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инвалидните 
пенсии няма 
да се ревизират

на стр. 2  

на стр. 7 

Ш а н с
Б. Борисов сподели, че се е накарал на онези, ко-

ито не успяха да заловят избягалите от затвора 
убийци и единият от тях е застрелян в родния си 
град от приятел от детинство, също престъп-
ник. малко след него вътрешният министър ра-
дев се оправда, че са щели да хванат бандитите, 
ама малшанс! изпреварили ги куршумите на не-
законно притежавания пистолет на авера на Пе-
лов. Почти едновременно с това бащата на вто-
рия беглец – колев, предположи, че той е избягал 
зад граница, и завърши родителското си послание 
с: „Пази се! Обичаме те!“

„нема такава държава!“, пее популярен шоумен. 
Пригласят му най-малко две трети от българския 
народ. Полицията получи 100 млн. допълнително 
за заплати, но си остава немотивирана, полити-
чески зависима и недоокомплектована с изметени 
по разни причини кадърни кадри. Обещанието на 
патриотите да има във всяко село полицай отиде 
при другия неизпълнен ангажимент - за минимал-
на пенсия 300 лв. но не е вярно, че отнийде надеж-
да не иде. Бяхме подредена държава, значи пак мо-
же да бъдем - от нас зависи. шансът ни е да прого-
ним тези, които сме избрали и се заклеха да отго-
варят за подредбата, но и не го правят!

Размисли на главния редактор

ÒÅÀÒÚÐÚÒ 
Å È ÇÀ ÄÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀ

на стр. 4

лечебната сила 
на минералните 
води

Доходите растат, но не 
сме по-боãати

ÇÌÅÈÖÀÒÀ -
мóçà  íà 
тðимà 

âеëики мúæе

2340 лв. на месец за нормален живот

Раклата 
разказва 

Триумф в Москва
на стр. 30

на стр. 3

Деребей

ПОЗиЦия
До 15 юни във всички пощенски станции.

1 месец 2 месеца 3 месеца 6 месеца
2,40 лв. 5,40 лв. 7,80 лв. 15,60 лв.

ÊÀÒÀËОÆÅÍ 
№552

подариõ на баба 
мара абонаìент 

аБОнирайте се

на стр. 5

Цените са:

За нормален живот на чети-
ричленно домакинство - двама 
възрастни и две деца, са необ-
ходими 2340 лева месечно. То-
ва показват последните дан-
ни за издръжката на живота на 
Института за синдикални и со-
циални изследвания на КНСБ. 
На човек от домакинство необ-
ходимите средства за норма-
лен живот са 585,09 лева.

Парите са нужни за покри-
ване на разходите за храна, 
поддържане на жилището, 
здравеопазване, транспорт и 
почивка.

Издръжката нараства с 0,7 
на сто спрямо предходното 
тримесечие и с 2,6 на сто на го-

дишна база. 
В пари ед-
ногодишно-
то нараства-
не е с около 
60 лева. Не-
обходими-
те средства 
за норма-
лен живот 
на четири-
членно домакинство в Со-
фия са 3055 лева, средно на 
човек – 763,80 лева. Издръж-
ката в столицата надхвърля 
средните нива на издръжка-
та на живота в страната с 30,5 
на сто.

73,3 на сто от домакин-

ствата в страната живеят с 
общ доход под необходими-
те средства за издръжка на 
живот. Намаляват обаче до-
макинствата, които са под из-
дръжката - през 2008 година 
те са били 88 на сто от всич-
ки, сочат данните на КНСБ.

 Авторът на исторически романи 
Змей Горянин  е сред интелектуал-
ците, преследвани след 9 септември 
1944 г. на стр. 9

Президентът на КНСБ Пламен Дими-
тров коментира огромните разлики в 
заплатите в България. Той сподели, че 
средната заплата във Видин например 
е малко над 700 лв., а в София тя е поч-
ти 1500 лв.

„Регионалните различия очевидно 

играят фактор на концентрация в големи-
те градове, те избутват работната сила в 
София, Варна, Пловдив и оттам към Запад-
на Европа. 

На 9 май в Голямата зала на Московската кон-
серватория с тържествен галаконцерт на симфо-
ничния оркестър на санктпетербургския Мари-
ински театър завърши Седемнадесетият москов-
ски пасхален фестивал - създаден и ръководен 
от маестро Василий Гергиев, един от най-голе-
мите диригенти на съвремието ни.

Фестивалът е сред най-значимите събития в 
културния живот на Русия. 

на стр. 29

По инициатива на общин-
ската пенсионерска органи-
зация в Сливо поле бяха пре-
създадени три християнски 
празника. Централният пло-
щад в село Бабово се пре-
върна в своеобразна сцена. 

актьорът герасим 
геОргиев - герО 

Имах някакви артистични 
"нетърпения" още от дет-
ската градина. Спомням си, 
че на празник в Културния 
дом в Русе трябваше да из-
пълним "Вълкът и седем-

те козлета" на Раз-
вигор Попов. 

Аз пеех въл-
ка. Това бе-
ше първото 
ми стъпва-
не на сце-
ната. 

на стр. 8

„П“

От гледна точка на конкретното значе-
ние на определението деребей бесепа-
рят Антон Кутев не е съвсем прав, че на-
рече така Бойко Борисов. Думата е турска 
и означава „непокорен на султана облас-
тен управител“. Ако беше се задълбочил 
и развил репликата след четириминут-
ното изявление на премиера, депутатът 
би трябвало да използва „деребейщина“, 
което е „своеволие с обществена власт и 
средства“.
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ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Инвалидните пенсии няма да се ревизират

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Спасителят на милиони бебета
дари кръв за последноПрехвърляне на имот

81-годишният австралиец Джеймс Харисън, 
известен като Човека със златната ръка, дари за 
последен път животоспасяваща кръв, след като 
в продължение на над 60 години го е направил 
общо 1173 пъти. Дарявал е почти всяка седми-
ца повече от половин век и така е помогнал на 
над 2 400 000 бебета да живеят, съобщиха от Ав-

стралийския Червен кръст.
Харисън е известен с това, че кръвната му 

плазма е с особен състав, позволяващ от нея 
да се произвежда медикаментът Anti-D за бор-
ба с т. нар. резус конфликт при бременните же-
ни. Когато една жена е с отрицателен резус фак-
тор, а плодът с положителен, имунната система 
на майката реагира и започва да атакува кръв-
ните телца на бебето. Тези антитела излагат жи-
вота му на риск. 

По ирония на съдбата Харисън не може да гле-
да иглата на спринцовката.

"Спасил съм много животи и помогнах на този 
свят да се появят много деца, което ме кара да 
се чувствам добре. Много е трогателно, когато 
ми казват, че съм направил това или онова или 
че съм герой. Но не, не се чувствам така. Това 
е нещо, което мога да правя. Един от талантите 
ми. Всъщност единственият ми талант е да бъда 
кръводарител", заяви още Харисън.

Той е вписан в Книгата на рекордите "Гинес" 
с уникалния брой кръводарявания и е отличен 
за тази своя благотворителност с Почетен ор-
ден на Австралия.

Всичко започва, когато е на едва 14 години 
и преминава през операция на гръдния кош, а 
единият му бял дроб е отстранен. Процедурата 
изисква преливане на голямо количество кръв. 
Разбирайки, че е получил над 7,5 литра кръв, Ха-
рисън решава, че иска да се отплати. И започва 
веднага след като навършва 18 години, когато 
законът го позволява.

Илюзия е да се ми-
сли, че 900-те  хил. 
инвалидни пенсии в 
България могат да се 
ревизират изцяло, за 
да се прецени дали 
са отпуснати право-
мерно, заяви бивши-
ят социален министър 

Хасан Адемов. Той по-
сочи, че проблемът с 
неправомерните  пен-
сии може да се реши 
сравнително лесно, 
ако има връзка меж-
ду информационните 
системи на ТЕЛК и на 
здравната каса. Така-

ва връзка обаче не се 
изгражда.

Само закон за лич-
ната помощ може да 
разреши проблемите 
на родителите на де-
ца инвалиди, каза той. 
След навършване на 
18 години на инвали-

дизираното дете дохо-
дите на такива семей-
ства рязко падат и ако 
искаме тези родители 
да могат да работят и 
да имат доходи, трябва 
да променим напълно 
системата на помощи, 
посочи Адемов.

27% от пазара, следван от "Алианц Бълга-
рия" с 20,52%.

Само три фонда имат над 5% доходност 
за последните две години - от 31 март 2016 
г. до 30 март 2018 г. Това са "Съгласие" с 
6,21%, "ДСК-Родина" с 5,74% и "Ен Ен УПФ" 
с 5,20%. Най-големият фонд - "Доверие", 
е с 3,89% доходност, а най-ниска доход-
ност има при 
"УПФ-Бъдеще" 
– 3,02%.

По-различ-
на е картината 
при добровол-
ните фондове, 
които имат по-
вече свобода 
при инвести-
рането на сред-
ствата от уни-
версалните. При тях "Съгласие" постига 
9,06% доходност за последния 24-месе-
чен период, фонд "Пенсионноосигурите-
лен институт" има 7,60%, а над 5% доход-
ност има още в "ДСК-Родина" (6,95%), "Ен 
Ен ДПФ" (6,16%), "Доверие" (5,97%), "ЦКБ-
Сила" (5,02%).

За периода от 1 юли 2004 г. до края 
на 2017 г. реалната доходност на универ-
салните фондове е 7,75%, а на добровол-
ните – 8,25%. Иначе номиналната доход-
ност на универсалните за същия период 
е 72,98%, но тук трябва да се вземе пред-
вид и 60,54% инфлация.

Отделните фондове обаче имат големи 

разлики в този показател - реалната до-
ходност варира от 21,41% на "Съгласие" 
до минус 4,57% на "УПФ-Бъдеще". "ЦКБ-
Сила" е с 18,05%, "Доверие" е с 8,81%, "Ен 
Ен УПФ" е с 8,45%.

Още един фонд има отрицателна до-
ходност - "Алианц България", минус 3,36%. 
При доброволните фондове е любопит-

но да се отбеле-
жи резултатът 
на "ДПФ-Бъде-
ще", който е ми-
нус 34%.

Както обик-
новено, прихо-
дите на пенси-
онносигурител-
ните дружества 
идват основно 
от такси и уд-

ръжки, а инвестирането на средствата 
носи в пъти по-малко, което до голяма 
степен се дължи на законовите ограни-
чения. При всички дружества приходите 
от управление на средствата се влоша-
ват спрямо първото тримесечие на 2017 
г. с три изключения - "Алианц България" 
(от 130 на 142 хил. лв.), "Пенсионнооси-
гурителен институт" (от 4 на 5 хил. лв.) и 
крайно любопитното постижение на ПО-
АД "ЦКБ-Сила", чиито приходи от упра-
вление на собствени средства са скочи-
ли от 324 хил. лв. м.г. на 6,7 млн. лв. Общо 
приходите на дружествата от инвестиции 

са 7,9 млн. лв. за първото тримесечие на 
2018 г. при 2,285 млн. лв. за същия пери-
од на 2017 г. За сравнение приходите от 
такси са 37,595 млн. лв.

На фона на споровете до каква степен 
да се позволява наследяване на натру-
паните средства фондовете са изплатили 
през 2017 г. 15 млн. лв. на наследници на 
осигурени лица. За първото тримесечие 
на 2018 г. изплатените суми по това перо 
са 3,995 млн. лв. Как точно да се плащат 
пенсиите от втория стълб, предстои да бъ-
де решено в следващите месеци.

Занапред обаче не във всички случаи 
парите за втора пенсия ще могат да се на-
следяват. Към момента по въпроса има са-
мо концепция на социалното министер-
ство, според която ще има няколко начи-
на за получаване на парите - пожизнена 
пенсия със или без наследяване, програ-
мирано плащане, комбинация от двете.

Преди месец социалното министер-
ство оповести плачевни прогнози за пър-
вите кохорти пенсионери, които ще по-
лучават по две пенсии. За 70% от хората 
натрупванията в партидата не биха оси-
гурили дори 50 лв. пенсия, а за 50% тя ще 
е под 30 лв. Впоследствие частните дру-
жества опровергаха тези разчети. Спо-
ред тях разминаването идва от това, че 
в сметките на социалното министерство 
са включени много хора, които са еми-
грирали и не очакват пенсия от универ-
салните фондове.

2886 лв. е средната сума в универсалните фондове2886,44 лв. е средната сума по партиди-
те за втора пенсия в универсалните фондо-
ве, показват последните данни на Комиси-
ята по финансов надзор за първото триме-
сечие на 2018 г. При мъжете средният раз-
мер на натрупаните средства е 3025,10 лв. 
При жените сумата е по-ниска – 2739,62 лв.

Първите, които ще получават втора пен-
сия - хората, които днес са на 55-59 г., имат 
3631,46 лв. в партидите си. С най-голяма 
сума, заделена за втора пенсия, могат да 
се похвалят мъжете на възраст 50-54 г. – 
3759,37 лв.

Индивидуалният размер на натрупани-
те средства обаче варира в широки гра-
ници и зависи от множество фактори ка-
то продължителност на осигурителния пе-
риод, размер на осигуровките, удържани-
те такси, доходността на съответния фонд 
и пр.

Пенсионноосигурителните дружества 
вече управляват близо 13 млрд. лв. Само 
за първото тримесечие брутните постъ-
пления от осигурителни вноски в универ-
салните фондове са над 319 млн. лв., ка-
то спрямо миналата година има над 12% 
ръст на приходите от вноски. 3 690 524 са 
осигурените лица в универсалните фондо-
ве към март 2018 г., като най-многоброй-
на е групата на хората на възраст 40-44 г. 
- 593 319 души.

Първите, които ще получават втора пен-
сия - 55-59-годишните, са 322 142 души. Над 
половин милион българи - 618 618, са из-
брали да се осигуряват и за трета пенсия 
- в доброволното осигуряване. С най-го-
лям пазарен дял сред универсалните пен-
сионни фондове остава "Доверие" - близо 

наследници и общин-
ските власти трябва 
да приемат, че цели-
ят имот е на сина Иван 
Дочев. Ако все пак се 
срещнат трудности от 
страна на администра-
цията, тогава собстве-
никът на имота, в слу-
чая Иван Дончев, мо-
же да си извади та-
ка наречения конста-
тивен нотариален акт. 
За целта трябва да оти-
де при нотариус, кой-
то ще му каже какви 
документи следва да 
подготви. Обикновено 
това са: удостовере-
ние за данъчна оцен-
ка, скица или кадас-
трална карта на имо-
та и къщата, нотари-
алният акт, с който 
майката и сестра му са 
прехвърлили техните 
идеални части, и др., 
които са характерни 
за отделните общини. 
В новия нотариален 
акт той ще фигурира 
вече като единствен 
собственик на имота. 
Стойността на сделка-

та ще се определи в 
зависимост от данъч-
ната оценка на имота. 
Тук ще влязат нотари-
алната такса, местен 
данък, такса за впис-
ване и т.н. Интерес-
ното е, че г-жа Михо-
ва накрая на писмото 
си пита: ”Как да постъ-
пя за по-малко разнос-
ки?” Мисля, че разнос-
ките за новия нотари-
ален акт не трябва тя 
да ги прави. Тези раз-
носки ще дължи си-
нът й, който трябва да 
проведе процедурата 
по издаване на новия 
нотариален акт. Той 
е собственикът. Иначе 
какво се получава - тя 
и дъщеря й са дари-
ли Иван – син и брат, 
а сега трябва да пое-
мат и разноските. Виж-
да ми се несправедли-
во  една пенсионерка 
да иззема функциите 
на своите децата  до 
края на живота си.

нашата читател-
ка николина михова 
от с. Зидарово, общ. 
созопол, ни пише: 
”През 1997 г. аз и дъ-
щеря ми прехвърлихме 
къщата ни в с. Зида-
рово на сина ми Иван 
Дончев. В нотариал-
ния акт са написани 
само нашите дялове, 
а неговият, който го 
има по наследство от 
баща си, не е вписан в 
документа.” И Михо-
ва пита какво да пра-
ви, тъй като от об-
щината им казват, че 
нотариалният акт не 
е в ред.

Така както е изло-

жено в писмото, става 
ясно, че майка и дъ-
щеря са прехвърлили 
своите идеални части 
от къщата на сина и 
брата. Това означава, 
че ако госпожа Ми-
хова няма други де-
ца, имотът изцяло ве-
че принадлежи на ней-
ния син. Тогава, кога-
то е станала сделката, 
не е било възможно 
в нотариалния акт да 
се впише и идеалната 
част от имота, която 
синът е получил като 
законен наследник на 
баща си. Тази част мо-
же да се докаже с ед-
но удостоверение за 
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ÁÈÑÅÐÈ
50 години ние славе-

хме наведени ссср. след 
това отвърнахме очи, 
без да изправяме гръб 
- за дни се ориентирах-
ме и със същите лозунги, 
със същата несвяст и зло-
вещо подлизурство осла-
вословихме капитализма 
и саЩ. Мартин карБоВски

20 000 êàìåðè äåáíàò 
ïðåñòúïíèöè â ãðàäîâå è ñåëà

Жалби срещу „Топлофикация“

закъснели мерки

Война на 
пластмасата

Брюксел обяви вой-
на на пластмасата. Чи-
нии, чаши и прибори 
за еднократна употре-
ба ще бъдат забранени. 
Бутилки ще се допускат 
на пазара само ако ка-
пачките им са прикре-
пени към тях.
Цена на земята

Средната стойност 
на декар земеделска зе-
мя през 2017 г. е била 
872 лв. Увеличението на 
цените е трайно при ни-
вите. През 2018 г. се оч-
аква повишение от 3 до 
5% средно за страната.

Пушачите
по света

Всяка година актив-
ното или пасивното тю-
тюнопушене отнемат 
живота на около 7 ми-
лиона души. Водещите 
заболявания, свързани 
с вредния навик, са рак 
- в частност на белия 
дроб, белодробни бо-
лести, инфаркт, инсулт.
Спасете децата

Над 1,2 милиард деца 
по света, което е над по-
ловината от общия им 
брой, са застрашени от 
война, бедност или по-
лови дискриминации.

Доходите растат, 
но не сме по-боãати
От стр. 1
Движението като цяло не е ненормално, но раз-

махът е доста притеснителен. Това е причината и 
Северозападна България да обезлюдява толкова 
драматично“, каза той. „Като цяло доходите в Бъл-
гария растат, за миналата година сме постигнали 
увеличение на доходите от 12%. Проблемът е, че 
две трети от българите получават под средната 
заплата за страната, която е 1060 лв.“.

Относно разликата от 5,5 пъти в заплатите в 
IT сектора и един от най-зле платените сектори 
– ресторантьорството, синдикалистът коментира 
така: „За някои има две пилета, а за други няма и 
зеле. Не знам дали това е лошо, не знам дали е и 
докрай вярно, защото ниските заплати в туризма 
може би се дължат на това, че много работници 
са в сивата икономика“.

„Истинският проблем на пазара на труда у нас е, 
че не получаваме толкова, колкото заработваме.

Производителността на труда е измерена през 
промишленото производство, т.е. изработеното 
в промишлеността надвишава с много проценти 
това, което е получено като работна заплата за 
изработването му”, категоричен е той.

България се рекламира с ниските си данъци и 
заплати, но инвеститорите въпреки това не оти-
ват в Северозападна България да развиват биз-
неса си и според Димитров причината е в лип-
сата на инфраструктура и най-вече на хора. Той 
посочи обезлюдяването на страната като един от 
най-големите проблеми.

Пламен Димитров прогнозира, че до 2-3 годи-
ни ще има съществен скок в заплатите. За София 
се очаквало средната да стане 1000 евро.

Относителният дял 
на бедните в момента, 
които получават под 
321 лв. (това е грани-
цата на бедността, оп-
ределена от Министер-
ския съвет с много точ-
ни статистически смет-
ки, бел. ред.), показва, 
че ако се увеличи мини-
малната заплата и про-
дължи да се увелича-
ва, то може би мизер-
стващите ще намалеят 
от 2 млн. на около 1,5 
млн. Това заяви иконо-
мистът проф. Боян Ду-
ранкев. 

„Хубаво, че има точ-
но такъв начин за уве-
личение на заплатата, 
защото ако оставим на 
работодателите, мини-
малната работна запла-
та може да бъде в мо-
мента и 100 лв.“, смята 
Дуранкев. Според него 
мерките са много закъс-
нели, тъй като България 
остава на дъното по то-
зи показател, и то в дъл-
госрочен период.

„Минималната ра-
ботна заплата тази годи-
на в България е 260,80 
евро, пред нас е Лит-

ва с 400 евро, а в Ру-
мъния тя е 407,30 евро. 
През 2021 г. сегашното 
правителство, ако още 
е на власт, ще увеличи 
заплатите на нивото на 
Румъния от 2016“, обяс-
ни още проф. Боян Ду-
ранкев.

По думите на иконо-
миста България остава 
на дъното по всички по-
казатели неспасяемо и 
за дълго време, което 
пък предизвика и след-
ващия въпрос – ще ос-
тане ли някой в Бълга-
рия при тази ситуация.

Най-малко пари за кни-
ги и вестници в ЕС харчат 
българите и гърците, со-
чат данни на Евростат. 
Изследването е по повод 
Световния ден на книга-
та, 23 април. Данните са 
за 2016 година. Според 
Евростат домакинствата 
в България и Гърция за-
делят едва 0,6% от месеч-
ните си разходи за книги 
и печатни издания.

Най-голям е делът 
на разходите за книги в 
Словакия – 2,1% от всички 
харчове на домакинства-

та. На второ място е Гер-
мания с 1,6%, а на трето - 
Полша с 1,4%. Тенденция-
та като цяло е намаляване 
на средствата за книги и 
вестници като дял от об-
щите разходи. През 1995 
г. той е бил 1,8%. Евро-
пейците прекарват сред-
но между 2 и 13 минути 
на ден в четене. Най-го-
лям е делът на запалени-
те читатели във Финлан-
дия и Полша, а най-малко 
време за четене отделят 
във Франция, Румъния, 
Австрия и Белгия.

Харчим най-малко 
в ЕС за книги

20 хиляди камери сле-
дят и подпомагат поли-
цията в борбата с бито-
вата престъпност. Те са 
монтирани в градовете 
и селата, като се очаква 
до 2020 г. да има устрой-
ства дори в най-малки-
те населени места. Ве-
че 39 общини са заяви-
ли участие в оператив-
ната програма "Региони 
в растеж", която ще фи-
нансира доизграждане-
то на видеонаблюдени-
ето. То е свързано как-
то с кметствата, така и с 
районните управления. 

Само в София има над 
4 хил. монтирани таки-
ва камери, които следят 
за всякакъв вид престъ-
пления и нарушения. Те 
се контролират от общ 

център, в който участие 
имат Столичната общи-
на и СДВР. 

Камерите в различни-
те населени места до мо-
мента са купени основно 
с общински средства. То-
ва породи недоволство 
на кметове, които изра-
зиха надежда, че МВР ще 
финансира видеонаблю-
дението. 

"МВР не може да пла-
ща за камери, но може 
да асистира на общини-
те да получат безплатен 
софтуер за видеонаб-
людение от държавата", 
обясни  вътрешният ми-
нистър Валентин Радев.

"Камерите ни пома-
гат изключително много 
както за превенцията, та-
ка и за разкриването на 

ция по дата и час", по-
ясниха от полицията. От 
там дадоха и данни, ко-
ито сочат положителния 
ефект от видеонаблюде-
нието. Откакто то функ-
ционира, са разкрити 
над 60 домови обира.

В друго близко село – 
Раданово, пък са били из-
вършени 20 престъпле-
ния, 15 от които са раз-
крити благодарение на 
записите. В Петко Кара-
велово те са били 21, ка-
то само един извърши-
тел е останал незаловен. 

С уникална система 
за заснемане може да 
се похвали и Враца, ко-
ято е инвестирала в нея 
390 хил. лева. Тя е пър-
вата по рода си, тъй ка-
то позволява 360-граду-
сово наблюдение на клю-
чови транспортни възли 
в града. Идеята на техни-
ката е да се залавят ван-
дали и нарушители на 
обществения ред.

Високите сметки за парно и топла 
вода на столичани за март се дъл-
жат на това, че повечето потребите-
ли получават месечни фактури, ба-
зирани на прогнозно потребление 
за съответния имот.

Едва 6% от битовите клиенти в Со-
фия са заявили реален месечен отчет 
и получават фактури за реално потре-
бената от тях топлинна енергия, пока-
за анализ на Комисията за енергийно 
и водно регулиране (КЕВР). Почти 150 
са внесените жалби и сиг-
нали в КЕВР от клиен-
ти на топлинна енер-
гия през измина-
лия отоплителен 
сезон, който ка-
то цяло е по-
малко пробле-
мен в сравне-
ние с предход-
ния.

Най-много жал-
би (73) са получени 
срещу "Топлофикация - 
София", която има около 440 
000 клиенти.

 Това са 49,6 % от общия брой на 
постъпилите жалби срещу топлин-
ни дружества. Във връзка с високи-
те сметки за парно енергийният ре-
гулатор е направил проверка "по до-
кументи".

Установено било, че за по-малко от 
десет дни през април в дружеството 

са постъпили 26 писмени жалби. 
В края на април много столичани 

се оплакаха от двойни и дори трой-
ни сметки за парно в сравнение със 
същия период на миналата година.

Според омбудсмана Мая Маноло-
ва сметките за парно са необяснимо 
завишени. Наскоро граждани насто-
яха за промени в Наредбата за то-
плоснабдяване, след като тричленен 
състав на Върховния администрати-
вен съд отмени формулата за дялово 

разпределение на сметки-
те за парно.

Според минис-
търа на енер-

гетиката Теме-
нужка Петкова 
работна гру-
па с участие-
то на недовол-

ните потреби-
тели ще напра-

ви нова наредба 
до следващия ото-

плителен сезон.
В същото време в КЕВР са 

получени 27 жалби срещу "Топлофи-
кация Перник", свързани основно с 
голяма авария през февруари. 

По 10 жалби има срещу "Топло-
фикация Русе" и срещу "ЕВН Бълга-
рия Топлофикация" и др. Оплаква-
ния няма единствено срещу топлото 
във Враца, Разград, "Брикел" и срещу 
АЕЦ "Козлодуй".

престъпленията", обяс-
ниха служители на "На-
ционална полиция". Те 
дадоха за пример общи-
на Полски Тръмбеш, къ-
дето наскоро били мон-
тирани 20 камери с ви-
сока резолюция, които 
стрували на бюджета 100 
хил. лева.

"Благодарение на сис-
темата дежурният в Ра-
йонното управление на 
МВР в общинския център 
може да вижда в реал-
но време кой, къде и ко-
га влиза в града и села-
та. Огромният монитор 
пред него е разграфен по 
села и показва информа-
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Социалистите поеха 
управлението на Испания

На 2 юни на спе-
циална церемония в 
двореца Сасуела ли-
дерът на Социалисти-
ческата партия Педро 
Санчес положи клет-
ва пред конституция-
та на Испания, но не и 
пред Библията, защото 
е атеист, като минис-
тър-председател. Той 
е седмият премиер на 
страната от края на 
диктатурата на Франко 
през 1975 г. и ще е на-
чело на правителство-
то в оставащите две го-
дини до новите парла-
ментарни избори.

До номинирането 
му за глава на новия 
кабинет се стигна след 
гласуване на вот на 
недоверие на Мари-
ано Рахой в 350-мест-
ния парламент. Вотът 
бе поискан лично от 
лидера на социалисти-
те, след като 30 души, 
свързани с управля-
ващата консервативна 
Народна партия, бяха 
осъдени на различни 
срокове затвор зара-
ди участие в корупци-
онни сделки и тайна 
„черна каса”, опетни-
ли репу-
т а ц и я т а 
на преми-
ера Рахой, 
който уп-
р а в л я в а 
И с п а н и я 
от 2011 г.

За от-
странява-
нето на се-
гашното правителство 
бяха необходими най-
малко 176 гласа. Вотът 
на недоверие бе под-
крепен от осем партии, 
между които крайната 
левица и каталунските 
и баските сепаратисти, 
които събраха общо 
180 гласа. Четири за-
станаха зад Рахой, но 
гласовете им не бяха 
достатъчни, за да го 
оставят на власт.

А вотът на недове-
рие се оказа вот на до-
верие към 46-годиш-
ния Педро Санчес, кой-
то като лидер на най-
голямата опозицион-
на партия по консти-
туция поема премиер-
ския пост.

Но тъй като социа-
листите имат само 84 
места в парламента, 
Педро Санчес ще ръ-
ководи правителство 
на малцинството и ще 
разчита на други пар-
тии за подкрепа, кои-
то искат промяна в по-
литиката на страната, 
преживяла тежка ико-
номическа криза през 
последните години.

