 
метод за облекчаване на болките и 
възстановяване на процесите в организма 
за по-добро производство на синовиална 
течност. Благодарение на тази метод се  
предоставя възможността на пациентите 
да се преодолее чувството за скованост 
на 90%, възобновява процесите за 
самопроизводство на синовиалната 

течност на 87% и подпомага процесите за 
регенерация на хрущялната тъкан на 68%.  
    “Вече не е тайна, че масово 
пациентите преминават на препарати 
със природни съставки в сравнение със 
скъпоструващите операции и инжекции” 
- споделят английските ортопеди 
присъстващи на конгреса. “На страдащите 
от ставни болки и заболявания се дава 
възможността отново да се върнат към 
нормалния си живот, самочувствие 
и подвижност. Неприятната болка и 
скованост изчезват в значително кратко 
време без значение дали са засегнати 
колената, таза или гръбнака, като това 
може да се  преодолее по натурален 
път” - уверено казват специалистите 
представили терапията. 
   Вече са регистрирани почти половин 
милион души в цял свят , в това число 
около 15 хил. души от България, които 
са преминали терапията и потвърждават 
ефективността на този метод. Той 
облекчава възпаленията, успокоява 
нервните окончания при ставите, 
регенерира хрущялната тъкан и запълва 
ставната капсула със синовиална течност 
(виж снимката преди/след).
  Показвайки резултатите от терапията на 
наши ортопеди, всички те бяха шокирани. 
“Не можахме да повярваме, че без 
оперативна намеса може да се постигне 
подобен ефект.” - учудващо споделят 
ортопедите в България “Природата 
е в състояние да ни поддържа вечно 
здрави, стига да можем да намерим 
тайната нейните дарове” - категорични 
са екипа от английския технологичния 
отдел на производството на препарата. 

Често болката в ставите се проявява 
в следствие напредване на възрастта 
, възпалителни процеси получени от 
претоварване, травма, заболяване, дори 
и от простуда. Само качествен продукт 
съставен от чисти вещества може да даде 
бързи и трайни резултати, стимулирайки  
организма  да реши тези проблеми по 
натурален път. 
   Благодарение на съвреме- нната 
технология на молекулярно ниво помогна 
да се създаде уникалния  биоактивен 
препарат “FLEXIMO’’. Препоръчително е 
да приключите 2 месечна терапията и ще 
можете да облекчите не само болката, но 
и отново да се движите с лекота и да се 
чувствате комфортно.

“Сковаността ми изчезна още с 
първата опаковка. След два месеца се 
чувствах като нов и можех да се движа 
свободно”                                 
                          Димитър А., 69г., София
“Тайничко пих Флексимо и ортопеда 
ми не знаеше. Почувствах трай- ното 
облекчение на болките и ми е добре”                              
                        Петранка К. 73г., Пловдив
“Вече се разхождам нормално без 
бастуна ми. След 2 месечно ползване на 
препарата ми се върна желанието да 
ходя и да се движа.”  
                Бояна Ц. 82 год., Варна
“Скептично бях настроен, но мой 
познат беше доволен от Флексимо. 
Оказа се, че и на мен ми помогна и 
отложих операцията” 
                          Владимир Б. 78г., Бургас

ОБАДИ СЕ ОЩЕ СЕГА И ПОРЪЧАЙ

024738722

ЗАПОЧНИ ПОЛЗВАНЕТО НА „ФЛЕКСИМО” 
И СЕ ИЗБАВИ ОТ СКОВАНОСТТА, БЪДИ 

ОТНОВО ПОДВИЖЕН БЕЗ БОЛКИ В СТАВИТЕ

САМО ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ И ДО 
31 АВГУСТ 2019 СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА

ВМЕСТО 189 ЛВ. САМО 54 ЛВ.
(30 КАПСУЛИ ЗА 1 МЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ)

ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 
ОТ 08:00 ДО 20:00 И СЪБОТА ОТ 08:00 ДО 14:00

ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM

ЛЯТНА ПРОМОЦИОНАЛНА ОТСТЪПКА

"СИРИУС - Д" ми върна 
здравето и младостта

Нека опитът и радостта 
ми да помогнат на страдащи 
и отчаяни.

Роден съм и живея в Со-
фия от 66 години. Преди ня-
колко години бях като затвор-
ник у дома си. Официално по-
ставената ми диагноза в На-
ционалната кардиологична 
болница - София е: лумбал-
на лордоза, дегенеративни 
изменения в междупрешлен-
ните дискове, дискова хер-
ния, остеохондроза, спонди-
лартроза. С денонощни бол-
ки в гърба движението ми бе-
ше мъчение. Хирурзите пред-
лагат операция без гаранция. 
Любител скиор, гледах с тъга 
Витоша и не вярвах, че отново 
ще се разхождам там.

Страдах от мигрена и при 
всяко недоспиване имах ос-
три болки в главата. Болко-
успокояващите бяха в шепи-
те ми. И още костно-ставни 
проблеми.... Коленете ме бо-
ляха и хрущяха, не можех да 
се натоварвам, при все че съм 
мъж. Наследство от караула в 
казармата бяха разширените 
вени, които често пъти се въз-
паляваха. Качеството на жи-
вот и външният ми вид бяха 
като на болен старец.

Сега отново кръстосвам 
не само Витоша, но и Бълга-
рия; зимата съм по планините 
на ски, лятото на морето. Еже-
дневно играя йога за тонус и 
удоволствие. Ходя много, ка-
рам колело.

Връщането ми към актив-
ния живот дължа на съдба-
та, която ме срещна с про-
фесор Димитров - създате-
ля на хранителната добавка 
"сириус - Д". Бях опитвал 

много неща и ми беше трудно 
да повярвам. Доверието ми 
бе спечелено от това, че съз-
дателят на храната е извес-
тен с откритията си, приложе-
ни в световната лечебна прак-
тика. Проучих документация-
та: Сертификат от Министер-
ството на здравеопазването, 
Сертификат за разпростране-
ние в Европейската общност 
и изследвания от Русия, къ-
дето приемаха, че няма подо-
бен продукт - чист, безвреден 
и много полезен. Има доказа-
телства, че засега тази храни-
телна добавка може да създа-
де хрущялна тъкан, да отпу-
ши и изчисти кръвоносните 
съдове, да абсорбира болна-
та, нефункционална тъкан от 
всички органи. Освен това съ-
държаща всички аминокисе-
лини - лесно усвоими.

Очакванията ми се по-
твърдиха. Още първия месец 
изчезна спохождащото ме по-
някога сърцебиене, зрението 
ми се подобри.Третия месец 
коренно се подобри и външ-
ният ми вид - бях с по-чиста, 
гладка и свежа кожа. Изчезна-
ха всички стомашно-чревни 
проблеми от гастрит, рефлукс 
и стара язва. От главоболието 
ми нямаше и следа. След шес-
тия месец почувствах колене-
те си и гръбнака напълно въз-
становени. Шипове и кисти не 
съществуваха.

Животът ми се дели на две 
части: до срещата със "сири-
ус -Д" и след нея. Предлагал 
съм хранителната добавка на 
много хора и познавам въз-
становени от труднолечими 
болести като автоимунните 
- множествена склероза, лу-

За консултация 
и поръчки: 

0878918498, 
0898573092 - 

георгиев
WWW SIRIUSD-PLUS.COM

"сириус -Д"
 E  ХраниТЕлна ДоБавка, 

ПоДПоМагаща  
въЗсТановЯванЕТо При:
 автоимунни 

заболявания - 
множествена 
склероза, сьогрен, 
хашимото.

 коксартроза, 
гонартроза, дискова 
херния, Бехтерев.

 инсулт, инфаркт, 
аритмия, високо 
кръвно.

 очни - перде, 
глаукома, разлепване 
на ретината, 
дегенерация на 
макулата.

 Простата,  кисти, 
миома, черен дроб.

 стомашно-чревни.
 разширени вени и 

хемороиди.

пус, синдром на Хашимо-
то и още: глаукома, перде 
на очите,  дегенерация на 
роговицата и макулата. По-
магал съм да се подобрят с 
този продукт черен дроб, 
диабет, простата, бъбреци. 
Подпомага за премахване 
на последствията от инсулт, 
инфаркт, хипертония.

Може да ми се 
обаждате на телефон 
0988 948420 - Христов.
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С остаряването 
способността за 
усвояване на цинк 
намалява. това оз-
начава, че колко-
то повече остаря-
ва човек, толкова 
повече се нуждае от 
този минерал. 

ето пет жизне-
новажни причини да 
си набавяме повече 
цинк с напредване 
на възрастта:

1. Здравословен е 
за простатата:

Пренебрегването 
на признаците за уго-
лемена простата (до-
брокачествена про-
статна хиперплазия) 
може да доведе до 
проблеми с бъбреци-
те и пикочния мехур. 
Предпазвайте прос-
татата си сега, за да 
избегнете проблеми 
по-късно. Цинкът е 
чудесно начало. Не-
достигът му може да 
причини увреждане 
на ДНК-то на простат-
ните клетки. Но ви-
соките нива на цинк 
могат да стимулират 
клетъчната смърт на 
клетките при добро-
качествена простат-
на хиперплазия. Това 
спомага за свиване 
на простатната жле-
за до нормален раз-
мер, което помага за 
облекчаването и до-
ри за предотвратява-
нето на симптомите 
на доброкачествена-
та простатна хипер-
плазия.

2. Запазва слуха:
Изследванията по-

казват, че противо-
възпалителните и ан-
тиоксидантни свой-
ства на цинка могат 
да помогнат при на-
маляване на слуха. 

По-високите нива 
цинк могат да спо-
могнат и за подобря-
ването на качеството 
на слуха при хора с 
внезапна загуба на 
слух. Пиенето по 50 
мг на ден в продъл-
жение на осем сед-
мици намалява звън-
тенето или бучене-
то в ушите. Този лек 
действа в 82% от слу-
чаите.

3. Повишава тес-
тостерона:

След навършване 
на 30 години, нива-
та на тестостерон (Т) 
могат да започнат да 
падат с около про-
цент на година. Кога-
то сте над 60 години, 
нивата ви може да са 
вече с повече от 30 
процента  по-ниски. 

Приемането на 
достатъчно цинк мо-
же да ви помогне да 
се предпазите от за-

губа на тестостерон. 
Изследване откри, че 
ограничаването на 
цинка в храната на 
здрави млади мъже 
снижава нормалните 
им нива на тестос-
терон с почти 30%. 
Същото изследване 
показва, че по-въз-
растните мъже, пи-
ещи хранителна до-
бавка могат да пови-
шат количеството на 
тестостерон в кръв-
та си с 50%. И то без 
каквито и да било 
промени в обичай-
ните им хранителен 
режим, физическа ак-
тивност и начин на 
живот.

4. Засилва костна-
та плътност:

Не само мъжете из-
вличат ползи от пие-
нето на цинк. Жените 
може би се нуждаят 
от този минерал дори 
повече от тях. Цин-
кът спомага за пред-
пазване от костни за-
болявания. Жените с 
остеопороза обикно-
вено имат по-ниски 
нива на цинк. Жени-
те в менопауза, ко-
ито приемат повече 
цинк, калций, манган 
и мед, забавят загу-
бата на костна ма-
са с 66%.  Те пови-
шават минералната 
плътност на костите 
с 28% в рамките на 
две години.

5. Предпазва от 
сърдечни заболява-
ния:

Ниските нива на 
цинк могат да пови-
шат риска от сърдеч-
но събитие с почти 
40% при хора с диа-
бет тип 2. Дори и да 
не сте диабетик, цин-
кът поддържа здра-
вето на сърцето. Той 
помага в регулиране-
то на пулса и функци-
онирането на сърце-
то. Лишавайки сърце-
то си от цинк, риску-
вате сърдечно забо-
ляване.

Набавянето на дос-
татъчно от този ва-
жен минерал е от 
полза за цялостното 
ви здраве. 

най-добрият на-
чин да си набавя-
те цинк е с храната. 

Стридите напри-
мер съдържат огро-
мни дози. Можете да 
си го набавяте и с 
яденето на говеждо 
от хранени на паша 
животни, спанак, ас-
пержи, тиквени сем-
ки и гъбите шийтаке. 

Цинкът е незаменим 
за възрастните



14.VIII. - 20.VIII.2019 г.
33

2

Български18 Медицина Дълголетие

актификс можете да поръчате на телефон: 0877 72 10 40 
и на: https://biotica.bg или в повечето аптеки в страната.

ЦЕна: 
1 бр. х 39 лв. + безплатна доставка /общо 39 лв./
2 бр. х 36 лв + безплатна доставка /общо 72 лв./
3 бр. х 33 лв. + безплатна доставка /общо 99 лв./

При поръчка на три ПроДукта получавате подарък 
книжка „Лечебните билки на България“.

Научно откритие за болни стави прави чудеса!

мнението на специалиста 
д-р Димитров: 

Уверено препоръчвам на своите  па-
циенти продукта актификс - с много-
странно действие, насочено към първо-
началното облекчаване на болката, а при 
продължителна употреба – и към възста-
новяване на ставния хрущял и костната 
тъкан, което от своя страна ще доведе 
до бързо възвръщане на мобилността на 
ставите и предишния начин на живот на 
употребяващия го. Формулата е патенто-
вана със стандарт, което означава най-
високо качество на съставките с щателни 
клинични и лабораторни изследвания.

актификс може да се прилага за всич-
ки видове заболявания на ставите и кос-
тите и всякакви видове артритни забо-
лявания, включително и деформация на 
костите вследствие на артрит. Съставки-
те във формулата работят по синергичен 
начин и задействат процесите на регене-
рация на ставите до 700 пъти по-бързо 
в сравнение с естествената възможност 
на тялото да възстановява жизненоваж-
ни хрущялни и костни тъкани. По този 
начин в рамките на 5-10 до 25-30 дни в 
зависимост от степента на заболяването 

можете да очаквате подобре-
ние до 90-100%.

Тайната на изключител-
ния ефект на актификс е във 
вложения във формулата си-
нергичен комплекс от екстра-
кти, които се използват за ди-
ректна синтеза на глюкоза-
миногликани. Това са веще-
ства, които имат структурно 
укрепващо действие в орга-
низма. Служат за производ-
ство на синовиална течност, 
която спомага за правилно-
то функциониране на стави-
те чрез повишаване на мобил-
ността и намаляване на трие-
нето, както и предпазване от 
“износване”. Друга функция на 
комплекса от екстракти е хру-
щялното производство, което 
с възраст та намалява, затова е 

задължително да се приема като храни-
телна добавка след определена възраст 
– най-често след 50-годишна възраст. 

Защо да предпочетете актификс 
пред алтернативни продукти?
 Действието на актификс е насоче-

но към решаване на първопричината за 
болката, а не само временното й притъ-
пяване. С помощта на активирането на 
естествените сили на регенерация на ор-
ганизма и синергично действие на със-
тавките вие ще подсилите, подхраните и 
възстановите ставния хрущял, костните 
връзки и тъкани, като по този начин ще си 
решите проблемите с костите и ставите.
 Основните съставки на продукта са 

естествени екстракти. Бързото проник-
ване на съставките в тъканите позволя-
ва спиране на по-нататъшното разруша-
ване на ставите и едновременното стар-
тиране на регенерация на увредените 
тъкани без каквито и да било странични 
ефекти или рискове за здравето.
 актификс е клинично и лаборатор-

но тестван. Преминат е строг качествен 
и количествен контрол. Патентованата 
формула съдържа съставки без аналог 
в сравнение с който и да е конкурентен 

продукт. Можете да сте сигурни, че ще 
изпитате възможно най-добрата ставно-
възстановителна формула, създавана ня-
кога! Освен това продуктът е тестван с 
пациенти, в чиито изследвания е устано-
вено, че след използването на продукта:

1. Болката намалява и дори изчезва от 
пациентите след 8-10 минути още след 
първото приемане.

2. Отбелязано е възстановяване на 
хрущялната тъкан от пациентите след 
един пълен курс на прием.

3. Облекчаване на симптомите при па-
циентите, страдащи от артрит и артроза.

Забелязал съм, че пациентите ми ре-
гистрират подобрение още от първия 
ден на прием на актификс.  Въпреки то-
ва аз препоръчвам  да приемате проду-
кта поне три месеца, за да се натрупат 
полезните съставки дълбоко в ставния 
хрущял и да получите дълготраен ефект. 
Наблюденията ми в продължение на го-
дина затвърдиха мнението ми, че проду-
ктът е изключително ефективен. Аз лич-
но го ползвам като профилактично сред-
ство, за да предотвратя появата на став-
ни заболявания в бъдеще.

мнения и коментари  
за актификс

Елена страхилова, на 47 години, 
 от сливен

Добър ден! Причината за моите про-
блеми със ставите стана травма на коля-
ното, която получих преди няколко годи-
ни, когато претърпях злополука. Дълго я 
лекувах. След известно време, след като 
излекувах коляното си, при рязка промя-
на на времето започна да се появява тъ-

па болка в мястото, където по-рано беше 
пукнатината. Коляното ми започна да се 
зачервява. Много от лекарствата не мога 
да ги пия, защото на повечето химикали 
имам алергия. Решихме със съпруга ми да 
потърсим решение на проблема в интер-
нет. Намерихме Actifix. Прочетохме всич-
ко на сайта. За мен най-важното беше, че 
е без химия. Стана ми интересно още, че 
Actifix не само облекчава болката, а и че 
кара тялото да се възстановява само. По-
ръчах си повече. Използвам го около ме-
сец. Много ми харесва резултатът, вече 
нямам болка. Ще продължа курса докрай.

владимир василев, 
на 52 години, от софия
Здравейте! Имах инфекциозен артрит, 

който се дължи на прекараната по-рано 
туберкулоза. Първо се появи тъпа бол-
ка в ръцете, после болката се усили. Пих 
болкоуспокояващи хапчета, но ефектът 
не трая дълго. Казаха ми, че трябва да се 
премахне причината за болестта – възпа-
лението на ставите, а не само да се обез-
болява. Сериозна работа, така и инвалид 
можеш да станеш. По принцип не при-
знавам никаква химия, затова реших да 
потърся лекарство на естествена осно-
ва. Намерих в интернет Actifix, проче-
тох всичко на сайта. Всичко ми подхож-
даше. Actifix се състои от естествени със-
тавки. Четох за тях, че имат много лечеб-
ни свойства. Поръчах, бързо ми го дос-
тавиха. Приемам го от около две седми-
ци. Много съм доволен. Болката спря да 
ме тревожи веднага след като започнах 
приема. Сега нищо не ме боли. Ще мина 
курса до края.

Основна функ-
ция на имунна-
та система е да 

предпазва от бактери-
ите, вирусите и инфек-
циите, които предиз-
викват различните за-
болявания. Няма науч-
ни доказателства, кои-
то да свързват пряко 
промяната в начина на 
живот и хранителните 
навици с по-ефектив-
ната работа на имуни-
тета. Най-често цел на 
изследванията в тази 
посока е каква роля иг-
раят възрастта, спор-
тът, стресът, различ-
ните добавки и начи-
нът на хранене върху 
функционирането на 
имунната система. Все 
повече се налага изво-
дът, че диетата, която 
включва много плодо-
ве, зеленчуци, пълно-
зърнести храни и здра-
вословни мазнини до-
принася съществено 
за силен имунитет.