В следващите ме-
сеци Санчес обещава 
правителството му да 
съсредоточи внимани-
ето си върху социални-
те и образователни ре-
форми. Но и ще тряб-
ва да търси консенсус 
с местния каталунски 
парламент. Защото по 
същото време, когато 
в Мадрид Санчес пола-
гаше клетва като пре-
миер, и в Барселона 
националистите пое-
ха контрол върху ка-
талунското регионал-
но правителство, като 
новият кабинет поло-
жи клетва  и така авто-
матично се прекратява 
7-месечното пряко уп-
равление на испанско-
то правителство върху 
провинцията. Кабине-
тът, ръководен от Ким 
Тора, е съставен от 13 
членове.

Все още каталунска-
та опозиция не вярва, 
че най-богатият реги-
он в Испания, със 7 
милиона и 500-хиляд-
но население, който 
дава 21% от брутния 
вътрешен продукт, ще 
се превърне в незави-

сима ре-
публика.

Но ня-
ма ни-
к а к в о 
с ъ м н е -
ние, че 
Ким То-
ра, неза-
в и с и м о 
че бе из-

бран за лидер на Ката-
луния само с 1 глас по-
вече от местния пар-
ламент, ще продължи 
по-нататъшната кон-
фронтация с Мадрид. 
Той възнамерява да 
създаде държавен съ-
вет в изгнание с леги-
тимен председател – 
сваления регионален 
лидер след референ-
дума миналата годи-
на в провинцията за 
обявяване на незави-
симост Карлес Пучде-
мон, както и да сви-
ка учредително събра-
ние, което да състави 
конституцията на бъ-
дещата Каталунска ре-
публика.

Досега социалисти-
те подкрепяха прави-
телството на Рахой да 
не се позволи отделя-
нето на Каталуния от 
Испания. Така че и то-
зи проблем ще бъде в 
прерогативите на пра-
вителството на Педро 
Санчес, на което му 
предстои нелеко упра-
вление в дълбоко раз-
делената страна.

Цветан илиЕВ

кОментираме

Педро санчес

Петьо ДаФиНкиЧЕВ

От стр. 1
И да добави, че зара-

ди подобен начин на от-
ношение към парламента 
сме стигнали до незавид-
ното „дередже“ (тежко, мъ-
чително положение). Пре-
късна го г-жа Караянчева 
заради правилника, дори 
наложи някакво наказание 
за нанесена обида на пре-
миера, но това не е най-ва-
жното. В случая

ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ  
ФАКТ Е

че след като президен-
тът Радев публично обяви: 
„Вървим към авторитари-
зъм“ (проява на неограни-
чена власт на едно лице 
или групичка, наложила се 
против волята на широки-
те народни маси – от ла-
тински), босът на гербад-
жиите се трогна и прек-
рачи прага на най-главна-
та институция в републи-
ката, в която бе се заклел 
да ни служи вярно и все-
отдайно. Почти година на-
пълно игнорира де-
путатството. Явно 
вътрешно изпитва 
неприязън към ус-
пелите да измамят електо-
рата да гласува за тях. По 
времето на НДСВ, когато 
Симеон го включи в лис-
тите, Бойко спечели пър-
во място и категорично се 
отказа „да търкам гащи в 
пленарната зала“!!!

Какъв е механизмът, из-
ползван от Борисов, за да 
побеждава? Подбира по-
слушни люде, готови да 
изпълняват заповеди, и 
им внушава, че ще проме-
ни съдбата им. Част от тях 
зарязват провинциалния 
си бит и стъпват на жълти-
те павета, убедени, че без 
Бойко са кръгли нули и пад-
не ли той, ще се върнат там, 
откъдето са дошли. При то-
ва, носейки

СРАМА
за неумението да напра-
вят необходимото, подо-
брявайки хала на своите 
съграждани или съселя-
ни, което са обещали пре-
дизборно. Вярно е, че са 
успели да понатрупат па-
рици, но едва ли спят спо-
койно, като знаят, че все-
ки момент може на врата-
та да почука представител 
на онази комисия, която уж 
се бори с корупцията, и да 
ги попита откъде са при-
добили луксозното скъпо 
имущество…

След като се преброят 
партийните воини на ГЕРБ, 
започват уговорките с оста-
налите, прескочили 4-про-
центната бариера групич-
ки. Преди година се опи-
таха да прилъжат основния 
опонент – левицата, и заед-
но да яхнат властта. Пред-
ложиха председателство-
то на парламента да пое-
ме Корнелия Нинова, а за 
домакинството на Евросъ-
юза да отговаря министър-
ка от кабинета „Орешар-
ски“. Не стана. Бесепарите 
усетиха коварството. Па-
триотите обаче се прода-
доха. За какво – те си знаят. 
Но и Каракачанов, и Вале-
ри Симеонов хванаха пти-

чето, кацнало на рамото, и 
сега се чувстват прекрас-
но в ролята на вицепреми-
ери. От време на време съз-
дават главоболия на Бори-
сов по маловажни въпро-
си. Колкото симпатизанти-
те им да не ги наричат под 
път и над път предатели. 
След като си гарантира ста-
билно мнозинство, преми-
ерът, явяващ се подчинен 
по конституция на народ-
ното представителство, за-
почна да го ръководи по те-
лефона. Получаващите по 
над 3500 лв. месечно зако-
нотворци безпрекословно 
изпълняват неговите запо-
веди, с което той се гор-
дее. Дори Волен Сидеров 
се превърна в уравновесен 
и учтив политик. Съвсем го 
беше закъсал финансово 
горкият! Вестникът и теле-
визията на „Атака“ вървяха 
към закриване. Няма накъ-
де да ходи, ако иска да се 
задържи на сцената. Посте-
пенно онези, изпратените 
да решават проблемите ни 

в парламента, се превръ-
щат в групировка с най-ни-
ския рейтинг – между 13 и 
17 на сто. Опозицията се 
бори със зъби и нокти не-
що добро да се случва. Но 
не би. Доказателство е на-
шият закон за възрастните 
хора и не само той. Послед-
ните прения за АЕЦ „Беле-
не“ са уникални. През 2012 
г. след двучасовото посе-
щение на Хилари Клинтън 
Борисов реши еднолично 
да покаже червен картон 
на Кремъл. Разпореди на 
мнозинството и то наложи 
мораториум, забраняващ 
да се дострои започнатият 
проект, погълнал 3 млрд. 
наши левчета. Причини-
те бяха измислени – сеиз-
мична опасност и липса на 
финансов интерес. Новото 
международно положение 
обаче налага сами да се по-
грижим за бъдещата

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА
Гербаджиите се задви-

жиха, само че частично. Не 
отмениха мораториума, 
както настояваха социа-
листите, а дадоха мандат 
на енергийната министър-
ка да провежда задълбо-
чени разговори с евенту-
алните инвеститори. До 31 
октомври приятелката на 
Гинка от Пазарджик, соб-
ственичката на ЧЕЗ, тряб-
ва да доложи кое как ще 
бъде. При съществуваща 
забрана и пренебрегнато 
изследване на БАН за абсо-
лютна безопасност на ра-
йона преговорите ще са 
доста трудни. Още пове-
че че се държи на пазар-
ния принцип без държав-
ни гаранции. Според Ру-
мен Овчаров – всепризнат 
експерт в ядрената област, 
подобен вариант е неизго-
ден за населението. Токът 
ще стане непосилно скъп. 
Отговорът на гербаджии-
те е, че бедните ще плащат, 
ползвайки бонуси, а бога-
тите да му мислят. При по-
ложение че над 70 на сто от 

българите са с доходи под 
определените от КНСБ, не-
обходими за достоен жи-
вот, хич не ни е ясно кой 
ще се съгласи да хвърли 
милиардите си на вятъ-
ра. Вероятно ще го сторят 
китайците, изпълнявайки 
програмата за влияние в 
Европа заедно с братушки-
те, които вече са се навили 
да довършат започнатото 
доста преди „демократич-
ния“ преход дело.

Доказателства за всев-
ластието на Борисов ед-
ва ли са наложителни. Ни-
що че подготовката в по-
жарникарското училище 
не е достатъчна за добро 
и успешно управление на 
сложната държавна ма-
шина. Дванадесет са зада-
дените от депутатите пи-
тания към него по акту-
ални въпроси от начало-
то на поредното Бойко-
во възкачване на преми-
ерския престол. Единаде-
сет са пренасочени към 
министрите от кабинета 

и само едно изисква вто-
ро появяване в омразната 
му пленарна зала. Излъч-
ването на бившия охрани-
тел красноречиво показ-
ва такова отношение. При 
първото за годината едва 
изслуша изказването на 
председателката на БСП 
за необходимостта от ко-
лективно обсъждане на ва-
жни за страната направле-
ния. Във връзка с домакин-
ството на Европейския съ-
вет по никакъв повод де-
путатите не са запознава-
ни с дневния ред на меро-
приятията. Може би зато-
ва ползата от шестмесеч-
ното харчене на милиони 
левове за чуждестранните 
гости е никаква. Темата със 
Западните Балкани потъна. 
Както прогнозирахме, вли-
зането в съюза на бившите 
югославски мюсюлмански 
републики няма да бъде 
допуснато от все по-нара-
стващото влияние на наци-
оналистите на континента. 
Австрийците са категорич-
ни. В Германия Меркел ед-
ва оцеля. Испанците нати-
риха либерали и консерва-
тори и избраха за преми-
ер социалист със съюзни-
ци, за които мигрантите са 
врагове. Да не говорим, че 
Косово и Сърбия не ще за-
ровят томахавките, гърци-
те не ще допуснат Маке-
дония да се нарича по то-

зи начин и т.н. Излиза, че 
цялата шумотевица е би-
ла напразно. Дори оправ-
данието, че е задължител-
но ограничаване влияние-
то на Русия в региона, вече 
не е актуално. Обстановка-
та се променя динамично, 
но мисленето на премие-
ра не успява да асимили-
ра събитията. В Канада на 
поредната среща на лиде-
рите на седемте световни 
икономики президентът 
Тръмп настоя, че мястото 
на Путин е сред тях. Ами 
сега какво ще прави Цвета-
нов, свикнал да посещава 
неделните закуски в посол-
ството на САЩ и да излъчва 
антируски послания? 

Корнелия Нинова из-
рече

 цЕННИ СъвЕТИ 
към премиера – нищо че 
той не е свикнал да взе-
ма акъл назаем. Те са след-
ствие от посещението й на 
форум на Вишеградската 
четворка. Проспериращи-

те бивши соцстрани 
са такива, защото ни-
то Орбан, нито кой-
то и да е премиер 

или президент не приема 
действия, преди да е обсъ-
дил в парламента заедно с 
опозицията  полезността 
им. Сега се подготвя бю-
джетът на Европейския съ-
юз за идната година. В не-
го има притеснителни уве-
личения на средствата за 
администрацията. Тя и без 
това е набъбнала неимо-
верно и гълта 75 млрд. ев-
ро за 12 месеца. Добавени 
са още 10 млрд. за 2019 г. 
Разбира се, че може остро 
да се критикува самозадо-
воляването и алчността на 
брюкселските чиновници. 
Има и огромна сума за ми-
грантите, които уж нямало 
да нахлуват на вълни. От 13 
тя е станала 35 млрд. При 
намалените приходи след 
излизането на Англия от 
съюза едва ли е най-пра-
вилното разпределение 
на средствата. Намаляват 
се с 2 на сто субсидиите за 
селското стопанство, а то 
храни над 450 млн. души…

В краткото си сърдито 
изказване Б. Борисов под-
черта, че не идва в парла-
мента, защото се заяждат 
с него! Не общува с опо-
зицията, понеже тя му е 
отказала заедно да влас-
тват. В Москва е отишъл, 
за да си изясни „какво е 
трасирал президентът“. 
Оказало се, че не бил тра-
сирал нищо.

Деребей

начумерен дойде Борисов, начумерен си отиде, но 
не пропусна да клъвне радев. Битката между преми-
ера и президента не затихва. Подобно противопос-
тавяне не е в национален интерес - то ни разделя 
допълнително. ние вече сме класово общество, про-
пастта между бедните и богатите расте с всеки из-
минал ден. не се ли обединят усилията на водачите, 
няма никога да се оправим. За съжаление перспекти-
вата за мир между институциите е неблагоприят-
на. много са допуснатите грешки за трите мандата 
на герБ, нанесли огромни щети. това, че при Путин 
Борисов призна вината за най-големите от тях, не 
връща загубените милиарди и години. За да се про-
мени „дереджето“, необходима е коренна промяна. 
деребейщината не е съвместима нито с демокра-
цията, нито с ХХI век. тя е елемент на миналото и 
онези, които са й подвластни, задължително тряб-
ва да идат при нея.
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подариõ на баба 
мара абонаìент 
Имам една съседка, възрастна жена, която е ка-

то моя втора майка. Баба Мара е на близо 85 г. и 
се грижи сама за градината си, готви, чисти и под-
режда дома си като млада жена. Има невероятен 
дух, интересува се от всичко, което става наоко-
ло. Вечер обича да гледа телевизия и да комен-
тира политиката. 

Аз съм момиче на 30 г., останах сама, родители-
те ми починаха. Живея наблизо до баба Мара. Тя 
винаги ми помага, къде със съвети, къде с някоя 
хубава манджа. Обича ме като родна дъщеря. Ис-
ках да й се отблагодаря за грижите. Чудех се как-
во да й подаря. Видях, че чете в. „Пенсионери”, и 
реших. Направих й целогодишен абонамент. Ко-
гато й казах, сълзи на умиление потекоха по бу-
зите й. Разцелува ме, зарадва се като дете. Отто-
гава я виждам всяка сряда нетърпеливо да чака 
пощальонката пред портата си. Взима поредния 
брой и го изчита от край до край.

Често се отбивам при нея, а тя ми разказва за 
нещо интересно, което е прочела във вестника. 
Освен политическите статии много й харесват 
различните рецепти за вкусни ястия, споделени-
те човешки съдби от читатели, историческите ма-
териали.

Радвам се, че ощастливих баба Мара. Пожела-
вам й още дълги години здраве и щастливи дни.

Пенка ПаНайоТоВа, Видин

 И тази година по традиция церовци  
и жителите на с. Лесичово, Пазар-
джишко, се преклониха пред подви-
га на героите  от Еледжишкия  въста-
нически пункт, сражавали се за 
свободата на отечество-
то  с турска войска в 
6-дневна битка под 
връх Еледжик (Их-
тиманска Средна 
гора). 

Скромна въз-
п о м е н а т е л н а 
плоча на Бен-
ковска поляна на-
помня, че тук през 
1876 г. над 2000 жи-
тели от селата Церо-
во, Лесичово, Мухово, Ка-
лугерово, Виноградец, Славови-
ца, Горно и Долно Вършило изграж-
дат въстанически лагер начело с вой-
водата Гене Телийски. Хвърковатата 
чета на Георги Бенковски посещава 

Еледжишкия  въстанически лагер  на 
26.4  и 28.4. същата година.

Тържеството беше подготвено от 
млади хора и беше открито от Дими-

тър Влахов, председател на чи-
талищното настоятелство 

на читалище „Георги 
Бенковски - 1900“ 

в с. Церово. Вдъ-
хновено слово  за 
142-годишнина-
та от Априлско-
то въстание про-
чете Кирил По-

пов. В художест-
вената програма 

взеха участие уче-
ниците от ОУ ,,Христо 

Ботев“ - с. Церово, и чле-
новете на ПК ,,Надежда“ Виолета 

Риджакова и Тодор Кошлуков. Подне-
соха  цветя на Бенковска поляна и на 
паметните плочи  в селото. Вечерта се 
проведе тържествена заря.

Състоянието на пенси-
онерите и инвалидите от  
областите Видин, Монта-
на, Враца, Ловеч и Пле-
вен е плачевно. Населе-
нието на петте области е 
под 800 000 души. Липсват 
големите инфраструктур-
ни проекти. Няма справед-
ливост,  администрацията 
във всички области на уп-
равление е неефективна и 
корумпирана.

В продължение на месе-
ци обиколих редица пен-
сионерски клубове. Пен-
сиите на хората са мини-
мални и не стигат за нищо, 
възрастните тънат в мизе-
рия, всекидневно умират 
от глад и болести. Като си 
платят лекарствата, тока, 
телефона и водата, им ос-
тават стотинки за няколко 
кофички кисело мляко.

Около 700 000 бълга-
ри живеят с по-малко от 
200 лв. на месец, около 

1 200 000 живеят в бедност 
с 334 лева, а държавата 
харчи по 350 лева за без-
домните кучета и по 1300 
лева на месец за издръж-
ката на затворници. Да по-
ложиш повече от 40 годи-
ни трудов стаж и да жи-
вееш в мизерия е престъ-
пление. Това е подиграв-
ка за нашите трудови пен-
сионери. Наблюдавам ве-
черно време прозорците 
на къщите дали светят и 
комините дали пушат. Хо-
рата намаляват и масово 
умират. Селата се обезлю-
дяват, а младите напускат  
държавата ни и си купуват 
домове в чужбина. Нямат 
намерение да  се връщат. 
По всичко личи, че дър-
жавата ни върви към лик-
видация и отникъде не се 
вижда спасение за пенси-
онерите от Северозападна 
България.

За да оцелеят, си садят в 

градинките картофи, дома-
ти и пипер. По време на из-
бори основният електорат 
са пенсионерите. Те са най-
ухажваните от кандидати-
те за кметове и депутати, 
които им обещават  красив 
и нормален живот. Но като 
седнат в креслата на пар-
ламента, забравят обеща-
нията си. За да се спасим 
от тази мизерия, е необхо-
димо всички пенсионери  в 
страната да се обединят и 
по време на изборите да  
избират умни и кадърни 
хора, които уважават тех-
ния труд.

Правителството на ГЕРБ 
не желае да приеме закон 

за възрастните хора, за-
щото той ще очертае   за-
дълженията към българ-
ския пенсионер.  То пред-
почита да повишава само 
заплатите на депутатите, 
а не да мисли за пенсио-
нерите и народа. Крайно 
време е да следваме при-
мера на нашите съседи от 
Гърция и Румъния, които 
вкараха в затворите всич-
ки престъпници и корум-
пирани управници.

 Очакваме лидерите на 
големите пенсионерски 
съюзи да се обединят и за-
едно да защитават интере-
сите на възрастните хора. 

георги ПЕТроВ, лом

Милка Димитрова 
Лазарова живее в с. 
Подем, област Плевен. 
Тя е работила в пти-
цеферма и в детска 
градина. Пенсионира 
се във фуражния за-
вод в гр. Долна Мит-
рополия.

Сега се радва на 
внучка и правнучка. 
Благодарна е за всич-
ко на дъщеря си и 
на зет си, сега за нея 
именно те се грижат.

През далечната 
1951-ва тя се задомя-
ва, омъжва се за Илия, 
също от Подем, и се-
мейната им дългого-

Всяка година в 
края на май ули-
ците се оглася-

ват от шумните, поч-
ти карнавални шест-
вия на  гимназиални-
те випускници за оч-
акваната с нетърпе-
ние абитуриентска ве-
чер. А тази година на 
15 май възпитаниците 
на Образцовия техни-
кум по електротехни-
ка в София (дълги го-
дини под името "С. М. 
Киров") се събраха от-
ново, за да отпразну-
ват за  65-и път - без 
нито едно прекъсване, 
своята първа абитури-
ентска вечер. В клуба 
на артиста в Театъра за 
младежта по разбира-
еми причини се явиха 
само тринадесет от за-
вършилите през 1954 
г. 82 курсисти.

Постепенно увели-
чаващите се "отсъст-

вия", наложени през 
годините  от законите 
на биологията, са при-
емани с преклонение 
и примирение. Част от 
отсъстващите бяха из-
винени с  все по-труд-
но преодолима отдале-
ченост. Други съучени-

ци пребивават отдавна  
в далечната си праро-
дина Израел. През из-
теклите години  някои 
от тях, като Мадлен Ме-
ворах и Жак Аруети,  са 
присъствали неедно-
кратно, а Джеки много 
пъти е използвал дори  

служебните си пъту-
вания, за да се види 
със съучениците. На 
тези техни абитури-
ентски вечери поч-
ти до края на ХХ век 
неизменно  са при-
съствали курсови-
те им ръководители  
и преподаватели с  
първия директор на 
техникума  Влади-
мир Стоев.

Връзката между 
тези хора  удивля-
ва всеки, разбрал за 
тяхното вярно и дъл-
готрайно приятел-

ство и усетил въздейст-
вие от неостаряващия 
им  дух. Те - момичета и 
момчета от цялата стра-
на, се срещат в далечна-
та вече 1949 г. като  уче-
ници в софийското Ме-
хано-електротехниче-

×ÅÑÒÈÒ 90-ÃÎÄÈØÅÍ 
ÞÁÈЛÅÉ!

ско училище и Техниче-
ското училище за разви-
тие на труда - ОРТ. При 
реорганизацията на об-
разованието през 1953 
г. избралите електро-
техниката се събират 
в трети курс на новоо-
бразувания Образцов 
техникум по електро-
техника в сграда неда-
леч от Руския паметник.

След като получи-
ли дипломите си, все-
ки е поел своя житей-
ски път. Мнозина про-
дължили образование-
то си в различни полу-
висши и висши учебни 
заведения. Навсякъде - 
като дежурни техници, 
началник-смени, ръко-
водители, проектанти, 
преподаватели, науч-
ни сътрудници, доцен-
ти и професори, са би-

срещата през 2014 г.

ли уважавани от въз-
питаници,  сътрудни-
ци и колеги. Получа-
ват заслужени призна-
ния, изразени в мно-
го дипломи, награди 
и държавни отличия.

След раздялата 
през 1954 г.  се сре-
щат на казармени пла-
цове и работни места, 
по институтски кори-
дори и  софийски ули-
ци, на наши жп гари 
и чуждестранни лети-
ща. Всъщност "раздя-
ла"  не е имало. Освен 
редовните ежегодни 
"абитуриентски вече-
ри" живеещите в Со-
фия всеки четвъртък 
се срещат, за да си 
припомнят незабра-
вимите ученически 
вълнения, да споделят 
радостни и тъжни пре-
живявания през изми-
налите години.

Таня ДиМиТроВа

дишна идилия мина-
ва в разбирателство и 
хармония.

Живот и здраве, ба-
бо Милке, бъди все то-

зи хубав човек, кой-
то си до дълбоки ста-
рини!

с обич: снежана и 
любен аНДроНоВи
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Добри дóми за 
моите мили сúседки

Пращам за зелен хайвер

треперят ти 
мартинките

ПОдадена ръка

вие Питате - ние ОтгОваряме

Продължение от бр. 22
Откъде идват най-популярните изрази, които из-

ползваме, например като израза „изложи се като 
кифладжия” и други подобни, ни пита нашият чита-
тел йордан василев от каспичан. в няколко броя ще 
ви разкажем за някои известни фрази и значението 
им. Очаквайте продължение по темата в брой 26.

Все по-често ми се ис-
ка да чета думи на бла-
годарност, думи на чо-
вещина в нашия любим 
в. „Пенсионери”. Затова 
изпратих и мо-
ята благодар-
ност чрез това 
писмо.

Тези дни си 
мислех кол-
ко е хубаво да 
можеш да сед-
неш на двора 
на пейката и 
да се радваш 
на топлите лъ-
чи на слънце-
то, да вдишваш 
с пълни гър-
ди аромата на 
цветя и треви. 
Всичко това го усещам 
благодарение на гри-
жите за мен на моите 

мили съседки, добри 
приятелки и познати, 
които през зимата бяха 
неотлъчно до мен. По-
чистваха ми двора от 

снега, внасяха ми дър-
вата за печката, а в мно-
го случаи просто идва-

ха при мен на раздум-
ка. Какво може да иска 
повече една сама же-
на като мен, когато е 
обгрижвана с такава 

любов 
от тези 
ж е н и . 
Не же-
лая да 
споме-
н а в а м 
имена-
та им, 
з а щ о -
то мога 
да про-
п у с н а 
някоя. 
Затова 
и с к а м 
ч р е з 

страниците на вест-
ника да им благодаря 
за грижите. Желая им 
здраве - на тях и на се-
мействата им. Нека ви-
наги сърцата им бъдат 
отворени към добро-
тата, съчувствието и 
топлината.

Нека по-често да 
срещаме на страни-
ците на вестника спо-
делена благодарност, 
оказана помощ, проя-
ва на човечност.

Нека да се върнем 
към ценностите на на-
шето поколение, с ко-
ито сме закърмени и 
израснали.

Дано младите оце-
нят тези добродетели.

с най-голямо 
уважение

Пенка МиНкоВска, 
град искър

В с. Горно Абланово 
през 1998 г. пристигна 
млад и надежден лекар 
– д-р Венцислав Васи-
лев. Той е роден през 
1973 г. в Русе, отдаден 
е на своята професия и 
се отнася с много обич 
към хората. 

Периодично посеща-
ва курсове за квалифи-
кация във Варна. Позна-
ва лично  хората в се-
лата, които обслужва, 

и те са му благодарни 
за вярно определените  
диагнози. Държи тясна 
връзка с аптекаря в се-
лото ни и лично съби-
ра рецептурните книж-
ки, като купува лекар-
ствата от Русе, разпре-
деля ги и ги раздава на 
хората.

Д-р Василев отговаря 
за още две села – с. Ек-
зарх Йосиф и с. Батин, по 
определен график.

С  дарения, дадени от 
хората от две населени 
места, беше  закупен 
апарат за кардиограма 
ЕКГ-300.

От  нашето село беше 
събрана сумата  от 1000 
лв. и от с. Батин – 360 лв.

Чрез вестника ви ис-
каме да благодарим за 
отзивчивостта на хора-
та от двете села за да-
рените средства за този 
така нужен апарат.

Да е жив и здрав д-р 
Венцислав Василев! Же-
лаем му да бъде все така 
всеотдаен, добър и от-
зивчив! Да бъде щаст-
лив с доброто си се-
мейство и 8-годишната 
си дъщеря.

Благодарим от сър-
це на обичания ни ли-
чен лекар!

Еленка ПроДаНоВа

Драга редакция, пиша ви по повод публику-
ваното писмо в брой 17 от т. г. във в. „Пенсио-
нери”, озаглавено „Дали не искам много?”. В не-
го г-жа Е. К. от Стара Загора, която е на 65 г., 
споделя, че се чувства много самотна, но не-
достойна за обичане, защото от години е са-
ма, но любовта все й се изплъзвала.

Скъпа Е. К., 
Пише ви едно младо 

момиче, което е живя-
ло и отгледано от въз-
растни хора. В момен-
та живея на квартира в 
спретната къща на един 
възрастен човек, кого-
то много уважавам и це-

ня добротата в душата 
му и любовта му към хо-
рата. Знаете ли, научих 
много от живота благо-
дарение на по-възраст-
ните и мъдри хора око-
ло мен. 

Вашата мечта, която 
споделяте, за любов и 

топлина е на една ръ-
ка разстояние от вас. 
Вярвайте силно! "Искай 
и ще получиш. Търси и 
ще намериш. Хлопай и 
ще ти се отвори" - зна-

ете какво е казал Исус. 
Моят хазяин наскоро 
навърши 89 години. Но 
е здрав и силен. Всич-
ко си върши сам в дво-
ра, отглежда храната си, 

обича музиката, обича 
усмивки и шеги. Добър, 
коректен и всеотдаен 
човек е, може би защо-
то е бил учител на мал-
ки дечица през целия си 
живот.

Той е сам от някол-
ко години и много иска 
като вас отново да по-
чувства топлината и лю-
бовта. 

Много бих искала да 
ви запозная с него. За 
финал бих казала - няма 
невъзможни неща!

Ако желаете, можете 
да се свържете с мен. Те-
лефонът ми е в редак-
цията!

„Пращам за зелен хайвер“ 
се употребява в смисъл на 
„изпращам някого за нещо 
напразно“, „пращам го за не-
що, което не същест-
вува“, за измама. 
Както знаем, 
хайверът е 
п о п у л я р -
ното наи-
менование 
на яйца-
та на риби-
те, които при 
всички случаи 
не са зелени.

Според някои източ-
ници изразът има чисто бъл-
гарски произход и се бази-
ра на наша приказка. В нея 
се разказва за жена, която 

имала любовник и искала 
да остане повече време на-
саме с него. Затова отпра-
тила от къщи мъжа си, ка-

то се престорила на 
много болна, а 

той трябвало 
да отиде да 
й потърси 
единстве-
ния лек за 
заболява-

нето й - „зе-
лен хайвер“.
Според по-

вечето хора от та-
зи приказка се е заро-

дил въпросният израз и е 
започнал да се употребява 
в смисъл на нещо напраз-
но, на подвеждане.

“Mapтинĸитe” ca вид пyшĸи, ĸoитo дължaт 
имeтo cи нa тexния oтĸpивaтeл – швeйцapcĸия 
инжeнep Фpидpиx фoн Mapтини. C тaĸивa пyшĸи 
e билa въopъжeнa apмиятa нa Ocмaнcĸaтa им-
пepия пpeз 70-тe гoдини нa 19 вeĸ.