Белите кръвни клет-
ки са жизненоважни за 
здравата имунна сис-
тема и способността й 
да се бори с инфекци-
ите и вирусите. Някол-
ко изследвания показ-
ват, че витамин С под-
помага производството 

на повече бели кръвни 
клетки в тялото. По то-
зи начин той също така 
има своето значение за 
лекуването на раните и 
фрактурите и за изграж-
дането на тъканите, 
костите и зъбите, пома-
га за понижаването на 
риска от сърдечни за-
болявания и удар. Най-
добрите източници на 
витамин С са чушките, 
з е л е н и -
те листни 
зеленчу-
ци, ягоди-
те, зелето 
( о с о б е -
но къдравото), кивито, 
мангото, грейпфрутите.

Биофлавонои-
дите са група 
х р а н и т е л н и 
съставки, ко-
ито помагат 
на имунната 
система да 
предпазва тя-
лото от замър-
сителите, ко-
ито го атаку-
ват. Таксифо-
линът и рути-
нът са два ва-
жни биофлавоно-
ида, срещащи се в 
най-голямо количество 
в цитрусовите плодове 
(портокали, грейпфру-

ти и др.) и помагащи за 
доброто усвояване на 
витамин С. Елагичната 
киселина – друг биоф-
лавоноид, е често сре-
щана в ягодите, къпи-
ните, черешите, грозде-
то. Според редица екс-
перименти тя блокира 
клетките, причиняващи 
рак. Катехините са още 
един биофлавоноид, 
който забавя процеса 

на старе-
ене, от 

своя страна отслабващ 
имунната система. Ка-
техините, които са сред 

най-популярните биоф-
лавоноиди, са в най-ви-
соки концентрации в 
зеления и черния чай.

Според данните от 
изследванията цинкът 
повишава броя на Т-
клетките, произвежда-
ни от тялото, за да се 
борят с инфекци-
ите. Това е осо-
бено важно с на-
предване на въз-

р а с т т а , 
когато 

н е -
дос-

ти-

г ъ т 
н а 

ц и н к 
се среща 

все по-често. Но имайте 
предвид, че прекалено 
многото цинк от храни-

телните добавки може 
всъщност да забави 
имунната систе-
ма. Нужната 
д н е в н а 
п р е -

п о р ъ ч и -
телна до-
за може 
да се дос-

тигне чрез храни ка-
то тиквено семе, боро-
ви ядки, морски раци, 
стриди, говеждо и тъм-
но пуешко месо.

Витамин Е доказа-
но повишава имунния 
отговор на организма. 
Той работи и като анти-
оксидант, защитаващ от 
сърдечни заболявания 
и стареене. 

Механизмът му на 
действие включва про-
изводството на повече 
В-клетки, които произ-
веждат антитела и уни-
щожават микробите и 
бактериите. Най-добри-
те естествени източни-
ци на витамин Е са пше-

нич-
ният за-

родиш, слън-
чогледовото семе, ба-
демите, лешниците, 
сладките картофи и до-
матите.

Най-често срещани-
ят тип картоеноиди е 
бета-каротинът, който в 
тялото се преобразува 
във витамин А. Той уве-
личава производството 
на клетки, борещи се с 
инфекциите, действа и 
като антиоксидант. Бе-
та-каторинът опосред-
ствено има и антира-
кови свойства, защо-
то произвежда имун-
ни клетки - макрофаги, 
които убиват ракови-
те клетки. Най-добри-
те хранителни източ-
ници на бета-каротин 
са морковите, сладките 
картофи, тъмните лист-
ни зеленчуци, гъбите, 
тиквата.

Диета за подсилване
на имунитета
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Динята е един от най-по-
пулярните и обичани пло-
дове през лятото. Полез-
ните й качества са неоспо-
рими. Тя не само утолява 
жаждата и разхлажда, но и 
улеснява уринирането, по-
добрява кръвообращени-
ето, пречиства организма. 
Можем да използваме ди-
нята като допълнение към 
лечението на висока тем-
пература, жажда, пробле-
ми с уринирането, пре-
калено потене, нервност, 
причинени от топлинен 
удар или лятна настинка. 

92% от теглото й е вода, 
което я прави един от  най-
воднистите плодове. Кора-
та и семките също са по-
лезни. Семките са богати 
на белтъчини и мазнини и 
от тях се прави растително 
масло. В Китай дори ги об-
работват и ядат като ядки. 
От кората може да се 
свари чай или да 
се направи на 
салата със су-
самово мас-
ло, сол, за-
хар и оцет 
или дори да 
се приготви 
ястие с ме-
со, лук и пар-
чета джинджи-
фил. Кората също 
охлажда, подпомага 
уринирането и секре-
цията на течностите. Сър-
цевината е богата и на ви-
тамин С, калий, фибри. Съ-
държа витамините А, В1, 
В2, както и манган, желя-
зо, магнезий и никел. 

Съдържанието на лико-
пен я прави силен антиок-
сидант. Динята е полезна 
при анемии, защото сти-
мулира образуването на 
кръв. Полезна е и при по-
дагра, артрит, атероскле-
роза, ревматизъм, гастрит, 

язва на стомаха и двана-
десетопръстника, болести 
на черния дроб и пикочния 
мехур, хипертония, порок 
на сърцето, кръвотечения 
от носа и наднормено те-
гло. Сокът и меката част на 
динята са ефективно диу-
ретично средство. Освен 
това съдържанието на фи-
бри в меката част понижа-
ва нивото на „лошия“ хо-
лестерол в организма, а 
сокът ефикасно пречист-
ва черния дроб и бъбре-
ците от шлаките, способ-
ства за разтварянето на со-
лите, предотвратява обра-
зуването на камъни в бъ-
бреците, прекрасно утоля-
ва жаждата и помага при 
запек. 

въпреки че динята е 
много полезна, все пак 
трябва да бъдем внима-
телни с нея. Ето някои 

противопо-
к а з а -

ния: 

1. Тези, които имат заха-
рен диабет, трябва да бъ-
дат внимателни с меката 
част на динята и да не пре-
каляват, защото тя е бога-
та на захар. 

2. Ако сте в начален 
стадий на настинка, съ-
що не бива да ядете ди-
ня. Според традиционна-
та китайска медицина то-
ва може да усложни бо-
лестта. Но ако настинка-

та е в напреднал стадий 
и имате висока темпера-
тура, устата ви пресъх-
ва, боли ви гърлото или 
урината ви е тъмножъл-
та, яденето на диня е пре-
поръчително, защото то-
ва ще помогне за по-бър-
зото оздравяване. 

3. Не яжте отдавна раз-
рязана диня. Горещото 
време улеснява развитие-
то на бактерии, а те може 
да предизвикат стомашни 
неразположения. 

4. Ако страдате от бъ-
бречна недостатъчност, 
също не бива да ядете 
много диня. Това ще уве-
личи течностите и ще за-
трудни работата на бъбре-
ците. Организмът няма да 
успее да изхвърли излишъ-
ка. Ще се затрудни кръво-
обращението, което може 
да доведе до сърдечна не-
достатъчност. 

5. Ако имате рани в уста-
та, не яжте много диня. Го-
лемите количества ще за-
силят дисбаланса в орга-

низма и ще вло-
шат раните. 

6. Родил-
ките също не 
трябва да пре-

каляват с диня-
та. След ражда-

не организмът е 
слаб, а охлажда-

щото действие на ди-
нята може да увреди сто-
маха и далака. 

7. Не яжте диня преди и 
веднага след хранене. То-
ва може да разреди храни-
телните сокове и да нару-
ши нормалното разграж-
дане и усвояване на хра-
нителните вещества. 

8. Ако имате пробле-
ми със стомашно-чревния 
тракт, далака или зъбите, 
яденето на студена диня 
също е противопоказно.

Лечебни свойства на Динята

в тялото. Той помага за балансиране-
то на метаболизма и намалява потене-
то особено на стъпалата. Комбиниран 
с магнезий, цинкът също така спомага 
за елиминирането на неприятната те-

лесна миризма. Необходимото количе-
ство цинк зависи от спазвания начин на 
хранене, но приемът на по 30 до 50 мг 
на ден е доказано, че снижава непри-
ятната телесна миризма. 

Ако приемате цинк, непременно 
приемайте и хранителна добавка с ми-
нерала мед, защото цинкът снижава ни-

вата на мед в тялото.
Промяната в хранителния режим 

също може да намали потенето. 
Ето някои препоръчвани храни:

Сирене, кисело мляко
 и прясно мляко

Като включите тези храни в 
хранителния си режим, вие ще 
спомогнете за достигането на 
дневния си прием на калций. 
Калцият е важен минерал, кой-
то помага на тялото да поддър-
жа оптимална температура, а 
това води до по-малко потене. 
Опитайте с нискомаслени про-
дукти, понеже тялото ги раз-
гражда по-лесно и така снижа-
ва потенето.

Диня, ягоди, краставици,
маруля и тиквички

Поддържането на тялото 
хидратирано е един от най-

лесните начини то да се охлади. Пиене-
то на 8 чаши вода на ден трябва да е 
правило.

 Плодовете и зеленчуците също по-
магат. Динята и ягодите съдържат 92% 
вода,  краставиците и марулите - 96%, а  
тиквичките - 95%.

Сьомга, говеждо и яйца
Тези храни са компонент от здраво-

словната балансирана диета, която по-
мага за намаляване на потенето, поне-
же съдържат всичките осем В витамини. 
Витамините В-комплекс помагат на тя-
лото да работи без усилие, като поддър-
жат нервната система здрава, стимулират 
храносмилателната система и подсилват 
имунната система.

Зехтин
Зехтинът е пълен с антиоксиданти и 

е лесен за обработване от храносмила-
телната система. Ето защо използвайте 
изключително зехтин. Леден билков чай 
за жегите поддържа тонуса и доброто ви 
настроение.

Спанак, бадеми 
и тиквени семки

Бадемите и тиквените семки засищат, 
а спанакът е чудесен суров в салата, гот-
вен в стър-фрай ястия или задушен като 
гарнитура. Тези храни са сред често упо-
требяваните, понеже са с високо съдър-
жание на магнезий, който помага на ме-
таболизма и на функционирането на нер-
вите. Хората, които много се потят, обик-
новено са с по-ниски нива на магнезий. 
Следователно е важно да ядем редовно 
богати на магнезий храни.

хранене при обилно потенеНякои хора се потят повече от 
нормалното и се изправят 
пред неудобството от това. 

Съществуват витамини, минерали и 
храни, които спомагат за справяне с 
проблема. 

Витамин В
Стресът често е виновник за преко-

мерното потене. Витамините В-ком-
плекс са известни с това, че спомагат 
снижаването на стреса и следовател-
но играят роля в по-малкото отделя-
не на пот. 

В витамините са важни за нервната 
система и помагат за стабилизирането 
на нивата на млечната киселина, коя-
то е отговорна за пристъпите на тре-
вожност. Витамин B6 е известен с ус-
покояващото си действие, а витамин 
B1 намалява тревожността.

Магнезий
Прекомерното потене може да 

доведе до загуба на магнезий, кое-
то от своя страна може да причини 
повече потене.

 Продължителният стрес и пре-
комерното потене въздействат нега-
тивно на нивата на магнезий в тялото. 
Недостигът на магнезий  може да до-
веде до вълнение и тревожност и така 
цикълът става непрестанен.

Цинк
Цинкът е  важен за няколко процеса 
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оранжерията. Родите-
лите й помагаха, като 
гледаха детето. Плаща-
ше добре и от работни-
ците си изискваше пъл-
на отдаденост. Вечер 
въпреки умората се 
прибираше в къщи ка-
то победител, който зах-
върляше прашните  дос-
пехи на деня, просваше 
се в леглото и заспива-
ше.   

Беше забравила, че 
е жена. Опита няколко 
мимолетни връзки, но 
не се полу-
чи. Въпреки 
гъмжилото 
от хора око-
ло нея си ос-
таваше самотна и  коп-
нееща за любов. Иска-
ше да потисне в себе си 
това чувство, но тялото 
и природата й шепнеха, 
че това е невъзможно. 
Нейната отчайващо са-
мотна душа беше гото-
ва за зряла, голяма лю-
бов. Устремът й към ус-
пех и печалба задържа-
ше прекрасните пориви 
на душата. В съзнанието 
й се бе настанило недо-
верие към мъжете. Те-
зи й мисли се засилваха 
от чувството й на успя-
ла жена,  на която все-
ки намек за близост се 
струваше неискрен, по-
сягащ на нейната неза-
висимост и на  сътворе-
ното от нея. 

В този миг от живота 
й се появи Лозан. Всъщ-
ност той работеше при 
нея като ръководител 
на техническия екип на 
оранжерията. Беше мъж 
към петдесетте, вдовец, 
с леко прошарена черна 

коса, строен, с открито 
лице  и големи очи, от 
които струеше добро-
та и откровеност. Об-
ръщаше  се към него с 
майсторе, защото почти 
всичко, съградено в то-
ва голо допреди години 
поле, беше минало през 
ръцете му. От известно 
време, когато улавяше 
погледа му, той се из-
червяваше като пубер 
и разговорът им става-
ше забавен. Доставяше 
й удоволствие, че е ха-

ресвана от мъж, серио-
зен, изпитан от време-
то. Вечер влизаше в ба-
нята и докато 
д у ш ъ т 
о б -

л и -
в а ш е 
стройното й 
тяло, душата й се отпус-
каше и в главата й изплу-
ваше образът му. Ляга-
ше в леглото с хавлия-
та  и чувстваше негово-
то присъствие. В съзна-
нието й звучаха разго-
ворите от деня и тя се 
взираше в големите му 
очи. И точно в този мо-
мент идваха съмнение-

то и колебанието й: „Та, 
той е мой работник, ако 
завъртя връзка, няма ли 
да разруша това, което 
съм постигнала…“ Как-
во крие този поглед? То-
ва ли е мъжът, когото ча-
кам в самотните нощи? 
Въпросите се редяха ка-
то на викторина и тя не 
успяваше да отговори.  
„Обичаш ли го, Върбин-
ке?“ Спря за миг на този 
въпрос и на глас си отго-
вори: „Да, обичам го…“ 
Понякога търсим щас-

тието някъде далеч от 
нас и все не можем да го 
видим, а  то е пред очи-

те ни. Искаше 
й се да 

раз-

б е -
ре да-

ли той я обича 
така, както тя би искала 
да е обичана от съмиш-
леник, от зрял, улегнал 
мъж. Такава любов тър-
сеше Върбинка. Как да 
разбере това, преди да 
даде знак, с който да го 
допусне до зажадняло-
то си за ласка тяло. Зна-
еше, че в живота си  вече 
няма право на грешка…

Както обикновено, 
сутрин Лозан разпре-
деляше работата между 
техниците и работни-
ците по подготовка на 
оранжерията за есен-
но-зимния производ-
ствен цикъл. След това 
докладваше на Върбин-
ка как вървят работите 
и всеки тръгваше по за-
дачите от ежедневието. 
Когато почука на вра-
тата на кабинета, с по-
чуда установи, че Ше-
фката, както я нарича-

ха, все още 
не е дошла. 
Към обяд й 
позвъни, но 
вместо от-

говор чу операторът: 
„Абонатът е извън об-
хват или изключен“. 
До края на работното 
време въпреки позвъ-
няванията не можа да 
се свърже. През нощта 
тревогата му се засили 
и неясни предчувствия 
за нещастие го обзеха. 
След полунощ телефо-
нът истерично иззвъня. 
От апарата прозвуча не-
познат мъжки глас: „Го-
ворете с госпожата“ .  Бе-
ше Върбинка. Тя някак 
пресилено спокойно 
му каза: „Майсторе, ще 
те помоля да ми помог-
неш. Трябват ми спешно 
130 000 лв., които дължа. 
Тези пари  дължа и в мо-
мента ги нямам в налич-
ност. После ще оправим 
сметките.  Моля те,  бъди 
дискретен.“ Разговорът 
приключи така ненадей-
но, както и започна. Бе-
ше вторник. Лозан бър-
зо се овладя и треска-
во започна да пресмя-

20 Проза Поезия
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та парите, които имаше 
на влог. Сутринта отиде 
в банката и заяви сума-
та. Не мислеше за пари-
те, а за Върбинка. Дали 
ще успее да изтегли су-
мата, дали ще може да 
й помогне. Тревогата и 
притеснението го раз-
късваха. Докато чака-
ше банката да подгот-
ви парите в брой, ходе-
ше като насън.  В петък 
взе пътна чанта и оти-
де на гишето. Наброи-
ха му сумата и той под-
реди пачките в чантата. 
Оттам ги занесе в дома 
на Върбинка.  И зачака. 
В събота тя му звънна 
рано сутринта и му бла-
годари за помощ та. По-
сле някак мило му рече:

- Майсторе, би ли ме 
придружил за два дни 
до Белград? 

Лозан от изненада 
едва не изпусна телефо-
на. Топла вълна преми-
на през тялото му. Можа  
само да попита:

- Кога тръгваме?  
И чу нежния глас на 

Върбинка:
- След два часа мини 

с колата да ме вземеш.
 Върбинка затвори 

телефона. Сърцето й 
биеше, сякаш искаше да 
изскочи от гърдите й, а 
устните й тихо шептяха: 
„Господи, той е  чове-
кът, когото толкова го-
дини търсих. Бил е до 
мен, пред очите ми.“  Ло-
зан беше издържал из-
пита за любов. Вечерта 
двамата стояха прегър-
нати на високия бряг на 
Дунава и се радваха на 
своето щастие.

кръстан 
влаДиМиров

Върбина, откак-
то се разведе, й 
светна пред очи-

те. Нямаше го вече мъ-
жа,  с когото живя де-
сет години и влачеше 
на гърба си като турис-
тическа раница из на-
нагорно, само и само 
да не кажат хората, че 
е разведена.  Съпругът 
й беше тих, нерешите-
лен човек и всяко ней-
но начинание срещаше 
с упрек, че ще сгреши.  
Искаше да има до себе 
си мъж уверен, деен, 
който да дърпа семей-
ството напред, а не ня-
какъв  мърморан, кой-
то, каквото и да  започ-
неше, като латерна да 
повтаря: „От това, дето 
си го намислила, нищо 
няма да излезе…“ 

Тя беше жената-мъж в 
семейството. Регистри-
ра фирма. И започна. 
Купи 20 декара земя в 
края на града и напра-
ви оранжерия. Когато 
потърси кредит от бан-
ките, мъжът й се опъна. 
Не искаше да  ипотеки-
рат апартамента. Тогава 
с цялата си решителност 
просто го изгони от къ-
щи. И се разведе. Тръг-
на по сложния път на ев-
ропейските програми и 
успя. Вие знаете, че това 
не е толкова лесно, но 
Върбинка  завъртя ко-
лелото на собствения 
си живот на пълни обо-
роти. Така за пет годи-
ни  върна кредитите и 
сега с гордост казваше, 
че работи за себе си и 
за 15-годишната си дъ-
щеря. 