Caмитe пyшĸи ce oтличaвaт c xapaĸтepния cи 
yдapниĸ и cлeд вpeмe cтaвaт извecтни cpeд бъл-
гapитe c нapoднoтo имe “мapтинĸи”. Изpaзът 
“Дa ти ce paзтpeпepят мapтинĸитe” ce изпoлзвa 
и пpeз бългapcĸитe ocвoбoдитeлни въcтaния, и 
пpeз Pycĸo-тypcĸaтa вoйнa. Oзнaчaвa, чe нa тypци-
тe им ce paзтpeпepвaт “мapтинĸитe” (пyшĸитe), 
ĸoгaтo тpябвa дa ce бият.

куче марка

Изразът „куче марка” е широко по-
знат и често употребяван в ежедне-
вието. Той е свързан с картина, коя-
то през 1899 г. става емблема на една 
от водещите британски звукозаписни 
компании – The Gramophone Company.

На картината е изобразено куче, ко-
ето, наклонило глава, седи до грамо-
фон с фуния и слуша. Някога грамо-
фони с тази марка са се продавали и 
у нас. Явно за нашите дядовци и ба-
би английското име е било неразби-
раемо и трудно произносимо, зато-
ва тези грамофони са придобили по-
пулярност просто като марка „Куче“.

Днес изразът „куче марка” се упо-
требява като разговорно определение 
за стока с неизвестен произход и ни-
ско качество.

Д. Х., софия

Следва
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Лечебната сиЛа 
на минералните води

България е ед-
на от трите най-
богати терито-

рии на минерална 
вода на планетата 
Земя. Всяка секун-
да около 5000 литра 
вода бликат от зем-
ните недра на наша-
та родина. 

Още от дъл-
бока древност 
лечебната и ду-
ховна сила на 
водата е добре 
известна по на-
шите земи. При-
родните мине-
рални изво-
ри като тези в 
Сердика (днеш-
на София), Па-
уталия (Кюс-
тендил), Герма-
нея (Сапарева 
баня), Аугуста 
Траяна (Стара Заго-
ра), Медиус (Сандан-
ски) са били познати 
и използвани още от 
древните траки, на-
селявали територи-

ята ни 2000 години 
пр.н.е. Днешните Хи-
саря, Баня - Бургаско, 
Сливен са били бал-
неоцентрове с мно-
го голямо значение. В 
Древна Гърция соче-
ният за баща на меди-
цината Хипократ пър-
ви е въвел възстано-
вяването и лечение-
то с минерална вода. 

С появата си на Бал-
канския полуостров 
през 1. век от н. е. 
римляните започна-
ли усилено да строят 
бани до минералните 
извори. Издигнати би-

ли вели-
ч е с т в е -
ни сгра-
ди в 
чест на 
богове-
те лечи-
тели и 
п о к р о -
в и т е л и 
на ле-
ч е б н и -
те води. 
Н а р е -
кли ги 

асклепиони по името 
на Асклепий – бога на 
медицината. 

На територията на 
България са известни 
около 200 находища с 
над 520 минерални из-
вора с представители 
на всички познати кла-
сове минерална вода. 

Важна характеристика 
на нашите води е, че 
70% от тях са слабо ми-
нерализирани. Затова 
те могат да се пият 
дълго време, без да 

представляват риск 
за здравето.

Повечето води у 
нас са алкални – ка-
то тези в района на Со-
фия, Велинград, Хиса-
ря, Кюстендил и др. Те 
са подходящи за кон-
сумация както от здра-
ви, така и от болни хо-
ра (вж. по-долу).

Ако сте се съмнява-
ли, че натуралната га-
зирана вода наисти-
на е дар от природата 
без добавки, може да 
си отдъхнете – такива 
са въглекиселите води 
и те съдържат над 400 

мг въглероден двуо-
кис на литър. Срещат 
се в Михалково (Смо-
лянско), Стефан Ка-
раджово (Ямболско), 
Мрамор, Илиянци, Со-
фийско, 
и Право 
б ъ р д о 
(Благо-
евград-
с к о ) . 
И н т е -
р е с н о 
е, че те 
п о в е -
че уто-
л я в а т 
жажда-
та от 
негази-
р а н и т е 
в о д и , 
з а щ о -
то въглеродният дву-

окис дразни вкусови-
те рецептори и пре-
дизвиква слюнкоотде-
ляне, което намалява 
сухотата в устата.

България е особе-
но богата и на 
третия вид газо-
ви минерални во-
ди - радоновите. 

На територи-
ята на страната 
има над 25 изво-
ра. Те може да 
се пият за кратко 
време, в умерени 
количества, но не 
се бутилират, за-
щото са радио-
активни, като ра-
донът се разпада 
за около 24 часа 
и те губят свой-
ствата си.

Използват се 
предимно за външно 
приложение - лечение, 
профилактика, за въз-
становяване и подмла-
дяване. Извори на ра-
донова вода има в На-
реченските бани – там 
съдържанието е най-
високо, Велинград, 
Момин проход, Хиса-
ря, Павел баня, Стрел-
ча, Клисура, Долна ба-
ня, Баня (Благоевград-
ско), Пчелин и др.

За много от изво-
рите у нас се разказ-
ват легенди 

Царска дъщеря оз-
дравяла от лековита-

та вода в София, при-
ковани на легло ста-
вали благодарение на 
бани във Вършец, 20-
те прободни рани на 
хайдут Велко зарасна-

ли, след като ги по-
ливали с вода 
от минерално 
кладенче край 
с. Баня, а къде-
то капнела кап-
ка кръв от цар 
Иван Шишман, 
се превръщала 
в минерален из-
вор.

Тъжната исто-
рия на извора 
Момина сълза в 
Хисаря се раз-
к а з в а 
и днес. 

Една красива 
българка от-
казала да ста-
не наложни-
ца на турски 
бей. За да я 
унижи, той я 
накарал да 
сервира го-
ла на гости-
те. Девойка-
та го напра-
вила, но кога-
то се изпра-
вила пред не-
го, пуснала 
тежкия под-
нос със слад-
киши върху 
главата му и го убила. 
Наказали я да изгори 
на клада. Когато пла-
мъците я обгърнали, 

от очите й се отрони-
ли две топли сълзи и 
от тях бликнал извор.

Тези сълзи лекуват 

хиляди хора. Хисаря е 
прочут с минералната 
си вода, която е особе-
но подходяща за лече-
ние на бъбреци.

Там е най-странни-
ят музей 
у нас – на 
бъбреч-
ните ка-
мъни. 12 
хил. броя, 
и з х в ъ р -
лени по 
време и 
след бал-
неолече-
ние в ку-
рорта, са 
в сбирка-
та, най-
големият 
тежи 560 
грама!

Хисарската вода 
е хидрокарбонатна. 
Слабо минерализира-
ната хидрокарбонатна 
вода е много полезна 
за пиене, докато сил-
но минерализираната 
е чудесна за външно 
приложение, в басей-
ни и вани.

 Хидрокарбонатни 
води има още в Со-
фия, Панчарево, Или-
янци, Мрамор, Бири-
мирци, Чепинци, Нови 

Искър - Курило, Тре-
бич, Гниляне, Ал. Вой-
ков, Меричлери, Ми-
халково (Смолянско), 

Генерал Тодоров (Бла-
гоевградско), Перник 

(Белата вода), Голяма 
фуча (Кюстендилско) и 
др. Особено подходя-
щи са за възстановява-
не чрез пиене,  плува-
не, подводна кинези-
терапия и други бал-
неотерапевтични про-
цедури. Възстановяват 
алкално-киселинното 
равновесие в органи-
зма, елиминират обра-
зувания лактат и вред-
ни метаболити в кръв-
та, особено след теж-
ко физическо натовар-
ване.   

Широко разпрос-
транени в родината ни 
са и солените хлорно-
натриеви минерални 
води. Над 25 са изво-
рите, най-известните 
се намират в Ново и 
Старо Оряхово, Миро-
во, Шкорпиловци, Сла-
нотрън, Видин, Коша-
ва (Видинско), Плевен 
(Кайлъка), Овча моги-
ла (Търновско), Дъл-
годелци (Монтанско).

В България има над 
20 извора със сулфат-
ни минерални води, 
които са подходящи 
за питейна употреба 
и иригационно прило-
жение. Имат отбъбва-
що действие. Увелича-

ват стомашно-чревна-
та перисталтика, подо-
бряват жлъчните про-
цеси и секрецията на 
панкреатични соко-
ве и ензими. Ценен 
е техният слабителен, 
очистителен и деток-
сикиращ ефект. Може 
да намерим тези води 
в Овча купел (София), 
Меричлери, Брезник, 
Илиянци, Овча моги-
ла, Горно Уйно (Кюс-
тендилско), Харманли, 
Полски Тръмбеш, Ши-
пков (Ловчанско), Обе-
динение и Ресен (Вели-
котърновско), Девенци 
(Плевенско), Мараш 
(Шуменско) и др.

Д-р георги МаксиМоВ
Следва

кюстендилската баня

Хисар

сапарева баня

Павел баня

Хисар - водопийният павилион

велчова баня - велинград

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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Български

"мистериÿта на бъëãарсêите ãëасове" с нов аëбóì 

8 Фолклорно богатство

Страницата подготви Маргарита лОЗАнОВА

в паìет на Ãþрãа пиндæóрова

Триумф в Москва
ториуми, болници и дет-
ски приюти, като това 
предоставя възможност  
изпълненията на светов-
ни звезди да бъдат чути 
и от онези, които не мо-
гат да отидат в концерт-
ните зали.

Всяко издание на Мос-
ковския пасхален фести-

вал е посветено на юби-
лейна годишнина от 
рождението на светов-
ноизвестни творци - та-
зи година фестивалът 
отбелязва 200 години 
от рождението на леген-
дарния хореограф Мари-
ус Петипá, посветил це-

лия си творчески живот 
на Русия и легендарния 
Мариински театър.

Сред фестивалните 
гости бе и проф. Стефан 
Драгостинов със своя-
та хорова школа „Дра-
гостин Фолк Национал“, 
представяща в ярка пре-
миерна програма, създа-

дена специално за Мос-
ковския пасхален фести-
вал, хоровия цикъл „Вер-
ски песни“ - оригинален 
авторски прочит на ста-
ринно-отколешни песен-
ни послания от неизчер-
паемата българска фол-
клорна традиция.

Много от хоровите 
концерти се провежда-
ха в руски храмове – съ-
щински пасхален праз-
ник за вокалната духов-
на музика!

В пренаситената фе-
стивална надпревара 
гласовитите „драгостин-
ки" поднесоха самостоя-

телни концерти в пасхал-
но пременената праз-
нична руска столица, в 
храм „Възнесение Госпо-
дне”, в Троицкия храм, в 
Раменское, приветстве-
но посрещнати и благо-
словени от настоятелите 
игумен Никодим и  отец 

От стр. 1
Всяка година той 
привлича утвърдени 
творци от цял свят -  
тази година българ-
ски гости бяха „злат-
ните гласове“ от све-
товноизвестната хо-
рова формация „Дра-
гостин Фолк Нацио-
нал“. 17-ото издание 
на фестивала се про-
вежда с подкрепата 
на правителството на 
Руската федерация, 
Министерството на 
културата, Министер-
ството на отбраната и 
Всеблагата благосло-
вия на Негово светей-
шество всеруския 
патриарх Кирил. Ре-
кордният музикален 
маратон, продължил 
32 дни - от 8 април 
до 9 май, се провеж-
да в 145 града на Ру-
сия и в съседни стра-
ни - Армения, Бела-
рус, Казахстан,  Лит-
ва и Украйна.

Голяма част от 
концертите на фес-
тивала са благотво-
рителни, изявите се 
провеждат в домове-
те на ветерани, сана-

Четвърти празник в памет на 
именитата народна певица Гюрга 
Пинджурова  се състоя в Трън. На 
открита сцена в центъра на града  
се изявиха над 500 участници от 
8 области - Ловеч, Плевен, Търго-
вище, Враца, Благоевград, София и 
Перник. Сред тях са 30 формации, 
сурвакарска група и 14 индивиду-
ални изпълнители.

В програмата  се включиха и спе-
циалните гости: народната певица 
Сорина Богомилова, ансамбълът 
за изворен фолклор "Капанци" от 
поповското село Паламарца, фол-
клорният танцов състав "Палави 
ножинки" от гр. Гоце Делчев, дет-
ското танцово студио "Хорце" от 
София и др.

Гюрга Пинджурова е родена на 
18 април 1895 г. в семейството 
на трънски майстор зидар и е би-
ла най-малката сред още петима 
братя и сестри. Гласа наследила от 
майка си, а музикалността - от ба-
ща си, който бил изкусен гъдулар. 
За първи път се качила на сцена 
на 12 г. - на празника на Кирил и 
Методий.

Гюрга Пинджурова е лауреат 

на Димитровска награда, народен 
артист, носител на ордените "Ки-
рил и Методий" и "Червено зна-
ме на труда". 

Тя е почетен гражданин на 
Трън - званието й е присъде-
но посмъртно.

Н о в и -
ят албум 
на "Мисте-
рията на 
български-
те гласове" 
вече е офи-
циално на 
световния 
музикален 
пазар. Той 
носи звуч-
ното загла-
вие "Boo 
CheeMish" 
- "Бучимиш", и съдър-
жа 12 нови произве-
дения, специално на-
писани за световно-
известния български 
състав.

Това е и първият 
студиен запис на хо-
ра от почти 20 годи-
ни насам. У нас "Boo- 
CheeMish" ще бъ-
де достъпен за 
меломани-
те на CD, 
S A C D , 
книжка 
с два 
C D , 
включ-
в а щ и 
и бонус 
т р а к о -
ве, плоча 
и бокс сет.

Те  са дос-
тъпни в Бълга-
рия два дни преди 
световната премиера 
на албума и от 23 май 
"BooCheeMish" е нали-
чен на българския па-
зар. Можете да го на-
мерите в книжарици 
"Сиела" в цялата стра-
на, в бензиностанции 
OMV и Shell. 

Раждането на "Boo 

CheeMish" е плод на 
над двегодишна ра-
бота на хора, проду-
центския екип и всич-
ки останали участни-
ци. Специален гост в 
него е австралийка-
та Лиса Джерард - из-
вестна на меломани-

те като член на дуото 
„Дед кен денс” и като 
композитор и изпъл-
нител на филмова му-
зика.

Тя е носител на "Зла-
тен глобус" за музика-
та към филма "Глади-
атор", създадена съв-

местно с композитора 
Ханс Цимер. В албума 
участват още светов-
ният шампион по бий-
тбокс SkilleR и немски-
ят перкусионист Дей-
вид Кукерман.

С неповторимо при-
съствие са и българ-
ските музиканти: Пе-
тър Миланов - китара, 

Христина Беле-
ва - гъдулка, 

К о с т а д и н 
Генчев – 

кавал, и 
Д и м и -
тър Ка-
р а м -
филов 
- кон-
трабас.

Албу-
мът е про-

дуциран от 
„Шуберт Мю-

зик Пъблишинг”, 
а песните в него са 

специално компози-
рани от българския 
композитор и музика-
лен продуцент на ал-
бума Петър Дундаков, 
от Лиса Джерард и от 
ирландския компози-
тор Джулс Максуел.

12-те изключителни 
музикални произве-

дения пред-
лагат ново, 
уникално из-
живяване за 
ц е н и т е л и -
те и фенове-
те на "Мисте-
рията на бъл-
гарските гла-
сове".

Част от тях 
са разработ-
ки на основа-
та на българ-
ски фолклор-

ни мелодии със съвре-
менно звучене и на све-

товно ниво. Дни преди 
премиерата престиж-
ни световни медии от-
разиха предстоящото 
излизане на албума ка-
то събитие в музикал-
ния свят и публикуваха 
интервюта с участници 
в проекта.

На 12 юни световно-
известният български 
хор и Лиса Джерард ще 
изнесат специален кон-
церт във Варна в рам-
ките на фестивалa „Вар-
ненско лято”. През 2017 
г. хорът представи но-

вите песни от албума 
най-напред пред бъл-
гарска публика с въл-
нуващи концерти в Со-
фия и Пловдив.

Оттогава до днес 
"Мистерята на българ-
ските гласове" направи 
редица блестящи кон-
церти в Белгия, Холан-
дия, Италия и др. През 
лятото и есента на тази 
година хорът ще пред-
стави новия си албум на 
концерти в Швейцария, 
Полша, Белгия, Италия, 
Германия и др.

Константин и съпрово-
ден навсякъде с нестих-
ващи бурни овации от  
новите им руски прияте-
ли и фенове с просълзя-
ващото „Нека Бог ви бла-
гослови!“

Кулминацията на гос-
туването на прославения 
български хоров колек-
тив бе участието им на 
заключителния галакон-
церт в знаменитата мос-
ковска зала „Чайковски“.

Независимо от прена-
ситената програма мае-
стро Валерий Гергиев от-
дели време да се срещне 
с гласовитите момичета 
от „Драгостин Фолк На-
ционал“. Поводът за та-
зи невероятна творческа 
среща бе и юбилейната 

70-годишнина на проф. 
Стефан Драгостинов.

На 17-ия Московски 
пасхален фестивал „злат-
ните гласове“ на мае-
стро Драгостинов отно-
во представиха уникал-
на премиерна програма. 
Залата се тресеше от ап-
лодисменти, придирчи-
вата московска публика, 
изправена на крака, при-
ветства гласовитите пес-
нопойни „драгостинки“ с 
викове: „Браво“!, „Още!“, 
„Молодци!“

Първите отзиви, ре-
цензии и оценки са еди-
нодушни: „Стефан Дра-
гостинов е създал уни-
кално явление в света 
на музикалната култура!“  
„Драгостин Фолк Нацио-
нал" е невероятен ансам-
бъл! Със своето изключи-
телно майсторство уди-
вително ни представи 
магията на безгранично-
то многообразие на бъл-
гарския фолклор. Шемет-
на музика!  С тези съвър-
шени божествени гласо-
ве гениалната музика на 
Стефан Драгостинов до-
косва небето!" 
стефан ДрагосТиНоВ
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красиви на всяка въЗраст

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

Маски за изтощена коса
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ÇÌÅÈÖÀÒÀ - мóçà  íà  тðимà  âеëики мúæе
От стр. 1
Причината да го заб-

ранят е, че през 1942 г. 
за кратко време работи 
в Дирекцията на печата 
и цензурира книгите на 
„прогресивни писатели”, 
въпреки че с негово за-
стъпничество по също-
то време излизат рабо-
тите и на леви автори. 
На 31 януари 1945-а ра-
но сутринта е арестуван 
и осъден първоначално 
на 5 години затвор, но 
след това наказанието е 
намалено на една. И вся-
ка седмица, докато е зад 
решетките, на свиждане 
му идва една красавица 
- съпругата му Соня.

Соня и Светлозар Ди-

митров, както е име-
то на Змей Горянин по 
паспорт, се запознават 
в гимназията в Русе на 
Връбница през 1923 го-
дина. Строен, красив, 
интелигентен, общите-
лен, той веднага при-
влича вниманието й. Тя 
пък е от известния род 
Мушанови и е най-голя-
мата хубавица в учили-
щето, а на всичко отго-
ре и отличничка, говори 
няколко езика, пее пре-
красно и е сръчна дома-
киня. После той замина-
ва да учи финанси в Со-
фия и всеки ден й пише 
дълги сърцераздирател-
ни писма. Докато накрая 
си измисля, че хазайката 

го е изгонила заради не-
платен наем, че нощем 
спи на гарата и се връща 
при нея в Русе. Оженват 
се през 1927-а и скоро 
напускат крайдунавския 
град, за да дойдат да жи-
веят в центъра на култур-
ния живот - София, тъй 
като Светлозар твърдо е 
решил да става писател. 
Творците от редакцията 
на елитния вестник “Ли-
тературен глас” прием-
ат радушно двойката в 
своя кръг. Така започва 
семейният им живот. 

В продължение на 
дълги години те са близ-
ки приятели със семей-
ството на  Елин Пелин. Но 
Змеят едва ли подозира, 

че хрисимият шоп тайно 
от него ухажва жена му. 

За чувствата му 
към Соня под-
сказват писма-
та. “Доста време 
има, откакто си 
заминала, и Со-
фия не е инте-
ресна през тво-
ето отсъствие, 
не е интерес-
на за “едно ли-
це” , което и т. 
н...”, пише през 
лятото на 1932-
ра белетристът. 
Разправят, че 
Пелинко трудно 
понася раздяла-
та си със Соня, 
когато тя го за-

рязва заради Васил Сто-
илов през 30-те години 
на миналия век .

Младият художник  
вече е предизвикал мно-
го похвали за изящните 
си акварели и се връща 
от специализация във 
Франция заедно с при-
ятелката си Пуси. Фран-
цузойката обаче не мо-
же да свикне с българ-
ските нрави и един ден 
тръшва вратата и зами-
нава. Стоилов не прави 
опит да я върне и оста-
ва сам, за да бъде заше-
метен малко по-късно от 
неочаквана, тайна и из-
пепеляваща любов. Тя го 
поразява, когато среща 
26-годишната Соня Ди-
митрова, съпругата на 
Змей Горянин. 

Стоилов става прия-
тел с артистичното се-
мейство, в чийто дом 
се събират писатели и 
художници, привлече-
ни от веселата и непри-
нудена атмосфера. Ка-
то ярък лъч на прия-
телските вечери блести 
Соня. Със своята снажна 
фигура, абаносови коси 
и ослепителна усмив-
ка тя очарова всичките 
си гости, включително 
и художника. Запознан-
ството им бързо преми-
нава границата на учти-
востта. 

През пролетта на 
1935 г. той признава на 
Соня, че не може да ми-
сли за нищо друго освен 
за нея, че тя му дарява 
„неизмерима радост”, с 
която животът му доби-
ва смисъл. „Никога по-
силно не съм бил обзе-
ман от тоя буен стремеж 
към теб – споделя й той 
на 23 юли 1936 г. - Се-
га за първи път в жи-
вота си разбирам как-
во значи жена, каква 
страхотна сила и енер-
гия има чувството към 
жена.” Нетърпението му 
да я види е определе-
но от самия него като 
„страшно”. Той я нари-
ча „владетелка на сър-
цето ми”, „достойна за 
най-велика любов”, ко-
ято предизвиква нес-
тихващ възторг. Затова, 
когато Соня се забави с 

писмото си, той изпада в 
отчаяние и винаги я уве-
рява, че е толкова зав-
ладян от нея, че не по-
глежда други жени. Убе-
ден е, че е неподвластен 
на изкушения извън та-
зи обич. 

Но съдбата оборва 
неговата категоричност. 
През 1941 г. Соня става 
по-дистанцирана и мал-
ко по-късно художни-
кът е възхитен от Ган-
ка Найденова, племен-
ница на Яворов и най-
голямата негова изсле-
дователка. Двамата се 
влюбват и се венчават 
през май 1944 г. Любо-
вта на Васил Стоилов е 
тежък удар за неговия 
приятел Змей Горянин. 
Но въпреки това писа-
телят запазва възпита-
ното си поведение. Ху-
дожникът от своя страна 
го поздравява топло за 
успехите му и през 1965 
г. описва блестящите си 
впечатления от него. 

Въпреки временните 
си увлечения Соня си 
остава все така нежна и 
грижовна спътница на 
Змея, идеалната домаки-
ня и съпруга. Здравето 
на мъжа й е доста крех-
ко, освен това е заклет 
пушач, кафеджия, язвад-
жия и неспасяем работо-
холик и затова тя бди над 
него като над дете. Той 
пък от своя страна смята 
за свой късмет не успе-
хите си на писателското 
поприще, а брака си със 
Соня. Нямат деца, но са 
силно привързани един 
към друг. Любовта им за-
почва романтично и та-
кава си остава до края.

През последните 7 
години от живота си 
писателят е доброво-
лен заточеник в мана-
стира „Седемте престо-
ла”. Там, сред красивата 
девствена природа, сед-
нал на дървена масичка 
под едно дърво, той пи-
ше стихове, пише конди-
ката на Бачковския ма-
настир, води си дневник, 
оставя два недовърше-
ни романа, превежда пи-
еси за Музикалния теа-
тър. И, разбира се, все-
ки ден пише писма на 
жена си. 

А тя се изкачва 
веднъж седмично от 
спирка Пролет по баи-
рите до манастира. Са-
ма, натоварена с храна 
и дрехи. Така до края на 
живота му през есента 
на 1958 г. тя е близо до 
него, въпреки че не на-
пуска семейния им дом. 

Соня умира на 94 го-
дини и си отива от този 
свят с чувството на из-
пълнен дълг. През 1998 
г. успява да заинтригува 
известни литератори, в 
резултат на което се по-
яви книгата й „Спомени-
те на една Змеица”. 

Косата е най-красивото укра-
шение, което една жена прите-
жава, наред с нежните очи, раз-
бира се!  Но красивият ни аксе-
соар търпи ужасяващи мъчения 
само за да изглеждаме добре. 
Косата се третира по всевъзмож-
ни начини – сешоар, боядисва-
не, изправяне, агресивно раз-
ресване, опъване в стегнат 
кок или конска опашка.

 Маската е това, което 
ще ни помогне да възвър-
нем блясъка на изтоще-
ната коса. Ето и нашите 
предложения: 

 С бадемово мляко
 и кокосово масло
  Не е необходимо да си ку-

пувате прескъпи козметични 
продукти, за да заблести косата 
ви като в рекламите. Единстве-
ното, което трябва да направи-
те, е да се сдобиете с бадемово 
мляко и кокосово масло.

 Ще са ви необходими 4-5 су-
пени лъжици бадемово мляко, 
3-4 супени лъжици белтък, 1-2 

супени лъжици кокосово масло
 Смесете всички съставки до-

бре в купичка. Разбъркайте и на-
несете с помощта на четка. За бо-
ядисани и крайно изтощени ко-
си е д о б р е 

д а 

о с - т а в я -
те маската да действа цяла нощ 
върху косата.

 На сутринта измийте с хлад-
ка вода и мек шампоан. Правете 
тази маска 3 пъти седмично най-

малко 20 дни.
   С алое вера и зехтин
  Листата на алоето имат спо-

собността да съживят и рехидра-
тират косата в голяма дълбочи-
на. Важно е обаче да го използва-
те редовно. Иначе се губи ефек-
тът.  Алоето е най-доброто ле-
карство както за косата, така и 

за кожата. Зехтинът е ясен – 
той е свръхпродукт както за 
външната ни красота, така и 
за вътрешното здраве.

 Пригответе за маската 4-5 
супени лъжици гел от алое 
вера, 3-4 супени лъжици зех-
тин, 2-3 супени лъжици жъл-

тък.
 Смесете зехтина, алоето и 

жълтъка добре. Предварително 
загрейте зехтина в микровълно-
ва фурна за по-малко от минута. 
Нанесете върху леко влажна ко-
са. Оставете маската да подейс-
тва 4-5 часа, преди да измиете. 
За по-увредена коса прилагай-
те през цялата нощ. Правете та-
зи маска през ден в продълже-
ние на 15 дни.

 Свикнали сме да поставяме под съмнение хи-
гиената в ресторантите и заведенията. Не че ня-
маме основание да го правим, но не си даваме 
сметка как нашата собствена кухня може да ни 
разболява - и го прави.

 Колкото и усърдно да мием приборите за хра-

нене и да бършем плотовете за приготвяне на 
храна, има определени кътчета в кухнята ни, ко-
ито са свърталище на микроорганизми и бакте-
рии. Ще се изненадате кои са те. 

 Хладилникът. Вероятно той няма да учуди по-

вечето от вас с лошата си хигиена и това е напъл-
но нормално, защото в него се съхранява храна 
и честото почистване е по-трудно. Колебанията в 
температурата на хладилника заради отварянето 
и затварянето му, гниенето на различните проду-
кти в него, както и честото му пипане с мръсни ръ-
це създават много сериозна бактериална среда.

 гъбите за миене на съдове и кухненските 
кърпи. Второто по мръсотия нещо в кухнята са 
гъбите и кърпите. Колко от нас се сещат да сме-
нят гъбата за измиване на чинии през няколко 
дни? Надали са много. Кърпата, с която бършете 
съдовете и ръцете си в кухнята, също трябва да 
се пере възможно най-често.

 Във и около мивката. В 44% от изследваните 
кухни в тази област били констатирани повише-
ни концентрации на бактерията ешерихия коли, 
причиняваща сериозни инфекции и заболявания.

 Дъските за рязане. Дъските за рязане са съ-
бирателен пункт на много голям брой бактерии. 
Те се почистват трудно, тъй като по тях има рез-
ки и пукнатини, в които се създават условия за 
размножаване на бактериите. Ако режете месо, 
зеленчуци, неизмити продукти, вероятно застра-
шавате здравето си и това на близките си. Ста-
райте се да измивате дъската не просто хубаво, 
а старателно след употребата на всеки различен 
продукт, особено на месо.

соар търпи ужасяващи мъчения 
само за да изглеждаме добре. 
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не, изправяне, агресивно раз-
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карство както за косата, така и 

за кожата. Зехтинът е ясен – 
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гробът на Змей горянин в мана-
стира "седемте престола"
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кайсиите често стоят в сянката на прас-
ковите, че и на нектарините. да, те не са 
толкова сочни, но в тях има една тръпчи-
ва нишка, една особена, прегоряла сладост, 
която пасва на определени продукти по не-

очаквано точен начин. 
Предлагаме ви рецепти с този плод, кои-

то ще ви докажат, че той е изключително 
вкусен не само като десерт, а и в салати, на-
питки и в основни ястия. 

Êреì
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Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

Продукти: 1 чаена чаша киноа, сурова, 2 чае-
ни чаши вода, 200 грама пресни кайсии, разполо-
вени и нарязани на тънки резени, 1 чаена чаша 
краставици, нарязани на филийки, 1/2 чаена ча-
ша тиквички, нарязани на ситно, 1/3 чаена чаша 
пресен магданоз, 1/2 чаена чаша сурови бадеми, 
нарязани на ситно, 1/4 чаена чаша зехтин, 2 супе-
ни лъжици ябълков оцет, 1 чаена лъжичка мор-
ска сол, 1 портокал, прясно изцеден, 1 скилидка 
чесън, пресована. За гарниране: пресен магда-
ноз, бадеми, наря-
зани на едро.

П р и г о т в я н е : 
Сварете киноата 
във вряща вода за 
около 25 минути. 
Оставете да се ох-
лади. В малка купа 
смесете зехтина, 
портокаловия сок, 
ябълковия оцет, морската сол и шафрана. Раз-
бъркайте. Изсипете всички съставки в голяма ку-
па, поръсете с портокаловия дресинг и разбър-
кайте. Гарнирайте салатата с пресен магданоз и 
нарязани бадеми и поднесете.

Арàбñêà ñàëàòà ñ íàõóò
Продукти: нахут - 150 г, консервиран, чушки - 

1 зелена, 1 червена, 2 кайсии, може и праскови, 
домати - 1 малък, почистен от семките лук - 1/2 
главичка червен и 2 стръка зелен, оцет, лимонов 
сок, захар - 1 щипка, сол.

Приготвяне: В тиган с малко мазнина се за-
пържва нахутът. Зеленчуците се режат на малки 
кубчета, лукът на ситно и се намачква с малко сол. 

В голяма купа се смесва всичко и се доба-
вят нарязаните на малки парченца кайсии. Раз-
бърква се леко, овкусява се с оцет, лимонов сок 
и сол на вкус.

Продукти: 3-4 гор-
ни бутчета, сол и черен 
пипер, 1 ч. л. смлян ко-
риандър, 1 ч. л. кимион, 
по 1 ч. л. сухи магданоз 
и девесил,  1 ч. л. сушен 
лук, ½ ч. л. чесън на прах, 
1 щипка сумак, 10 зре-
ли, но твърди кайсии, 2 
средни моркова.

Приготвяне: Бут-
четата се измиват ста-
рателно. Отстраняват 
се остатъчни вътреш-
ности и пухчета по ко-
жата (ако ще се запазва). 
Слагат се в подходяща 
тавичка. Посоляват се 
от двете страни. Същата 
процедура се повтаря с 

 Продукти: кайсии - 3 кг, вода - 1 л, захар - 
500 г, оцет - 200 мл, канела -  5 пръчици, ка-
рамфил - 15 бр.

Приготвяне: Приготвя се марината, като 
захарта се залива с водата, вари се 2 минути, 
прецежда се и се добавя оцетът. 

В чисти сухи буркани се слагат канелата и 
карамфилчетата, отгоре се слагат разрязани-
те на половинки кайсии и се заливат с горе-
щата марината. 

Бурканите се затварят с капачки и могат да 
се стерилизират, ако кайсиите ще се консуми-
рат след два-три месеца.  Ако ще се консуми-
рат в близките дни, се оставят в хладилника, 
без да се стерилизират, и след 2 дни са гото-
ви за консумация.

Продукти: кайсии - сушени 100 г, 500 мл сок 
от кайсия, 11 г желатин, 200 г сметана, пудра 
захар, 1 лимон, орехови ядки.

Приготвяне: В подходящ съд за микровъл-
нова печка поставете измитите кайсии и ги 
залейте със сока от кайсия, като от него от-
делите 50 мл. Гответе 7 минути на 600 вата.  
След това оставете няколко минути да се ох-
лади сместа. 50 мл отделен кайсиев сок сме-
сете с желатина и оставете  да попие в него.  
След което поставете в микровълновата фур-
на за 1 минута при 600 вата, като  разбърква-
те често - не трябва да заври. 

Сока с кайсиите пасирайте на пюре, добаве-
те захар на вкус. След което добавете желати-
на и добре разбъркайте. Добавете сметаната 
и бъркайте, докато получите еднородна смес. 

Изсипете крема в подходящи купички и ох-
ладете. Сервирайте го украсен с резенче ли-
мон и смлени орехови ядки. 

Продукти за 4 
порции: 200 г на-
трошени масле-
ни бисквити, 100 
г меко масло, 500 
г зрели пресни 
кайсии или отце-
дени (от компот), 
600 г обезсолено 
сирене „Дунавия” 
или крема сире-
не, 4 яйца, 1 ч. ч. захар, 1 ч. л. есенция ванилия, 150 
г конфитюр от кайсии, 20 мл ром или коняк, 50 мл 
кайсиев нектар.

Приготвяне: Фурната се загрява до 170 граду-
са. Бисквитите се натрошават и се смесват с мекото 
масло. Сместа се притиска по дъното и стените на 
форма с подвижни стени, застлана с хартия за пе-
чене. Кайсиите се нарязват на едро. Разбиват се си-
ренето и захарта. Прибавят се ванилията и всички 
яйца. Разбива се на бавна скорост. Слагат се кайси-
ите. Сместа се разбърква и се изсипва в кората. Пе-
че се около 1 час. Охлажда се 15 мин., освобождава 
се от формата и се охлажда напълно.

Приготвя се глазурата, като конфитюрът се загря-
ва на слаб огън заедно с нектара и алкохола. Сгъс-
тява се, пасира се и се изсипва върху сладкиша, за-
глажда се и се охлажда.

Продукти:  кай-
сии - 1 кг,  захар - 
1/2 кг,  оцет - 1/4 ча-
ена чаша.

П р и г о т в я н е : 
Първата стъпка от 
рецептата за кон-
фитюр от кайсии на 
фурна е подготовка-
та на кайсиите. Из-
мийте ги добре и от-

странете костилките. Поставете почистените кай-
сии в тавата, в която смятате да печете конфитю-
ра, и ги поръсете със захарта. Кайсиите трябва да 
престоят около 7-8 часа, затова е най-добре да ги 
посипете със захарта вечерта и да изпечете кон-
фитюра на другата сутрин.

На сутринта добавяте към тавата с кайсиите и 
оцета, след което слагате конфитюра да се пече 
в предварително загрята на 180 градуса фурна. 
Печете,  докато постигне желаната гъстота. Стан-
дартната гъстота за конфитюр е достигната, когато 
капка от сока, капната върху чиния, не се разтича.

Разпределете конфитюра в бурканчета още до-
като е горещ, затворете бурканчетата добре и ги 
обърнете с капачките надолу.

Продукти: няколко кайсии, 3 супени лъжици 
сок от праскова, 2 супени лъжици захар, 200-300 
мл прясно мляко.

Приготвяне: Разбъркайте в блендер съставки-
те до получаване на хомогенна смес. Можете да 
добавите и малко ванилов сладолед.

Чèйçêейê

всички подправки, ка-
то една част 
се раз-

пръск-
ва в тавичка-
та около тях.

Върху всяко бутче се 
слага по парче масло и 
се поливат с малко ол-
ио. Налива се вода кол-

кото да ги покрие до 
средата. Сла-

гат се 
да се 

п е -
кат на 

200 градуса, ка-
то се обръщат по някое 
време, за да се сготвят 
равномерно. Поливат 
се и със соса от пече-
нето. Когато бутчетата 

са почти готови, около 
40 мин. по-късно, се до-
бавят морковите, наря-
зани на средно големи 
пръчици. Разбъркват се 
да поемат малко от со-
са, бутчетата се обръ-
щат. Ястието се връща 
за 20 мин. във фурната.

Накрая се слагат из-
митите и нарязани на 
четвъртинки кайсии. 
Леко се разбърква и се 
пече още 15 мин.

Ястието се поднася 
след 10-минутна почив-
ка извън фурната. Мо-
же да се допълнят със 
свежа салата или варен 
ориз.
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Край

В градината Сред цветята

най-добрите сортове ягоди

Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

НевеН - оранжев, красив и 
даже ядлив

Клематис - лилавият катерач

Продължение от бр. 22
ЗЕНга ЗЕНгаНа
П л о -

довете от 
п ъ р в и т е 
беритби са 
средно ед-
ри до ед-
ри, а от по-
следните две беритби силно 
издребняват. Те са заобле-
ни до тъпо конусовидни, ин-
тензивно червени, със сред-
но изразен гланц и умерен 
брой сравнително дълбоко 
потопени семенца. Плодо-
вото месо е червено, срав-
нително плътно, сладко-ки-
село, с подчертана и твърде 
приятна киселинност, сред-
но ароматични, с добър до 
много добър вкус. Растени-
ята са силно растящи, висо-
ки, устойчиви на брашнеста 
мана и на болести по коре-
новата система. Плодовете 
узряват в средата на юни. 

Подходящи са за преработ-
ка в сокове и компоти. Най-
родовитият сорт у нас.

кЕМБриДж 
ФаВориТ 

П л о -
довете от 
п ъ р в и т е 
б е р и т б и 
са едри 
до много 
едри, а от 
следващите - средно едри. 
Те са с гладка повърхност, 
правилна тъпо конусовид-
на слабо удължена форма, с 
малка шийка, много големи 
и неприлепнали чашелист-
чета, жълтеникавочервени 
и със слаб гланц. Плодово-
то месо е оранжевочерве-
но, с много добър сладко-
кисел вкус и добър аромат. 
Растенията са полуизправе-
ни, устойчиви на брашнеста 
мана, червени и бели лист-
ни петна, а плодовете - на 

сиво гниене. Плодовете уз-
ряват през средата на юни. 

МаДаМ МуТо 
П л о д о -

вете са ед-
ри до мно-
го едри, 
от първи-
те беритби 
са ребристи и гребеновид-
ни, а от следващите са по-
заоблени, без шийки, бле-
дочервени. Семенцата са 
малко на брой и са разпо-
ложени почти по повърх-
ността на плодовете. Пло-
довото месо е слабо оцве-
тено, със средна до голяма 
кухина, недостатъчно плът-
но, сладко, със слабо изра-
зена киселинност и със си-
лен аромат. 

МиЦЕ ШиНДлЕр
Плодовете са средно ед-

ри, заоблени до бъбреко-
видни, с вмъкната чашка, 

тъмновине-
ночервени 
с виолетов 
оттенък и с 
гланц. Кожи-
цата е неж-
на и тънка. 
Плодовото месо е хрупка-
во, нежно, сочно, сладко-ки-
село и с умерен аромат. Рас-
тенията са изправено растя-
щи, средно високи. Устой-
чиви са на брашнеста мана 
и са чувствителни на бели и 
червени листни петна. Пло-
довете узряват през втора-
та половина на юни.

ПокаХоНТас 
Плодове-

те от първи-
те 2-3 берит-
ба са средно 
едри до ед-
ри, а от по-
следните беритби - дребни. 
Те са конусовидни до тъпо 
конусовидни с пресечен 

връх, с много добре изра-
зена шийка, яркочервени, 
лъскави и с доста потопе-
ни семенца. Плодовото ме-
со е много плътно, оранже-
вочервено, с добре подчер-
тана приятна киселинност и 
приятен аромат. Растенията 
са силно растящи, устойчи-
ви на бели и червени лист-
ни петна и умерено чувст-
вителни на брашнеста ма-
на. Плодовете узряват в на-
чалото на юни.

рЕДгауНТлЕТ 
П л о -

д о в е т е 
от пър-
вата бе-
ритба са 
средно едри до едри, ко-
нусовидни до тъпо конусо-
видни, яркочервени с оран-
жев оттенък, с голям брой 
средно потопени семенца и 
без шийка. Чашката е мал-
ка и трудно се отделя. Пло-
довото месо е плътно, свет-
лочервено, сладко-кисело и 
умерено ароматично, с до-

бър вкус. Растенията са ви-
соки, изправено растящи, 
много жизнени и устойчи-
ви на брашнеста мана, на 
червени и на бели листни 
петна. Плодовете узряват в 
средата на юни. Редглаунт-
лет е плододава два пъти в 
годината.

соФия 
Български сорт. Плодо-

вете са едри до много ед-
ри, тъмночервени с виоле-
тов оттенък и привлекате-
лен гланц. Семенцата са 
слабо потопени в плодо-
вото месо. Плодовото ме-
со е плътно, червено, с ха-
рактерен приятно сладък 
вкус и добър аромат. Рас-
тенията са изправено рас-
тящи и високи. Сортът е 
чувствителен на брашнес-
та мана и на бели и чер-
вени листни петна. Той е 
много родовит, но в горе-
щи и сухи райони не про-
явява това си качество. 
Плодовете узряват през 
втората половина на юни. 

Подходящ е за засаж-
дане в градината покрай 
ограда, арка, беседка или 
друга опора. Някои сор-
тове растат добре и в 
по-голяма саксия и могат 
да намерят място дори 
на терасата. Необходи-
мо е да им осигурите де-
коративна решетка или 
друг вид опора с височи-
на 2-3 метра. Различни-
те сортове са с различни 
по цвят и големина цве-
тове, с различна висо-
чина, която достигат и 
имат нужда от различни 
грижи и подрязване.

Условия за 
отглеждане 

Клематисът предпо-
чита влажни, но добре 
дренирани и хранител-
ни почви, както и слън-
чево или леко засенче-
но, защитено от ветро-
ве място. При по-горещ 
климат е добре да е на 
сянка в следобедните ча-
сове. Имайте това пред-
вид, когато избирате на 
какво изложение и място 
да го засадите. Наторя-
вайте всяка година рано 
напролет с торове, бога-
ти на калий, за да стиму-
лирате обилния цъфтеж. 
По време на самия цъф-
теж е добре да преус-
тановите торенето. Съ-
що добавяйте ежегодно 
около корена малко ко-
личество нова хранител-
на почва. 

Подходящ и 
за саксия
Ако ще от-

глеждате клема-
тис в кашпа или 
декоративна сак-
сия, изберете та-
кава с по-голям 
размер. Дълбо-
чината и шири-
ната на съда да 
са поне 45-50 см. 
Редовното поли-
ване е от особена 
важност. Водата 
в саксията се от-

цежда много по-бързо. 
Не забравяйте да  сло-
жите дренаж.

Кога да го засадим
Дори през юни пре-

саждането е подходя-
що. Когато купувате кле-
матис в контейнер и той 
е добре вкоренен, засаж-
дането му може да ста-
не от началото на април 
чак до средата на ноем-
ври. Добре вкорененото 
растение ще познаете по 
това, че когато го изва-
дите от саксията, в която 
се продава, то е с добре 
развити корени. Засаж-
дането става, без да на-
рушавате целостта им, в 
достатъчно голяма дуп-
ка. Полейте обилно вед-
нага след засаждането. 
Не забравяйте и редов-
ното поливане до добро-
то вкореняване на рас-

тението.

И още
 Повечето клематиси 

на нашият пазар за внос-
ни. Клематисът обаче ни-
как не е капризен и обик-
новено е добре климати-
зиран и подходящ за ус-
ловията тук. Най-силни в 
производството и селек-
цията на нови сортове са 
специалистите в Полша.

Тъй като клематисите 
обикновено цъфтят през 
пролетта, месеците май 
и юни, и понякога имат 
вторичен цъфтеж през 
лятото, а през останало-
то време е отрупан само 
със зелени листа, добре 
е край него да се заса-
дят цветя и храсти, които 
да цъфтят по друго вре-
ме или имат ефектни лис-
та, както и вечнозелени 
растения, за да се постиг-
не целогодишен ефект в 
градината. 

Разнообразието от 
сортове клематиси е ог-
ромно. Размерите на 
цветовете варират от 2,5 
см до 25 см. Обикновено 
баграта или наситеност-
та на цветовете претър-
пява промяна в периода 
на цъфтеж. Бива по-бле-
да и по-наситена, в зави-
симост от сорта и изло-
жението, на което расте 
клематисът. 

Виждате ли по гради-
ните едно малко оранже-
во слънчице? Това е не-
венът – тъй познат и по-
лезен. Той не бива да се 
бърка с подобния на не-
го тагетес или турта. Не-
венът прилича на оран-
жева маргаритка, но не 
е. Освен това той пома-
га на хората.

Може да си го отгле-
даме за направата на ло-
сиони, балсами и мехле-
ми. А най-вече за кра-
сота. Невенът е проти-
вовъзпалителен и анти-
септичен. Той успокоява, 
лекува и регенерира ко-
жата. Ще откриете екс-
тракта от невен в скъпи 
козметични продукти, 
но бихте могли и сами 
да си направите такива 
на много по-ниска цена. 
Но първо да поговорим 
за отглеждането на не-
вен във вашия двор или 
на балкона.

Засаждане:
Невенът е лесен за от-

глеждане дори за начи-
наещите. Въобще не е 
придирчив и се адапти-
ра върху различни поч-
ви и светлинни условия, 
макар че, както повече-
то растения, ще получи-
те най-доброто от него, 
засаждайки го в богата 
рохка почва и оставяй-
ки го добре огрят. Тех-
нически той е многого-
дишно растение, което в 
мек климат може да бъде 

перманентно градинско 
цвете. Все пак не оцеля-
ва в екстремни студове и 
жеги. По принцип се са-
мозасява целогодишно.

Справя се много до-
бре, когато е посаден от 
семе директно в почва-
та. Затова най-добре си 
купете семена. Отначало 
може да ги посеете в сак-
сийки и да ги пресадите, 
когато са 10-12 см висо-
ки. Невенът не е точно 
любимец на паразитите, 
но все пак понякога го 
сполетяват такива, осо-

бено като е малък. Мо-
же би ако са на разсад 
ще оцелеят по-лесно, а 
няма да има и шок от пре-
саждането за самите рас-
тения.

 кога да го засадим: 
почти по всяко време - 
от ранна пролет до ран-
но лято. Не обича много 
жегите, затова по-рано е 
по-добре.

къде: не е придирчив 
към почвата, но все пак 
подберете добре огрято 
място.

на каква дълбочина: 
на около 0,5 см.

на какво разстоя-
ние: около 20-30 см.

вода: невенът се нуж-
дае от редовно напоява-
не.

торене: реално ня-
ма нужда от торене, но 
ако имате хубав компост, 
можете да разпръснете 
малко около растенията.

събиране: За да съ-
берете цветята с ме-
дицински цели, берете 
ги, когато са разтворе-
ни цветовете и са в пи-
ка си. Не се тревожете, 
че ще наберете прека-
лено много. Обирането 
на цветовете ги стиму-
лира да пускат още цве-
тове. Необирането им е 
това, което ги кара да 
образуват семена и да 
се затварят. 

Изсушете ги с цвета 
надолу, не срещу ди-
ректна светлина. Кога-
то са достатъчно сухи и 
се чупят, съберете лис-
тенцата и ги сложете в 
буркан.

саксии: невенът се 
справя добре и гледан в 
саксия. Опитайте с гър-
нета или кутии. Чувства 
се добре и в самонапоя-
ващ се контейнер.

И накрая - невенът е 
ядлив. Няма невероятен 
вкус, но е приятна до-
бавка към салатите. Су-
шените листа приличат 
на шафран и може да се 
използва при готвенето 
и за оцветяване на хра-
ната.
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реалности на Балканите

Моят „прекрасен” град Открито Макрон 
ни би шута

Турция бавно се от-
лепя от западния геопо-
литически кораб. Това 
рязко вдига българска-
та геополитическа це-
на, но може и да ни изи-
грае много лоша шега.

Старите баланси са 
разрушени, новите не 
са изградени, а по сре-
дата е пропаст. Турция 
се изживява като самос-
тоятелен елемент на си-
ла и постигна успехи. 
Нейните интереси са 
на Балканите, в Кавказ, 
Сирия и Северен Ирак.

На Балканите Тур-
ция, независимо кой уп-
равлява в Анкара, под-
държа ислямска дъга от 
Босна през Родопите и 
Северна Гърция, която 
буквално прерязва на 
две полуострова.

На Балканите Турция 
залага на дългосроч-
ни политики - засилва-
не на мюсюлманските 
малцинства (тя напри-

мер инвестира страш-
но много в Босна - в 
инфраструктура, пъти-
ща). За албанците има 
"битка" между регио-
налния геополитиче-
ски хегемон Турция и 
глобалния - САЩ. Ал-
банците са най-бързо 
растящата демограф-
ска маса на Балканите 
в момент, когато сла-
вяните и гърците са 
влезли в демографска 
спирала надолу. Зато-
ва, който контроли-
ра албанците, контро-
лира Македония, Сър-
бия, Албания и инди-
ректно България. Гра-
ницата на албанския 
етнически лимес в мо-
мента се намира само 
на 40 км от западната 
ни граница, а някога е 
била на 300 км.

Град като Струга, къ-
дето са творили братя 
Миладинови, в момен-
та е албански, с албан-

ски кметове и населени 
с албанци села наоколо.

Охрид, другата наша 
гордост, в момента е об-
кръжен от север и от за-
пад с албански села. Ал-
банците имат добре ор-
ганизирана миграция в 
Гърция. Не трябва да се 
забравя и изключител-
но мощната албанска 
мафия, която контро-
лира пътя на наркоти-
ка. А това е мощен ре-
сурс на бързооборотни 
пари.

Турция залага на ал-
банския експанзиони-
зъм така, както и в къс-
ната Османска импе-
рия. Едно от български-
те въстания - в Ниш, е 
потушено от албански 
наказателни отряди. Те 
са направили пирами-
дата от черепи в Ниш.

В България има два 
района, които вече са 
етнически обособени - 
Делиормана и Родопи-

те. Освен това в нашия 
регион с пълна пара 
върви сблъсъкът между 
англосаксонския свят и 
Русия.

Англосаксонците ви-
наги имат особена тех-
нология за контрол на 
света. Докато руският 
подход е масово кон-
тролиране на някаква 
територия, което озна-
чава огромен разход на 
сили и средства за "ци-
вилизоване" на тази те-
ритория. Само сравне-
те Узбекистан,  Таджи-
кистан и Афганистан. 
Разликата в цивилиза-
ционното ниво е коло-
сална, защото "лоши-
те" руски колонизато-
ри създадоха болници 
и училища, писмен език 
в тези две бивши съвет-
ски републики. Англо-
саксонците не дейст-
ват по този начин. Те 
създават точки на при-
съствие и контролира-

на клиентела около тях.
В последно време 

Русия претърпя теж-
ки геополитически по-
ражения не само в Ук-
райна. Русия беше из-
хвърлена от Черно мо-
ре, с последните съби-
тия - и от Македония. 
Единствените й опити в 
момента са да задържи 
своето влияние в Сър-
бия. Но въпросът е до-
кога. За Сърбия, коя-
то бе бомбардирана 
от НАТО, е въпрос на 
време да мине от дру-
гата страна.

Освен традиционни-
те играчи Русия, Тур-
ция и САЩ на Балкани-
те в последно време се 
изявява и друг глоба-
лен играч – Китай.

За Пекин Балкани-
те са вход към Евро-
па. Америка се опитва 
да пререже китайско-
то развитие по море, 
но Поднебесната им-
перия отвръща с опит 
за изграждане на сухо-
пътно трасе за своите 

стоки по древния Път 
на коприната. Амери-
ка гледа на Европа като 
на запазено свое лов-
но поле.

Анализаторите, кои-
то преди пламенно са 
ни обяснявали колко 
лош проект е АЕЦ "Бе-
лене", сега със същия 
плам ще ни обясняват 
колко е мъдро решени-
ето на правителството 
да го строи.

Сега се реализира 
"Турски поток", но пре-
зидентът Ердоган е дал 
да се разбере, че от не-
го газ към Гърция ня-
ма да тече. Можело да 
има малко "ручейче" 
към България.

Българската полити-
ческа каста не носи ни-
каква отговорност за 
поведението си - руски-
ят газ ще ни бъде пре-
доставян като турски 
със съответната над-
ценка. Преди години 
ние продавахме руски 
газ на Турция.

Проф. иво ХрисТоВ

Още със създаването на ЕС 
кандидатите за световно гос-
подство започнаха да рабо-
тят срещу него. Те не искаха да 
имат конкурент, който обединя-
ва над 500 милиона население и 
една от най-мощните икономи-
ки в света. С помощта на пари-
те и съдействието на предста-
вителите на наднационалния 
капитал те бързо овладяха ЕС 
и започнаха да налагат своите 
виждания и интереси там. Пол 
Крейг Робърт открито заяви на 
журналистите: "Неолибералната 
система чрез финансови маши-
нации ограбва страни-
те. Сега Испания и Есто-
ния. След тях на дневен 
ред са Италия, Португа-
лия." Ние сме свидетели 
на това ограбване с по-
мощта на нашите управ-
ници. Учудват се управ-
ниците в Европа, че бъл-
гарите са настроени от-
рицателно както към ЕС, 
така и към НАТО. Те ни 
имат за аборигени. На-
ставляват ни и ни налагат своите 
разбирания и интереси. А бъл-
гаринът е един от най-просве-
тените в света. Той знае и може 
да се справя, ако не са постоян-
ните пречки и забрани от стра-
на на ЕС и САЩ.  По техни на-
реждания затворихме 3-и и 4-и 
блок на АЕЦ, които можеше да 
работят още много години. От-
хвърлихме по тяхно нареждане 
два енергообекта - АЕЦ "Белене" 
и "Южен поток", и от разпреде-
лителен център на енергия ста-
нахме просяци. Унищожихме си 
земеделието. От страна, която 
е създавала и обучавала  други 
страни как да произвеждат зе-
ленчуци,  се превърнахме в те-
хни вносители. Унищожихме ар-
мията си по нареждане от НА-
ТО.  Също и икономиката. Мла-
дите хора заминаха на работа в 
други страни. Непрекъснато по 

нареждане от ЕС губим сувере-
нитета си по различни направ-
ления. На практика се превръ-
щаме в робска страна. 

Как вие, уважаеми читатели, 
разбирате изказването на пре-
зидента на Франция Макрон: 
"Така е, Бойко - ще вървят на-
пред европейските държави, 
които искат бързи реформи. Не 
можем да спрем и да изчакваме 
страните, които се движат с мал-
ки крачки и ги правят в послед-
ния възможен момент." Аз лич-
но го разбирам така:  „Ограби-
хме ви и повече нищо не можем 

да вземем, затова ще останете в 
периферията на ЕС, за да не ни 
пречите, и от време на време 
ще ви отпускаме по някое ев-
ро, колкото да можете да пре-
живявате.” Как виждате своето 
бъдеще, българи?  Интелиген-
цията намери своите ниши и се 
"ската". Простолюдието водеше 
битка за съществуване и не се 
интересуваше от бъдещето. С 
машинации и най-вече с помо-
щта на циганското население, 
на което плащаха по 20, 30 лв., 
се печелеха изборите и под ръ-
ководството на чужди послани-
ци  държавата бе доведена до 
този хал. Късно е, но не е без-
надеждно в последните мину-
ти народът да се осъзнае и да 
се вдигне на битка за спасение 
на България и на себе си. 

о. р. капитан първи  ранг 
Христо ДжуроВ 

„Считано от 1 януари 2017 г. пакетът с ав-
тобусни линии от градския транспорт на Ям-
бол е възложен за изпълнение временно на 
превозвача „Юнион Ивкони“ ООД. За целта 
има издадено разрешение от областния уп-
равител. Мярката се налага поради обжал-
ване на процедурата за обществена поръч-
ка и липсата на сключен договор с класира-
ния на първо място участник.”

И така „временното” възложен за изпъл-
нение на  градския транспорт на Ямбол про-
дължава и досега. Фирмата е толкова неза-
менима, че се изчака няколко месеца браку-
вани столични автобуси да запълнят недос-
тига. Това се случи в най-студените месеци 
на годината – януари-март. През това вре-
ме работещите се грижеха за фигурата си и 
вървяха по няколко километра във виели-
ци, сняг и студ.