По 12 часа беше в 

нята и докато 
д у ш ъ т 
о б -

те ни. Искаше 
й се да 

раз-

л и -
в а ш е 
стройното й 

б е -
ре да-

ли той я обича 
те помоля да ми помог-

Да  видя!

Òест за любов

През тези години, в които живях,
какво ли не съм видяла.
и мъка изпитах, и весела бях,
тъгувала съм и съм пяла.

През всичките тези години разбрах
какво е любов и раздяла.
Била съм и смела, изпитвах и страх,
плакала съм и съм се смяла.

уж всичко видяла съм и преживяла,
но ето че нямам насита.
Да можех така, по планетата цяла
да тръгна, да се наскитам!...

Бог ни е дал ненагледна земя
с морето, с вълните му бели,
тучни поляни и ширни нивя,
градини с цветя нацъфтели...

окото човешко насищане няма.
Душата копнее за още.
навред аз да бъда - светът е голям -
да видя - мечтая си нощем!

Юлияна ДонЕва, Ямбол

Все те търсих през пътища кални,
през гори и чукари без ред.
Преживях що несрети страдални,
да стопя в себе бучката лед.
Да посея в душата утеха –
да надникна в любящи очи.
Знаех, труден си път до успеха,
но от ден-самота ми горчи!
Аз не сещах топлика на дните,
на нощите приспивния час.
ТЕБЕ търсих, със блясък в очите –
ТЕБ копнеех с душевния глас!
Не преследвах богатство и слава,
а ЖЕНАТА с горещо сърце.
В хладна нощ да си моя жарава –
богатир да съм в твойте ръце!
Ненапразно си времето „губих”,
преоткрих те в живота суров.
Като в сън самодива залюбих,

надарих  те с безсънна любов!
Устоях на съблазни и клюки –
горест в „щурчови нощи” аз пих.
ТЕБ намерих – мечтана сполука,
изповедно „прегърнах” и в стих!!

стоян МиХайлов, Търговище

Различни сте от другите мъже.
Животът Ви е минал през наряди
и нервите Ви са опънато въже,
не се боят от мини и снаряди.

Различни сте от другите мъже.
Все още сте на денонощна вахта.
Изпращате без сянка от лъжа 
мечтите си за илюзорни яхти.

Различни сте от другите мъже.
Понякога поглеждат Ви със завист
и мислят си, че с хапчета драже
лекувате без нужда болни нрави.

Различни сте от другите мъже.
Жените най-добре го знаят,
обречени с бодливото въже
на любовта и верността до края !

Безсолен е животът в този свят,
ако от морето сол не се извади.
Не би могъл да бъде по-богат
без морски вятър, бури и прегради.

Посвещавам на мичманите о.з. Димитър Бебенов 
и константин младенов по случай 140-годишни-
ната от създаването на ВмФлот (12.VIII.1879 г.)

Тодор кЕрин
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явop Áaxapoв вeчe имa cъпpyгa

Beнeтa Paéкoвa ce 
cпacила oт тeжкa бoлecт
Beнeтa Paйковa e 

cтpaдaлa много дълго 
вpeмe от болecт, коя-
то никой нe e можeл дa 
ycтaнови. 

Тя пpизнa, чe в пpо-
дължeниe нa 30 годи-
ни ce боpилa c pяд-
кa диaгнозa, която ни-
то eдин лeкap нe ycпял 
дa yточни, ощe по-мaл-
ко пък дa откpиe и дa 
й пpиложи подxодящо 
лeчeние.

Kpaят на мъките й 
зaпочнaл минaлaтa го-
динa, когaто  cлyчaйно 
ce зaпознaлa c млaдия 
cпeциaлиcт Cтивън Hи-
нов. Tой eдинcтвeн yc-
пял дa я отъpвe от нe-
човeшкото глaвобо-
лиe, коeто я тоpмозeло 
eжeднeвно почти пpeз 
цeлия й cъзнaтeлeн жи-
вот. Докaто нeгови колe-

пожeлaя дa e жив и 
здpaв, кaкто cъм aз 
блaгодapeниe нa нeго! 
Чecто отивaм в клини-
кaтa нaпpaво в „нacип-
но“ cъcтояниe и cи 
тpъгвaм cлeд минyти 
бeз болки! 

30 години cтpaдax 
от много cилно и 
нeтъpпимо глaвобо-
лиe, двa пъти ca ми 
пpaвили ЯMГ и нe 
ca откpивaли пpи-
чинaтa, a той зa двe 
минyти ми го из-
лeкyвa бeз xaпчeтa, 
мaзилa или pexaби-
литaции! Уcпя дa ми 

пpeмaxнe и болкитe в 
кpъcтa, в гъpбa и кyп 
дpyги! Meтодът, по кой-
то paботи, e yникaлeн. 
Tой e чyдодeeц“, кaз-
вa Paйковa зa доктоpa, 
който я cпacил.

Явоp Бaxapов нaй-ceтнe щe ce 
кpотнe, cлeд кaто вeчe e жeнeн мъж. 
Cкaндaлният aктьоp влeзe в пpaвия 
път c дългогодишнaтa cи половин-
кa Paя Πeeвa. Те вeчe официaлно 
ca ceмeйcтво, cлeд кaто peшиxa дa 
вдигнaт тaйно cвaтбa. Aктьоpът и 
половинкaтa мy минaxa пpeз мно-
го пepиоди във взaимоотношeниятa 
cи, но в кpaйнa cмeткa cтигнaxa cвоя 
xeпиeнд. A потвъpждeниe зa товa е 
cнимкa, нa която двaмaтa ca c мacив-
ни xaлки нa pъцeтe и покaзвaт нa кол-
ко пpикaзно мecтeнцe ca ce вpeкли 
във вяpноcт eдин нa дpyг.

Булката е c бeли pози, a вмecто 
бyло e cложилa цвeтe зaд yxото. Лю-
бопитнa подpобноcт e, чe cвaтбaтa e 
cъвпaднaлa c pождeния дeн нa Явоp, 
който нaвъpши 34 години. По този 
повод пpиятeлкaтa мy пyбликyвa 
cнимкa в cоциaлнитe мpeжи, към 
която нaпиca:

„Чecтит pождeн дeн нa моя пapт-

ньоp в пpecтъплeниятa, моя нaй-
добъp пpиятeл и моятa любов! Tи 
cи вcичко, зa коeто cъм cи миcлeлa, 
чe e твъpдe много, зa дa го иcкaм. 
Обичaм тe!“ 

Преди време млaдожeнeцът 
влeзe в новинитe c опитa дa нaбиe 
Paя и дa ce caмоpaзпpaви c поли-
циятa, пpовокиpaн от peвноcт. Tой 
бe apecтyвaн, a поcлe обяcни, чe 
cъжaлявa зa поcтъпкaтa cи. 

ПоДаДена ръка

Мария Илиева е сама
Гeоpги нe ce окaзa 

мъжът, нa когото ce нa-
дявaшe Mapия Илиeвa. 
C днeшнa дaтa той вeчe 
e ceмeeн мъж. Наско-
ро ce ожeни зa нacто-

ящaтa cи любимa Bлa-
диcлaвa. 

Чe Гeоpги имa новa 
жeнa в животa cи, ce 
paзбpa ощe минaлaтa 
годинa. Цяло лято той 
обикaляше pодното 

Чepномоpиe c годeни-
цaтa cи и нe ce пpитecня-
вaшe, чe по този нaчин 
дpaзни Mapия. Aктyaл-
нaтa тpъпкa нa Жоpо e 
знaчитeлно по-млaдa от 

Илиeвa 
и то-
вa ощe 
повeчe 
в б e c я -
вaло пe-
вицaтa.

Отно-
ш e н и -
ятa им 
ce вло-
ш и x a 
ощe по 
в p e м e 

нa бpeмeнноcттa й. Tо-
гaвa той изкapa бли-
зо мeceц в CAЩ, дaлeч 
от пeвицaтa. Kлюкaтa 
глacи, чe ceмeйcтвото 
нa Mиxaйлов изобщо 
нe одобpявaло поп звeз-

дaтa, тъй кaто e c цeли 
13 години по-възpacт-
нa от нeго. Pодитeлитe 
мy го нacъpчaвaли дa 
я отпрати окончaтeл-
но и пpивeтcтвaли c от-
воpeни обятия новaтa 
cи cнaxa.

Мария e paзкaзвaлa, 
чe Жоpо нe yчacтвa 
aктивно в животa нa 
дeтeто им. 

B нaчaлото ce нaдя-
вaлa, чe кaто бaщa той 
щe поeмe cвоятa отго-
воpноcт, но вeчe оcъз-
нaлa, чe товa нямa дa 
ce cлyчи. 

Бившият фyтболиcт 
cподeлил пpeд пpия-
тeли, чe нe ce чyвcтвaл 
готов дa cтaнe pодитeл, 
но Илиeвa ce зaинaти-
лa дa pоди от нeго, 
понeжe билa yбeдeнa, 
чe xвaщa поcлeдния 
влaк. 

Драга редакция, 
Пиша ви по повод по-

местеното писмо на 
Невенка Иванова от 
Севлиево в брой 23 от 
т.г. В  него тя споделя, 
че след като надхвър-
лила 50-те години, от-
давна вдовица, се е съ-
брала на семейни нача-
ла с един гос-
подин, който 
обаче не въз-
приемал де-
тето й и се 
сърдел, че тя 
го храни и гле-
да. Даже го об-
винил, че му е 
о т к р а д н а л 
пари.

Първо, дра-
га Невенке, 
„Денят се по-
знава от су-
тринта”. Вашият при-
ятел не е осъзнал и до-
расъл за водач и глава 
на семейство, щом ка-
то в коварното насто-
яще за оцеляване не ви 
е помагал материално. 
Второ, злобеел на сина 
ви, че го храните?! Що 
за нахалство в чужд 
дом, който не е стро-
ил и поддържал, вля-
зъл е по чехли, но се пи-
ше важен и надменен и 
тормози момчето, че 
ви краде вещите. Това  
е недопустимо и никоя 
жена майка не би го до-
пуснала и не би отла-
гала дори и ден излиза-
нето на господина от 
вашия дом на всяка це-

на. Майка сте, вашето 
ли щастие предпочи-
тате или залагате на 
карта здравето и нер-
вите на собствения си 
син? Как виждате бъде-
щето в близко време – 
синът ви ще има жена, 
деца? Представяте ли 
си човекът до вас как-

ви скандали ще прави 
в дома ви и какъв ще е 
вашият живот? Годи-
ните след 50-те тол-
кова неусетно ще ста-
нат 70 – дай боже, а то-
ва е вече старост-не-
радост. Кой ще се гри-
жи за вас, ако не род-
ният ви син? Той, жив 
и здрав да е, където и 
да бъде, няма да ви ос-
тави гладна и в студ, и 
болест. Затова вземе-
те бързи мерки, осво-
бодете се от тежкия 
тормоз. Не сте длъж-
на заради чуждия човек 
да съсипвате своя син! 
Как така няма да излезе 
от дома ви, ако вие сте 
сериозна и не си играе-

те на иди ми, дойди ми, 
ако нямате финансови 
сделки с него? Мисля, че 
се страхувате или пла-
щате данък „какво ще 
кажат хората?”. Та-
къв нахалник е непред-
сказуем. Щом като по 
мирен начин не напуска 
дома ви, потърсете по-

мощ от полицията по-
скоро, незабавно! Този 
човек трови живота на 
вас и на сина. 

Стегнете се, събере-
те сили и се освободе-
те от изкуствено съз-
дадения тормоз, за да 
запазите вашето и на 
сина ви здраве. Пожела-
вам ви успех в това де-
ло! Бъдете смела! Той е 
хитър и нарочно се ба-
ви. Вие сте отстъпчи-
ва. Станете тактич-
на и борбена, не от-
стъпвайте! 

Действайте по-сме-
ло и категорично! Вед-
нага!

Цвета Маркова, 
с. рогозен, врачанско

не плаùайте данък
„какво ùе кажат хората“

Страницата подготви  Соня ВъЛКОВА

Ùàñòëèâà ïåíñèîíåðêà ñúì

Пенсионирах се преди пет годи-
ни и се чувствам много добре. Не 
бързам за никъде. Сутрин с часове 
пия кафето си и преглеждам но-
вините на лаптопа. Отделям време 
да почистя и да си приготвя не-
що за храна. Не съм яшна много, 
живея сама и ми е лесно. С мал-
ка пенсия съм, но при добро раз-
пределение на парите ми стигат. 
Отглеждам по нещо в градинка-
та и така пестя. Всяка година хо-
дя с приятелки я на екскурзия, я 
на почивка. Избирам по-евтините, 
но все пак се радвам, че мога да 

си ги позволя. Обичам да гледам 
любимите ми сериали. Събираме 
се ту в нас, ту в някоя приятелка, 
за да си побъбрим.

Харесва ми начинът ми на жи-
вот. Времето ми е някак протяж-
но. За съжаление нямам деца и 
внуци и това понякога ми  липс-
ва. Но не ми е самотно. 

Чудя се как има хора в нашата 
възраст, които да изпитват само-
та и да страдат от това. Та аз са-
ма съм щастлива!

Тинка ПЕТрова, 
карнобат

СПоДеЛете С наС

ги я плaшeли cъc cтpaxо-
вити тepмини и пpeдпо-
ложeния зa тyмоpи, той 
ycпял дa я изцepи дaжe 
бeз лeкapcтвa.

„Иcкaм дa мy блa-
годapя отново и дa мy 
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орлин Павлов е роден на 23.IV.1979 г. в 
София. родителите му са солисти 

на Пловдивската опера. орлин 
Павлов-старши е бас, а май-
ка му тиха Генова е сопран. на 
14-годишна възраст орлин 
е приет в театрално-екс-
перименталната паралел-
ка на николай Георгиев, по-

късно и в Пловдивския университет „Па-
исий Хилендарски“, специалност „Сце-
нични синтетични изкуства“. Бил е во-
калист на група „каффе“, печелила куп 
награди. Пикът на популярността на 
групата идва с победата й на първия 
конкурс за българска песен на „еврови-
зия“ през 2005 г. играл е в хитови фил-
ми и сериали. 

От стр. 1
- Не ми бе лесно. Пре-

одолях няколко старта - 
театралната паралелка, 
напускането й, след ко-
ето станах певец на гру-
па „Каффе”, стигнах до 
самостоятелна кариера, 
приех и кино предизви-
кателства... Нищо не ми 
е идвало даром, всяко 
нещо съм изработвал 
внимателно, влагал съм 
себе си, сърцето си.

Не се допитвам до 
родителите ми дали то-
ва или онова е правил-
но, но те, разбира се, се 
радват на вся-
ко нещо, което 
правя, дори и 
да бъркам ня-
къде. Подкре-
пят ме в на-
чинанията ми, 
като странич-
ни наблюдате-
ли са, вълну-
ват се какво се 
случва с тяхно-
то дете. Благо-
дарен съм за 
възпитанието 
им, на семей-
ството ми, за 
подкрепата на 
сестра ми. Къс-
метлия съм, че 
съм се родил 
във време, ко-
гато нямаше 
интернет, дет-
ството ми бе-
ше различно 
от сегашното, 
днешните де-
ца го нямат.

- разкажете повече 
за него.

- Няма да забравя 
първия снежен човек, 
който баба Иванка, от 
страна на майка ми, на-
прави. На 4 август тя на-
върши 93 години! Дру-
гата ми баба, Веска, от 
страна на баща ми, по-
чина отдавна. Та ба-
ба Иванка, да е жива и 

здрава, в София, в Пар-
ка на свободата (сегаш-
ната Борисова градина) 
с топлите си ръце, ко-
ито разтапяха снега, за 
час угоди на мен и дру-
ги деца и ни направи го-
лям и красив снежен чо-
век. От детските си годи-
ни отлично си спомням 
как играехме на ули-
цата, как прескачахме 
Перловската река, как 
се катерехме по дърве-
тата. Играехме на инди-
анци и рицари с кашо-
ни, на хокей. Спомням 
си как с връстниците 

ми обикаляхме махала-
та, без нашите да се при-
тесняват дали ще ми се 
случи нещо. Светът бе-
ше различен. Дори бро-
яхме колите, защото ня-
маше много тогава и ед-
ва 25 минаваха за един 
ден по нашата улица. 
Благодарен съм на близ-
ките ми за всичко. Бла-
годарен съм на баба и 

дядо, Бог да ги прости! 
Благодаря и на хората, с 
които съм работил и ра-
ботя. Били сме идейни, 
тръгвали сме от нула-
та в името на музиката, 
на филм, в името на из-
куството. Щастлив съм, 
че с колегите успяхме да 
накараме хората да ни 
вярват, да ни обикнат. 
Обичаме ги и ние!

- обичате ли да се 
връщате в миналото 
или говорите за него 
само когато давате ин-
тервюта?

- Обичам да се връ-
щам там. Човек, колкото 
повече израства, толко-
ва повече си казва: „Ех, 
а преди беше еди-как 
си, тогава пък нямахме 
еди-какво си.” Колкото 
по-голям ставаш, толко-
ва по-често се сещаш за 
това, какво е било. Раз-
бира се, не бива да се 
живее в миналото. Не 
мога да говоря от име-
то на 70-годишен, а от 
позицията на моите 40 
години. Хубво е да зна-
ем какво е било, но да 
живеем тук и сега, ми-
слейки за бъдещето.

- на какво казва-
те категорично „не!“ 
в киното и на какво - 

категорич-
но „Да!” на 
музикална-
та сцена?

- Не ми 
се е случва-
ло да казвам 
категорично 
„Не!” в ки-
ното, не съм 
имал сре-
щи с прово-
катори ре-
жисьори, с 
идеи, на кои-
то да отвър-
на с отрица-
телен отго-
вор. Но знам 
ли, един ден 
може и то-
ва да се слу-
чи. Колко-
то до музи-
ката: знаете 
ли, важно е 
с какви музи-
канти стъп-
ваш на сце-

ната. Не правя компро-
миси, но съм щастливец, 
че работя с екип от 10-
12 души, които са сред 
най-добрите, и то в раз-
лични жанрове. Имал 
съм удоволствието да 
работя с биг бенд, със 
симфоничен оркестър, с 
Бургаската опера, Вар-
ненската, Пловдивската, 
с духовия оркестър на 

Русе. Радостен съм и до-
волен, че съм имал шан-
са да се потопя в различ-
ни жанрове, докосвайки 
се до музикални форми, 
усещания и цвят на това, 
което всеки инструмент 
може и дава.