Дългоочакваните автобуси пристигнаха. 
Нищо, че не са според изискванията–прека-
лено  високи стълби, липсва къде да се хване 
пътникът. Даже и за младежи е трудно, аб-
сурдно за възрастни без чужда помощ. Инва-
лидите може да забравят за ползването им! 
За комфорта на пътуващите между седалки-
те (ако се доберат до тях, отново прекалено 
високи стълби) има масичка. Може да си пи-
еш кафенцето (ако си носиш), да се чукнеш 
за здраве, ако успееш да се изкачиш  до се-
далките и пр., и пр. 

Всичко изредено дотук е само ако имаш 
търпение да изчакаш 30-40 минути! След то-
ва си избираш от три автобуса, движещи се 
почти един след друг (с 2-3 минути толеранс).

Големият проблем е, че безхаберието на 
общината да направи ефективен градския 
транспорт докара хората до положение поч-
ти да се откажат да го ползват.

От друга страна, разписанията на автобус-
ните линии са най-търсената, но неоткрива-
ема информация. Ако не пътуваш редовно, 

няма как да разбереш кога ще благоволи да 
мине и дали няма да изтървеш влака напри-
мер. Да не говорим, че след 20 часа е шанс 
едно на хиляда да видиш движещ се автобус.

Повече от година се налага да пътувам 
ежедневно с трудно придвижващ се парт-
ньор, даже съм снимала в телефона си разпи-
санието на автобусните линии, които полз-
вам (докато ги имаше по спирките). Оказва 
се, че много пъти пропускат курс – даже и 
линиите, които превозват пътници до гара-
та! Е, има влак, ако не този, следващия ще 
хванат (въпреки че и влаковете, които ми-
нават през Ямбол,  вече са драстично раз-
редени). Налага се да чакаме почти час на 
спирките! Естествено кондукторите обират 
гнева на пътниците!

Всичко това са лични наблюдения и кон-
статации. Пътувам почти до последна спир-
ка и в разговори с кондуктори (които се сме-
нят твърде често) ми стана ясна причината 
за това. От февруари не са получавали за-
плати и напускат.

Няма ли кой да потърси отговорност за на-
рушаване на трудовите отношения със слу-
жителите на фирмата? 

„Областната управителка Таня Димитро-
ва  уреди „Юнион Ивкони“ с осем автобусни 
линии без конкурс. Регионален шеф на тази 
фирма е татко й Димитър Кръстев” четем в 
един материал от пресата - това ли е истин-
ската причина?

И още. Ямбол си има вече и комфортни 
павилиони  на спирките. Удобство - слизаш, 
купуваш си кафе, вестник, цигари, лотарийни 
билети или пускаш фиш за тотото и очакваш 
голямата печалба. Там ще те чака обслужва-
щата павилиона – работят по  11-12 часа. И 
там положението не е както трябва – шест 
дни от 6 до 17 часа работа  в това скромно 
пространство! А заплатата? Е, тя не е толкова 
важна,  при тази безработица в нашия град 
е лукс, каприз и претенция да искаш да е 
прилична. На някои от павилионите плащат 
процент от продажбата за деня – колко ли 
се пада за работещите?  

И с друго може да се похвали Ямбол, не 
само с „комфортните” автобуси и удобните 
павилиони на спирките.

 В центъра на града, на една от най-ожи-
вените улици - кръстовището на ул. „Раков-
ски” и „Преслав”, си имаме мраморен под-
лез! През него минаха за кратко пешеходци. 
След това стана…модерно поредно кафене.

Е, как да не се гордееш със своя роден 
град?! Не е ли прекрасен?

Таня кироВа
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ПЕТък, 15 юНи 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка /най-

доброто/
11:30 Рецепта за здраве
11:45 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

13:30 Малки истории
14:30 Трето полувреме
15:00 Египет - Уругвай, среща 

от Световното първен-
ство по футбол 

17:00 Трето полувреме
18:00 Мароко - Иран, среща от 

Световното първенство 
по футбол

20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме

21:00 Португалия - Испания, 
среща от Световното 
първенство по футбол

23:00 Трето полувреме
23:45 Дейвид Бауи: Пет ключо-

ви години 
0:45 Египет - Уругвай, среща 

от Световното първен-
ство по футбол

2:35 Мароко - Иран, среща от 
Световното първенство 
по футбол

4:30 Денят започва с Култура
5:45 Рецепта за здраве
6:00 Зелената линейка /най-

доброто/

съБоТа, 16 юНи 
7:00 Инуяша
7:25 Животни по пижами
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Резерват за розови пели-

кани
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас

12:30 Трето полувреме
13:00 Франция - Австралия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

15:00 Трето полувреме
16:00 Аржентина - Исландия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

18:00 Трето полувреме
18:30 Извън играта
19:00 Часовниковата кула в 

Мека
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:20 Трето полувреме
22:00 Хърватия - Нигерия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

0:00 Трето полувреме
0:45 Аржентина - Исландия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

2:35 Перу - Дания, среща от 
Световното първенство 
по футбол

4:40 В кадър
5:10 Часовниковата кула в 

Мека
6:00 Иде нашенската музика

НЕДЕля, 17 юНи  
7:00 Инуяша
7:25 Животни по пижами
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Легенда за Белия глиган
11:30 Клиника на третия етаж
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 Световното накратко

13:30 Децата на Балканите - с 
духовност в Европа

14:30 Трето полувреме
15:00 Коста Рика - Сърбия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

17:00 Трето полувреме
18:00 Германия - Мексико, 

среща от Световното 
първенство по футбол

20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Бразилия - Швейцария, 

среща от Световното 
първенство по футбол

23:00 Трето полувреме
23:45 Каталии
0:45 Коста Рика - Сърбия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

2:35 Германия - Мексико, 
среща от Световното 
първенство по футбол

4:30 Дойче Веле: Шифт
4:45 История.bg
5:45 Телепазарен прозорец

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

13:30 В неизвестност
14:30 Трето полувреме
15:00 Швеция - Република Ко-

рея, среща от Световно-
то първенство по футбол

17:00 Трето полувреме

18:00 Белгия - Панама, среща 
от Световното първен-
ство по футбол 

20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Тунис - Англия, среща от 

Световното първенство 
по футбол 

23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 3
0:40 Телепазарен прозорец 
0:55 Швеция - Република Ко-

рея, среща от Световно-
то първенство по футбол

2:45 Белгия - Панама, среща 
от Световното първен-
ство по футбол 

4:35 Въпрос на чест 3
5:30 Дойче веле: Шифт
5:45 Телепазарен прозорец 

ВТорНик, 19 юНи 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

13:30 В неизвестност
14:30 Трето полувреме
15:00 Колумбия - Япония, 

среща от Световното 
първенство по футбол

17:00 Трето полувреме
18:00 Полша - Сенегал, среща 

от Световното първен-
ство по футбол

20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Русия - Египет, среща от 

Световното първенство 
по футбол

23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 3
0:45 Телепазарен прозорец 
1:00 Колумбия - Япония, 

среща от Световното 
първенство по футбол

2:50 Полша - Сенегал, среща 
от Световното първен-
ство по футбол

4:40 Въпрос на чест 3
5:45 Телепазарен прозорец 

сряДа, 20 юНи 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

13:30 В неизвестност
14:30 Трето полувреме
15:00 Португалия - Мароко, 

среща от Световното 
първенство по футбол

17:00 Трето полувреме
18:00 Уругвай - Саудитска Ара-

бия, среща от Световно-
то първенство по футбол

20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Иран - Испания, среща от 

Световното първенство 
по футбол

23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 3
0:45 Телепазарен прозорец 
1:00 Португалия - Мароко, 

среща от Световното 

първенство по футбол
2:50 Уругвай - Саудитска Ара-

бия, среща от Световно-
то първенство по футбол

4:40 Въпрос на чест 3
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧЕТВърТък, 21 юНи 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

13:30 В неизвестност
14:30 Трето полувреме
15:00 Дания - Австралия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

17:00 Трето полувреме
18:00 Франция - Перу, среща 

от Световното първен-
ство по футбол

20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Аржентина - Хърватия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 3
0:45 Телепазарен прозорец 
1:00 Дания - Австралия, 

среща от Световното 
първенство по футбол

2:50 Франция - Перу, среща 
от Световното първен-
ство по футбол

4:40 Въпрос на чест 3
5:45 Телепазарен прозорец 

ПЕТък, 15 юНи 
06:00 Зазвънели медни звънци
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите 
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Под морските вълни
09:00 По света и у нас
09:15 Непотребното вълшебно
10:15 Местно време
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Знаете ли...
15:40 Япония днес
16:00 Славеите на Надка Кара-

джова
16:30 Пътешествия 
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 История.bg
19:05 Призвание - актриса /

Гинка Станчева/
20:00 По света и у нас
20:30 Време за губене
21:00 Милчо Левиев и “Акус-

тична версия”
22:35 Великият Гетсби
00:05 Туристически маршрути
00:35 Местно време: Без бари-

ери
01:05 История.bg
02:05 Време за губене
02:35 Непотребното вълшебно
03:35 Непозната земя 
04:05 Часът на зрителите 
04:35 Призвание - актриса /

Гинка Станчева/
05:30 Туристически маршрути

съБоТа, 16 юНи 
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Пътешествия
07:00 Сафарито на Скаут
07:50 Пиксел Пинки 2
08:15 Сийбърт
08:30 Децата.com
09:00 Пътеводител БГ
09:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

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

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

България
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Великият Гетсби
15:30 Слънце се слега да зайде
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Хрътката 2 
18:25 Светлина в безкрая
18:35 Гласове в гримьорната 

на Чочо
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 По-голям от живота
22:15 Добър ден с БНТ 2
23:15 Хрътката 2 
00:10 Абсурдите с БНТ 2
00:40 Пътувай с БНТ 2
01:10 Ленти и документи: “Съ-

блазни и въздържание”
02:15 Братът на бай Ганя Бал-

кански
04:00 Рецепта за култура 
05:00 Ай да идем 
05:30 Великото сбогуване

НЕДЕля, 17 юНи 
06:05 Вкусни изкушения
06:30 Световните градове на 

България
07:00 Сафарито на Скаут
07:45 Пиксел Пинки 2
08:35 Животни по пижами
09:00 Неделна литургия
10:30 Български уроци – аз уча 

български 
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем 
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 По-голям от живота
15:30 50 години Академия за 

музикално, танцово и 
изобразително изкуство 
- Пловдив

17:05 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:35 Хрътката 2 
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Днес и утре
19:30 На опера с БНТ 2: “Труба-

дур”
20:00 По света и нас
20:30 Акушерката
22:25 Добър ден с БНТ 2
23:25 Хрътката 2 
00:20 Пътувай с БНТ 2: Етно
00:50 Акушерката
02:45 Духът на Паганини
04:00 Библиотеката
05:00 Ай да идем 
05:30 Децата.com

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи
6:00 Бисери от Македония: 

„Тодорини очи“
6:30 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Денят започва с Култура

8:45 Европа днес
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци – на-

родни танци, песни и 
обичаи 

11:15 Пред олтара на операта
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Патриархат
13:30 Пътеводител БГ 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Многоликата Япония: 

Земята е само една
15:30 Рецепта за култура 
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 Едно голямо семейство 3
19:00 Умно село
20:00 По света и у нас
20:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
21:00 Арсеник и стара дантела
22:30 Световните градове на 

България
23:00 Ленти и документи: 

„Чехов на Сънински - 10 
години на сцена“

23:40 Днес и утре
0:10 Местно време: Без бари-

ери
0:40 Патриархат
1:40 Пред олтара на операта 
2:10 Добро утро с БНТ 2
3:10 Непозната земя 
3:40 Часът на зрителите
4:10 Слънце се слега да зайде
5:35 Днес и утре

ВТорНик, 19 юНи 
6:05 Легенди за цар Иван 

Шишман
6:35 Непозната земя
7:05 Часът на зрителите 
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Многоликата Япония: 

Земята е само една
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Пътеводител БГ
11:15 България от край до 

край 2
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Патриархат
13:30 Опознай България 
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Евроновини: В бъдещето
15:35 Едно голямо семейство 3
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време
18:00 Капри
19:00 Жул Леви – живот в розо-

во
19:30 Чекръкчийството - из-

чезващо знание
20:00 По света и у нас
20:30 Часът на зрителите
21:00 Лудвиг ван Бетовен:
22:25 Ленти и документи
0:00 Днес и утре
0:30 Местно време
1:00 Патриархат
2:00 България от край до 

край 2
2:30 Добро утро с БНТ 2
3:30 Непозната земя
4:00 Часът на зрителите
4:25 Европа днес
4:35 Америка днес
5:30 Днес и утре

сряДа, 20 юНи 
6:00 Песен моя, рано моя
6:30 Непозната земя 
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Евроновини: Поколени-

ето на новото хилядоле-
тие

9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време 
10:45 Опознай България 
11:15 България от край до 

край 2
11:45 Европейски маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:25 Български уроци – аз уча 

български 
13:50 5 минути София
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Светлина в безкрая
15:30 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време
18:00 Капри
18:55 Япония днес
19:05 Асен във времето    /85 г. 

от рождението на режи-
сьора Асен Траянов/

20:00 По света и у нас
20:30 Абсурдите с БНТ 2
21:00 Арсеник и стара дантела
22:25 Европейски награди за 

българска архитектура 
VIZAR 2018

23:25 Ленти и документи: „Рок 
– среща 81“

0:00 Изкуството на 21 век
0:30 Местно време
1:00 Америка днес
2:00 България от край до 

край 2

2:30 Добро утро с БНТ 2
3:30 Непозната земя 
4:00 Часът на зрителите 
4:30 Жул Леви – живот в розо-

во
5:00 Чекръкчийството
5:30 Изкуството на 21 век

ЧЕТВърТък, 21 юНи 
6:00 Детелини
6:30 Непозната земя 
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Светлина в безкрая
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци 
11:10 Моят дом
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:30 Български уроци
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Япония днес
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време
18:00 Лятото свършва през 

юни
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Телетуризъм
19:10 Цариградски разговори 

с Тончо Жечев
20:00 По света и у нас
20:30 Пътешествия
21:00 Рецепта за култура 
22:00 Жива плът
23:40 Япония на фокус
23:55 Изкуството на 21 век
0:25 Местно време
0:55 Жива плът
2:35 Добро утро с БНТ 2
3:35 Непозната земя 
4:05 Часът на зрителите 

ПЕТък, 15 юНи 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Зелената линейка 
11:30 Рецепта за здраве
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Референдум
13:30 Моето куче-спасител
13:45 Непотребното вълшебно
14:50 Културни адреси: София, 

Европа
15:15 Зелената линейка 
16:15 Рецепта за здраве
16:30 Време за губене 
17:00 Извън играта
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 Часът на зрителите  
18:30 Две ръце на масата 3
19:00 България от край до 

край 3
19:30 Малки истории
19:45 Кормчията
20:00 По света и у нас
20:30 Равновесие
22:45 Абсурдите с БНТ 2
23:15 Бразди 
23:45 Открито с Валя Ахчиева
00:15 Непозната земя
00:45 Границата на нашите 

мечти
02:00 Пътувай с БНТ 2
02:30 Местно време: Без бари-

ери
03:00 Две ръце на масата 3
03:30 Езера край морския бряг
04:00 Съвременници 2: “Стран-

ник в лазура”

04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории

съБоТа, 16 юНи 
06:00 Време за губене 
06:30 Зелената линейка 
07:30 Пътувай с БНТ 2
08:00 Ай да идем 
08:30 Български уроци – аз уча 

български 
09:00 Съвременници 2: “Стран-

ник в лазура”
09:30 Непозната земя
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 “Тихият беглец”
14:15 Време за губене 
14:45 Ламята
16:00 На опера с БНТ 2: “Любо-

вен еликсир” от Донице-
ти

16:30 Денят започва с Георги 
Любенов

18:15 Състезателката
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Легендата “Щурците” 
22:05 Кецове
23:55 20 години “Мери Бойс 

Бенд”
01:15 Рецепта за култура 
02:15 Часът на зрителите
02:45 България от край до 

край 3
03:15 Непотребното вълшебно
04:15 Знаете ли, че...
04:30 Абсурдите с БНТ 2
05:00 Открито с Валя Ахчиева

05:30 Непозната земя
НЕДЕля, 17 юНи 

06:00 Европейски маршрути
06:15 65 години “Национално 

училище за танцово из-
куство - София”

07:30 Опознай България
08:00 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

08:30 Децата.com
09:00 България от край до 

край 3
09:30 Културни адреси: София, 

Европа
10:05 Иде нашенската музика
11:05 Десницата на Свети Иван
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 “Два диоптъра далеко-

гледство”
14:25 5 минути София
14:30 Извън играта
15:00 Ретро спорт
16:00 Бразди 
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:15 Афиш
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Концерт на Тумбаито и 

Калин Вельов
21:50 Авантаж
00:05 Афиш
00:20 Извън играта
00:50 Ретро спорт
01:50 Иде нашенската музика
02:50 Границата на нашите 

мечти
04:05 Край Охридското езеро

04:30 Малки истории
05:30 Опознай България

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Кормчията
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 Ритъмът на сърцето
15:15 Здравето отблизо 
16:30 Време за губене 
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Местно време: Без бари-

ери
18:00 Човешка комедия
18:30 Отворени досиета 2
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 Монета във въздуха
20:00 По света и у нас
20:30 Черните лебеди
22:10 В кадър
22:40 Културни адреси: София, 

Европа
23:05 Един непатетичен човек 

– Симеон Пиронков
23:30 Извън играта
0:00 Часът на зрителите  
0:30 Отворени досиета 2
1:00 България от край до 

край 3
1:30 Местно време: Без бари-

ери
2:00 Десницата на Свети Иван
3:00 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

3:30 Време за губене 
4:00 Пътувай с БНТ 2
4:30 Денят започва с Култура
5:45 Афиш

ВТорНик, 19 юНи 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Ципокрилите насекоми – 

осите
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:30 Монета във въздуха
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

15:15 Здравето отблизо 
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Местно време
18:00 Атлас
18:30 Отворени досиета 2
19:00 На опера с БНТ 2: “Любо-

вен еликсир” от Донице-
ти

19:30 Малки истории
19:45 Шоколадовата къщичка
20:00 По света и у нас
20:30 Мера според мера: 1901
22:00 Енвер Измайлов трио
23:00 Притъмнее ли, значи е 

на разсъмване
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 Ай да идем 
0:30 Отворени досиета 2
1:00 Съвременници 2: “Стран-

ник в лазура”
1:30 Местно време
2:00 Малки истории
3:00 Иде нашенската музика

4:00 “Бързо, лесно, вкусно” 
представя: “Вкусната 
Европа”

4:30 Денят започва с Култура
5:45 Малки истории

сряДа, 20 юНи 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 Шоколадовата къщичка
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 Избери живота   /100 

години химически вой-
ски в България/

15:15 Здравето отблизо 
16:30 Време за губене 
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Местно време
18:00 Знаци по пътя
18:30 Отворени досиета 2
19:00 Съвременници 2: “Под-

вигът и другите обикно-
вени неща”

20:00 По света и у нас
20:30 Мера според мера: 1901 - 

1902
22:00 Любомир Дамянов в 

Полет
23:00 Непозната земя
23:30 История.bg
0:40 Отворени досиета 2
1:05 Време за губене 
1:35 Местно време
2:05 Енвер Измайлов трио
3:05 Съдби човешки
3:35 Ай да идем 
4:05 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

4:35 Денят започва с Култура
5:50 Малки истории

ЧЕТВърТък, 21 юНи 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо 
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:40 Европейски маршрути
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната 
Европа”

15:15 Здравето отблизо 
16:30 Ретро спорт
17:30 Местно време
18:00 Музикални следи
18:30 Отворени досиета 2
19:00 В кадър
19:30 Малки истории
19:45 Цезар
20:00 По света и у нас
20:30 Втори дубъл
21:00 Обещанието 2
21:55 Гала концерт на Русен-

ската филхармония
23:05 Силуети
23:30 Време за губене 
0:00 България от край до 

край 3
0:30 Отворени досиета 2
1:00 Абсурдите с БНТ 2
1:30 Местно време
2:00 Библиотеката
3:00 Бразди 
3:30 Притъмнее ли, значи е 

на разсъмване
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 15 юНи
06:00 „Трансформърс прайм”
06:30 „Тази сутрин”  
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п./ - 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Убежище от 

грехове”, еп. 17
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.3, еп. 24
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 23

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

риал, с.1, еп. 37
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 43

21:30 Премиера: „Страсти в 
Тоскана“ - сериал, с.4, 
eп.10

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия 

00:00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.4, еп.8

01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-
ал 

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

шоу 

04:30 „Времето лети” - сериал, 
с.3, еп. 75

05:30 „Аламинут“ 
съБоТа, 16 юНи

06:00 „Малкото пони: Приятел-
ството е магия”

07:00 „Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.5, еп. 2, 3 

08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Cool…T” - лайфстайл 

предаване с водещ Петя 
Дикова 

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия 

12:30 „Богатствата на Бълга-
рия“ - документална 
поредица

13:00 „Оттук до небесата“ - 
минисериал (Германия, 
част 1)

15:00 „Истински истории“
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“ 

- документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

19:30 bTV Репортерите - поре-
дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20:00 „Дяволът носи Прада” 
- комедия, драма (САЩ, 
2006), режисьор - Дей-
вид Франкел, актьори 
- Мерил Стрийп, Ан Хата-
уей, Стенли Тучи, Емили 
Блънт, Саймън Бейкър и 
др.

22:00 „Вълкът от Уолстрийт“ 
- криминален, драма 
(САЩ, 2013), режисьор - 

Терънс Уинтър, актьори 
- Матю Макконъхи, Роб 
Райнър, Джон Фавро, 
Кайл Чандлър, Жан Дю-
жарден, Джон Бернтал, 
Леонардо Ди Каприо, 
Джона Хил, Шей Уигам и 
др.

01:00 „Видението“ - трилър
02:30 bTV Репортерите /п./
02:50 „Мармалад” /п./ - токшоу
04:30 „Времето лети” - сериал, 

с.3, еп.76
05:30 „Аламинут“

НЕДЕля, 17 юНи
06:00 „Малкото пони: Приятел-

ството е магия”
07:00 „Като на кино“
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Търси се…” 
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия 
12:30 „Мястото БГ” - докумен-

тално предаване
13:00 „Оттук до небесата“ - 

минисериал (Германия, 
част 2)

15:00 „Дневникът на Бриджит 
Джоунс“ - комедия

17:00 „120 минути” 
19:30 bTV Репортерите 
20:00 „Сексът и градът” 
22:00 „Маската на властта” 
01:00 „Режисьорът Истуд: Нео-

чаквана история“ 
02:00 bTV Репортерите /п./
02:20 „Cool…T” /п./ - лайфстайл 

предаване 
03:10 „Търси се…” /п./ - токшоу 
04:30 „Времето лети” - сериал, 

с.3, еп.77
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи 
06:00 „Трансформърс прайм” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия

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

13:30 Премиера: „Убежище от 
грехове”  еп. 18

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.3, еп. 25

16:00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 24

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

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

риал, с.1, еп. 38
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 44

21:30 Премиера: „Страсти в 
Тоскана“ - сериал, с.4, 
яп.11

22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините
 00:00 „Под наблюдение”   еп.9
01:00 „Шест сестри”  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” 
04:30 „Времето лети” - сериал, 

с.3, еп. 78
05:30 „Лице в лице”  

ВТорНик, 19 юНи
06:00 „Трансформърс прайм” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед”  12:00 

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

13:30 Премиера: „Убежище от 
грехове”  еп. 19

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.3, еп. 26

16:00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 25

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 „Сърцето на града“ - се-
риал, с.1, еп. 39

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 45

21:30 Премиера: „Страсти в 
Тоскана“ - сериал, с.4, 
eп.12

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

 00:00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.4, еп.10

01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-
ал 

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

шоу
04:30 „Времето лети” - сериал, 

с.3, еп. 79
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

сряДа, 20 юНи
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Убежище от 

грехове” - сериал, с. 1, еп. 
20

15:00 Премиера: „Шест сестри” 
- сериал, с.3, еп. 27

16:00 Премиера: „Алиса в 
страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 26

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 „Сърцето на града“ - се-
риал, с.1, еп. 40

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 46

21:30 Премиера: „Страсти в 
Тоскана“ - сериал, с.4, 
eп.13

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

 00:00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.4, еп.11

01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-
ал 

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

шоу
04:30 „Времето лети” - сериал, 

с.3, еп. 80
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

ЧЕТВърТък, 21 юНи
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин” - информа-

ционно предаване 
09:30 „Преди обед” - токшоу 

с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

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

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Убежище от 

грехове”  еп. 21
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.3, еп. 28
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” - 
сериал, с.1, еп. 27

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“  еп. 41
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем” - сери-
ал, с. 2, еп. 47

21:30 Премиера: „Страсти в 
Тоскана“ - сериал, с.4, 
eп.14

22:30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно ток шоу

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Под наблюдение” - се-
риал, с.4, еп.12

01:00 „Шест сестри” /п./ - сери-
ал 

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

шоу
04:30 „Времето лети” - сериал, 

с.3, еп. 81

ПЕТък, 15 юНи
06:00 „Вътрешна сигурност” - 

с.6, еп.11
07:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7, еп.20
08:30 „Събудих се в Мексико”
10:30 „Спокойна нощ“ - драма
12:45 Премиера: „Вътрешна 

сигурност” , еп. 12
14:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7, еп.21
15:00 „Несправедливо обвине-

ние“ - криминален
16:45 „Къщата на езерото“ - 

драма
19:00 „Аз съм легенда” - фен-

тъзи, драма
21:00 10 000 години пр.н.е.” - 

приключенски, драма 
(САЩ, Нова Зеландия, 
2008), режисьор - Ро-
ланд Емерих, актьори 
- Камила Бел, Стивън 
Стрейт,Клиф Къртис, 
Джоуел Върджил, Афиф 
Бен Бадра и др.

23:15 „В земя на кръв и мед” 
- драма, романтичен 
(САЩ, 2011), режисьор 
- Анджелина Джоли, 
актьори - Зана Мариано-
вич, Горан Костич, Раде 
Шербеджия, Бранко 
Джурич, Никола Джурич-
ко, Горан Йевтич и др.

01:45 „Безушко и Двуушка“ 
- анимация (Германия, 
2013), сценарист - Клаус 
Баумгарт, режисьори - 
Графиня Майя Роткирх, 
Тил Швайгер

03:15 „Модна къща „Версаче“ 
- биографичен, драма 
(Канада, 2013), режисьор 
- Сара Шугърман, актьо-
ри - Ракел Уелч, Джина 
Гершон, Енрико Колан-
тони, Колм Феоре, Алекс 
Картър и др. 

съБоТа, 16 юНи
06:00 „Безушко и Двуушка“ 

- анимация (Германия, 
2013), сценарист - Клаус 
Баумгарт, режисьори - 
Графиня Майя Роткирх, 
Тил Швайгер

07:45 „Несправедливо обвине-
ние“ - криминален

09:30 „Прекият път към щасти-
ето” - драма

11:30 „Вечеря за идиоти“ 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Джей Роуч, актьори 
- Стив Карел, Пол Руд, 
Зак Галифанакис, Брус 
Гринууд, Луси Пънч, Рон 
Ливингстън и др.

13:45 „Как да разкараш гадже-
то за 10 дни”, романти-
чен

16:30 10 000 години пр.н.е.” - 
приключенски, драма 
(САЩ, Нова Зеландия, 
2008), режисьор - Ро-
ланд Емерих, актьори 
- Камила Бел, Стивън 
Стрейт,Клиф Къртис, 
Джоуел Върджил, Афиф 
Бен Бадра и др.

18:45 „Джон Кю“ - трилър, 
драма (САЩ, 2002), 
режисьор - Ник Касави-
тис, актьори - Дензел 
Уошингтън, Робърт Дю-
вал, Джеймс Уудс, Ким-
бърли Елис, Рон Анабел 
и др.

21:00 „Мобилна връзка” - три-
лър (САЩ, 2004), режи-
сьор - Дейвид Елис, ак-
тьори - Ким Бейсинджър, 
Джейсън Стейтъм, Крис 
Евънс, Уилям Мейси, 
Ерик Олсън и др.

23:00 Cinema X: „Кошмари на 
Елм Стрийт” - трилър

01:00 „В земя на кръв и мед” - 
драма

03:30 „Къщата на езерото“ - 
драма, романтичен 

НЕДЕля, 17 юНи
06:00 „Модна къща „Версаче“ - 

биографичен
08:00 „Елхички: Лапички, кока-

ли и рок енд рол” 
09:45 „Тайни“ - трилър (Канада, 

2014) 
11:30 „Безушко и Двуушка“ - 

анимация 
13:00 „Къщата на езерото“ - 

драма
15:15 „Мобилна връзка” - три-

лър
17:15 „Аз съм легенда” - фен-

тъзи, драма (САЩ, 2007), 
режисьор - Франсис 
Лорънс, а актьори - Уил 
Смит, Алис Брага, Чарли 
Тан, Сали Ричардсън - 
Уитфилд, Уилоу Смит, 
Даш Михок и др.