След дни, на 23 ав-
густ, заедно с оперна-
та прима Еделина Къ-
нева и Бургаската опе-
ра ни предстои кон-
церт в Царево, след то-
ва на 28 август на Греб-
ната база в Пловдив ще 
се проведе мой плаващ 
концерт, първо по ро-
да си събитие на вода 
у нас, което ще разпо-

лага със специално из-
градена за случая сцена 
от плаващи понтони. За-
повядайте! По време на 
концерта ще се засне-
ме и последната сцена 
от романтичната коме-
дия „Завръщане”, филм 
на режисьора и актьор 
Ники Илиев с мое учас-
тие, посветен на Плов-
див, за ценностната ни 
система, за запазени-
те традиции и мотив за 
всички, които искат да 
се върнат към корените 
си. Концертът ще е праз-
ник на музиката и кино-
то. Ще чуете най-попу-
лярните ми песни през 
годините, песни от албу-
ма „Още малко”, както и 
специално записана пе-
сен за лентата, която се 
надявам да се превър-
не в хит, а защо не и в 
новия химн на Пловдив.

- кога на актьора му-
зикант му е трудно да 
се усмихва?

- Професията е без 
значение, стига да си до-
бре възпитан, гледайки 
положително на живо-
та. Срещайки обаче и 
тъмната страна, ако мо-
га така да я нарека, ка-
то невъзпитанието, хо-
рата без ценности, зло-
бата, завистта, просто-
тията, тогава ми е труд-
но да се усмихвам. Ста-
рая се да лекувам нега-

тивното с усмивка. Зна-
ете ли, има хора, които 
дори и не знаят, че из-
глеждат намусени, че им 
е криво, че гледат лошо, 
странно е, да, но ги има 
и те така си ходят. Пи-
тал съм защо, но те от-
ричат, че така изглеж-
дат. Вероятно това е (не) 
съзнателна маска, да са 
по-пробивни, успешни. 
Дали пък не е чувство 
за самосъхранение?! Аз 
не измъчвам себе си с 
подобни въпроси, за-
щото знам, че съм по-
ложителен човек, това 
ми стига, за да се чувст-
вам добре, да са добре 

и хората около мен. Не е 
трудно да си добър, на-
против.

- как ще реагирате, 
ако разберете, че мно-
го от внуците на наши-
те читатели ви подра-
жават. Това е голяма 
отговорност.

- Ако някой ми под-
ражава, е отговорност, 
и то във всеки един сми-
съл на думата. Ако съм 
пример,  е чудесно, въ-
преки че не знам кол-
ко би могло това да ми 
„четка” егото (смее се). 
Трябва да се внимава 
какви послания има му-
зиката, как се държиш в 
обществото, но не зна-
чи да си неестествено 
„вдървен” и да не мо-
жеш да кажеш две ду-
ми. Трябва човек да се 
държи естествено и ако 
е така, то това си личи 
отдалеч и бива достой-
но оцене-
но.

- „вку-
сен” ли е 
в а ш и я т 
живот, г-н 
Павлов?

- Да, 
но и раз-
н о о б р а -
зен. Има 
и сладко, 
и солено, 
понякога и горчиво, а 
друг път дори и леко на-

лютва (смее се). Но наис-
тина - цветен е, вкусен е, 
ароматен е. Представям 
си го като голяма сер-
гия, досущ като на Хай-
халили в Кайро, Египет, 
където има голям па-
зар, който изобилства 
от подправки.

- Целта винаги ли 
оправдава средства-
та?

- Не мисля, че е така. 
Аз не съм от свръхам-
бициозните хора. И по-
добре.

- Заради кого бихте 
разчупили залъка си 
хляб на две?

- Заради всеки, дори и 
за най-големия ми враг, 
ако въобще имам такъв.

- рецептата ви за 
щастие?

- Всяка съдба е като 
пъзел, който човек не 
би могъл да сглоби сам, 
а всички заедно участ-
ваме. Иначе моето щас-
тие е моето семейство. 
Щастлив съм! Имам дете 
на 6 месеца, прекрасна 
дъщеричка, носи име-
то Елизабет. Предста-
вям се като баща, точ-
но такъв, какъвто съм в 
момента - хубаво ми е, 
сладко е, отговорно е и 
става все по-забавно.

- Продължете, моля 
ви, изречението - ду-
ховното богатство на 
една нация е в...

- Дали не е в манта-
литета на хората, кой-
то много се променя?! 
Всъщност духовното 
богатство на една на-
ция се крие в нейна-
та история. Нашата е 
богата, но корените и 
традициите ни с тече-
ние на времето някак-
си избледняват. Но ко-
гато пътувам из Бълга-
рия, виждам точно об-
ратното - хората все 
по-осезаемо наблягат 
на това какви са коре-
ните им, какви са би-
ли, че трябва да ги съх-
раним. Не се забравят 
традициите, което е 
повече от прекрасно. 
Възобновяват се стра-
хотни фестивали, кои-
то са свързани с нашия 
фолклор. Наблюдава се 
европейска форма на 
наподобяване, на ими-
тация, подражание, ала 
златната среда е имен-
но между това и нашата 
традиция, между двете. 
Ние сме интересен на-
род.

 въпросите зададе 
иво ангЕлов

Да твориш с любов и от сърце

на сцената с певицата 
с нежен глас Белослава

С Владимир ампов - Графа 
и Любо киров
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Българските отбори с 
победа, загуба и равен 

олимпийска квалификация по волейбол - мъжеЛига европа

Бразилия
ни надигра 
в 5-геймова 

битка

Злато заслужиха ивет, 
Габриела, тихомир и Радослава

Камбуров приземи „сините“ 
на Герена

Ботев (враца) - Черно море 1:1 
0:1 Исмаил Иса (45)   
1:1 Георги Вълчев (89)
левски – Берое  1:3 
0:1 Педро Еуженио  39
0:2 Мартин Камбуров  54
0:3 Мартин Камбуров  68
1:3 Франко Мазурек  75 
Ботев Пд – Царско село  0:2
0:1 Родни Антви  85
0:2 Родни Антви  89

арДа (кърДЖали) - 
локоМоТив (ПловДив) 2:5
0:1 Густаво (11)
0:2 Карагарен (14)
0:3 Ожболт (44)
0:4 Бахтич (52)
1:4 Марчев (55)
2:4 Томашевич (72-а)
2:5 Томашевич (75)
лудогорец – Цска 0:0
славия – Етър 2:1

"Лъвовете" изпуснаха страхо-
тен шанс да вземат виза за олим-
пиадата в Токио 2020, след като  
поведоха с 2:0, но в крайна сметка 
отстъпиха на олимпийския шам-
пион от Рио 2016 Бразилия с 2:3 
(25:23, 25:19, 30:32, 16:24, 11:15) в 
решителен последен мач от група 
А на квалификациите, игран във 
Варна. Така България ще има още 
един шанс да се класира за игрите, 
а именно от европейската олим-
пийска квалификация през януа-
ри 2020-а. Но там ще срещне сил-
ни отбори като Франция, Сърбия, 

Словения. България победи Египет с 
3:1 (25:11, 33:31, 19:25, 25:19) в първия 
си мач във Варна. Във втората среща 
момчетата на селекционера Силвано 
Пранди се наложиха над Пуерто Рико 
с 3:0 (25:20, 25:22, 25:12).

БРАЗИЛИЯ - ПУЕРТО РИКО 3:0 (25:23, 
25:19, 25:19)

Бразилия – Египет  (3:0  25:12, 25:19, 
25:14)

В последния си мач Египет надде-
ля над Пуерто Рико с 3:0 (25:17, 31:29, 
25:17) и завърши на третото място в 
групата с 3 точки и 4:6 геймово съот-
ношение. 

Отборът на Лудо-
горец на практика се 

класира за плейофна-
та фаза, след като раз-

би с 5:0 уелския първе-
нец ТНС в първи мач от 
третия квалификацио-
нен кръг на надпрева-
рата. “Орлите” не оста-
виха никакви съмне-
ния, че са значително 
по-класният тим, ка-
то нито за момент не 
изпуснаха инициати-
вата в двубоя. Райън 
Харингтън си отбеля-
за автогол за откри-
ване на резултата, а 
след това последова-
телно се разписаха Ма-
вис Чибота, Джоди Лу-
коки, Клаудиу Кешерю 
и Козмин Моци.

„орлиТЕ” ПоМЕТоХа уЕлсЦиТЕ с 5:0

„сМърФовЕТЕ” оТсТъПиХа 
на сТрасБург

ДуЗПа За ЗорЯ 
раЗсТрои арМЕйЦиТЕ

Отборът на Локомотив (Пловдив) допусна пора-
жение от Страсбург в домакинския си мач на "Лау-
та" от третия квалификационен кръг. "Смърфовете" 
отстъпиха с 0:1, след като играха повече от 80 ми-
нути с човек по-малко заради червения картон на 
Йосип Томашевич. Гостите поведоха с гола на Сте-
фан Митрович (11), а пловдивчани могат да имат се-
риозни претенции към съдийството на португале-
ца Жоао Пиньеро, който не отсъди дузпа за игра с 
ръка на Мартен в наказателното поле в 32-ата ми-
нута. В 42-ата гол на Ален Ожболт бе отменен пра-
вилно заради засада.

ЦСКА и Зоря -  Луганск 
завършиха 1:1 в първи 
мач от третия предва-
рителен кръг, който се 
игра на стадион "Васил 
Левски". Резултата от-
кри Евандро в 13-ата 
минута, а украинците 
изравниха чрез Юрчен-
ко от дузпа в заключи-
телните секунди на пър-
вата част.

рЕЗулТаТи

ПрограМаТа За VI кръг
16.8 (петък)
Славия - Ботев Вр 18.00
Етър ВТ - Царско село 20.30
17.8 (събота)
Берое - Ботев Пд 18.00
Витоша - Левски 20.30
18.08 (неделя)
ЦСКА - Арда Кж 18.00
Черно море - Лудогорец 20.30
19.8 (понеделник)
Локомотив Пд - Дунав 20.30

„а” 
група, 
V кръг

ивет лалова-колио 
донесе първа победа на 
България на европей-
ското отборно първен-
ство по лека атлетика 
от II лига, което се про-
вежда в хърватския град 
Вараждин. 35-годишна-
та спринтьорка спече-
ли бягането на 100 м  с 
11.51 секунди. Така тя 
донесе пълен актив от 
12 точки в борбата за ос-
таване в групата. 

габри-
е л а 
П е т р о -
ва доне-
се втора-
та победа 
на Бъл-
гария. Тя 
беше без-
апелационна в тройния 
скок и завърши на пър-
вото място с 14.14 ме-
тра. Петрова постигна 
този резултат в четвър-
тия си опит. 

Тихомир иванов до-
несе третата победа на 
България. Световният 
студентски шампион за 
2019 г. си осигури пър-
вото място с 2.24 м. 

Европейската шам-
пионка в тласкането на 
гюле в зала от Глазгоу 
2019-а радослава Мав-
родиева изво-
юва  победа 
за България  с 
един успешен 
опит от 17.34 м, 
който обаче й 
осигури пър-
вото място.

М и л и ц а 
Мирчева се 
пребори за второто 
място на 3000 м  при 

жените. Бъл-
гарката фини-
шира втора за 
9:20.50 мину-
ти и донесе 11 
точки на род-
ния тим в бит-
ката за остава-
не в дивизията. 
Мирчева беше 

победена единствено от 
датчанката Анна Емили 
Мьолер - 9:12.59 мин.

Марк славов донесе 
ценни 10 точки на Бъл-

гария.  Той се пребори 
за третото място в хвър-
лянето на копие с ли-
чен рекорд за сезона от 
74.14 м. Беше изпрева-
рен единствено от вода-
ча в световната ранглис-
та за сезона Магнус Кирт 
(Естония) с 81.47 м и от 
латвиеца Гатис Какс със 

77.23 м.
с т а -

нислав 
с т а н -
ков зае 
третото 
м я с т о 
при мъ-
жете на 
110 м с 

препятствия с 14.41 се-
кунди. Така той спечели 
10 точки за родния тим. 

Един от най-опит-
ните в българския от-
бор Момчил караили-
ев зае третото място в 
тройния скок. При тре-
тия си опит той постиг-
на 16.16 м. 

Припомняме, че та-
зи година по регламент 
за I лига се класира са-
мо първият отбор, а по-
следните пет отпадат в 
III лига за следващото 
издание. 

отборно първенство по лека атлетика в Хърватия

Националният отбор 
на България за жени до 
20 години спечели ев-
ропейското първенство 
по баскетбол в 
дивизия "В", ко-
ето завърши та-
зи вечер в При-
щина. Във фи-
нала България 
победи Фин-
ландия с 80:75 
(17:24, 25:12, 
17:22, 21:17). 
Баскетболист-
ките на Таня Га-
тева изиграха 
отличен мач и 
напълно заслу-
жено победиха 
непознаващия 
до момента вкуса на за-
губата тим на сканди-
навките.

С 19 точки за Бълга-
рия най-резултатна бе 
Гергана Иванова. Още 
16 точки прибави Кари-

на Константинова, дока-
то Виктория Иванова за-
върши с 15. 12 точки до-

бави Стефани Пендова. 
България, Финландия 

и бронзовият медалист 
Република Ирландия 

спечелиха промоция за 
дивизия "А" през след-
ващата година.

Младите „лъвици“ - 
шампионки на континента

ивет Лалова

Габриела Петрова

тихомир иванов
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Çалесÿването среùó 
климатичните проблеми

Ми н и а т ю р н и 
селца, ефектни 
релефи, пла-

жове с разноцветен 
пясък и скали, украсе-
ни със снежнобели къ-
щи – това е гръцкият 
архипелаг санторини 
в Егейско море. град-
четата Фира и иа са 

издигнати на скалис-
ти възвишения в най-
високите точки на ос-
трова – посетители-
те пристигат на прис-
танището, а после се 
качват пеша нагоре 
по лъкатушещите пъ-
течки. от тези скалис-
ти върхари се откри-

ват страхотни гледки!
островът дължи 

уникалността на при-
родата си на отдав-
нашен катаклизъм. 
Преди хиляди годи-
ни тук изригнал мо-
щен вулкан и лавата 
унищожила централ-
ната част на острова, 

САНТОРИНИ -
вино и черни плажове
потапяйки я в море-
то. Предизвикани-
те от изригването зе-
метресения и цунами 
били толкова разру-
шителни, че покрай 
санторини пострадал 
и остров крит. сега ос-
тровът представлява 
част от вулкана, из-
дигаща се над водата. 
Провеждат се и специ-
ални екскурзии - с мо-
торница до кратера 
или с малки подвод-
ници до дъното му.

нощният живот в 
санторини предла-
га барове, клубове и 
дискотеки с европей-
ска музика, разполо-
жени покрай безкрай-
ните плажове. вечер 

в уютните ресторан-
ти може да пробва-
те местното вино – 
основен производ-
ствен продукт на ос-
трова. Препоръчва-
ме ви сухото черве-
но вино „Броуско“, 
виното от подсушено 
грозде „Мецо“, бяло-
то вино „никтери“ от 
недоузряло грозде и 
силната „Цикудия“ - 
гроздова ракия. най-
добрите плажове на 
санторини са Периса, 
Монолитос и камари. 
Пясъкът на брега ряд-
ко бива просто бял – 
поради вулканичния 
произход на острова 
тук се срещат черве-
ни и дори черни.

Археолози наскоро 
откриха руините на дво-
рец, датиран от бронзо-
вата епоха, на брегове-
те на река Тигър, което 
може да бъде сензаци-
онно откритие, разкри-
ващо детайли за мал-
ко познатата държава 
Митани, се съобщава в 
прессъобще-
ние на уни-
верситета в 
Тюбинген. Въ-
преки че Ми-
тани са доми-
нирали час-
ти от Север-
на Месопота-
мия и Сирия 
между 1500 и 
1300 пр. н. е., 
не е известно 
много за тях-
ната държава 
и култура. От-
криването на древния 
дворец може да помог-
не да се запълнят някои 
липси за този период от 
историята. Обектът е Ке-
муне, на брега на язо-
вир „Мосул” в Иракски 
Кюрдистан и археоло-
зите работят по него 
от почти десет години. 
Екип от кюрдски и гер-

мански изследователи е 
успял да открие дворе-
ца благодарение на спа-
дане на водите в язови-
ра.      

"Находката е едно от 
най-важните археоло-
гически открития в ре-
гиона през последни-
те десетилетия", спо-

деля археологът Хасан 
Ахмед Касим от Универ-
ситета в Дахук в Иракски 
Кюрдистан. Експертите 
са открили дебели до 2 
м вътрешни стени, как-
то и гипсови структури и 
ярки много добре запа-
зени стенописи. Откри-
ти са и печени тухли, из-
ползвани за подова на-
стилка, и гравирани гли-
нени плочки.

"През второто хиля-
долетие пр. н. е. стено-
писите вероятно са би-
ли характерни за двор-
ците в древния Близък 
изток, но рядко откри-
ваме запазени такива" - 
разказва археоложката 
Ивана Пулиж от универ-
ситета в Тюбинген, Гер-
мания. - Така че откри-
тието на стенописи в Ке-
муне е археологическа 
сензация." Работата по 
превода на откритите 
в Кемуне плочки вече е 
започнала, но начални-
те оценки предполагат, 
че този обект е древни-
ят град Захику, основан 
около 1800 г. пр. н. е. и 
просъществувал около 

400 години. Експерти-
те се надяват тези над-
писи да донесат повече 
информация за полити-
ката, икономиката, дви-
женията и историята на 
държавата Митани, ко-
ято в своя възход се е 
простирала от източ-
ния бряг на Средиземно 

море до те-
риториите 
на днешен 
С е в е р е н 
Ирак. Ос-
новавайки 
се на древ-
ни записи, 
включител-
но данни 
за бракове-
те, истори-
ците знаят, 
че знатните 
хора от Ми-
тани са би-

ли равностойни на еги-
петските фараони, но за 
Митани е известно мно-
го по-малко, отколкото 
за съседните държави. 
Повечето информация 
до момента е получена 
от източници на други 
страни и цивилизации.  
Голямата суша в Ирак 
през 2018 г. е причина-
та за спада на водите на 
язовир „Мосул”, което 
разкрива Кемуне. Архе-
олозите знаят за нали-
чието на този комплекс 
от години, но най-после 
имат възможност да на-
правят разкопки.

"Държавата Мита-
ни е една от най-малко 
проучените държави на 
древния Близък изток - 
споделя Пулиж. - Ин-
формацията за дворци 
от периода на Митани 
досега е получавана са-
мо от могилата Тел Брак 
в Сирия и от градовете 
Нузи и Алалах, разполо-
жени в периферията на 
държавата. Дори столи-
цата на Митани досега 
не е идентифицирана 
със сигурност."

Живеят по-дълго
Редица проучвания 

свързват оптимизма с 
цялостното здраве и 
дълголетието. Позитив-
ните личности страдат 
по-рядко от хипертония 
и сърдечни заболява-
ния. Обикновено опти-
мистите живеят с около 
8 до 10 години по-дълго 
от песимистите.
Радват се на по-добър

 любовен живот
Ако можете да каже-

те за себе си, че сте оп-
тимист, значи сте истин-
ски късметлия в любо-
вта. Оказва се, че пози-
тивните личности имат 
по-дълготрайни и по-
качествени романтични 
връзки, твърдят изсле-
дователи от Станфорд-
ския университет.