19:15 „Фантастичната четворка 
и Сребърният сърфис“ 

21:00 „Стрелецът” - екшън, 
драма, криминален (Ис-
пания, Великобритания, 
2015), режисьор - Пиер 
Морел, актьори - Шон 
Пен, Жасмин Тринка, 
Хавиер Бардем, Рей 
Уинстън, Марк Райлънс, 
Идрис Елба и др.

23:30 „Под един покрив“ - три-
лър (САЩ, 2015), режи-
сьор - Уилям Монахан, 
актьори - Оскар Айзък, 
Марк Уолбърг, Гарет 
Хедлънд, Мат Джоунс, 
Фран Кранц и др.

01:30 „Несправедливо обви-
нение“ - криминален, 
мистерия, трилър (Кана-
да, САЩ, 2012), режисьор 
- Джим Донован, актьори 
- Мари Авгеропулос, 
Кристина Кокс, Каспър 
Ван Диен, Дани Бланко 
Хол, Дейниъл Райндрес - 
Кей и др.

03:15 „Кошмари на Елм 
Стрийт” - трилър 

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи
06:00 „Вътрешна сигурност” - 

сериал, с.6
07:15 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7
08:30 10 000 години пр.н.е.” - 

приключенски, драма
11:00 „Ризоли и Айлс”, еп. 1,2
13:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7, еп.22
14:00 „Безушко и Двуушка“ 

- анимация (Германия, 
2013), сценарист - Клаус 
Баумгарт, режисьори - 
Графиня Майя Роткирх, 
Тил Швайгер

15:15 „Тайни“ - трилър (Канада, 
2014)

17:00 „Мелодия за една нощ“ 
- романтичен (Канада, 
2007), режисьор - Дейвид 
Уийвър, актьори - Лора 
Лейтън, Антонио Купо, 
Ели Харви и др.

18:45 „Мобилна връзка” - три-
лър (САЩ, 2004), режи-
сьор - Дейвид Елис, ак-
тьори - Ким Бейсинджър, 
Джейсън Стейтъм, Крис 
Евънс, Уилям Мейси, 
Ерик Олсън и др.

21:00 Премиера: „Любовната 
квартира“ - трилър ( Бел-
гия, САЩ, 2014 ), режи-
сьор - Ерик Ван Лой, ак-
тьори - Уентуърт Милър, 
Рона Митра, Карл Ърбън, 
Джеймс Марсдън, 
Рейчъл Тейлър, Исабел 
Лукас, Ерик Стоунстрит и 
др.

23:15 „Психотерапевт“, драма 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Джонас Пейт, актьори 
- Кевин Спейси, Джо Ну-
нез, Марк Уебър и др.

01:15 „Ризоли и Айлс” - сериал, 
с.6

03:15 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.7

ВТорНик, 19 юНи
06:00 „Ризоли и Айлс” - сериал, 

с.6
08:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7
09:30 „Мобилна връзка” - три-

лър 
11:45 „Ризоли и Айлс” - сериал, 

с.61, еп. 3,4
13:45 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.8, еп.1
14:45 „Опасен копнеж“ - 

трилър (Канада, 2016), 
режисьор - Пол Шапиро, 
актьори - Линдзи Хартли, 
Палома Квиатковски, 
Дан Пейн, Джедайда 
Гудакр и др.

16:30 „Психотерапевт“, драма 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Джонас Пейт, актьори 
- Кевин Спейси, Джо Ну-
нез, Марк Уебър и др.

18:45 10 000 години пр.н.е.” - 
приключенски, драма 
(САЩ, Нова Зеландия, 
2008), режисьор - Ро-
ланд Емерих, актьори 
- Камила Бел, Стивън 
Стрейт,Клиф Къртис, 
Джоуел Върджил, Афиф 
Бен Бадра и др.

21:00 „Оглупели от любов”, 
драма, романтичен, 
САЩ, 2011 г., режисьор 
- Глен Фикара, Джон 
Рекуа, актьори - Стив 
Карел, Райън Гослинг, 
Ема Стоун, Джулиан Мур, 
Аналей Типтън

23:30 „Нова в града”,драма, ро-
мантичен (САЩ, Канада, 
2013), режисьор - Джонас 
Елмер, актьори - Рене 
Зелуегер, Хари Коник 
младши, Дж. К. Симсън, 
Сиобан Фелън и др.

01:30 „Ризоли и Айлс” - сериал, 
с.6

03:30 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.8

сряДа, 20 юНи
06:00 „Ризоли и Айлс” 
08:00 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.7
09:30 „Оглупели от любов”
12:15 „Ризоли и Айлс” - сериал, 

с.61, еп. 5,6
14:15 „Дневниците на вампи-

ра” - сериал, с.8, еп.2
15:15 „Мелодия за една нощ“ 

- романтичен (Канада, 
2007), режисьор - Дейвид 
Уийвър, актьори - Лора 
Лейтън, Антонио Купо, 
Ели Харви и др.

17:00 „Несправедливо обви-
нение“ - криминален, 
мистерия, трилър (Кана-
да, САЩ, 2012), режисьор 
- Джим Донован, актьори 
- Мари Авгеропулос, 
Кристина Кокс, Каспър 
Ван Диен, Дани Бланко 
Хол, Дейниъл Райндрес - 
Кей и др.

19:00 „Нова в града”,драма, ро-
мантичен (САЩ, Канада, 
2013), режисьор - Джонас 
Елмер, актьори - Рене 
Зелуегер, Хари Коник 
младши, Дж. К. Симсън, 
Сиобан Фелън и др.

21:00 „Аватар“ - екшън, 
трилър, фантастика 
(САЩ, 2009.), режисьор 
- Джеймс Камерън, 
актьори - Сам Уортинг-
тън, Джовани Рибизи, 
Сигорни Уивър, Мишел 
Родригес, Зоуи Салдана, 
Стивън Ланг и др.

00:00 „И се роди звезда” (Ита-
лия, 2012), режисьор - 
Лучио Пелегрини, актьо-
ри - Лучиана Литизето, 
Роко Папалео, Пиетро 
Кастелито и др.

01:45 „Ризоли и Айлс” - сериал, 
с.6

03:45 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.8

ЧЕТВърТък, 21 юНи
06:00 „Ризоли и Айлс” - сериал, 

с.6
08:30 „Аватар“ - екшън, 

трилър, фантастика 
(САЩ, 2009.), режисьор 
- Джеймс Камерън, 
актьори - Сам Уортинг-
тън, Джовани Рибизи, 
Сигорни Уивър, Мишел 
Родригес, Зоуи Салдана, 
Стивън Ланг и др.

11:45 „Ризоли и Айлс” - сериал, 
с.61, еп. 7,8

13:45 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.8, еп.3

14:45 „И се роди звезда” (Ита-
лия, 2012), режисьор - 
Лучио Пелегрини, актьо-
ри - Лучиана Литизето, 
Роко Папалео, Пиетро 
Кастелито и др.

16:30 „Опасен копнеж“ - 
трилър (Канада, 2016), 
режисьор - Пол Шапиро, 
актьори - Линдзи Хартли, 
Палома Квиатковски, 
Дан Пейн, Джедайда 
Гудакр и др.

18:30 „Оглупели от любов”
21:00 „Прецаканите” - драма, 

екшън, криминален 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Силван Уайт, актьори - 
Идрис Елба, Зоуи Салда-
на, Джефри Дийн Морган 
и др.

23:00 „Изчезването” - трилър, 
психо (САЩ, 1993), режи-
сьор - Жорж Слюицер, 
актьори - Кийфър Съ-
дърланд, Сандра Бълок, 
Джеф Бриджис, Нанси 
Травис и др.

01:15 „Ризоли и Айлс” - сериал, 
с.6

03:15 „Дневниците на вампи-
ра” - сериал, с.8

ПЕТък, 15 юНи
06:00 „Загадките на Лора” , с.2
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Шегаджии” , с.4
09:00 „Шоуто на Слави” 
10:00 „Пингвините от Мадагас-

кар” - анимация, комедия 
(САЩ, 2014), сценаристи - 
Джон Абъд, Ерик Дарнел, 
Том МакГрат, Майкъл 
Котън, режисьор - Сай-
мън Дж. Смит

12:00 „Модерно семейство“ 
12:30 „Щурите съседи” 
14:00 „Без пукната пара“ 
15:00 „Стъпка по стъпка“ 
16:00 „Приятели“ 
17:00 „Играчи” 
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“ , с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ , с.7
21:00 „Приятели“ , с.8
22:00 „ Без пукната пара” , с.4
23:00 Премиера: „Модерно 

семейство” , с.19,20
00:00 „Пингвините от Мадагас-

кар” - анимация, комедия 
(САЩ, 2014), сценаристи - 
Джон Абъд, Ерик Дарнел, 
Том МакГрат, Майкъл 
Котън, режисьор - Сай-
мън Дж. Смит

02:00 „Загадките на Лора“ 
03:00 „Шегаджии“ 
04:00 „Модерно семейство” 
05:00 „Загадките на Лора“ 

съБоТа, 16 юНи
06:00 „Загадките на Лора” , с.2
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ , с.5
08:00 „Барът” , с.4
09:00 „Клуб „Веселие” , с.6
10:00 „Сърдити старчета” - ко-

медия (САЩ, 1993), ре-
жисьор - Доналд Петри, 
актьори - Джак Лемън, 
Уолтър Матау, Ан - Мар-
гарет, Бърджис Мередит, 
Дарил Хана, Кевин Полак 
и др.

12:00 „Стъпка по стъпка“ 
14:00 „Приятели“ 
16:00 „Моето семейство“ 
17:30 „Щурите съседи“ 
20:30 „Полицейска академия 

3: Отново в Академията“ 
- екшън, комедия ( САЩ, 
1986), режисьор - Джери 
Перис, актьори - Стив 
Гутенберг, Буба Смит, 
Дейвид Граф, Майкъл 
Уинслоу, Марион Рамзи, 
Лесли Истърбрук и др.

22:30 „Фитнес Тони” 
23:30 „Двама мъже и полови-

на” 
00:30 „Теория за големия 

взрив” 
01:00 „Клуб „Веселие” 
02:00 „Загадките на Лора“ 
03:00 „Барът“ 
04:00 „Двама мъже и полови-

на” 
05:00 „Фитнес Тони“ 

НЕДЕля, 17 юНи
06:00 „Загадките на Лора” , с.2
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ , с.5
08:00 „Барът” , с.4
09:00 „Клуб „Веселие” , с.6
10:00 „Полицейска академия 

3: Отново в Академията“ 
- екшън, комедия ( САЩ, 
1986), режисьор - Джери 
Перис, актьори - Стив 
Гутенберг, Буба Смит, 
Дейвид Граф, Майкъл 
Уинслоу, Марион Рамзи, 
Лесли Истърбрук и др.

12:00 „Стъпка по стъпка“ 
14:00 „Приятели“ 
16:00 „Моето семейство“ 
17:30 „Щурите съседи“ 
20:30 „Сърдити старчета” - ко-

медия (САЩ, 1993), ре-
жисьор - Доналд Петри, 
актьори - Джак Лемън, 
Уолтър Матау, Ан - Мар-
гарет, Бърджис Мередит, 
Дарил Хана, Кевин Полак 
и др.

22:30 „Фитнес Тони” 
00:00 „Двама мъже и полови-

на” 
01:00 „Клуб „Веселие” 
02:00 „Загадките на Лора“ 
03:00 „Барът“ 
04:00 „Двама мъже и полови-

на” 
05:00 „Фитнес Тони“ 

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи 
06:00 „Загадките на Лора” 
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.4
09:00 „Играчи” - сериал 
10:00 „Започни отново” - 

драма, романтичен, 
музикален (САЩ ,2013), 
режисьор - Джон Карни, 
актьори - Кийра Найтли, 
Джеймс Корден, Марк 
Ръфало, Хейли Стейн-
филд , Адам Левин, Кат-
рин Кийнър и др.

12:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

12:30 „Щурите съседи” 
14:00 „Без пукната пара“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“ -
20:00 „Стъпка по стъпка“
21:00 „Приятели“ - сериал, с.9
22:00 „ Без пукната пара” 
23:00 „Хотел „Елеон” 
00:00 „Започни отново” - 

драма, романтичен, 
музикален (САЩ ,2013), 
режисьор - Джон Карни, 
актьори - Кийра Найтли, 
Джеймс Корден, Марк 
Ръфало, Хейли Стейн-
филд , Адам Левин, Кат-
рин Кийнър и др.

02:00 „Загадките на Лора“ 
03:00 „Шегаджии“ - сериал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Загадките на Лора“ 

ВТорНик, 19 юНи
06:00 „Загадките на Лора” 
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.4
09:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
10:00 „Сутрешен блок“ - коме-

дия, драма, романтичен 
(САЩ, 2010), режисьор - 
Роджър Мичел, актьори 
- Рейчъл Макадамс, Ноа 
Бийн, Харисън Форд, 
Даян Кийтън, Джеф Гол-
дблум, Патрик Уилсън и 
др.

12:00 „Модерно семейство“
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Без пукната пара“ 
15:00 „Стъпка по стъпка“ 
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно ток шоу
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“ 
20:00 „Стъпка по стъпка“ 
21:00 „Приятели“ - сериал, с.9
22:00 „ Без пукната пара”
23:00 „Хотел „Елеон” 
00:00 „Сутрешен блок“ - коме-

дия, драма, романтичен 
(САЩ, 2010), режисьор - 
Роджър Мичел, актьори 
- Рейчъл Макадамс, Ноа 
Бийн, Харисън Форд, 
Даян Кийтън, Джеф Голд-
блум, Патрик Уилсън

02:00 „Загадките на Лора“
03:00 „Кое е това момиче“
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Загадките на Лора“ - се-

риал

сряДа, 20 юНи
06:00 „Загадките на Лора” 
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.4
09:00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно ток шоу
10:00 „Полицейска академия 

3: Отново в Академията“ 
- екшън, комедия ( САЩ, 
1986), режисьор - Джери 
Перис, актьори - Стив 
Гутенберг, Буба Смит, 
Дейвид Граф, Майкъл 
Уинслоу, Марион Рамзи, 
Лесли Истърбрук и др.

12:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

12:30 „Щурите съседи” 
14:00 „Без пукната пара“ 
15:00 „Стъпка по стъпка“ 
16:00 „Приятели“ 
17:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“ , с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ , с.7
21:00 „Приятели“ , с.9
22:00 „ Без пукната пара” , с.4
23:00 „Хотел „Елеон” , с.1
00:00 „За да се позабавляваш, 

обади се“ - комедия 
(САЩ, 2012), режисьор - 
Джейми Травис, актьори 
- Лорън Милер, Джеймс 
Уок, Ари Грейнър, Джъс-
тин Лонг, Мими Роджърс 
и др.

02:00 „Загадките на Лора“ 
03:00 „Кое е това момиче“ 
04:00 „Хотел „Елеон” 
05:00 „Загадките на Лора“ 

ЧЕТВърТък, 21 юНи
06:00 „Загадките на Лора” , с.2
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Шегаджии” , с.4
09:00 „Комиците и приятели” - 

комедийно шоу
10:00 „Сърдити старчета” - ко-

медия (САЩ, 1993), ре-
жисьор - Доналд Петри, 
актьори - Джак Лемън, 
Уолтър Матау, Ан - Мар-
гарет, Бърджис Мередит, 
Дарил Хана, Кевин Полак 
и др.

12:00 „Модерно семейство“ 
12:30 „Щурите съседи” 
14:00 „Без пукната пара“ 
15:00 „Стъпка по стъпка“ 
16:00 „Приятели“ 
17:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“ , с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ , с.7
21:00 „Приятели“ , с.9
22:00 „ Без пукната пара” , с.4
23:00 „Хотел „Елеон” , с.1
00:00 „Започни отново” - 

драма, романтичен, 
музикален (САЩ ,2013), 
режисьор - Джон Карни, 
актьори - Кийра Найтли, 
Джеймс Корден, Марк 
Ръфало, Хейли Стейн-
филд , Адам Левин, Кат-
рин Кийнър и др.

02:00 „Загадките на Лора“ 
03:00 „Кое е това момиче“ 
04:00 „Хотел „Елеон” 
05:00 „Загадките на Лора“ 
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ПЕТък, 15 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ – 

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0”  – сериен 
филм, 7 сезон

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

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

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

00.30 „Черният списък” – сери-
ен филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” 

съБоТа, 16 юНи   
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Въздушният Бъд: 

Златната купа” – с уч. на 
Кевин Зегърс, Синтия 
Стивънсън, Тим Конуей, 
Дик Мартин, Грегъри 
Харисън и др.

14.50 „Безсъници в Сиатъл“ 
–  с уч. на Том Ханкс, Мег 
Райън, Бил Пулман, Рос 
Малинър, Рози О Донъл

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

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

18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Отвлечен” – с уч. на 

Тейлър Лаутнър, Мария 
Бело, Сигорни Уивър, 
Алфред Молина, Дензъл 
Уитакър, Лили Колинс

22.10 „Бойна кръв” – с уч. на 
Ник Нолти, Том Харди, 
Джоел Едгъртън, Дже-
нифър Морисън, Кевин 
Дън, Ноа Емерих, Дензъл 
Уитакър и др.

01.10 „Нощта на ужасите” 
–  с уч. на Колин Фарел, 
Антон Йелчин, Тони 
Колет Имоджин Потс, 
Кристофър Минц-Плейс, 
Дейвид Тенант и др.

04.50 „Въздушният Бъд: 
Златната купа” – с уч. на 
Кевин Зегърс, Синтия 
Стивънсън, Тим Конуей, 
Дик Мартин, Грегъри 
Харисън и др. /п/

НЕДЕля, 17 юНи
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Дългът зове” – с уч. на 

Даниела Моне, Кели 
Блац, Лесли Дейвид Бей-
кър, Дафни Зунига и др.

14.15 „Любов под звездите”  
(премиера) – с уч. на 
Ашли Нюброу, Уес Браун, 
Джейда Лили Милър, 
Бари Бостуик, Челън 
Симънс и др.

16.00 „Аз обичам България“ 
– забавно предаване на 
NOVA

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

18.00 „Кошмари в кухнята” – 
предаване на NOVA 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Снайперист” – с уч. на 

Марк Уолбърг, Майкъл 
Пеня, Дани Глоувър, Кейт 
Мара, Елиас Котеас, Рона 
Митра, Джонатан Уокър, 
Джъстин Луис, Елиза 
Бенет и др.

22.40 ГОДИШНИ МУЗИКАЛНИ 
НАГРАДИ НА БГ РАДИО 
2018

00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

03.15 „Снайперист”  – с уч. на 
Марк Уолбърг, Майкъл 
Пеня, Дани Глоувър, Кейт 
Мара, Елиас Котеас, Рона 
Митра, Джонатан Уокър, 
Джъстин Луис, Елиза 
Бенет и др. /п/

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” /

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.30 „Господари на ефира” – 

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0”  – сериен 
филм, 7 сезон

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

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

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

00.30 „Черният списък” – сери-
ен филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм 

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

ВТорНик, 19 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” – 

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0”  – сериен 
филм, 7 сезон

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

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

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

00.30 „Черният списък” – сери-
ен филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

сряДа, 20 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” – 

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0”  – сериен 
филм, 7 сезон

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

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

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

00.30 „Черният списък” – сери-
ен филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

ЧЕТВърТък, 21 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” – 

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0”  – сериен 
филм, 7 сезон

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

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

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

00.30 „Черният списък” – сери-
ен филм, 4 сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

ПЕТък, 15 юНи
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

съБоТа, 16 юНи
07:00 „Холивуд” – с Ивелина 

Кунчева/п/ 

07:30 „Интервю” с Наделина 
Анева /п/

08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет 
10:45 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 „Вечните песни” - /п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет 
14:30 „Парчета от реалността“
14:40 „Без монтаж”, избрано от 

седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Холивуд” с Ивелина 

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

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

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

Анева
20:00 „Парчета от реалността”
20:10 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

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

Огнянов/п/
00:30 Спорт в обектива”- /п/
01:30 НОВИНИ/п/

02:00- 09:00 - Повторения
НЕДЕля, 17 юНи

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

нова
07:30 “Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избра-

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

Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”, избра-

но
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Парчета от реалността“
14:40 „Без монтаж”, избрано от 

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

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

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

Анева
20:00 „Парчета от реалността“
20:10 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 Спорт в обектива”-/п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 - Повторения

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

шен блок
09:00 „Офанзива” с Любо 

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

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

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

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

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”

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

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

шен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Времето, календар, хо-

роскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс”/п/
12:00 НОВИНИ
12:30 „Интервю” с Наделина 

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

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”

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

сряДа, 20 юНи
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

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

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

23:30 „Спорт в обектива”/п/ 
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ЧЕТВърТък, 21 юНи
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

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

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

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

ПЕТък, 15 юНи
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

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

то
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

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

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

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

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

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

съБоТа, 16 юНи
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  „Документите с Ан-

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

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

Новини
13.25  Прогноза за време-

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

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

лицистика
16.00  Новини
16.40  „Европространство” 

с Д. Наумова
17.00  Новини
17.25  Прогноза за време-

то
17.30  новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини

18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - пуб-

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

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

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НЕДЕля, 17 юНи 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

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

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

то и спорт 
15.00  Новини
15.25  прогноза за време-

то
15.30  новини
15.35  прогноза за време-

то и спорт
16.00  Новини
16.05  „Документите с Ан-

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

тон Тодоров 2”
18.00  Новини
18.15  Времето 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  „Европространство” 

с Д. Наумова
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция - публ. пре-

даване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00   новини
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30   новини
13.35   Спорт
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт

15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10   Бизнес дейли 
17.00   Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

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

Новини
19.15   Темите 1
19.30  новини
19.35   Темите 2
20.00   Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30   новини
20.40   „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00   Нощен ин-

формационен блок
ВТорНик, 19 юНи

05.00  Новини, спорт и 
времето

06.30  „ Европа сутрин” - 
сутрешен блок

09.05   Свободна зона с 
Коритаров

12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини
12.35   Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.30   новини
13.35   Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15  Телепазар
14.30   новини
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар

15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

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

Новини 
19.15   Темите 1
19.20   Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00   Новини
20.10   Бизнес дейли /п/ 
20.30   новини
20.40   „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок 

сряДа, 20 юНи
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00   новини
09.05   Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини
12.35   Прогноза за време-

то
12.45   Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то

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

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

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00   Новини
20.10  Бизнес дейли /п/   
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/   
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

ЧЕТВърТък, 21 юНи
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00   „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”

11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00   Новини
12.15  Топ шоп 
12.30   новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

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

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

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30   новини
19.35  Темите 2
20.00   Новини
20.10  Бизнес дейли /п/  
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/   
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00   Новини
22.05   Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок
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ПЕТък, 15 юНи
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное 

время
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное 

время
14:55 Гении и злодеи
15:25 Склифосовский (2 

сезон)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное 

время
18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное 

время
21:00 Точки опоры
00:40 2 ВЕРНИК 2
01:30 Почти смешная 

история. Х/ф
04:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
05:10 Гении и злодеи

съБоТа, 16 юНи
06:10 Чокнутая
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему 

свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

12:05 “Измайловский 
парк”. Большой 
юмористический 
концерт

14:00 Ближний круг Еле-
ны Камбуровой

14:50 Городская рапсо-
дия. Х/ф

18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Перекаты судьбы
00:15 Романтика романса
01:10 Свет в окне. Х/ф
02:30 Отдаленные по-

следствия. Х/ф
04:15 Ближний круг Еле-

ны Камбуровой
05:10 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

05:35 Пряничный домик

НЕДЕля, 17 юНи
06:00 Перекаты судьбы. 

Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разреша-

ется
14:10 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
14:55 Больше, чем любо-

вь
15:40 Пешком... Москва 

футбольная
16:10 Легенды кино. 

Юрий Назаров
16:40 Женатый холостяк. 

Х/ф
18:15 Лига удивительных 

людей
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Маги экрана. Эк-
страсенсы из теле-
визора

01:10 Люблю, потому что 
люблю. Х/ф

02:45 Предсказание. Х/ф

ПЕТък, 15 юНи
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
09:50  «Жить здорово!» (16+)
11:00  «Модный приговор»
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субтитрами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:40  «Лучше всех!»
23:10  «Вечерний Ургант» (16+)
00:00  Фёдор Бондарчук, Семён Треску-

нов, Ян Цапник, Игорь Угольни-
ков в фильме «Призрак» (12+)

02:05  Александра Захарова, Алексей 
Жарков, Игорь Нефёдов в фи-
льме «Криминальный талант» 
(16+)

04:40  «Модный приговор»

съБоТа, 16 юНи
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  Борис Андреев в фильме «Илья 

Муромец»
08:05  «Играй, гармонь любимая!»
08:45  «Смешарики. Новые приключе-

ния»
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  «Валентина Терешкова. Я всегда 

смотрю на звёзды» (12+)
11:15  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт»
13:05  «Последняя любовь Николая 

Крючкова» (12+)
14:00  Кино в цвете. «Небесный тихо-

ход»
15:35  Екатерина Решетникова, Максим 

Дрозд в фильме «Поделись счас-
тьем своим» (16+)

18:00  Вечерние новости (с субтитрами)
18:15  Фильм «Поделись счастьем сво-

им». Продолжение (16+)
19:55  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)

22:50  Премьера. Музыкальная премия 
«Жара»

00:30  Дмитрий Назаров, Дмитрий 
Нагиев, Марина Могилевская, 
Олег Табаков в комедии «Кухня. 
Последняя битва» (16+)

02:30  Иван Дмитриев, Наталья Медве-
дева, Олег Анофриев, Светлана 
Дружинина в фильме «За витри-
ной универмага» (12+)

04:00  Алла Демидова, Дарья Михай-
лова, Вера Глаголева в фильме 
«Звездопад» (12+)

НЕДЕля, 17 юНи
06:00  Новости
06:10  Елена Цыплакова в фильме 

«Счастливая, Женька!» (12+)
07:30  «Смешарики. ПИН-код»
07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:25  «Угадай мелодию» (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  К 75-летию актёра. Премьера. 

«Олег Видов. С тобой и без тебя»
11:15  «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Че Гевара. Я жив и жажду крови» 

(16+)
13:40  Элина Быстрицкая, Сергей Бон-

дарчук в фильме «Неоконченная 
повесть»

15:25  Гала-концерт. Звёзды мировой 
сцены в поддержку Чемпионата 
мира по футболу 2018. Трансля-
ция с Красной площади

17:20  «Призвание». Премия лучшим 
врачам России

19:10  Спортивный фильм «Коробка» 
(12+)

21:00  Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма

21:40  Концерт Елены Ваенги. «Я хочу, 
чтоб это был сон... »

23:00  «Что? Где? Когда?». Летняя серия 
игр

00:10  Премьера. Пётр Фёдоров, Сергей 
Пускепалис, Виталий Хаев, Анна 
Михалкова в фильме «Ледокол» 
(12+)

02:15  Олег Табаков, Надежда Михалко-
ва, Владимир Ильин, Дина Корзун 
в фильме «Президент и его внуч-
ка» (12+)

03:55  Олег Видов, Комаки Курихара в 
фильме «Москва, любовь моя» 
(12+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)
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ПЕТък, 15 юНи

07.00 „ Ученикът на майстора“ 
- документален филм

07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини   
08.00 Ранни вести   
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот   
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия   
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край   
14.00 “Дискусионно студио”  
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”   
16.30 Нови хоризонти   
17.30 Новини   
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт   
18.30 Документален филм
19.00 Класически концерт 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”   

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не   

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов   

22.00 Новини. Прогноза за 
времето.   

22.30 Дневниците на уфолога   
23.45 Класически концерт 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00 “Дискусионно студио”   
02.00 „Прокудени от бащин 

край“   
03.00 “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев   

05.00 “Паралакс” - публици-

стично предаване   
06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт   

съБоТа, 16 юНи
07.00 “ Богатството на икони-

те“ - документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини   
08.00 Ранни вести   
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков   
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия   
12.45 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева   

14.15 Актуален репортаж 
14.40 Класическа музика
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”   
18.00 “Паралакс” - публици-

стично предаване   
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”   

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова   
22.30 Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия   

23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков   
01.30 Новини. Прогноза за 

времето   + Другата исто-
рия 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката   

04.00 “Изгнаници клети“ 
04.30 Класическа музика 
05.30 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова   

НЕДЕля, 17 юНи
08.00 Ранни вести   
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков   
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия   
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт   
14.00 Разбулване 
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски   

16.00 „Първото благо“ 
17.00 „“Чудесата на Родопите“ - 

док.филм
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”   
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”   

20.00 “Алтернативи”   
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

22.30 „Час по България“   
23.30 “Фронтално”   
01.30 Новини.Прогноза за вре-

мето   
02.00 “Паралакс“ 
03.30 Прокудени от бащин 

край 

04.30 „Кръшно хоро“ - поздра-
вителен концерт 

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева 

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи
07.00 „Той създаде символи 

на българската култура 
“ - док. филм 

07.30  „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Алтернативи 
14.15 Паралакс 
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 
16.00 Първото благо   
17.00 „По пътеките на Стара 

планина“ - док.филм 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт   
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Дискусионно студио”  
21.00 „Край Босфора“ с водещ 

Л. Желев  
22.00 Новини. Прогноза за 

времето  
22.30 Класическа музика 
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски   
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00 “Дискусионно студио”   
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
03.00 Телевизионен форум 
05.00 Облаче ле, бяло 

06.00 „Земята е неговата 
упора“ - док.филм на 
Е.Димитрова

06.15 „Всички на мегдана“ - По-
здравителен концерт   

ВТорНик, 19 юНи
07.00 „Юртата на древните 

българи“ - документален 
филм 

07.30  „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини  
08.00 „Ранни вести“  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
14.00 Дискусионно студио”  
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“  
16.15 „Ако зажалиш“   
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт  
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Дискусионно студио”  
21.00 „Нови хоризонти“ - П. 

Петров Й. Апостолов  
22.00 Новини. Прогноза за 

времето   
22.30 „Директно за културата“ 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00 “Дискусионно студио”   
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
03.00 „Фронтално“   
05.00 “Разбулване“ 
06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ 

сряДа, 20 юНи
07.00 „ Петър Мичев - Педро“ - 

док.филм
07.30 „Приказки с Ванчето“ 
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 “Дискусионно студио”  
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - бъл-

гарско 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов     
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не 

21.00 „Паралакс“ 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето  
22.30 Изгнаници клети 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето 
01.00 “Дискусионно студио”  
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
03.00 “Нови хоризонти“ 
04.00 Алтернативи 
05.30 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
06.30 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 

ЧЕТВърТък, 21 юНи
07.00 „Изкуството е чове-

кознание“ - документа-
лен филм

07.30  „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 “Дискусионно студио  
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло 
16.30 Паралакс 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
18.30 „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков   
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не   

22.00 Новини. Прогноза за 
времето 

22.30  „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката  

00.30 Новини. Прогноза за 
времето 

01.00 “Дискусионно студио” 
03.00 “Първото благо“ 
04.00 „Дневниците на уфолога“ 
05.00 “Край Босфора“  
06.15 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 

ПЕТък, 15 юНи
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Босове под прикритие - 

1 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 65 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 98 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Страници от живота - 65 

еп. - Сериал 
04:00 Изумрудената огърлица 

- 98 еп. - Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ

съБоТа, 16 юНи
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
10:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
11:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
14:00 Ключът към успеха 
14:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Куче в джобче - 1 еп.- 

Анимация 
17:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
18:00 Новини 
18:15 Веществени доказател-

ства - 7 еп. - Сериал 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 1,2,3 - 14 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
05:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
05:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
06:00 Веществени доказател-

ства - 7 еп. - Сериал

НЕДЕля, 17 юНи
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
14:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Куче в джобче - 2 еп.- 

Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:15 Семейство Серано - 9 еп. 

- Сериал 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Семейство Серано - 9 еп. 

- Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 66 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 99 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Военна прокуратура - 54 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
04:30 Страници от живота - 66 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 99 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ВТорНик, 19 юНи
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 67 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 100 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:05 Босове под прикритие - 
2 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Военна прокуратура - 55 
еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
03:45 Босове под прикритие - 

2 еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 67 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 100 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

сряДа, 20 юНи
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Не се страхувай! - с Ва-
сил Василев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 68 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 101 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

21:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

22:00 Военна прокуратура - 56 
еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 68 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 101 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

ЧЕТВърТък, 21 юНи
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 69 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 102 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Военна прокуратура - 57 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
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Снежана Велинова, 47-годишна, от Перник
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имунобор Биотик е търговска марка на БОрОла. 
За консултация с лекар специалист можете да 
се обърнете към клиника БОрОла, софия 1202, 

ул. „Цар симеон” № 52, тел. 02/ 983 62 03, e-mail: 
office@borola.com. За по-богата информация 

посетете www.imunobor.com. можете да 
поръчате онлайн на www.momo.bg

Все си мислех, че фра-
зата „на нервна почва е, 
нищо ти няма“ може да 
се чуе от близки и при-
ятели, пред които си се 
оплакал от здравослов-
ни смущения. Но я чух 
от лекар. Придружена с 
наставления за смяна на 
стила на живот и избяг-
ване на стреса.

Интересно как ста-
ва това и кой от нас мо-
же да си го позволи? И 
какво точно да сменя? 
Изнервящата работа на 
счетоводител и кръшка-
щите колеги, чиито за-
дачи поемам? Кошмар-
ните пътувания, прип-
кането с торбите с по-
купки, наглеждането на 
възрастните родите-
ли? Разглезени-
те си синове, 
които винаги 
искат нещо, 
и мъжът ми, 
който обясня-
ва, че пак съм 
изчерпала бю-
джета за ме-
сеца по никое 
време?

В с ъ щ н о с т 
става дума 
за стомашни 
проблеми, ко-
ито ме тормо-
зеха вече вто-
ра година. По-
явиха се след 
един летен грип, кой-
то лекувах с антибиоти-
ци. В началото имах спа-
зми, болки, подуване и 
разстройство само су-
трин. После симптоми-
те зачестиха и през деня 
- обикновено след хра-
нене.

Излязох бясна от ка-
бинета на джипито след 
изказването му за стре-
са и нервната почва. 
Признавам си, че из-
гълтах доста случайни 
лекарства - по препо-
ръка на познати, на ап-
текари, на реклами. Не 
само нямаше ефект, но 
и състоянието ми про-
дължи да се влошава. 
Вече имах почти непре-
къснати спазми, болки, 
къркорене и газове. Ре-
дуващите се разстрой-
ство и запек ме тормо-
зеха много. Налегнаха 
ме главоболие, депре-
сия, постоянна умора и 
мрачни мисли за фатал-
ни болести.

Приятели ми препо-
ръчаха добър гастрое-
нтеролог. Назначи ми 
изследвания и негово-
то заключение беше, че 
няма нищо страшно, ка-
сае се за така наречения 
„синдром на раздразне-
ното дебело черво“. А 
първоначална причина 
за него наистина често 
е стресът, особено при 
жените.

Очаквах, че ще тряб-

ва да пия по една шепа 
хапчета, но вместо това 
ми предписа един-един-
ствен продукт и при то-
ва с природни състав-
ки - имунобор Биотик. 
Обясни ми, че синтетич-
ните лекарства не пред-
лагат трайно решение 
за моя проблем. иму-
нобор Биотик e проби-
отик, пребиотик и иму-
ностимулатор.

Специалният про-
биотик - бактерията 
Lactobacillus bulgaricus, 
е с висок брой живи ми-
кроорганизми във вся-
ка капсула. Възстановя-
ва естествения баланс 
„добри - лоши” бактерии 
и нормализира чревна-

та микрофлора. 
Другата съставка е ви-
сококачествен стандар-
тизиран екстракт от Бе-
та-глюкан - мощен пре-
биотик и имуностиму-
латор. Той укрепва ло-
калната имунна защи-
та на лигавиците и ця-
лостния имунитет. Ком-
бинирани, двете състав-
ки засилват значително 
общия ефект.

Първите 10 дни пих 
ударна доза - три пъти 
на ден по една капсула 
преди ядене. Стомахът 
ми се успокои и продъл-
жих с по две дневно. Ям 
и пия нормално, рабо-
тя и се срещам с хора 
без притеснение с как-
во ще ме изненада сто-
махът ми.

След третия месец 
си дадох сметка колко 
вярна е древната фра-
за „здрав дух в здраво 
тяло”. Като че ли с вся-
ка капсула имунобор 
Биотик глътвах не са-
мо здраве, но и само-
чувствие. Вечните ми 
притеснения в работа-
та и ежедневието сега 

ми се виждаха незначи-
телни. Вместо да преглъ-
щам, казах на всеки как-
вото ме дразнеше и по-
разхвърлях доста от за-
дълженията, с които са-
мо аз се товарех. Сетих 
се, че съм жена и Гос-
под ме е дарил с толко-
ва ефективни тайни оръ-
жия. Продължавам и се-
га с поддържаща тера-
пия от 1 капсула иму-
нобор Биотик. Той ме 
направи нов човек.

 Имунобор Биотик
За чревната 
микрофлора и 
имунитета

кога да приемаме 
имунобор Био-
тик?
 Чревни ин-

фекции и диария
 По време и 

след лечение с ан-
тибиотици за под-
държане на нор-
малната чревна 
флора и за предо-
твратяване на дис-
бактериози
  Склонност 

към чести бакте-
риални, вирусни 
и гъбични инфек-
ции
 Бактериално 

носителство
 Синдром на 

раздразнено дебело 
черво
 Възстановяване на 

вагиналната екофлора
 Атопични забо-

лявания и хранителни 
алергии
 По време на химио- 

и лъчетерапия
 Физическа и психи-

ческа умора и стрес

как да приемаме 
имунобор Биотик?

За възрастни и деца 
над 12 години: 3 пъти 
по 1 капсула дневно на 
гладно за 10 дни.

При остри диарии - 3 
пъти по 2 капсули днев-
но. Поддържащата дози-
ровка е 2 пъти по 1 кап-
сула дневно за минимум 
12 седмици. При нужда 
дозата може да се уве-
личи и курсът да се пов-
тори.

За деца: от 1 до 6 го-
дини - по 1 капсула днев-
но, от 6 до 12 години - 
2 пъти по една капсула. 
При малки деца капсу-
лата може да се отвори 
и да се приеме с малко 
течност.

имунобор Биотик е 
естествен продукт и е 
практически безвреден.
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- Д-р стоянов, как-
ва е ролята на чер-
ния дроб в обменни-
те процеси на органи-
зма и защо е важно да 
го пазим?

- Черният дроб е жиз-
неноважен орган, био-
химичната лаборато-
рия на човешкото тя-
ло. Има отношение към 
повече от 400 жизнено-
важни функции. Основ-
ните са: обменна, хра-
носмилателна, екскре-
торна, детоксична и др. 
Черният дроб участва в 
борбата с инфекциите 
и в частност с тези от 
тях, чиято входна вра-
та са червата. Той един-
ствен в човешкия орга-
низъм има способнос-
тта да се саморегене-
рира.

- Д-р стоянов, мо-
же ли да подпомог-
нем възстановител-
ните процеси и да по-
добрим функциите на 
черния дроб с цел по-
добро здраве?

- Да, за целта уверено 
препоръчвам Хепато-
фелин, с който можем 
да подпомогнем чер-
ния дроб да функцио-
нира правилно благо-
дарение на биологично 
активните му съставки 
с натурален произход. 
Белият трън е от най-
ефективните природ-
ни продукти за подо-
бряване функцията на 

д-р Пламен стоянов, 
гастроентеролог  и 
вътрешни болести, 

медицински център 1, 
гр. Пирдоп

черния дроб и поддър-
жане дейността на клет-
ките му. Артишокът със 
съдържащите се в не-
го биоактивни веще-
ства подпомага функ-
циите на чернодробни-
те клетки, особено при 
въздействие на различ-
ни токсини. Глухарчето 
съдържа биологично 
активни вещества, кои-
то подпомагат секреци-
ята и тонуса на храно-
смилателната система и 
жлъчката. Прилага се с 
цел подобряване дей-
ността на черния дроб, 
диуретичната дейност 
на бъбреците и пикоч-

ните пътища и на сто-
машно-чревния тракт. 
Повишава защитните 
функции на организма. 
Соевото масло е бога-
то на лецитин и фосфо-
липиди, които подобря-
ват мастния метаболи-
зъм в кръвта, регулират 
нивата на серумния хо-
лестерол и подпомагат 
дейността на съдовия 
ендотел. Лененото мас-
ло е богато на дългове-
рижни полиненаситени 
мастни киселини – оме-
га-3, омега-6 и омега-9. 

Приемът на ленено 
масло подкрепя дей-
ността на сърдечно-
съдовата система, съ-
действа за поддържа-
не здравословни нива-
та на кръвната захар.

- Д-р стоянов, 

при  каква патоло-
гия можем да при-
ложим и приемем 
"Хепатофелин"? 

- "Хепатофелин" се 
използва при: 
токсични уврежда-

ния на черния дроб; 
състояния след 

прекаран хепатит; 
хроничен хепатит 

с невирусен произход; 
мастна дегенера-

ция на черния дроб; 
в комплексна тера-

пия на чернодробна ци-
роза; 
за профилакти-

ка на чернодробни ув-
реждания при продъл-

жителен прием на ле-
карства, алкохол, хро-
нична интоксикация (в 
т.ч. и професионална).

"Хепатофелин" мо-
же да се приема самос-
тоятелно или заедно с 
предписани от лекува-
щия лекар медикамен-
ти. "Хепатофелин" се 
приема 2 пъти дневно 
по 1 капсула след хра-
на в продължение на 3 
месеца без прекъсване.

- Д-р стоянов, кое 
отличава "Хепатофе-
лин" от други подоб-
ни продукти?

- "Хепатофелин" 
е качествен продукт, 
произведен от Capsugel 
във Франция по техно-
логия, която позволява 
бързото и пълно усвоя-
ване от организма. 
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Ñ оКолÓт ДÓо отново 
возя бабата без страх

Петър Костов, 67-годишен, от София

За консултация с лекар можете да се обърнете 
към клиника БОрОла, софия, 1202, 

ул. "Цар симеон" 52, тел. 02/ 983 62 03, 
e-mail office@ocolut.com. За по-богата информация 

посетете  www.ocolut.com. може да поръчате 
онлайн на www.momo.bg

Миналата година на 
рождения ми ден вну-
кът, който тъкмо беше 
взел книжка, заяви: „Де-
денце, май е време да ми 
предадеш опела, риско-
вано е да шофираш на 
тези години, ще вземеш 
да утрепеш някого.“

Нахално хлапе. Бай 
Боре, съседът, си ка-
ра бабата на село всяка 
седмица, а наскоро чу-
кна 80.

Като си заминаха гос-
тите, ме почна и жена-
та: „Пешо, детето е пра-
во, не си първа младост, 
зрението ти се влошава 
с годините, по тия тъмни 
пътища нищо не се виж-
да. Ще ти изскочи някой 
пийнал вагабонтин, ще 
стане белята...“

След няколко дни гле-
дам: Борко пак се готви 
за пътуване, реди праз-
ните щайги и буркани, 
та да докара пълните от 
село. Оплаках се аз, си-
гурен, че ще ме подкре-
пи, знае, че съм добър 
шофьор, от 40 години 
съм зад волана. За моя 
изненада и той взе да 
пее същата песен: „Пе-
шо, американците карат 
и на 100, ама и пътища-
та им хубави и осветени, 
и за зрението си се гри-

жат постоянно.“ И под 
секрет ми разказа как 
преди 2-3 години сгазил 
Лиска, любимата кучка 
на баба Серафимка 
от родното се-
ло на жена му 
в Кюстендил-
ско. Прибира-
ли се по тъм-
но, а Лиска - и 
тя тъмна, дока-
то я види до-
бре, и я уда-
рил. Притес-
нил се много, 
едно за куче-
то и баба Сера-
фимка, второ - 
като си поми-
слил, че може-
ло да е човек. 
Усещал от из-
вестно време, 
че очите му ве-
че лесно се уморявали 
и почвал да вижда по-
зле. Най-трудно му би-
ло точно на здрачаване 
и по тъмно.

След тази случка и не-
го го натиснали домаш-

ните да остави вече шо-
фирането. Ама Борко 
обещал да иде на очен 

лекар и 
каквото каже той - това.

Петров, докторчето, 
живее през една улица. 
И неговите родители 
вече са на години, ама 
не е взел колата на ба-

ща си. Напротив, погри-
жил се навреме да по-
чне да подкрепя зрени-

ето си, за да мо-
же по-дълго да си 
върши работата 
сам, без да зави-
си от деца и вну-
ци. Давал на баща 
си околут Дуо, 
природен про-
дукт с високо съ-
държание на лу-
теин и зеаксантин 
- специални очни 
пигменти, за да 
се нормализира 
храненето на тъ-
каните на окото и 
да се възстанови 
остротата на зре-
нието. Това било 
"природни очи-

ла".
Предписал същото 

и на Боре и го посъвет-
вал да взима по 1 кап-
сула всеки ден. И да не 
спира, като усети, че ве-
че е настъпило подобре-
ние. Нашият организъм 
не можел да произвеж-

да сам тези вещества, те 
трябва да му се подават 
отвън и редовно, както 
редовно натоварваме 
и очите си. Борката по-
чнал да пие околут Дуо 
и го взимал вече втора 
година. Така стабилизи-
рал зрението си и дру-
ги инциденти не послед-
вали.

Като срещнах докто-
ра, му казвам: "Емо, и на 
мен трябва да дадеш от 
онези капсули за очи-
те." А той се смее - „Бай 
Пешо, кое куче извади 
лош късмет да ти пре-
сече пътя“.

Така вече година взи-
мам околут Дуо. Жена 
ми се успокои и отно-
во си пътуваме тук-там с 
опела, както сме си свик-
нали от младини. И вече 
нямам проблем от взи-
рането, тъмнината, ряз-
ката промяна в освете-
ността на пътя, засле-
пяващите фарове от на-
срещните автомобили. А 
внукът да си купи кола, 

да не се гласи на моята, 
скоро няма да го огрее.

Околут Дуо
За възстановяване 
на доброто зрение!

кога да приемаме 
околут Дуо?

Когато вече е настъ-
пило нарушение в зре-
нието и/или съществу-
ват рискови фактори, т. 
е. когато са необходими 
високи дози лутеин и зе-
аксантин при:
 макулна дегенера-

ция;
 катаракта – пред- и 

постоперативно;
 пигментен рети-

нит.
как да приемаме 

околут Дуо?
По 1 VGcaps дневно 

по време на хранене.
Иновативните VGcaps 

(растителни капсули) са 
хипоалергични, без глу-
тен, консерванти и със-
тавки от животински 
произход! Подходящи 
са и за вегетарианци!

Винаги има начин възстановяването от инсулт 
да бъде по-ефективно и бързо.

При инсулт народната медицина съветва ряз-
ко да промените начина си на хранене. Колкото 
по-близо до естествените храни, толкова по-го-
ляма е вероятността да бъдат спестени доста от 
усложненията при инсулт. Предлагаме ви едно 
съцветие от лечебни треви и рецепти при инсулт.
 Брашно от сух грах при инсулт се ползва 

заради многото и полезни вещества, които има, 
и защото подобрява храненето на мозъка . Взе-
мете една чаена лъжичка брашно от смлян сух 
грах след хранене.
 За лечение на парези при инсулт вземете 

вана с отвара от корените на шипка.
 Изсипете в чаена чаша растително (лене-

но) масло 30 грама дафинови листа. Може да ги 
натрошите, ако са сухи, или да ги смачкате, ако 
са свежи. Дръжте в продължение на два месеца 
на топло място, като не забравяте да разклащате 
съда по няколко пъти на ден. Прецедете и пра-
вете леки масажи на мястото, което е засегнато 
от парезата при инсулт.
 Вземете 300 мл. водка или чист спирт, не по-

вече от 60 градуса, една чаена лъжичка сушени, 
ситно стрити на прах корени от божур, излейте 
водката и оставете 10 дни на топло място. Пре-
ди да ползвате, прецедете тинктурата. Взимайте 
три пъти дневно по 25 капки.
 Сложете 6-8 пиявици върху сърцето. Може 

да правите това поне веднъж на седмица при 
инсулт.
 Сок от пелин с мед се пие при инсулт по три 

чаени лъжички на ден.
 Арника – истински спасител на последици-

те от инсулт. Чаена лъжичка цвят от арника се 
залива  с половин чаша вряща вода и се вари. 
Щом заври, веднага отстранете от огъня. Прес-
тоява  около час, след това се прецежда. Приба-
вя се по една супена лъжица от отварата в топло 
мляко. Приема се преди хранене в продължение 
на месец или два. Да се съхранява в хладилник.
 Факт е, че има много народни средства за 

защита от инсулт. Основното нещо – да вярва-
ме и да бъдем упорити. Така има шанс инсултът 
сам да отстъпи.

Íародната медицина 
за хора с инсóлт
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АлторИя и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 
прилага чай от очиболец 

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

Тест за 
КИСЕЛО МЛЯКО

согледство, като профи-
лактика от развитие на 
катаракта и макулна де-
генерация, свързани с 
възрастта. Изключител-
но подходящ е за хора, 
работещи на компютър, 

и такива, които прекар-
ват дълго време в шофи-
ране. Широко се прила-
га в офталмологията при 
лечение на дегенератив-
но-дистрофични проце-
си на очната мембрана. 

вю Протект можете да поръчате 
директно на телефон: 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата:  

http://tonik.info/viewprotect/ или в повечето аптеки.

1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./

3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./

Миналата година на здрав-
ния форум във Варшава бе-
ше представена първата по 
рода си формула, разработе-
на съвместно от лекари оф-
талмолози и биотехнолози, 
които откриват каква е при-
чината да се разваля зрени-
ето. Оказва се, че основният 
виновник за това е систем-
ната липса на някои микро-
елементи в тялото ни. Уче-
ните извличат тези елементи 
от концентрирани извлеци 
на няколко растения: очан-
ка, резене и рутин, и ги ком-
бинират с достатъчно коли-
чество витамин С. Оказва се, 
че така създадената формула 
насища тялото с необходи-
мите вещества и възстановя-
ва липсите, с което започва 
възстановяване на зрението. 

Продуктът е наречен Вю 
Протект и е лицензиран за 
патент за цяла Европа. След 
тримесечен прием хората 
споделят подобряване на 
зрението, намаляване умо-
рата в очите, забавяне про-
гресията на катарактата. Вю 
Протект се препоръчва на 
хора с високостепенно къ-

Цена: 

Ново откритие връща 
зРЕНИЕТО само за месец

Хората са изумени от бързината на действие на иновативната формула.

Прилага се при: ко-
нюнктивити, блефа-
рити, възпаление на 
слъзните канали, по-
вишена уморяемост 
на очите, петна по ро-
говицата, катаракти и 
хордеолум (ечемик на 
миглите).

Препоръчителен е 
приемът в продълже-
ние на 3 месеца 2 пъти 
в годината. Вю Про-
тект има дълготрай-
но действие, като за-
пазва своята ефек-
тивност в тялото до-
ри след периода на 
употреба. Без лекар-
ско предписание.

Киселото мляко е 
една от най-полезни-
те, традиционно бъл-
гарски храни. За съ-
жаление на пазара 
много рядко може да 
се намери натурално 
кисело мляко – тако-
ва без сгъстители и 
подобрители. Дори 
„био“ млеката са с дос-
та съмнително съдър-
жание въпреки огро-
мната си надценка.

Най-честите добав-
ки в киселото мляко 
са нишесте, сол, за-
хар и сухо мляко. До-
като при последните 
три е доста трудно да 
се докаже наличие-
то им в домашни ус-
ловия, нишестето мо-
же да се „улови“ мно-
го лесно.

Нишестето се съ-
държа в картофите, 
царевицата, пшени-
цата, ориза, овеса и 
др. Изградено е от два 
полизахарида – ами-
лоза и амилопектин, 
и двата – мономери 
на глюкозата. Впро-
чем това е причина-
та при топлинна обра-
ботка хлябът и карто-
фите, да придобиват 
сладникав вкус.

Нишестето е бяло 

вещество, което в хра-
нителната промишле-
ност често се използ-
ва за сгъстител. Така 
или иначе мястото му 
не е в киселото мля-
ко. Много от вас си-
гурно знаят, че нишес-
тето лесно се открива 
с йоден разтвор.

Вземете лъжич-
ка от киселото мля-
ко, което искате да 
проверите. Капнете 
2-3 капки йод върху 
него и изчакайте ня-
колко минути. Мляко, 
което е сгъстявано с 
нишесте, ще проме-
ни цвета си в синьо-
лилаво. Ако в мляко-
то няма нишесте, на 
мястото на йодните 
капки ще си остане 
характерният кафяв 
цвят на йода.

Ако млякото не е 
сгъстявано с някакви 
добавки, то трябва да 
отдели вода, ако прес-
тоява повече от час. 
Най-добрият начин да 
проверите дали едно 
кисело мляко е истин-
ско е, като го използ-
вате за закваска. Ако 
се „хване“, значи съ-
държа млечно-кисели 
бактерии, които фер-
ментират.
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Допринася за оптимизиране когнитивните функции 
на мозъка, насърчава паметта и концентрацията. Има 
профилактично действие срещу невродегенеративни 
и мозъчно-съдови нарушения и преждевременно старе-
ене на невроните при напредване на възрастта, силен 
стрес, интензивни умствени натоварвания. Притежава 
адаптогенно, невропротективно, антиоксидантно и 
антитромботично действие. Подпомага оросяването 
на мозъка по естествен начин. 

435 mg, 30 капсули

Оптимизира когнитивните 
функции на мозъка, насърчава 
паметта и концентрацията. 

Сербо IQ  
мемори комплекс

Всяка капсула от Сербо IQ съдържа 
екстракт от листата на готу 
кола, L-глутамин, стандартизиран 
екстракт от листата на двуделен 
гинко, BioPS® от соеви зърна, дос-
тавящ 25 mg фосфатидил-серин, 
фосфатидилхолин (от соеви зърна) 
- 50 мг, както и стандартизиран 
екстракт от листа на розмарин. 

За повече информация: www.revita.bg  
или на тел. 02 9530583

Съставките в продукта са 
доказано ефективни и безо-
пасни, НЕ ПРОМЕНЯТ съня и 
настроението и НЕ ПРЕДИЗ-
ВИКВАТ ЗАВИСИМОСТ!

ТЪРСЕТЕ В  

АПТЕКИТЕ! 

Подходящ за употре-
ба от възрастни и хора, 
подложени на умствени 
натоварвания, студен-
ти и ученици. 

 www.revita.bg 

АПТЕКИТЕ! 

Над 50% от българите страдат 
от различна форма на безсъние. 
Тази притеснителна статистика 
изнесоха психолози, занимава-
щи се с лечението на този про-
блем. Причината е, че все пове-
че хора са подложени на стрес, 
напрежение и депресии. Рабо-
тим изложени непрестанно на 
синята светлина от дигитални-
те устройства. Това неимовер-
но влошава качеството на съня. 

Когато не сме спали качест-
вено, се събуждаме изморени и 
раздразнителни, със слаба кон-
центрация, с отслабена имунна 
система, със занижена адаптив-
ност към външните обсто-

ятелства. Така цял ден сме с из-
острени сетива и реагираме ос-
тро на обкръжаващата ни обста-
новка. Вечерта се чувстваме ка-
то навита пружина, която не мо-
же да се отпусне – трудно зас-
пиваме или спим неспокойно и 
често се събуждаме. Така попа-
даме в омагьосан кръг – колко-
то по-лошо спим, толкова по-
непълноценни сме през деня и 
толкова повече подлагаме ор-
ганизма си на стрес, което от-
ново води до невъзможност за 
добър сън. 

Проучвания показват, че сън-
ят може би е най-подценявани-
ят фактор за поддържане на до-
брото здравословно състояние. 
Той обаче има и много други 
ползи – по време на сън мус-
кулите ни и важни части от мо-
зъка ни си почиват, докато дру-
ги трупат енергия. Тогава се из-
вършват и множество регенера-
тивни и хормонални процеси от 
важно значение за правилното 
функциониране на организма 
ни. Сънят ни дава енергия, за 
да можем да се изправим пред 
предизвикателствата на деня. 
Нормалният нощен сън е много 
важен за поддържане работата 
на имунната и нервната систе-
ма, за нормалното функциони-
ране на черния дроб, за растежа 
и за регенерация на клетките. 
Сънят е не просто заслужената 
ни почивка, сънят е нашето за-
реждане. Наблюдавана е висока 
честота на някои заболявания 
сред хора, които често се ли-
шават от сън – сърдечно-съдо-
ви заболявания, затлъстяване, 
диабет, заболявания на храно-
смилателния тракт, емоционал-

ни разстройства. 
Всички лекари казват, че нуж-

дата от сън е индивидуална за 
всеки човек. Разбира се, има 
средна норма, която се равня-
ва на 7-8 часа. Много хора оба-
че не успяват да почиват толко-
ва. За да улеснят заспиването, те 
прибягват до силни лекарствени 
препарати. Лекарствените сред-
ства обикновено водят до при-
страстяване, зависимост и отпад-
налост на сутринта.