По-успешни са
Оптимистите се въз-

приемат като по-хари-
зматични, по-склонни 
са да продължат със 
стремежа да постигат 
целта си и да намерят 
по-ефективно решение 
на проблемите в труд-
на ситуация. Също така 
оптимистично настрое-
ните мениджъри моти-
вират екипа си и пома-
гат на другите да бъдат 
продуктивни.

Още 17 ползи от
 положителния 

начин на мислене
Намалява нивото 

на стрес.
Позволява ви да се 

справите и да постави-
те емоциите си под кон-
трол.
Насърчава щастие-

то, добрата самооценка.
Създава постоян-

ство, необходимо за 
постигането на успех.
Създава чувство на 

удовлетворение.
Насърчава здраво-

словния начин на жи-
вот.
Създава положи-

телно очакване за бъ-
дещето.
Увеличава нивото 

на производителност.
Позволява ви да се 

справите конструктив-
но с провала.
Създава положи-

телно отношение към 
себе си и другите.
Увеличава вашето 

ниво на толерантност, 
защото намалява риска 
от раздразнение от мал-
ки неща.
Позволява ви да 

развиете навика да бъ-
дете благодарни.
Увеличава мотива-

цията ви.
Смеете се по-често.
Намалява ниво-

то на разочарования и 
тревоги.

Н а й - е ф е к -
тивният начин 
за борба с гло-
балното затоп-
ляне е да се 
засадят много 
дървета. Три-
лион от тях, мо-
же би повече. И 
има достатъчно 
място за целта, 
твърдят швей-
царски учени. 
Дори при съществуващите градове и земедел-
ски земи има достатъчно място за нови дървета, 
които да покрият девет милиона квадратни кило-
метра. Това е площ колкото територията на САЩ. 
Учените изчисляват, че през следващите десети-
летия тези нови дървета биха могли да абсорби-
рат близо 830 милиарда тона от задържащия то-
плина в атмосферата въглероден диоксид. Това е 
замърсяването с CO2, което хората са произвели 
през последните 25 години. Нещо повече, поло-
жителният ефект ще дойде бързо, защото дърве-
тата абсорбират повече въглерод от въздуха, ко-
гато са по-млади. 

„Това е категорично  хиляди пъти най-евтино-
то решение за борба с изменението на климата”, 
коментира съавторът на изследването Томас Кро-
утер, еколог в Швейцарския федерален техноло-
гичен институт в Цюрих.

Шест държави имат най-много „свободни мес-
та” за засаждане на нови дървета – това са Русия, 
САЩ, Канада, Австралия, Бразилия и Китай.

Наскоро НАСА обяви, че приема 
проекти за състезанието, наречено 
"Growing Beyond Earth" (Да отглежда-
ме извън Земята), за да събере най-
добрите проекти за парник в кос-
моса. Условието на състе-
занието е да се създаде 
проект за "3D оран-
жерия", която се по-
бира в куб със стра-
на 50 см и може да 
помогне на астро-
навтите на бъдещи 
мисии в космоса да 
отглеждат свежи пло-
дове и зеленчуци. 

НАСА и партньорската й ор-
ганизация Fairchild Tropical Botanical 
Garden разделят състезанието на три 
части - за гимназисти, за колежани и 

за професионалисти. От всяка група 
ще бъде избран победител след сро-
ка за подаване на проектите, който 
е 14.2.2020 г. Тогава всеки от побе-

дителите в групите ще построи 
собствения си прототип на 

космическа оранжерия 
за финално състеза-

ние. В космоса вече 
са отглеждани ре-
дица растения, ка-
то маруля напри-
мер. Но надеждно-

то и ефективно от-
глеждане на растения 

в космоса все още е пре-
дизвикателство, търсещо ре-

шения поради липсата на гравитация, 
задържаща растенията, които все пак 
растат по посока на светлината. 



14.VIII. - 20.VIII.2019 г.
33 

Български 25Най-гледаните тв програми

БсТв - Българска свободна телевизия

канал 3

ПЕТък, 16 авгусТ
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Русе /І 

част/
08.00 “България се събужда” 

с водещ Стоил Рошкев /
избрано/

10.00 ТВ пазар
10.15 “Хливудски знаменито-

сти”: Тоби Магуайър
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 76 еп.
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Русе /І 

част/
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова /избрано/
14.50 “Местно време” - Русе /І 

част/
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.25 “Безценната перла”, се-

риал, 77 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: “Твър-

доглавецът” (2011 г.), 
Белгия

18.20 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов (из-
брано)

19.20 “Местно време” - Русе /І 
част/

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: “Вис-
оцки. Благодаря, че съм 
жив” (2011 г.), Русия

22.10 Документален филм
22.50 “Местно време” - Русе /І 

част/
23.00 Новини
23.30 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
01.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов

съБоТа, 17 авгусТ
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Юън Макгрегър
07.55 “Миа и аз” 
08.20 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова
09.35 “Шевица” 
10.50 “България, земя на три 

писмености” 
11.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
12.50 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

13.50 “Раждането на една 
пластика” 

14.30 “Професия Турист”: Куба 
/3 част/

15.15 “Цветен следобед”- из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

17.00 “Местно време” 18.00 
“Холивудски знаменито-
сти”: Винс Вон

18.30 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев (избрано)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: “Не ми 
казвай, че момчето и 
лудо” (2015 г.), Франция

22.15 Новини
22.30 Киносалон БСТВ: “Мона-

хинята” (2012 г.), Франция
00.20 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев
01.20 “Студио Икономика” с 

водеш Нора Стоичкова
02.20 “За историята - свобод-

но” с водещ Александър 
Сивилов

03.20 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

04.20 “Червен картон” - спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Винс Вон
07.55 “Миа и аз” 
08.20 “Приятели завинаги” - 

анимационен филм
09.45 ТВ пазар
10.00 “Шевица” 
11.00 “Професия Турист”: Куба 

/3 част/
11.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Местно време” 14.05 

“Стоян Зографът” 
14.45 ТВ пазар
15.00 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

15.45 Киносалон БСТВ: “Не ми 
казвай, че момчето и 
лудо” (2015 г.), 
Франция

18.00 “Холивудски знаменито-
сти”: Джъд Лоу

18.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (избрано)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски 
(избрано)

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

00.00 Новини
00.30 “Дискусионен клуб” с 

водещ Велизар Енчев
01.30 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков
02.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

03.30 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

04.30 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

05.30 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов

06.30 “Не се страхувай” 

ПонЕДЕлник, 19 авгусТ
07.50 “Местно време” - Русе 2 

част
08.00 “България се събужда” 

с водещ Стоил Рошкев 
(избрано)

10.00 ТВ пазар
10.15 “Холивудски знаменито-

сти”: Джъд Лоу (п)
10.40 “Безценната перла”- се-

риал, 77 епизод (п)
11.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Русе 2 

част (п)
13.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Русе 2 

част (п)
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.25 “Безценната перла” - се-

риал, 78 епизод
16.15 “По стъпките на предци-

те ни в Окситания” 
17.00 Местно време (обзор)
18.00 “Холивудски знаменито-

сти”: Киану Рийвс
18.20 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (избрано)

19.20 “Местно време” - Русе 2 
част (п)

19.30 Новини 
20.00 “Не се страхувай” с 

водещ Васил Василев 
(избрано)

21.00 Киносалон БСТВ: “Рибо-
лов в Патагония” (2012 г.), 
Аржентина

22.15 “Златната църква на цар 
Симеон” 

22.50 “Местно време” - Русе 2 
част (п)

23.00 Новини (п)
23.30 “България се събужда”
01.30 “Гласове”
02.30 “Общество и култура”
03.30 “Червен картон”
04.30 Музикален антракт

вТорник, 20 авгусТ
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” 
08.00 “България се събужда”
10.15 “Холивудски знаменито-

сти”: Киану Рийвс (п)
10.40 “Безценната перла” - се-

риал, 78 епизод (п)
11.30 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

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

на Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Кар-

лово (п)
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.25 “Безценната перла” - се-

риал, 79 епизод
16.15 Киносалон БСТВ: “Рибо-

лов в Патагония” (2012 г.), 
Аржентина

18.00 “Холивудски знаменито-
сти”: Еди Мърфи

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

19.20 “Местно време” - Кар-
лово (п)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: “Пиле 
със сливи” (2011 г.), Фран-
ция/Белгия

22.00 “Романови” , І част
22.50 “Местно време” - Кар-

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

водещ Стоил Рошкев (п)
01.30 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев (п)
02.30 “Студио Икономика” с 

Нора Стоичкова (п)
03.30 Документален филм
04.00 “Местно време”
05.00 “Следобед с БСТВ” с Еле-

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

сандър Симов (п)

срЯДа, 21 авгусТ
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” 
08.00 “България се събужда” 
10.15 “Холивудски знаменито-

сти”: Еди Мърфи (п)
10.40 “Безценната перла” - се-

риал, 79 епизод (п)
11.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов (п)
12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Братя 

Даскалови (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Братя 

Даскалови (п)
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.25 “Безценната перла”
16.15 Киносалон БСТВ: “Пиле 

със сливи” (2011 г.), Фран-
ция/Белгия

18.00 “Холивудски знаменито-
сти”: Кевин Бейкън

18.20 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов (избрано)

19.20 “Местно време” - Братя 
Даскалови (п)

19.30 Новини - централна еми-
сия

20.00 Киносалон БСТВ: “Вален-
са: Човек на надеждата” 
(2013 г.), Полша

22.00 “Романови” , ІІ част
22.50 “Местно време” - Братя 

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

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

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

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

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

04.30 Документален филм
05.00 “Следобед с БСТВ”

ЧЕТвърТък, 22 авгусТ
07.30 Музикален антракт
07.50 “Местно време” - Обез-

людени села
08.00 “България се събужда” 

с водещ Стоил Рошкев 
(избрано)

10.00 TВ пазар
10.15 “Холивудски знаменито-

сти”: Кевин Бейкън (п)
10.40 “Безценната перла” - се-

риал, 80 епизод (п)
11.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

12.30 Новини
12.50 “Местно време” - Обез-

людени села (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова (избрано)
14.50 “Местно време” - Обез-

людени села (п)
15.15 “Маша и Мечока” 
15.25 “Безценната перла” - се-

риал, 81 епизод
16.15 Киносалон БСТВ: “Вален-

са: Човек на надеждата” 
(2013 г.), Полша

18.00 “Холивудски знаменито-
сти”: Кийфър Съдърланд

18.30 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова 
(избрано)

19.20 “Местно време” - Обез-
людени села (п)

19.30 Новини
20.00 “Парад” (2011 г.), Сърбия/

Хърватия
22.00 “Романови” , ІІІ част
22.50 “Местно време” - Обез-

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

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

дещ Васил Василев (п)
02.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов (п)

03.30 “Лява политика” 

ПЕТък, 16 авгусТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Аржентинско танго” – с 

уч. на Ребека Имануел, 
Михаел фон Ау, Флориан 
Фиц, Тереза Кламерт

11.30  „Кулинарно лято с „На 
кафе” - предаване

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

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

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

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

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  

– предаване на NOVA, 
избрано 

21.00 „Магнум” (премиера) – 
сериен филм

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс”  – сериен 

филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Слънце и луна” – сериен 
филм

съБоТа, 17 авгусТ
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
10.00 „Инга Линдстрьом: Лю-

бовта е жива” –  с уч. на 
Аня Кнауер, Бьорн фон 
дер Велен, Томас Кюгел 

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Мъпетите 2” – с уч. на 

Рики Джървейс, Тина 
Фей, Тони Бенет, Тай Бъ-
рели др.

15.00 „Сватбени войни“ – с 
уч. на Ерик Дейн, Бони 
Съмървил, Джон Стамос, 
Джеймс Бролин

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

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

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Професия блондинка” 

– с уч. на Рийз Уидърс-
пун, Люк Уилсън, Селма 
Блеър, Матю Дейвис, 
Дженифър Кулидж, Хо-
ланд Тейлър

22.00 „Червена зора” - с уч. на 
Крис Хемсуърт, Джош 
Пек, Джош Хътчерсън, 
Ейдриан Палики, Исабел 
Лукас, Джефри Дийн 
Морган

00.00 „Ярост” –  с уч. на Брад 
Пит, Шая Лебьоф, Логан 
Лърман, Майкъл Пеня, 
Джон Бернтал, Скот Ис-
тууд

04.30 „Инга Линдстрьом: Лю-
бовта е жива” –  с уч. на 
Аня Кнауер, Бьорн фон 
дер Велен, Томас Кюгел 

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
10.00 „Инга Линдстрьом: 

Защото всички обичат 
Елин” - с уч. на Фридрих 
фон Тюн, Ана Рот, Нико 
Рогнер, Зузан Хоке

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Фермата с боровин-

ките” –  с уч. на Алисън 
Суини, Шърли Джоунс, 
Марк Блукас, Каван Смит

14.10 „Веригите на любовта” 
–   с уч. на Шенае Гримс, 
Тайлър Хайнс, Локлин 
Мънро, Емили Тенънт 
и др.

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Капитан Америка: За-

връщането на първия 
отмъстител” – с уч. на 
Крис Евънс, Самюел 
Джаксън, Скарлет Йо-
хансон, Робърт Редфорд, 
Антъни Маки

22.50 „Зов за завръщане” - с уч. 
на Колин Фарел, Кейт Бе-
кинсейл, Джесика Бийл, 
Бил Най, Брайън Кранс-
тън, Бокем Уудбайн

01.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.50 „Веригите на любовта” 

–   с уч. на Шенае Гримс, 
Тайлър Хайнс, Локлин 
Мънро, Емили Тенънт

03.20 „Инга Линдстрьом: 
Защото всички обичат 
Елин” –  с уч. на Фридрих 
фон Тюн, Ана Рот, Нико 
Рогнер, Зузан Хоке /п/

05.00 „Комисар Рекс”  – сериен 
филм, сезон 13 /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” 
ПонЕДЕлник, 19 авгусТ 

07.00 „Здравей, България” – 
сутрешен блок 

09.30 „Ангел пазител” – с уч. на 
Сузан Анбее, Хайко Ру-
прехт, Джеръми Мокри-
дж и др.   

11.30 „Кулинарно лято с „На 
кафе” - предаване

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

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

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

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

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

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

визионна игра 
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ 

– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Магнум” (премиера) – 
сериен филм

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс“ – сериен 

филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 14
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Слънце и луна” – сериен 
филм

05.00 „Комисар Рекс“ – сериен 
филм, сезон 13  /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” 

вТорник, 20 авгусТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Предадени чувства” – с 

уч. на Аника Добра, Хейо 
фон Щетен, Тереза Ризос, 
Кристиян Вюндерлих и 
др.  

11.30 „Кулинарно лято с „На 
кафе” - предаване

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

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

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

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

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ 

– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Магнум” (премиера) – 
сериен филм

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс“ – сериен 

филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 
14 

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Слънце и луна” – сериен 
филм

05.00 „Комисар Рекс“ – сериен 
филм, сезон 13  /п/

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

срЯДа, 21 авгусТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Лекарят на сърцата” – с 

уч. на Аня Кнауер, Ксавер 
Хътър, Аниан Золнер, 
Харалд Шмид и др. 

11.30 „Кулинарно лято с „На 
кафе” - предаване

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

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

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

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

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ 

– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Магнум” (премиера) – 
сериен филм

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс“ – сериен 

филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 
14 

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Слънце и луна” – сериен 
филм

05.00 „Комисар Рекс“ – сериен 
филм, сезон 13 /п/

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

ЧЕТвърТък, 22 авгусТ 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Пролет с вкус на ягоди” 

– с уч. на Зоуи Мур, Фи-
лип Дейн, Лорета Щерн и 
др.

11.30 „Кулинарно лято с „На 
кафе” - предаване

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

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

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

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

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ 

– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Магнум” (премиера) – 
сериен филм

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Комисар Рекс“ – сериен 

филм, сезон 13
23.30 „Кобра 11: Обади се!”  
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 
сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Слънце и луна” – сериен 
филм

05.00 „Комисар Рекс“ – сериен 
филм, сезон 13  /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” 

ПЕТък, 16 авгусТ
07:00 „Социална мрежа” 
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю”
10:00 „Всичко коз” 
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огня-

нов”
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина 

Анева
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” - 
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:00 07:00  Повторения

съБоТа, 17 авгусТ
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

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

сандър Владимиров 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю”
17:00 “Офанзива 
19:00 НОВИНИ Централна еми-

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

сандър Владимиров-из-
брано

21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива с Любо Огня-

нов” 
01:00 НОВИНИ 

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ
06:15 „Интервю” 
07:00 „Парламентът на фокус” - 
07:15 „Имате думата” с Алек-

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

нов- 
11:45 „Букмейкър”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” -
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -избрано
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
17:00 „Турнето” 
18:00 “Аферата КТБ” 
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” 
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 “Аферата КТБ” – док.

филм на КАНАЛ 3
00:00 НОВИНИ
00:15 Документален филм на 

КАНАЛ 3
01:00 НОВИНИ 

ПонЕДЕлник, 19 авгусТ
07:00 „Социална мрежа”
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю”
09:45  Телемаркет
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огня-

нов”- избрано
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина 

Анева
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ 
14:45 „Парламентът на фокус” 
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – из-

брано
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – избрано
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- из-

брано
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 07:00  Повторения

вТорник, 20 авгусТ
07:00 „Социална мрежа” 
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю” с Наделина 

Анева
09:45  Телемаркет
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огня-

нов”- избрано
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” - из-

брано
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – из-

брано
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – избрано
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- из-

брано
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 

срЯДа, 21 авгусТ
07:00 „Социална мрежа” 
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю”
09:45  Телемаркет
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо 

Огнянов”-избрано
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю”
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” 
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – из-

брано
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – избрано
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- из-

брано
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 07:00  Повторения

ЧЕТвърТък, 22 авгусТ
07:00 „Социална мрежа” - из-

брано
08:15 „Парчета от реалността”
08:30 ”Другото лице”
09:00 „Интервю” с Наделина 

Анева
09:45  Телемаркет
10:00 „Всичко коз” – избрано
10:45 „Парчета от реалността”
11:00 „Офанзива с Любо Огня-

нов”- избрано
11:30 ”Другото лице”
12:00 „Интервю” с Наделина 

Анева
12:45 Топ Шоп
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Парчета от реалността”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:10 „Социална мрежа” 
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – избрано
18:00 НОВИНИ 
18:45 „Парчета от реалността”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – избрано
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00  НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 07:00  Повторения
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ПЕТък, 16 авгусТ
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  Телеканал «Доброе утро»
10:00  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль «Жа-
ра» (12+)

23:40  «Вечерний Ургант» (16+)
00:35  Роман Мадянов, Яков Куче-

ревский, Мария Берсенева в 
фильме «Бабло» (16+)

02:10  Иван Жвакин, Лукерья Илья-
шенко, Денис Шведов, Агния 
Дитковските в фильме «Тан-

цы насмерть» (16+)
03:50  «Наедине со всеми» (16+)
05:35  «Научи меня жить». Многосе-

рийный фильм (16+)

съБоТа, 17 авгусТ
06:00  Новости
06:10  «Научи меня жить» (16+)
07:30  Вия Артмане в фильме «Род-

ная кровь» (12+)
09:00  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:25  «Людмила Гурченко. Карнава-

льная жизнь» (12+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  Людмила Гурченко в комедии 

«Карнавальная ночь» (0+)
13:35  «Людмила Гурченко. Карнава-

льная жизнь» (12+)
17:25  Людмила Гурченко в фильме 

«Вокзал для двоих» (12+)
19:50  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:05  Лия Ахеджакова, Людмила 

Гурченко, Светлана Крючко-
ва, Ирина Купченко в фильме 
Эльдара Рязанова «Старые 
клячи» (12+)

01:20  Ефим Петрунин, Любовь 
Аксёнова, Роман Курцын в 
комедии «Гуляй, Вася!» (16+)

03:00  Дмитрий Богдан, Евгений 
Алёхин, Ирина Старшенбаум 
в фильме «Чёрная вода» (18+)

04:50  «Про любовь» (16+)
05:35  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ
06:00  Новости
06:10  «Научи меня жить». Многосе-

риный фильм (16+)
07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:25  Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11:15  «Видели видео?» (6+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:20  «Видели видео?» (6+)
13:20  «Трагедия Фроси Бурлако-

вой» (12+)
14:30  Екатерина Савинова, Ана-

толий Папанов в комедии 
«Приходите завтра... » (0+)

16:30  «КВН». Премьер-лига (16+)

18:05  «Точь-в-точь» (16+)

21:00  «Время»

21:50  Александр Демьяненко в 

комедии Леонида Гайдая 

«Операция „Ы“» и другие 

приключения Шурика» (6+)

23:35  Наталия Медведева, Никита 

Панфилов, Ирина Гринёва, 

Гарик Харламов в комедии 

«30 свиданий» (16+)

01:10  Анастасия Заворотнюк, Вен-

сан Перес, Владимир Мень-

шов, Алексей Серебряков в 

фильме «Код Апокалипсиса» 

(16+)

03:00  Зоя Фёдорова, Алексей Гри-

бов, Александр Демьяненко в 

фильме «Взрослые дети» (6+)

04:10  «Про любовь» (16+)

05:00  «Наедине со всеми» (16+)

ПЕТък, 16 авгусТ
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Куда уходят дожди. Х/ф
00:10 Белая студия. Александр Петров
01:00 Собака на сене. Х/ф
03:20 Красотка. Х/ф
04:50 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым

съБоТа, 17 авгусТ
06:00 Утро России. Суббота
09:20 По секрету всему свету
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пешком... Пушкинский музей
12:10 Пятеро на одного

12:55 Смеяться разрешается
14:55 Укротительница тигров. Х/ф
16:40 Подмена в один миг. Х/ф
20:00 Вести в 20:00
21:00 Серебряный отблеск счастья. Х/ф
00:15 Романтика романса
01:10 Сладкая женщина. Х/ф
02:50 Секта. Х/ф

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ

06:00 Серебряный отблеск счастья. Х/ф
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:35 Идеальная жертва
20:00 Вести в 20:00
22:00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
01:00 Действующие лица с Наилей Аскер-

заде
01:55 Пять лет и один день. Х/ф
03:30 Укротительница тигров. Х/ф
05:10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПЕТък, 16 авгусТ
07.45 Новини  повторение 
08.00 Ранни вести   на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Класически концерт
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публици-

стично предаване  пов-
торение  

14.00 „Дискусионно студио“  
повторение  

15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“  

повторение  
16.10 Класическа музика 
16.30 Нови хоризонти  повто-

рение  
17.30 Новини  на живо 
17.45 Фолклорен концерт 
18.30 „Прокудени от бащин 

край“  повторение  
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване 

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов

22.00 Новини. Прогноза за 
времето.  повторение 

22.30 Дневниците на уфолога  
повторение  

23.45 Класическа музика 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.   повторение 
01.00 “Дискусионно студио”  

повторение   
02.00 „Прокудени от бащин 

край“  повторение 
03.00 “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев  повторение 

05.00 “Паралакс” – публици-

стично предаване  пов-
торение  

06.00 Фолклорен концерт 
06.45 Дискусионно студио” 

повторение 

съБоТа, 17 авгусТ
07.45 Новини  повторение 
08.00 Ранни вести  на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

14.15 Актуален репортаж 
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и 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 

17.45 “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 “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков   
повторение 

01.00 Новини. Прогноза за 
времето  повторение  + 
Другата история 

01.30 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката  повторение  

03.15 “Изгнаници клети“ 
03.45 “Паралакс” – публици-

стично предаване  пов-
торение 

05.30 “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова  
повторение 

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ 
08.00 Ранни вести   на живо  
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45 Фолклорен концерт 
14.00 Разбулване -  повторе-

ние 
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски 

16.00 „Първото благо“ 
17.00 Класическа музика 
17.30 Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45 Джон Лоутън 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“  повто-
рение  

23.30 “Фронтално”   повторе-
ние 

01.30 Новини.Прогноза за вре-
мето повторение 

01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин 

край -  повторение 
04.15 Фолклорен концерт 
05.15 “Ако зажалиш...” – стари 

градски песни с Бони 
Милчева   повторение  

06.45 „Дискусионно студио”  
повторение  

ПонЕДЕлник, 19 авгусТ
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 Класическа музика 
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” 
- публицистично преда-
ване

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00 Дискусионно студио” 
повторение 

02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов повторение 
03.00 Телевизионен форум 

повторение 
05.00 Облаче ле, бяло - повто-

рение 
06.00 Фолклорен концерт 
06.45 Дискусионно студио” 

повторение 

вТорник, 20 авгусТ
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“ повторе-

ние 
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” 
- публицистично преда-
ване

21.00 „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 „Директно за културата“ 
- повторение

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00 “Дискусионно студио” 
повторение 

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов повторение 

03.00 „Фронтално“ повторение 
05.00 “Разбулване“ - повторе-

ние
06.00 Фолклорен концерт 
06.45 Дискусионно студио” 

повторение 

 срЯДа, 21 авгусТ
07.45 Новини повторение 
08.00 Ранни вести - на живо 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Класически 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“ 
- публицистично преда-
ване

21.00 „Паралакс“ - публици-
стично предаване

22.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00 Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30 Дискусионно студио” 

повторение 
01.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов повторение 

02.30 “Нови хоризонти“ - пов-
торение 

03.30 Алтернативи - повторе-
ние 

05.00 “Час по България” - с 
водещ Пламен Павлов 
повторение 

06.00 Фолклорен концерт 
06.45 Дискусионно студио” 

повторение 

ЧЕТвърТък, 22 авгусТ
07.45 Новини повторение 
08.00 Ранни вести на живо 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Класически 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 Класическа музика 
15.30 Облаче ле, бяло - повто-

рение 
16.30 Паралакс - повторение 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45 Фолклорен концерт 
18.30 „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков 
19.30 Новини - централна 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 Новини. Прогноза за 
времето повторение 

01.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

ПЕТък, 16 авгусТ
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 
Диков 

съБоТа, 17 авгусТ
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 

10:30 Лъжливи рими - сериал - 
2 еп.

11:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

16:30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 България на живо - с Иво 

Божков 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
05:30 Лъжливи рими - сериал - 

2 еп.
06:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 

нЕДЕлЯ, 18 авгусТ
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

18:00 Новини 
18:30 Лъжливи рими - сериал - 

3 еп.
19:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
06:59 zДелници - с Николай 

Колев

ПонЕДЕлник, 19 авгусТ
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 България на живо - с Иво 

Божков 
21:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
05:30 България на живо - с Иво 

Божков 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

вТорник, 20 авгусТ
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
04:30 България на живо - с Иво 

Божков 
05:30 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

06:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

срЯДа, 21 авгусТ

10:30 EuroTV Shop 
11:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:45 Ключът към успеха 
14:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
19:30 Новини 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

05:00 Честно казано - с Люба 
Кулезич 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

ЧЕТвърТък, 22 авгусТ
10:30 EuroTV Shop 
11:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 
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Отговори от бр. 32
Стр. 38

Стр. 27

уПътВане
Във всеки ред, колона и квадрат 
от 9 квадратчета трябва да се 

съдържат цифрите от 1 до 9,  
но без да се повтарят.

КръСтОСлОвица СудОКу

мАГИЧЕСКА СРИЧКОСЛОВИЦА

воДоравно: 1.Линийка с деления в измервател-
ните уреди. 6.Бяла глина за съдове. 10.Град в Русия, на 
р. Ока. 11.Голям период от време. 12.Град в България. 
13.Град в Китай. 14.Въстанието в Константинопол през 
532г. 15.Просто едноклетъчно животно. 16.Провинция 
в Белгия. 17.Твърда зърнеста маса от ортоклаз, кварц, 
слюда и др. 18.Град в Португалия. 19.Род вечно залени 
храсти. 21.Град в Норвегия. 23.Таблица за заплащане. 
24.Река в Китай и Казахстан. 26.Названието на древ-
на Гърция. 27.Прелом, преход. 28.Опера на Доницети. 
29.Една от посоките на света. 30.Японска брадва, секи-
ра. 31.Река в Швейцария и Франция. 32.Леярски съд. 
35.Наша детска поетеса /1886-1983/. 36.Предлагана це-
на при продажба на валута. 38.Млекопитаещо живот-
но от семейство Катерици. 40.Гръцка богиня на побе-
дата. 41.Монголски скотовъдец. 42.Един от ръководи-
телите на Априлското въстание /1850-1876/. 43.Игло-
листно дърво. 44.Марка италиански автомобилни гу-
ми. 45.Древна арменска столица. 47.Химично съеди-
нение, съставна част на земното масло. 49.Град в Ин-
дия. 51.Река в Южна Америка. 53.Животинска мазнина. 
55.Град в САЩ, щат Минесота. 56.Кръвоносни съдове. 
57.Парк край град Самоков. 58.Руски мореплавател и 
географ /1797-1882/.  59.Български игрален филм от 
2011г. 60.Войскова единица в римската войска. 61.Езе-
ро в Етиопия. 62.Марка шведски автомобили /мн.ч/.

оТвЕсно: 1.Малка постройка в древногръцкия те-
атър. 2.Двете имена на наша детска писателка /1898-
1979.  3.Хижа във Витоша. 4.Естествен спътник на Земя-
та. 5.Голяма жаба. 7.Разказ на Елин Пелин. 8.Народност 
в Западна Азия и Северна Африка. 9.Дъсчени ритли на 
кола. 13.Насекомо, завършило всички форми на ме-
таморфозата. 15.Американски папагал. 17.Колонка за 
попълване. 18.Град в Алжир. 19.Венецуелски писател 
/1908-1985/. 20.Муза на любовната поезия. 22.Тропиче-
ско растение с дебели листа. 25.Разбит хайвер. 27.Река 
във Франция. 29.Вид ястие. 31.Домашна дълга женска 
дреха. 32.Международен договор. 33.Двете имена на 
наш поет /1902-1965/. 34.Католически свещеник. 35.Пи-
еса на Георги Караславов. 36.Документ за платен вход, 
такса, пътуване и други. 37.Град в България. 39.Френски 
писател /1898-1971/.  40.Гризач с ценна кожа. 42.Стру-
нен музикален инструмент. 46.Тропически храст, „злат-
на слива”. 48.Сложен уред. 50.Древните жители на Ог-
нена земя. 52.Град в Русия, остров Сахалин. 53.Черно-
дробен паразит по овцете. 54.Град в Италия. 56.Град в 
Испания. 58.Балканска парична единица.  

рЕЧник: Ани, Ено, Или, Она, Оно, Ота, Виго, Ериа, 
Ичан, Тана, Акола, Блида, Икако, Литке, Анока, Оме-
ла, Отеро, Сиена, Скене, Калуга, Парана.

воДоравно и оТвЕсно 1. Със-
тезание с лодки. 2. Старинен военен 
кораб с весла. 3. Неразбит хайвер. 4. 
Народно събрание, сенат. 5. Държа-
ва в Африка. 6. Еврейски свещени-
ци. 7. Прост товароподемен механи-
зъм. 8. Престъпници, убийци. 9. Пое-
ма на Пенчо Р. Славейков. 10. Бандит-
ска организация в Неапол през XVI 
– XIX в. 11. Скални отломъци, влаче-
ни от ледник. 12. Туристическо по-
собие. 13. Феодално зависимо насе-
ление в Молдова. 14.Тънки и дълги 
саби за фехтуване. 15. Коремоноги 
мекотели животни.

воДоравно: Панама,  Алигатор,  
Базилика,  Амара,  Пасарел,  Колорит, 
Варовик, Метали, Ди, Комар, Тан, Де-
лян,  Маратон,  КА,  Анатема,  Ир,  Опе-
рета,  АК,  Ту,  Коли,  Италик (Силий),  
Мир, Висота, Икаруси,  Сав,  Панагон,  
Лан,  Ласо,  Уран,  Ки,  Си,  Алиса,   Ало-
ним, Отел, Ма, Абел (Нилс), Тепе, Ива-
няне, Ол, Палата, Ото (Николаус), Ери, 
Кикимора, Астрид, Ратан, Сок, Тоно.

оТвЕсно: Баба Вида,  Овали,  Епир,  
Насаме,  Олива,  Опака,  Пазар, Апис, 
Сателит, Мировяне, Ополе, Ама,  Талев 
(Димитър),  Нарита,  Илитон,  Илик,  Те-
танус,  Вар,  Сак,  Комета, Арама, Ас, Лак, 
Мамалига, Ано, Пи, Омара, Икона, Ятак, 
Галера, Акан, Ланос, Шамот, Тик, Кобе, 
ТТ, Таратор, Мулине, Еро, Торилан, Ти-
са, Илорин, Ратин, Суринам, Лидо.

васил гЕоргиЕв
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имоти

ваЖно!
въЗПоМинаниЯ, скръБни вЕсТи, ПоЗДравлЕ-

ниЯ, ЧЕсТиТки иЗПращайТЕ на аДрЕс: 1421 соФиЯ, 
кв. „лоЗЕнЕЦ“, ул. „криволак“ №48, вХ. „в“, За в. 
„ПЕнсионЕри“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
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ТАРИФА
маЛки оБяВи

възпоминание

Скръбна веСт

0 2 / 4 6 9 0 4 0 8 , 
0886/401737 - продавам 
едностаен, с гараж в жк 
"Люлин 3" - София, навън 
цялта сграда е санирана с 
10 см стиропор, а отвътре: 
преустроен в двустаен и 
облепен с дърво. Темпе-
ратурата винаги е 18о. Има 
връзка с всички превозни 
средства, и с метро наб-
лизо. От източната страна 
е красив парк. 20 години 
без ремонт!

0893/852626 - къща на 
два етажа, има ток, вода 
и стопански сгради - 700 
кв. м

0897/828531 - продава 
къща в центъра на с. Пе-
шаково - 12 км от Видин, 
с 3 стаи, баня, тоалетна, 
парно, две масивни сто-
пански постройки

0876/400768 - 803 кв. 
м идеална част от двор - 
6-а категория земя, равно 
място. По данъчна оцен-
ка 1760,50 лв., с. Девенци, 
общ. Червен бряг, обл. 
Плевенска

0886/401373 - купу-
вам боксониера от първи 
до трети етаж - в София. 
Спешно!

0878/438599 - продава 
вила на 50 км от София. 
Има ток, вода, двор 850 кв. 
м, плодни дървета, басейн

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0885/503897 - про-
дава 3 нови аку-6-
OZM20 GEL, с намале-
ние 45%

0 8 9 5 / 7 7 9 5 1 2 , 
058/624493 - помпа за 
миене на предно стък-
ло "Москвич" 408, УАЗ - 
ръчна, неелектрическа

02/8844654 - про-
дава запазен килим 
250/350. Цена 180 лв. 
Продава електрическа 
печка "Мечта", работе-
ща. Цена 48 лв.

0 2 / 9 9 2 9 5 0 8 , 
0889/349169 - прода-
ва чисто ново черно ко-
жено палто

0885/128773 - кни-
га за рода войска ЗРВ 
"Славната девета бата-
рея", автор Васил Геор-
гиев. Цена 15 лв.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - прода-
ва спортен велосипед, 
китеник, радиокасето-
фон, микроскоп, апте-
карска везна, часовник 
с кукувица, вентилатор, 
старинни - часовник, 
телефон, фотоапарат

0877/312823 - про-
дава печка на пелети, 
гоблен "Пролет в лива-
дите"

0889/378252 - про-
дава апарат за точкова 
заварка - 140 лв., мини 
казан за ракия - 160 лв., 
нови стъкла вендузи 4 
- 16 лв.

0882/553939 - про-
дава хладилник с фри-
зер "Prolux" с три чек-
меджета - запазен, ра-
ботещ, лампа - щипка. 
Продава 2 броеници 
с табакера - нови, по 
10 лв., шалте цветно - 
15 лв., гривна с 12-те 
апостоли, италианска 
- 16 лв.

0886/975614 - заме-

ням голям фризер за 
малък, продавам ку-
чешка къщичка, пода-
рявам котета

0888/606053 - ку-
пувам запазени стари 
книги на руски език, 
печатани преди 1940 г.

032/252448 - прода-
ва 1,5 мм стоманена тел 
изолирана, бургаски 
КЗ, на кангали 250 м - 
1400 кг за1000 лв.

0886/123973 - търся 
и купувам части за мос-
квич 412 или 408. Може 
и бракуван 

0889/378252 - про-
дава лечебна кализия. 
Лекува диабет, катарак-
та и онкологични забо-
лявания; струг за дър-
во без двигател - 80 лв., 
мъжки ризи по 5 лв./бр.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - домашен 
майстор поправя мебе-
ли, дограма и др. Про-
дава триоперационна 
дърводелска машина, 
фреза за мерцедес ку-
пе 115-115, бял ретро-
волан, стъкло за фар, 
тасове и др.

0884/623471 - про-
дава акумулираща печ-
ка "Изгрев", нова, цен-
трофуга алпака за 3/6/ 
рамка

0878/905168 - мъж-
ко манто с подплата ка-
ракул №50/52, със сва-
ляща се подплата - 20 
лв.; дамско манто 7/8, 
не е носено, № 48,50, 
с подплата сваляща се 
- 20 лв.; дамско манто 

- №48,50, сваляща се 
подплата - сиво-бежо-
во - 20 лв.

032/252448 - про-
дава дачия логан на 25 
хил. км. Цена 10 хил. лв.

0898/225564 - за ко-
лекционери - продава 
реставрирани 2 "Сим-
сон" от 1965 г., идеални

0877/882177 - "Пан-
чатантра" - древноин-
дийска книга, след Биб-
лията - най-разпростра-
нена в света, 200 прево-
да на 60 езика, от 4-ти 
век досега. Книгата е с 
наставления и мъдро-
сти - 200 лв.

0877/773245 - про-
давам скулптурен ба-
релефен портрет на Ис-
ус Христос с дванадесе-
тте му ученици. Разме-
ри 60/40

0898/483353 - про-
давам джип мицубиши 
паджеро спорт, 2001 
г., турбо дизел, дълга-
та база, с кожен салон, 
с теглич, с нови зимни 
гуми, с малкия данък. За 
2019 г. е платен

0897/866919 - ку-
пувам музикални ин-
струменти, българ-
ски, електрически 
китари, ехолани, син-
тезатори и лампови 
усилватели

0889/378252 - вър-
тяща се поставка за 
торти и изложения с ел-
ток - 65 лв., мини казан 
за ракия - 160 лв., раз-
тегателна маса - 45 лв.

0988/339386 – прода-
ва/заменя двор с къща, га-
раж, кладенец – с. Пъдар-
ско, Пловдивско – 6000 лв. 

0897/050151 - продава 
къща в с. Огнен, 110 кв. м, 
двор 1 дка, кладенец, до-
пълнителни постройки, с 
ток

0898/225564 - приема 
младо семейство, пенсио-
нерка, пенсионер до 65 г. 
- за поддръжка на идеален 
селски имот в Пловдивско

02/469/0408 - прода-
ва едностаен, реконстру-
иран в двустаен апарта-
мент, с гараж. Цялата сгра-
да е санирана отвън с 10 
см стиропор, вътре всич-
ко е ново, боядисано, сме-
нени са вратите и прозор-
ците. Изложението е из-
ток-юг, има парк с много 
зеленина; връзка с всич-
ки превозни средства, до 
3-5 минути, също и с всич-
ки вериги за пазаруване. 
Наблизо има и медицин-
ско обслужване. Без ото-
пление температурата е 
18-20 градуса.

0878/768442 - прода-
ва стара къща в с. Агато-
во с 1 дка дворно място 
със стопански сгради и с 
геран, гараж и асми. С ху-
бав изглед. Изгодно!

0886/401737 - прода-
ва едностаен апартамент, 
преустроен в двустаен, с 
гараж, оборудван с ток и 
вода, и др. Сградата е са-
нирана вън с 10 см стиро-
пор. Има връзка с всички 
превозни средства

0889/613432 - частно 
лице купува апартамент 
60 кв. в кв. "Дружба" - об-
заведен

0879/100320 – прода-
ва 3,7 дка нива с над 400 
шестгодишни канадски 
тополи в нея, на пет км 
източно от Пазарджик

0876/212235 – прода-
вам къща с 4 стаи, баня, 
тоалетна във вилната зо-
на на с. Побит камък, Раз-
градско, с чист въздух и 
тишина

0895/126075 – купува 
къща на изплащане в об-
ластите Ловеч, Габрово и 
Търново

0889/613432 – дава 
под наем апартамент – 
200 лв., в Ст. Загора

08133/2567 – продава 
къща гредоред, 4 стаи, ба-
ня с тоалетна, двор, гараж 
– в с. Ряхово, Русенско

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор,  лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0893/852626 – продава 

къща на два етажа – 8000 
лв., има ток, вода, баня, 900 
кв. м стопански сгради

0988/233207 – прода-
ва в с. Телиш къща, двор 
1 дка и кухня, гараж, 120 
асми около къщата. Тя е 
с 6 стаи, 4 мазета плюс 
навес – помещение ½ от 
двора с овощна градина. 
Наблизо има хранителен 
магазин

0878/181538 – прода-
ва къща с 5 стаи, декар 
двор, сгради за животни, 
с. Ставерци. Цена по до-
говаряне

0894/297967 – продава 
вила 3 ет. – Момин проход, 
на 60 км от София. Цена 50-
60 хил. евро, напълно об-
заведена

0897/507266 – купу-
ва гарсониера в комплекс 
„Аврен” – Ямбол. Без по-
средник! Спешно!

0877/882177 - продава 
имот 880 кв. м близо до 
язовир "Искър".  Двустай-
на дървена къща 18 кв. м, 
много строителен матери-
ал. Облагороден, електри-
фикация, инфраструктура 
много добра. Отлична па-
норама, тишина, чист въз-
дух, на 40 км от София. Под-
ходящ за туризъм, ски, ри-
болов, за лов на водопла-
ващ дивеч, зайци, сърни, 
диви прасета. 60 хил. лв.

0882/488551 – продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив

0884/411758 – продава 
двуетажна къща в с. Нова 
Върбовка, общ. Стражица 
– 5000 лв.

0988/772744 – купува 
къща в Стрелча, централ-
на част. Може и срещу гле-
дане на възрастни хора

0877/038063 - търси 
самостоятелна квартира 
на село в Пловдивска или 
Смолянска област, с добри 
условия

0897/299174 - продава 
къща в гр. Земен, 90 кв., 
двор 1 дка, допълнителни 
постройки

0885/663425 - търси да 
купи една стая със собст-
вен санитарен възел на 
партерен етаж - в Бургас

0897/042029 – предла-
га къща на село на семей-
ство пенсионери или пен-
сионерки, безплатно и без-
срочно. Условия – много 
добри. Който няма дом, да 
заповяда!

02/690408 – след 18 ч. 
– давам стая под наем в жк 
„Люлин – 3”. Сградата е са-
нирана и топла. Изгодно!

0878/464628 – в поли-
те на Рила, село Ресило-
во, продава къща с голям 
двор, бунар и други екс-
три. Цена 40 000 лв.

Преди ДЕвЕТ гоДини 
на 17 август 

загубихме нашия скъп  
съпруг, баща, дядо и прадядо 
инж. ГАНИ НИКОЛОВ ГАНЕВ

 заслужил миньор, АБПФК 
(1932-2010)  

Винаги ще го помним с обич. 
Уважение и признателност! 

от семейството

На 11 август 2019 г.
напусна живота

СОфИЯ мИРЧЕВА 
ДИмИТРОВА

Родена на 11.II.1927 г. 
в борческо семейство 

в Пловдив,   
Кючук Париж,  

живяла в Пловдив  
и  София

Извървя честно, поч-
тено и достойно своя 
път. Шиеше дрехи на 

хората и ги правеше красиви, продаваше цветя 
и ги правеше щастливи...

Докрай запази своя оптимизъм и жизнелюбие!
Почивай в мир! Вечна й памет!

от син, внучка, близки и приятели възпоминание
На 17.8.2019 г. се навършват 

21 гоДини 
без нашия скъп баща и дядо
мИЛКО ИЛИЕВ СТЕфАНОВ

(1921-1998)
Пазим в сърцата си спомена за 
твоята мъдрост, толерантност, 

доброта и всеотдайност.
Ти си нашата опора в мислите и делата ни.

 С обич и признателност свеждаме глава пред 
светлата ти памет!

от семейството
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15 август 2019 г., 15:30:30 ч. - пълнолуние.
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ЗаПоЗнаЙте Се

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

14 авгусТ, 14 лунЕн ДЕн, 
нарасТваща луна, луна във 

воДолЕй 
Ще ви бъде трудно правилно да 

разпределяте своите приоритети. 
Освен това ще бъде много лесно 
недоброжелатели да ви поставят 
капани – не бъдете доверчиви и 
невнимателни, всичко ще бъде за 
ваша  сметка.

15 авгусТ, 15 лунЕн ДЕн, 
ПълнолуниЕ, луна във 

воДолЕй 
Може да намерите отговор на 

всички въпроси, но пък ще се поя-
ви нещо друго – отговорите им ня-
ма да ви харесат, затова ще пред-
почете да ги загърбите. Ще бъде 
добре, ако обърнете внимание на 
здравословното си състояние.

16 авгусТ, 16 лунЕн ДЕн, 
наМалЯваща луна, луна в 

риБи
Проблемите ще станат по-не-

значителни и вие ще се отнасяте 
към тях по-спокойно, емоционал-
ният фон ще се стабилизира. Някои 
дни ще бъдат по-добри и приятни 
от останалите. С малко повече труд 
ще успеете да осъществите набеля-
заните си задачи.

17 авгусТ, 17 лунЕн ДЕн, 
наМалЯваща луна, луна в 

риБи 
Ще имате повод за доста без-

покойства, но те ще се окажат нео-
правдани. Човек, към когото не сте 
безразлични, се нуждае от вашата 
помощ – не я отказвайте.

18 авгусТ, 18 лунЕн ДЕн, 
наМалЯваща луна, луна в 

овЕн. 
Няма да ви бъде излишен до-

бър съвет, но много от представи-
телите на знака няма да знаят към 
кого да се обърнат. Не забравяй-
те да се погрижите за здравето си.

19 авгусТ, 19 лунЕн ДЕн, 
наМалЯваща луна, луна в 

овЕн 
Запасете се с търпение – то е 

необходимо, за да се справите с 
влиянието на неблагоприятните 
тенденции. А по-нататък всичко 
ще стане по-добре.

20 авгусТ, 20 лунЕн ДЕн, 
наМалЯваща луна, луна в 

овЕн 
Емоционалният ви фон ще бъ-

де крайно нестабилен. Застраше-
ни сте от грешки, за които после 
дълго ще съжалявате. В труден мо-
мент очаквайте помощ от влиятел-
ни хора.

ЛУНеН 
КАЛеНДАР

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (14.VIII.- 20.VIII.2019 г.)

ЧЕСТИТ 87-И РОЖДЕН ДЕН ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ЧЕСТИТ 
ЮБИЛЕЙ!

Д-р иван сТоЯнов

Времето

магнитни бури - 16, 17.VIII.

В сряда температурите ще се задържат високи – до 34 
градуса, но в четвъртък вече се очаква захлаждане, като 
ще има гръмотевични бури и дъжд. температурите ще 
спаднат до 30 градуса. В петък захлаждането и дъждове-
те ще продължат, като температурите ще намалеят 
още с градус-два, като ще достигат до 28 градуса – твър-
де приятни за лятото. В събота валежи не се очакват, а 
температурите ще се вдигнат леко до 30 градуса. В неде-
ля ще се заоблачи, но градусите ще останат същите. В по-
неделник слънцето безапелационно ще властва на небето 
и градусите ще тръгнат отново нагоре, като във втор-
ник се очакват до 35. Възрастните хора да внимават и да 
се крият от горещините на сенчести и прохладни места!

Възможно е известно влошаване на здравето при 
страдащи от хемороиди. С профилактична цел, а 
и при настъпили вече оплаквания от болка и кър-
вене е препоръчително няколкократното дневно 
втриване в областта на хемороидите на прополи-
сов вазелин с екстракт от плодове от див кестен. 
очакваните магнитни бури могат да провокират 
известно влошаване на здравето при хора с по-на-
преднали атеросклеротични промени на мозъчни-
те артерии. Важно в подобни случаи е да се избяг-
ват евентуални по-големи физически и психо-емо-
ционални натоварвания и да се ограничи консума-
цията на животински мазнини, на готварска сол и 
на съдържащи кофеин напитки.

БиоПроГноЗа

ДжеСиКА

овЕн - Не отхвърляйте 
предложена ви подкре-
па от влиятелна особа. 

Обръщайте внимание на детай-
лите в процеса на осъществява-
не на плановете си, както и на 
здравето си. 

ТЕлЕЦ - Няма да имате 
нежелани затруднения. 
В случай че ви липсва 

концентрация, то по-добре ос-
тавете важните дела за по-под-
ходящ момент. Здравето ви ще 
бъде стабилно.

БлиЗнаЦи - Реализаци-
ята на вашите планове ще 
бъде на по-добро от до-
сегашното ниво. Изклю-

чително важно е да преодоля-
вате някои трудности с надеж-
дата, че нищо не е в състояние 
да ви навреди. 

рак - Изключително 
важно е да се предпаз-

вате от допускането на грешки 
при боравенето с крупни суми 
пари. Добре е да не пренебрег-
вате предупрежденията, отпра-
вени ви от близък.

лъв – Ползвайте съве-
тите на вашите близки, 
за да можете да избегне-

те финансови затруднения. Око-
ло средата на периода мнозина 
от вас ще се радват на по-добри 
финансови възможности.

ДЕва - Изненадайте при-
ятно интимната си поло-
винка с подарък, за кой-

то копнее от дълго време. В края 
на седмицата не предприемай-
те ходове, с които рискувате си-
гурността си.

вЕЗни – Бъдете после-
дователни в желания-
та си, но също така и 

в изискванията към интимна-
та половинка и близките си. 
Не приемайте твърде драма-
тично критиките, отправени 
ви от тях.

скорПион – Вслушвай-
те се в думите на хората, 
които са доказали невед-

нъж, че са до вас, независимо 
в какъв период от живота си се 
намирате. Непременно се по-
грижете за здравето си.

сТрЕлЕЦ - Напълно въз-
можно е някои събития 
от миналото отново да 

ви застигнат. Но най-важното за 
момента е да погледнете на тях 
със здрав разум, а не на основата 
на емоционалното си състояние.

коЗирог - Интимна-
та половинка ще ви по-

могне в личен или материален 
план. Очаквайте също призна-
ние в добри и топли чувства – 
това ще ви окрили. Погрижете 
се за здравето си.

воДолЕй - До среда-
та на седмицата мнози-
на от вас ще навлязат в 

нов продуктивен период. Леки 
здравословни проблеми може 
да ви отровят почивката – не 
позволявайте те да ви объркат 
плановете. 

риБи - Направете всич-
ко възможно, за да раз-

решите стар спор с роднините за 
имот. Опитайте се да не услож-
нявате допълнително ситуация-
та. Демонстрирайте готовност за 
компромиси. 

0889/204146 - 63 г./175 
см/80 кг, търся отговорна 
жена за сериозна връзка, 
от 60 до 66 г., която да жи-
вее при мен в гр. Априлци, 
Ловешка обл.

090/363904 - осигурен 
вдовец от София, на 56 г., 
търси другарка за старини

0876/046466 - вдовица 
на 77 г. търси господин от 
77 до 85 г. за спокойни ста-
рини - при него

0886/589453 - възпитан 
пенсионер очаква жената 
мечта. С леко предимство 
е Северна България

0889/174615 - жена на 
75 г./165 см/70 кг търси 
мъж от Пловдив до 76 г./175 
см/100 кг. Може да е от Асе-
новград, Коматево, Хисаря, 
с кола. Да не пие, да не пу-
ши, да е образован, домо-
шар, жилищно и финансо-
во осигурен

0 8 7 9 / 9 8 6 0 6 7 , 
02/9273932 - 72 г. инвалид 
търси подобен за съжител-
ство и взаимопомощ

0876/212235 - търся чо-
век с главно Ч, за да теглим 
заедно талигата на живота. 
Полът и годините нямат 

значение. Важно е разби-
рателството

0894/202602 - 71 г./175 
см/70 кг, не пие и не пуши, 
търси жена за съжителство 
или брак

02/4690408 - учител от 
София, пенсионер, свобо-
ден, без „опашки“, търси се-
беподобна дама от 75 г. на-
горе. Да се обаждат дами, 
които са самотни и искат 
да им се усмихне щастието!

0897/735261 - 68 г./170 
см/70 кг, търся сериозна 
жена за съжителство при 
нея - от Пловдив, Пазар-
джик, Костенец, Стамбо-
лийски

1000 софия, п. к. 1577, 
лиляна костова - 70 г., об-
разована, очаква писмено 
предложение от свободен 
заможен мъж

0876/928763 - търся са-
мотна вдовица, при която 
да живея

0894/960290 - вдовица 
на 69 г./160 см/66 кг, бла-
городна, обича домашния 
уют, желае запознанство с 
мъж на подходяща възраст, 
за да споделят старините 
си заедно при него. Да е от 
Пловдивския регион!

0897/270599 - на 69 г. 
съм. Търся мъж пенсионер, 
от 65 до 75 г., висок над 170 
см, без дом, да живее при 
мен на село

032/249675 - баща на 89 
и син на 62 г. отново търсят 

жена до 65 г. - здрава, непу-
шачка, с пенсия, без анга-
жименти - за гледане сре-
щу унаследяване

0894/768863 - приема 
без ангажименти бездом-
на здрава дама от 64 до 75 
г. за доглеждане и унасле-
дяване. Добър съм, тих и 
весел човек

0 8 9 3 / 9 9 5 4 9 2 , 
0895/245207 - пенсионер 
търси свободна жена, също 
пенсионер, без проблеми, с 
добър характер, милости-
ва, добросъвестна и добро-
желателна, гостоприемна, 
учтива, тиха и разбрана. Да 
е със собствен дом, честна, 
без задкулисно лицемерие, 
независимо с какво обра-
зование, от село или град.

0888/174253 - пенси-
онер вдовец на 61 г./160 
см/85 кг, търси вдовица 
или разведена от 61 до 63 г. 

1113 софия, п. к. 73 - 68 
г./165 см/65 кг, вдовица, об-
разована, представителна, 
търси приятелство с под-
ходящ, необвързан мъж, 
с качества, аналогични на 
нейните

0876/108124 - вдовица 

на 66 г./158 см/73 кг, до-
бра, интелигентна, скром-
на, с благ характер, отлич-
на домакиня, търси добър, 
честен и морален човек от 
Варна и региона, Добрич, 
Шумен и Силистра. Само се-
риозни обаждания!

0887/979530 – 72 г./165 
см/70 кг, неженен, търси 
пенсионерка за сериозна 
връзка и да желае да жи-
вее при него

0896/847907 – 69/170/78 
кг, желая запознанство с 
жена с добри намерения

0877430258 след 19 ч. – 
40-годишен работещ вар-
ненец 182/96, не пуша, не 
пия, търся жена до 37 годи-
ни от Североизточна Бълга-
рия за създаване на семей-
ство и деца. 

0899/930488 – мъж на 
54 г./187 см/95 кг, търси же-
на от 45 до 65 г., с дом и да 
ме приеме при себе си за 
сериозна връзка

0890/137007 – вдовица 
на 69 г./160 см/65 кг, с до-
бро сърце, къщовница тър-
си другар за спокойни ста-
рини при него. От Пловдив-
ския регион!

0877/694466 – от Сли-
вен съм, не пия и не пуша, 
търся жена над 77 г. – да е 
добра и да не лъже. От Сли-
венския регион!

59/170/60 - разведен 
без деца от Козлодуй тър-
си съжителство с жена от 
малките и големите гра-
дове на България. Да е на 
възраст от 47 до 65 годи-
ни. Единственото условие е 
при разбиране да има близ-
ки с кола – да ме вземе, ня-
мам средства за пътуване и 
време за срещи. Опознава-
нето става, когато заживе-
еш с даден човек под един 
покрив. Живея в собствен 
дом. Имал съм семейство 
и работа, но след развода 
съм в един пропаднал се-
верозападен край, където 
не можеш да си намериш 
постоянна работа и киби-
чиш на борсата. Не пия ал-
кохол, самотата ме убива. 
Добър човек съм. Телефон 
0988799492. Емил Петров.

на 13 август
на ЗЛАТКА КРУмОВА

от с. Тотлебен, общ. Пордим 
(живееща в Подем, 

обл. Плевен)
Г-жа Крумова е бивша учи-

телка, обучила е стотици деца, 
заслужила уважението им. Го-
лямата й мечта е била да ста-
не пилот, но полита на криле-
те на знанието. Омъжена е за 
Иван Крумов. Имат син Еди, две прекрасни и лъ-
чезарни внучки и една правнучка. За 67 години 
брачен живот Златка и Иван Крумови са минали 

през трудности, но все подхождащи с рес-
пект и обич за обич. 

Уважаема госпожо, бъди здрава, все та-
ка всеотдайна и борбена, посрещаща пре-
дизвикателствата на живота.

с обич: семейството и приятели

На 19 август
се изпълват  
60 гоДини 

семеен живот на 
СИмЕОН ИГНАТОВ 

и
 СТОЯНКА ИГНАТОВА

 от с. Овчеполци,
 общ. Пазарджик  
Радват се на син,

дъщеря, вну-
ци и двама 
правнуци. 
Да са жи-
ви и здра-
ви всички още 
дълги години!

от близките

на 
ЦВЕТА БОРИСОВА 

АНДРЕЕВА 
родена на 20 август 1929 г.

в с. Горни Дъбник, 
Плевенско, 

живееща в Плевен
Трудовата й дейност пре-

мина като началник на цен-
тралния склад на завод „Вап-
царов” в Плевен, а последните пет години – ка-
то началник склад на готовата продукция на за-

вода. Пожелаваме й предимно здра-
ве и дълголетие, защото е доказала, 
че не е богат този, който има мно-
го пари, а този, който живее дълго!

с много обич от съпруг 
атанас, дъщеря галя, внучка албена и 

правнучките кристина и Теодора
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Български30 Светски живот

Семейство Кенеди е обект на ме-
дийно внимание от десетилетия. 
И въпреки че във фамилията има 

изключително интересни персони, в 
чиито вени тече кръвта на династия-
та, едва ли има по-интересен живот от 
този на съпругата на покойния пре-
зидент Джон Ф. Кенеди - Жаклин Ке-
неди-Онасис. Но Жаклин не е просто 
президент-
ска съпруга, 
а жена с ин-
телект, ам-
биция и не-
покорен дух.

Ако сте 
любопитни 
да научите 
малко пове-
че за една 
от най-оби-
чаните пър-
ви дами на 
Америка, ко-
ято през юли 
щеше да на-
върши 90 
години, про-
четете 15-те 
тайни за Джаки.

Единият й крак е по-къс 
Ако погледнем към перфектната 

стойка на Джаки и нейната изящна 
походка, няма как да предположим, 
че е имало някакво несъвършенство 
в тялото й. В книгата си "Момичето на 
Джаки: Моят живот със семейство Ке-
неди" бившата лична асистентка на 
първата дама - Кати Маккиън, разкри-
ва, че краката на госпожа Кенеди са 
били с различна дължина.

"Към едното токче на всеки чифт 
обувки на госпожа Кенеди имаше чет-
въртинчова подложка, която трябва-
ше да компенсира това, че единият й 
крак бе малко по-къс от другия", пи-
ше Маккиън.

като дете е много дива
Според президентската библиоте-

ка и музея "Джон Ф. Кенеди" един от 
учителите й я описва като "истинско 
дяволче". Очевидно Кенеди или Бу-
вие, както се казва по това време, 
е създавала доста проблеми в учи-
лището на мис Чаплин в Ню Йорк. 
Класната й Етел Стрингфелоу пише 
в бележника й, че "обезпокоително-
то й поведение в часа по география 
я принудило да я изгони от стаята".

Посещавала е  
три различни колежа

След завършването на училището 
на мис Портър в Кънектикът Джаки 
Бувие започва да учи история, лите-

ратура, изкуство и френски в колежа 
"Васар" в Ню Йорк. Част от следване-
то си прекарва на път - учи една го-
дина в Париж, а след като се завръ-
ща в Щатите, се премества в универ-
ситета "Джордж Вашингтон", за да е 
по-близо до семейството си.

Изпуска възможност  
да работи за „Вог”

Докато е в колежа, Бувие участва в 
конкурс с надеждата да спечели ра-
бота като младши редактор в рам-
ките на 1 година, като трябва да пъ-
тува между Ню Йорк и Париж. Сред 
над 1000 участници есето й, в което 
се разказва за три исторически лич-
ности, е избрано за победител. Но 
заради безпокойството на майка си 
тя напуска Франция и се отказва от 
наградата.

Интервюира  
Ричард Никсън

Започва първата си работа през 
 есента на 1951 г. във вестник "Вашинг-
тон Таймс-Хералд" като "питаща фо-
тографка", като работата й е да обика-
ля града, да задава въпроси на хора, 
които присъстват на събития, и да ги 
снима. Докато е във вестника, интер-
вюира Ричард Никсън и отразява ко-
ронацията на кралица Елизабет II. То-
ва не е никак малко за момиче, изля-

зло току-
що от ко-
лежа.

Годеж 
преди 
Джон 
Ф. 

кенеди
Д ж о н 

К е н е д и 
не е пър-
вият мъж, 
за кого-
то Жаклин 
Бувие е 
била сго-
дена. Пре-
ди това тя 

казва "да" на брокера Джон Дж. 
У. Хъстед-младши.

"В един снежен декемврий-
ски ден тя, която е толкова пред-
пазлива и взискателна, действа 
импулсивно и се съгласява да се 
омъжи за този млад човек, кого-
то познава едва от месец", пи-
ше Барбара Лийминг в "Жаклин 
Бувие Кенеди Онасис: Неразка-
заната история".

Разбира се, краткият и необ-
мислен годеж не преминава в 
брак, тъй като Бувие го разваля.

Джаки Кенеди вижда баща си 
Джон Верну Бувие III като жен-
кар. А бъдещият й съпруг твър-
де много й напомня на него. В 
писмо до ирландския поет Джо-
узеф Ленърд, преди да се омъ-
жи, Джаки изразява съмнени-
ята си по отношение на Джон 
Ф. Кенеди:

"По някакъв начин той е ка-
то баща ми - обича преследва-
нето и е отегчен от завоевани-
ето. Веднъж женен, има нужда 
от доказателство, че все още е 
привлекателен, затова флирту-
ва с други жени и те обижда. Ви-
дях как това едва не уби мама."

Мрази сватбената си 
рокля

Когато ще си бъдещата пър-
ва дама на САЩ, сватбата ти е 
много повече публично съби-
тие, отколкото празник на любовта. В 

този смисъл Джаки няма думата как 
ще изглежда сватбената й рокля. Спо-
ред някои издания тя ненавиждала 
роклята си и смятала, че акцентира 
върху плоските й гърди и с нея из-
глежда като абажур.

Има репродуктивни 
проблеми

На 27 ноември 1957 г. тя ражда Ка-
рълайн. Това обаче не е първият път, 
в който Джаки е бременна. Преди то-
ва тя преживява спонтанен аборт, а 
първото й дете Арабела е мъртво-
родено.

Ненавижда да бъде 
домакиня
Въпреки че 

Джаки не е на-
пълно убедена, 
че трябва да бъ-
де част от све-
товната полити-
ка, последното 
нещо, което ис-
ка да бъде, е до-
макиня. В писмо 
до Ленърд през 
1953 г. 23-го-
дишната Бувие 
казва:

"Може би 
просто съм за-
слепена и си 
представям се-
бе си в бляска-
вия свят на ари-
стократите и 
династичните хора, а не просто тъж-
на малка домакиня... Този свят може 
да е бляскав отвън, но когато си в 
него и си самотен, може да бъде ад."

Известният й розов 
костюм „Шанел” е копие
Един от най-популярните тоалети 

на Джаки е нейният розов костюм 
и кръглата шапка - тези, които но-
си в деня на убийството на Кенеди в 
Далас. И въпреки че повечето хора 
смятат, че тоалетът е дело на френс-
ката модна къща „Шанел”, през 2012 
г. Карл Лагерфелд разкри, че костю-

мът е бил копие. Явно, след като Джа-
ки е обсъждана от пресата, че харчи 

много пари за дизайнерски дрехи на 
световни модни къщи, тя започва да 
си шие подобни тоалети в собствена-
та си страна.

След смъртта на съпруга й 
започва да се съмнява в Бог

След убийството на Джон Ф. Кене-
ди през 1963 г. Джаки, която е като-
личка, започва да се съмнява в до-
бротата на Бог и да си задава въпро-
си за съдбата си.

В писмо до Ленърд тя пише, че е 
огорчена от Господ след загубата на 
съпруга си и казва:

"Бог трябва да ми даде обяснение 
дали ще Го видя някога."

Таен роман с британския 
посланик в САЩ

Между Джон Кенеди и втория й съ-
пруг Аристотел Онасис Джаки е има-
ла и друг любовник - Дейвид Ормс-
би-Гор, пети лорд на Харлех и бри-
тански посланик в САЩ. По времето, 
когато Джаки остава вдовица, Ормс-
би-Гор също губи жена си в автомо-
билна катастрофа и чувството на за-
губа и самота сближава двамата. Ке-
неди обаче се чувства неудобно да се 
омъжи за някого, който е бил близък 
със съпруга й, и отхвърля предложе-

нието на Ормсби-Гор. През 1968 г. 
тя му пише:

"Ако някога успея да намеря 
утеха и комфорт, трябва да е с 
някого, който не е част от изпъл-
нения ми с болка свят, останал в 
миналото. Мога да го намеря се-
га, ако светът ни остави на мира."

Успява да сключи сделка 
с Майкъл Джексън  

за книга
След смъртта на втория й съ-

пруг Джаки Кенеди-Онасис ре-
шава да се завърне към писане-
то и редакторството и си намира 
работа в Doubleday Books. През 
 80-те години тя успява да осигури 
сделка с Майкъл Джексън.

"Тя беше единственият човек в 
Америка, който успя да се свърже 
с него по телефона", казва Сти-
вън Дейвис - авторът на "Лунна-
та походка".

Опълчва се срещу 
папараците

Онасис остава популярен 
обект за медиите дълго след ка-
то напуска Белия дом. Тя и деца-
та й често са преследвани от па-
параци и най-вече от Рон Гале-
ла. Според "Тайм" Онасис е съ-
дила Галела два пъти и не само 
че си издейства ограничителна 
заповед да не я приближава на 

повече от 50 метра, но и забрана да 
снима нея и семейството й.

Тайните на Джаки Кенеди

С аристотел онасис
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ме то... Това цялото ли 
е? – попита онзи от из-
трезвителя. Я ми го за-
пиши. Докато му го за-
пиша и го откараха.  А 
в същото време живо-
тът продължаваше, т.е. 
времето течеше извън 
сладкарницата и вътре 

в нея.  Дааа, каза-
хме няколко души 
едновременно, в 
интересно време 
живеем. Кое му 
е интерес-
ното, попи-
та най-тъж-
ният от нас. 
Погледнете кол-
ко струва един 
буркан кисе-
ли краставич-
ки. Един само 
буркан с едни 
нищо и никакви 
кисели краста-
вички! Скандал! В 
софийски ма-
газин. Аз в 
Париж съм 
купувал по-
евтини кисели краста-
вички. Да, отговаряме 
ние, обаче това е било 
отдавна. Преди Втора-
та световна война. Кое-
то ще рече, че времето 
минава. 

В интересно време 
живеем, приятели, пов-
таря мисълта си онзи, 

ÇÀ ÂÐÅÌÅÒÎ

Íа трóдовата борса

Ñо кротöе, со благо

Äвете системи

Àнтагониçúм

Хумор Хумор
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Събираме се от вре-
ме на време, да не 
кажа всеки ден, с 

едни приятели в една 
сладкарница и като ня-
ма за какво друго, го-
ворим си за времето. 
Един каже едно, друг 
друго... Примерно – ва-
ли навънка, вика ня-
кой. Да, но синоптиците 
казват, че ще спре, от-
говаря друг. Ти снощи 
къде слуша синоптици-
те? -  пита трети - В из-
трезвителното телеви-
зия няма. Преди да гле-
дате скапаната си теле-
визия, възкликва онзи, 
при нас в изтрезвител-
ното ни доведоха един 
синоптик. Жив! Истин-
ски! И той всичко ни 
съобщи. Циклони отту-
ка, антициклони оттам и 
като замахна, за да по-
каже, събори пердетата. 
А най-младият от нас, в 
сладкарницата, възкли-
кна: Леле, тия в изтре-
звителното и пердета 
имат, живот си живеят 
едва ли не. А аз? Дето 
нито перде си нямам, 
нито нищо... Е, след око-
ло два часа го пратихме 
да проверява. 

От всичките на маса-
та аз съм най-умен, по-
неже съм пенсиониран 
доцент. И поет любител. 
Казах им стихотворени-
ето си: Времето, време-
то, ах, какво ще ни взе-

ÂÈÖÎÒÅÊÀ

то изключим вас, кого-
то познавам освен вас, 
все са диви животни. 
Да вземем за пример 
тъща ми... Опитахме се 
да го спрем този, но той 
не искаше да спре. Ако 
трябва да плувам в по-
сока на тъща ми, аз на-
право ще легна да се 
удавя. Къде? В Тихия 
океан? В който и да е. 
В Северния ледовит. 
Примерно. Ама че тъ-
ща има нашият прия-
тел. Ние, за да избяга-
ме от нашите, най-мно-
го до Панчаревското 
езеро ходим. Ако, раз-
бира се, е хубаво вре-
мето. Иначе си седим 
у дома и на тъщата ви-
каме мамичко. 

От друга страна, вре-
мето е интересно само 
по себе си. Стават раз-
ни работи – б-ъррр-
рум-бабабам! Аз неви-
наги узнавам за това, 
защото спя. Разбера 
ли, че се разваля вре-
мето в пряк и прено-
сен смисъл, веднага си 
лягам, завивам се и за-
почвам да спя. А като 
се събудя на сутринта – 
каквото станало, стана-
ло. Приемам го спокой-
но и очаквам вечерта 
синоптиците да ми ка-
жат: циклони, антици-
клони и всичко какво-
то ме очаква.

Божидар ТоМов

който пръв преди малко 
е казал това. Да, да, да, 
съгласяваме се ние: ци-
клони, антициклони, на-
воднения в Азия, но ние 
в Азия нямаме никаква 
работа, освен, дето хо-
дихме в Ирак да се бием, 
то е в Азия, но аз лично 

не ходих. Мене се-
га, лично, и в Аме-
рика да ме карат 
да ходя, я отида, 
я – не. От една 
страна, искам 
да си видя вну-
ците, от друга 
– ами ако взе-
ме да се раз-
вали време-
то над Атлан-
тическия оке-

ан? Аз не в Ат-
лантическия, аз 
в Тихия океан не 
бих скочил, кол-

кото и да е тих. 
Най-малкото щото 

не мога да плу-
вам. При хуба-

во време, обаж-
да се един от нас, аз в 
Тихия океан бих скочил.  
Ама да плувам към Бъл-
гария – в никакъв слу-
чай.  Към Нова Зеландия 
бих заплувал аз, защото, 
чел съм, там даже няма-
ло диви животни в гора-
та. А у нас какво е? Ами 
аз когото познавам, ка-

Първо беше „луда крава”,
после „птичи грип” върлува,
днес бедата е такава –
страшна чума съществува!
Хайде кравите – под ножа!
Перушина разхвърча се
и горкичките прасенца
към небето се възнасят!

Лошо, лошо ни се пише –
на диверсия мирише!

уляна ПЕТкова

Áåäñòâèå

Ако в метрото потупаш 
момиче по рамото, ста-
тистиката сочи:

- 9% от жените ще се 
обърнат и ще ти ударят 
шамар.

- 65% ще се обърнат и 
ще кажат, че си кретен.

- 25% дори няма да те 
забележат.

- 1% може да ти стане 
жена.

Извод: При този про-
цент струва ли си рискът? каменният век. Той 

и Тя се приготвят за 
тържеството по случай 
убития мамут. Тя пита:

- Какво листо да си 
сложа? Смокиново или 
дъбово?

- Сложи си от копри-
ва, на бала ще има ху-
лигани!


седят на маса души 

на праведници в рая, 
нагъват нектар и ам-
брозия, дрънкат на ар-

фа - идилия... И извед-
нъж отнякъде се втур-
ва една душа, награбва 
лъжицата и почва бър-
зо да гребе от купата и 
да мляска със страшна 
скорост.

- Какво правиш? - 
възмущават се всички. 
- Карай спокойно, има-
ме цяла вечност пред 
нас!

- За някои вечност, а 
други ще ги реаними-
рат след пет минути...

Три години без работа бях. 
Срещу моргата - на стобора й -
надрасках обява:
„Развейпрах
търси работа в крематориум!”

И двете – уж “праведни” –
загробиха нашето поколение.
Едната ни взе здравето.
Другата пък – лечението.

Безспир водят спора, пресипват до грак,
без в тоя им спор да настъпва обрат:
- Човек за човека, братленце, е враг!
- Говедо, човек за човека е брат!

Как пък веднъж не извадим поука...
Все ангария позната:
карат те сам да отглеждаш памука,
с който ти вадят душата! виктор саМуилов

 Това, което стимулира расте-
жа на височина, никога не страда 
от застой.
 най-трудно се късат непозво-

лените връзки.
 удобният случай чака онзи, 

който не губи търпение.
 Това, което рисуват мечтите ни, 

не може да го създаде и най-добри-
ят художник.
 в женски сълзи се дави и онзи, 

който може добре да плува.
Борис ананиЕв

1. Те вярват в спестяването…
2. Вярват в спестяването, но купуват скъ-

пи дрехи…
3. Купуват скъпи дрехи, но никога нямат 

какво да облекат…
4. Никога нямат какво да облекат, но ви-

наги са облечени хубаво…
5. Винаги са облечени хубаво, но никога 

не са доволни…
6. Никога не са доволни, но все пак чакат 

комплименти от мъжете…
7. Очакват комплименти, но не им вяр-

ват…
Всичко е толкова сложно.

1. Те вярват в спестяването…
2. Вярват в спестяването, но купуват скъ-

пи дрехи…
3. Купуват скъпи дрехи, но никога нямат 

какво да облекат…
4. Никога нямат какво да облекат, но ви-

наги са облечени хубаво…
5. Винаги са облечени хубаво, но никога 

не са доволни…
6. Никога не са доволни, но все пак чакат 

комплименти от мъжете…
7. Очакват комплименти, но не им вяр-

ват…
Всичко е толкова сложно.

СЕДЕМ СЛОЖНИ ФАКТА ЗА ЖЕНИТЕ

Слави 
БориСоВ

В очакване 
на любимата

Наивно питане
Моля да бъда правилно

 разбран –
и аз нямам нищо против 

закона,
но защо на кмет, от нас 

избран,
ще се молим като пред 

икона.

Тревогите 
на кандидат-кметовете
Пустеят днес площадите!
Боже, каква пустош 

настана!
Няма ги старите, нито 

младите.
За гласуване човек не остана.

Турхан расиЕв