За Да ПоДоБриТЕ съНя си:
 Въздържайте се от напит-

ки, съдържащи кофеин, във вто-
рата половина на деня и избяг-
вайте употребата на алкохол ве-
чер. Алкохолът предизвиква сън-
ливост, но качеството на съня е 

нарушено. Про-
менят се от-
делните фази 
на съня, ко-
ето наруша-
ва нормал-
ния цикъл на 
възстановя-
ване на орга-
низма. 
 Много е 

важна обста-
новката в ста-
ята за сън. По 
в ъ з м о ж н о с т 
стаята трябва 
да бъде тиха 

и шумоизоли-
рана, хладна, тъмна, без арома-
тизатори и дразнещи силни ми-
ризми. Желателно е леглото да 
е широко, за да гарантира прос-
транството, което е нужно за ком-
фортното позициониране на тя-
лото по време на съня. 
 Важно е да знаем, че за да 

е спокоен сънят ни, трябва да се 
стремим да осигурим почивка на 
храносмилателния си тракт, кое-
то означава, че не трябва да кон-
сумираме храна четири часа пре-
ди лягане. 
 Избягвайте гледането на те-

левизия, компютър и телефон по-
не час преди да легнете да спите. 
  Избягвайте и студени ду-

шове непосредствено преди сън 
и не се напрягайте физически и 
психически.  

Добра алтернатива са билкови-
те продукти. Те могат да помог-
нат да преодолеете безсънието, 
без да ви доведат до пристра-
стяване и зависимост. Освен то-
ва през деня няма да се чувста-
вате отпаднали. 

Sleep съдържа висококачест-
вени растителни екстракти Ка-
лифорнийски мак и Маточина. 
Препоръчва се от специалисти 
при трудно заспиване, безпо-
косйтво, тревожност. Благопри-
ятства спокойния сън. Релакси-
ра ума и подпомага лесното за-
спиване Допринася за нормал-
ния сърдечен ритъм, подкре-
пя нервната система и действа 
благоприятно при напрежение 
в стомаха – важна причина за 
трудното заспиване.

 можете да намерите 
в аптеките

 и без рецепта! 
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У възрастните се пука кост поради остеопороза

лятото идва! Ïоãрижете се за проблема с рАÇØИрÅÍИтÅ ÂÅÍИ!
Всъщност разширените вени са из-

ява на т. нар. хронична венозна бо-
лест. Клинично се проявяват с тяхно-
то разширяване, удължаване, извива-
не и изпъкване над нивото на кожа-
та. Те могат да се появят в различни 
части на тялото, но най-често засягат 
повърхностните вени на краката. Като 
основни симптоми можем да посочим 
тежестта, болката по хода на вените 
и отоците по краката, особено в края 
на деня, както и сърбежа, мускулните 
крампи и кожните промени предимно 
в областта на глезените. 

Като основна при-
чина за появата на 
разширени вени 
е вродената сла-
бост на съедини-
телната тъкан, ко-
ято е част от струк-
турата на венозна-
та стена. Ако има-
те родител с раз-
ширени вени, вероятността 
да се появят и при вас е много висока. 
Механизмът на появата на разширени-
те вени е свързан с нарушената функ-
ция на венозните клапи, които са раз-
положени във вътрешността на вени-
те. Основната функция на тези клапи е 
да възпрепятстват връщането на веноз-
ната кръв обратно към краката, която 
нормално трябва да се движи към сър-
цето. Дисфункцията на тези клапи води 
до покачване на налягането във веноз-
ната система, което постепенно води до 
поява на разширени вени.

какви са начините за профилакти-
ка на заболяването?

Редно е да се спазва определен дви-
гателен и хигиенно-диетичен режим. 
Трябва да се избягва продължително-
то стоене в право или седнало поло-
жение с липса на движение. Излагане-
то на високи температури (напр. сауна, 
парна баня, топли басейни, топли поме-
щения и т.н.) също влияе негативно на 
вените. Хормоналните контрацептиви, 
нерационалното хранене, тютюнопуше-
нето, неудобните дрехи и обувки са дру-
ги причини, които могат да бъдат избег-

нати от пациентите.

Ето и  ня-
колко полезни и практични съвета 
против появата на разширени вени

Има определен набор от лесни и 
практични упражнения, които могат да 
бъдат прилагани дори и в офиса. Много 
просто за изпълнение упражнение на-
пример е повдигането на стъпалата на 
пръсти – поне 20-30 повторения. Друг 
полезен съвет е вечер, когато сте пред 
телевизора или четете, да повдигате 
краката на високо. Може също, когато 
се къпете, накрая да обливате с хладка 

вода краката си. 
При терапията на разширените ве-

ни се използват различни средства. 
кои от тях са ефективните? какво мо-
же да се каже за екстракта от див кес-
тен и др.? 

Дивият кестен е най-често използва-
ният растителен субстрат, който служи 
за производството на много и различни 
венотонични продукти. Има много бла-
гоприятно въздействие върху стената на 
кръвоносните съдове, тъй като има на-
маляващ възпалението ефект. Действи-
ето, от една страна, е върху самата ве-
нозна стена, а от друга страна, се подо-
брява и микроциркулацията, което съ-

що е важен фактор за избяг-
ване на венозен застой. Ак-
тивната съставка на екстра-
кта от див кестен се нари-
ча ЕсЦиН. Той регулира ка-
пилярната пропускливост, 

засилва капилярната устой-
чивост и подобрява микро-
циркулацията. Има защитно 

действие върху кръвоносни-
те съдове, като възстановява 

техния тонус и еластичност.
Друго средство за локално приложе-

ние е ХЕПариНъТ. Прилага се при ва-
рикозно разширени вени и свързани-
те с тях усложнения (флеботромбоза, 
тромбофлебит, повърхностен перифле-
бит, варикозни язви, следоперативен 
варикофлебит), травми, контузии, по-
дкожни хематоми, травми на мускули-
те, сухожилията и ставните връзки. Фар-
макологичното му действие е свързано 

с ограничаване на кръвосъсирването в 
мястото на възпаление, възпрепятства-
не образуването на кръвни съсиреци и 
ускоряване на разнасянето на отока и 
хематома в засегнатото място.

Единственият комбиниран препарат, 
който съдържа есцин и хепарин, е Ви-
ТалЕг гел. Благодарение  на ВиТалЕг 
гел се постига бързо облекчение за умо-
рените крака, подобрява се циркулаци-
ята на кръвта и се осигурява по-добра 
хидратация на епидермиса, което съз-
дава усещане за спокойствие, освежа-
ване и подобрение на състоянието вед-
нага след употреба.

ВиТалЕг гел намалява чувството 
на напрежение и осигурява дълготра-
ен комфорт.

Виталег гел е средство за локално 
приложение и е предназначен:
 за всички хора, страдащи от ото-

ци по краката, придружени с тежест и 
подуване;
 за хора, при които се наблюдават 

изменения на капилярната мрежа и по-
ява на паякообразни вени;
 за хора, подложени на продължи-

телни статични натоварвания (продъл-
жително седене или стоене на крак);
 за жени, които ходят с обувки на 

високи токчета;
 за бременни;
 за хора с наднормено тегло.

ОБеЗБОляваЩ 
акУПУнктУрен аПликатОр

За ВсЕки ДоМ

ЦЕНа 19,98 лВ. Облекчава 
болките в главата, 
гръбначния стълб, 

ставите, подобрява 
кръвообращението, отпуска 

мускулите и нервите.
Поръчки на 

тел. 0888/254210
ако не ви помогне, 

може да  го върнете в 14-дневен срок.

Търсете Виталег гел в аптеките
За въпроси и контакти: 

актамед Фарма ооД
Тел. 0897 860 116

Спукването на кост може да мине почти незабе-
лязано у възрастните, защото болката се взема за 
някоя от честите болки на ставите или мускулите. 
То не е пълно счупване и затова не дава всички 
признаци на счупване. Но спукването е по-често 
именно у възрастните, и то у жените поради раз-
витието на остеопороза.

У жените калцият в костите намалява с 1% вся-
ка година след 50-те. Така костите стават крехки и 
чупливи. Спукванията може и да не са предизви-
кани от някакви особени обстоятелства като па-
дане или силен удар. У възрастните най-честото 
и най-опасно пукване е на шийката на бедрената 
кост. Но има и пуквания на ходилото, на петата, на 
големия пищял. Ако е на малка кост и няма голям 
оток, възможно е то да не се забележи от паци-

ента и диагнозата да се постави много по-късно.
Лечението на пукване, което е било забелязано, 

е в обездвижване на крайника, за да може костта 

да зарасне. Може да се направи не с гипс, а с до-
бре стегнат бинт. Вземат се и препарати с калций 
и фосфор. Обикновено такова пукване зараства 
напълно за около 20-30 дни.

1. За да се предпази от счупвания и пуквания 
на костите, всяка жена над 60-те трябва да следи 
за поява на болки в гръбнака или по други кости 
и да се проверява за остеопороза. Пробата е бър-
за, безболезнена и безопасна. Извършва се в поч-
ти всички диагностично-консултативни центрове 
в страната. Мъжете също е добре да се проверя-
ват веднъж годишно.

2. Да се избягват неравномерните натоварвания 
на краката и ръцете, да не се допуска преумора на 
мускулите. При преумора те се отпускат, костта се 
претоварва и пукването й е по-лесно.
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ито, както каза докто-
рът, са в пряка зависи-
мост от заболяването, 
а това се случва при 
90% от мъжете, които 
страдат от простатит. 
В началото потенция-
та стана вяла, а след 

простатит напълно! 
Помогна ми препара-
тът Менмакс, който 
го купих, защото ми го 
препоръча един въз-
растен лекар. Но той 
се оказа, че е и най-
ефективен. Освен то-
ва ефектът от него се 
усети почти веднага.

Сутрешна ерекция 
нямах от 10 години, 
още преди проблеми-
те с потентността. А тук 
се появи едва няколко 
дни след началото на 
приемането на препа-
рата. Искаше ми се да 
се нахвърля на всички 
жени около мен, добре 
че наблизо е съпруга-
та ми. С времето от  
Менмакс нещата ста-

ваха само по-добри.
Започнаха да из-

чезват симптомите на 
простатита. След око-
ло 2–3 месеца си на-
правих тестове и те 
показаха, че проста-
тит няма. Минаха пове-
че от 10 месеца и него 
(простатита) го няма. 

Препоръчах този 
препарат на няколко 
от познатите ми и той 
и на тях им помогна. 
Те също се избавиха от 

хроничния простатит, 
както им изчезнаха и 
проблемите с потент-
ността. 

Погледнете снимка-
та ми! Преди една го-
дина за първи път оп-
итах Менмакс и отто-
гава като че се подмла-
дих с 10 години. Пър-
вия осезаем ефект усе-
тих едва след седмица. 
Болките започнаха да 
изчезват, честото ури-
ниране престана. 

това започна понякога да 
изчезва напълно. Аз съм 
само на 47 години и да 
свърша със сексуалния 
си живот, не бях готов.

успях да си подобря 
потентността и да се 
отърва от хроничния 

Продукта „менмакс” можете да поръчате  
директно на телефон 0877 72 10 40,  

както и на интернет страницата  
http://tonik.info/manmax/ или в аптеките. 

1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.) 
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.) 

3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)

Здравейте, прия-
тели. Искам да спо-
деля полезна инфор-
мация с всеки, който 
знае какво е болка 
при уриниране и на-
рушена ерекция.

Преди една годи-
на успях да се отър-
ва от простатита. Аз 
го направих за мал-
ко повече от 2 месе-
ца, “унищожих” хро-
ничния простатит, 
който ме измъчваше 
от години, а и ми по-
добри потентността. 
Простатитът се поя-
ви при мен преди 8 
години. Тогава рабо-
тех по строежите и 
си простудих проста-
тата. Появиха се дър-
пащи болки, често 
уриниране и всичко 
останало.

През годините опи-
тах антибиотици, раз-
лични народни сред-
ства, лекари. Получи-
ха се някакви резул-
тати, но хроничният 
простатит си остана. 

Започнаха пробле-
ми с потентността, ко-

Промоционална цена: 

МОЯТА ТАЙНА зА 
зДРАвА ПРОСТАТА

тОЗи ПрОстиЧък метОд е дОстъПен За всеки.  
тОй ПОмага на 93% От ХОрата.

сОфия, ул. “св. св. кирил и методий“ 146, 
                          тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПлОвдив, ул. “св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

ЗаПоВяДайТЕ В НаШиТЕ слуХоПроТЕЗНи ЦЕНТроВЕ:

Установено е, че повече от 90% от 
страдащите от дискова болест могат 
успешно да се лекуват консерватив-
но. Над 100 вида специални омесващи 
и разтриващи техники на специалния 
японски масаж на проф. М. Сайонджи 
освобождават безболезнено ставни-
те блокажи по протежение на целия 
гръбначен стълб, както и прищипани-
те нервни коренчета. Вече 25 години 
в ЦЕНТър За Масажи “Био ЕНЕр-
го сПЕкТър” тази безлекарствена 
терапия помага на хора, страдащи 
от гръбначни 
и тазови про-
блеми, болки 
в главата, ра-
менете, врата 
и крайници-
те, някои за-
болявания на 
нервната сис-
тема и обмя-
ната на веще-
ствата. Ману-
алните маса-
жи засилват 
кръвообраще-
нието не само в засегнатите учас-
тъци, а и в цялото тяло, като подо-
бряват мускулния трофик и статика-
та на гръбначния стълб. Нещо пове-
че - чрез паралелното прилагане на 
аурикулотерапия, зонотерапия, аку-
пресура, подходяща физиотерапия и 
оздравителна японска гимнастика се 
лекуват последствията от възпалени-
ето и травмираните структури, мус-

кулния спазъм около гръбнака, скова-
ността и болката. Нещо повече - във 
ВъЗсТаНоВиТЕлНия сПа ЦЕНТър 
на фирмата се прилагат и допълни-
телни  хидромасажни  процедури с 
използването на лековити соли от 
Мъртво море и ароматерапевтични 
масла. Използваните арома- и олиго-
продукти имат допълнителен оздра-
вяващ ефект. Комплексната терапия 
съкращава и времето за възстановя-
ване на организма, като успоредно 
регулира естествения му енергиен 

баланс.
Не бива да 

се забравя, че 
дископатията 
може да въз-
никне извед-
нъж - при ряз-
ка промяна на 
п о л о ж е н и е -
то на горната 
част на тяло-
то (завъртане, 
изправяне, на-
веждане), при 
вдигане на те-

жести, след прекарани травми и зло-
полуки, от наднормено тегло, ста-
тична неправилна стойка на работа 
и покой. Дисковите болести трябва 
да се лекуват навреме, предупреж-
дават специалистите, тъй като всяко 
едно забавяне може да доведе до по-
сериозни заболявания, като дискови 
хернии и частични парези на долни-
те крайници.

26 гОдИнИ “БИО ЕнЕРгО СПЕКТЪР”

софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. Заимов” 14 

(срещу ІV рПу, 
близо до х. “Хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

Възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а,  

ет. 1 (до трамв.  
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

ЯПОНСКА  МАНУАЛНА  ТЕРАПИЯ  
ПОМАГА ПРИ ДИСКОПАТИИ
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ЗаКъснеЛите играчи

Любимо коте

Често си пасе тревички
някъде извън града.
Дава тя млекце за всички.
И с рогца е, и с брада.

Дървен и четирикрак.
Има го и в къщи бедни,
та нали човек все пак
трябва някъде да седне.

По скалите все нагоре
се стремим със сетен дъх.
Кой сега ще отговори,
че сме покорили…

В кухнята като невежа
се държа у нас.
Него с остър нож го режа,
а пък плача аз.

Той е едър северен елен,
бродещ из леса раззеленен.

Отговора прочети назад
и дори да чуя подигравка,
казвам на слушателя си млад:
- Туй е най-безценната подправка!

рис. силвия 
йОрданОва

Детски свят За най-малките

Градинско плашило

Страницата подготви  Кристина дОБРЕВА

оцветете рисунката

Лека нощ!

Пакостник

(сТолъТ)

(ВръХ)

(лукъТ)

(коЗаТа)

Баба Станка с дядо Данчо
имат вкъщи сладуранчо.
Мислите, че е детенце? 
Малък Недко е козленце!
Недко е роден в неделя,
пухкав е като къделя,
беличък като снежец
и на пакостите - спец!
Всичко души, всичко иска,
всичко гледа да изгризка.
Той без всякаква преструвка
хапна моята обувка,
взе тоягата на дядо,
скърши после клонче младо,
взе на баба джиесема
и ме мушна във корема,
после сдъвка ми яката,
взе на кучето храната!

Баба Станка се ядоса,
а-ха да го шамароса,
Жално стана й  обаче –
че козлето е сираче!
Майка му – козата бяла,
щом родила го – умряла.
Хранят го със биберон,
вкъщи правят му подслон,
ех, че весело козленце –
ето, имат си детенце!
Недко, радвай тези хора,
те са твоята опора!

уляна ПЕТкоВа

Направиха в градината плашило –
от старо кепе, слама и лепило,
под дъждовете вече се протрило
и пак изглежда добродушно, мило.

Моето любимо коте
все във хола скита,
иска то да си играе
с мене до насита.

Аз му хвърлям от далече
кълбо със прежда,
то я хваща и я вее,
с лапички подрежда.

Щом начаса огладнее,
ми мяука жално,

иска то да си похапне
от храната бавно.

Коте мое, коте мило,
много те обичам,
искам все да си игриво,
а аз със теб да тичам!

Нонка ЧарДакоВа,  
с. Попинци,  

обл. Пазарджик

Хайде, Зайо, хайде, Мечо,
спирайте игрите вече!
Вън е тъмно, погледнете!
Бързо всичко подредете!

В чехлите на кака Вили
прежда някаква сте скрили.
А от бабината плетка
сте направили беседка.

Скрит в голямата кутия
е сиропът, който пия.
Новичката ми поличка
сте надраскали с боичка.

Где е вестникът на татко?
Мале, целият е в сладко!
А престилката на мама
станала е на пижама.

С кабела на телефона
здраво вързали сте слона.

Дядовите ръкавици
са набодени с карфици.

Всичко тука оправете
и съвсем не се бавете!

После – право към 
леглата,

че… отдавна спят 
децата!

Мария ВЕликоВа

(лосъТ)

(солТа)

Чичо Митко люБоПиТко, гр. кубрат

Грее сребърна луната
и поглежда към земята.
Кани малките деца –
време е за сън сега!

Чудна светлина изпраща,
с обич нежна ги обгръща.
Плува кротко в тишината
и приспива тя децата.

Във прозореца наднича
и на майчица прилича.
- Лека, лека нощ, деца! – 
шепне им гальовно тя.
Шшшт! Нека сладичко да спят,
във съня си те растат!

кари МариНоВа

А колкото и да изглежда мило,
ще си остане винаги плашило.
По него нищо няма да е в ред,
но затова пък гледа все напред.
Главата си не може да навежда –
изправена е все така с надежда.

галина БожилоВа
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Денят на престъпното безумие

24 Минало незабравимо История

Страницата подготви  Цветан ИлИЕВ

Майор Коста Янков – героят от три войни

Кой поръча зверсКото 
убийство на стамболийсКи

 Първата балканска 
война е в историята. Ос-
манската империя е раз-
бита и почти изцяло из-
гонена от Европа. Бал-
канските държави лику-
ват, като всяка една от 
тях е разширила значи-
телно териториалните 
си владения вследствие 
на успешните военни 
действия и подписания 
Лондонски 
мирен дого-
вор. Бълга-
рия е дър-
жавата, коя-
то съвсем за-
служено по-
лучава най-
голяма част 
от загубени-
те от Турция 
територии. 
Всички на-
селени мес-
та от Мидия 
на изток до Гевгели на 
запад попадат в новите 
български владения. То-
ва включва важни иконо-
мически центрове като 
Одрин, Лозенград и Сяр,  
едни от най-големите бе-
ломорски пристанища – 
Кавала и Дедеагач. Те-
зи завоевания несъмне-
но превръщат България 
в най-голямата и силна 
държава на Балканския 
полуостров, още пове-
че имайки предвид, че 
всички тези земи са насе-
лени основно с българи, 
което предполага още 
по-бързата им интегра-
ция в държавата. Гърци-
те и сърбите също полу-

чават значително разши-
рение и си поделят го-
ляма част от Македония, 
която ще се превърне в 
ябълката на раздора за 
доскорошните съюзни-
ци. Освен това българ-
ският политически елит 
има претенции и към Со-
лун и Костур, въпреки че 
липсват довоенни дого-
ворености с Гърция. От 

една страна, български-
те искания изглеждат ло-
гични с довода, че насе-
лението във въпросни-
те територии е преоб-
ладаващо българско. От 
друга страна, твърдени-
ето на управниците е, че 
българската армия е из-
несла основната тежест 
на войната срещу осман-
ците, сражавайки се сре-
щу главните им сили по 
направлението към Ца-
риград, и е дала най-
много жертви в сравне-
ние с останалите съю-
зници.

  И докато българските 
политици почти виждат 
изпълнен идеала за на-

ционално обединение, 
то сърбите и гърците 
вече са се задействали 
и подготвят антибългар-
ския съюз. На 1 май 1913 
г. сключват и военна кон-
венция. Следва договор, 
с който двете страни си 
гарантират взаимно те-
риториалните придо-
бивки, както и разра-
ботка на общ военен 

план в слу-
чай на вой-
на срещу 
българите, 
към който 
се включ-
ва и Черна 
гора. На 5 
юни Румъ-
ния преду-
преждава, 
че в слу-
чай на вой-
на между 
балкански-

те съюзници ще изпра-
ти войските си срещу 
България. Подобна вой-
на е добре дошла за Ос-
манската империя, ко-
ято още не може да се 
примири, че една от 
най-силните й крепо-
сти – Одрин – е в бъл-
гарските предели. Всич-
ки тези сигнали обаче са 
или пренебрегнати, или 
пропуснати от българ-
ския политически елит 
и така се стига до 16 
юни 1913 г., когато цар 
Фердинанд решава да 
засили българската по-
зиция на предстоящите 
преговори, които тряб-
ва да разделят оконча-

ща от най-спечелилата 
след Балканската вой-
на до една от най-бед-
стващите на Балканския 
полуостров. Сърбия и 
Гърция излизат от кон-
фликта с почти удвоена 
площ, а Румъния придо-
бива важни и плодород-
ни територии.

 Мирният договор на 
България с бившите й 
съюзници и Румъния се 
сключва в Букурещ на 28 
юли. С него държавата 
ни отстъпва на Румъния 
Южна Добруджа. Бълга-

ро-сръбската граница е 
прокарана по вододела 
между Вардар и Стру-
ма, а българо-гръцката 
– по Беласица и Места. 
С Цариградския договор 
България запазва Бело-
морска Тракия, което е 
частичен успех. Одрин, 
Лозенград, Бунархисар 
и други важни центро-
ве преминават в осман-
ска територия.

Тежките години за 
страната ни тепърва 
предстоят.

иван къНЧЕВ

Коста Янков е роден на 11 януа-
ри 1888 г. в Пловдив в семейството 
на видния български революционер 
полковник Анастас Янков и сестрата 
на Райна Княгиня – Мария Попгеорги-
ева. Остава сирак на 18 г. От ранната 
си възраст се запознава с Васил Ко-
ларов. Завършва военното училище 
в София през 1908 г., в което са учи-
ли още Христо Смирненски, Петко Д. 
Петков, Гоце Делчев.

Като ротен командир участва в 
Балканската, Междусъюзническата и 
Първата световна война и се уволнява 
през 1919 г. с чин майор. Година по-
късно създава в. „Народна армия”, на 
който е главен редактор до 1923 г. Той 
е сред създателите на Народния съюз 
на запасните офицери и подофицери.

Още през 1921 г. влиза в ръковод-
ството на Върховната военнореволю-
ционна колегия при ЦК на БКП (тесни 
социалисти). Жени се за дъщерята на 
Димитър и Вела Благоеви -  Стела.

Участва в подготовката на Септем-
врийското въстание през 1923 г., но 
е арестуван от фашистките власти на 
Демократическия сговор преди из-

бухването му.
На Витошката конференция на 

БКП през 1924 г. е избран за член на 
Централния комитет и за завеждащ 
Централната военна комисия, като е 
включен и в Изпълнителното бюро.

Коста Янков е основният инициа-
тор и организатор на атентата в църк-
вата „Св. Неделя” на 16 април 1925 г.

Пет дни по-късно на Великден фа-
шистката полиция открива следите му 
и го обгражда в дома на Христо Ко-
джейков на улица „Малгара” в София. 
След кратка престрелка двамата заги-
ват в горящата къща.

кръстьо къНЕВ

На 14 юни 1923 г. 
зверски е убит 
министър-пред-

седателят Александър 
Стамболийски. Превра-
тът от 9 юни го заварва 
в неговото родно село 
Славовица, Пазарджиш-
ко. Още на 10 юни но-
вият военен министър 
Иван Вълков дава уст-
на заповед на капитан 
Иван Харлаков Стамбо-
лийски да бъде заловен 
и убит. Харлаков замина-
ва с група военни за Па-
зарджик, където опера-
цията по залавянето се 
ръководи от полковник 
Славейко Василев. Стам-
болийски прави опит да 
се добере до двореца в 
Кричим, но на 13 юни е 
заловен при село Голак, 
след което е отведен в 
Пазарджик. Тук го пре-
дават на групата на ка-
питан Харлаков, който 
го завежда във вилата 
му в Славовица. Там той 
е убит от група членове 
на ВМРО, водена от скоп-
ския войвода Величко 
Велянов. 

Смята се, че физиче-
ските извършители са ма-
кедонците на войводата 
Величко Вилянов - Чиче-
то и може би Славейко Ва-
силев. Но кои са поръчи-
телите и вдъхновители-
те на това деяние? Сред 
заподозрените са проф. 
Александър Цанков, ге-

нерал Вълков, капитан 
Харлаков, цар Борис III.

Какво казват те:
Професор алексан-

дър Цанков: „Между 
дните 12 и 14 юни бях във 
Военното министерство, 
помня, че беше пак пре-
ди обед. На въпроса към 
военния министър (ген. 
Вълков) какво ново има, 
отговори ми някак сму-
тено: „Стамболийски, при 
опит за бягство, е убит". 
Нищо не бе по-съкруши-
телно и по-трагично за 
мен от тая вест. Дълго не 
можах да дойда на себе 
си." (Александър Цанков, 
„Моето време. Мемоари")

генерал иван Въл-
ков: „Убийството на 
Стамболийски стана из-
вестно на Министерския 
съвет на 14 юни. Мини-
стрите приеха това съ-
общение равнодушно. 
Цанков се изкиска нерв-
но, което показваше, че 
е доволен." (Показания 
пред съда, 1954 г.)

капитан иван Харла-
ков: „На 12 юни бях изви-
кан в кабинета на новия 
военен министър полко-
вник Вълков. Там, в при-
съствието на министър-
председателя Алексан-
дър Цанков, Вълков уст-
но ми нареди да... " (По-
казания, след като е арес-
туван през 1944 г.)

Проф. александър 
Цанков: „Генерал Въл-

ков е наредил да бъде 
убит Александър Стамбо-
лийски!" (Константин Му-
равиев, „Събития и хора": 
среща с Цанков, 1935 г.) 
Генерал Вълков: „Аз бях 
дал заповед на Славейко 

Василев да доведе Стам-
болийски със специален 
влак в София. Харлаков 
взел Стамболийски об-
ратно във вилата, къде-
то в изпълнение на запо-
вед лично от Цанков го 

убил...” (Показания пред 
съда, 1954 г.) Генерал 
Вълков: „...Взели участие 
и македонците на Велич-
ко (Велянов), поручиците 
Кръстев, Савов, Павлов и 
ако не се лъжа, Дипчев..." 
(Пак там)

Тодор александров: 
„ВМРО не е участвала в 
преврата на 9 юни и няма 
никаква вина за смъртта 
на Стамболийски, въз-
можно е той да е бил убит 
от един или повече ма-
кедонци, които са има-
ли лични оплаквания от 
Стамболийски..." (Интер-
вю пред The Times, 4 януа-
ри 1924 г.)

Цар Борис III: „Какво 
мръсно дело! Le pauvre 
grand homme! (Горкият 
велик човек!) Той стана 
мъченик и със смъртта 
си опозори новия режим. 
Сега той наистина стана 
велик човек..." (Из „Коро-
на от тръни" на Стефан 
Груев)

Проф. александър 
Цанков: „Генерал Въл-
ков е наредил да бъде 
убит Александър Стам-
болийски. Убеден съм, 
че той е извършил това 

по поръчение на царя. 
Той беше само едно оръ-
дие на царя!" (Констан-
тин Муравиев, „Събития 
и хора": среща с Цанков, 
1935 г.)

Цар Борис III: „Аз 
скърбя за покойния пре-
миер. Той беше голям 
държавник и със своите 
идеи и реформи изпре-
вари времето. Ние мо-
жем само да се гордеем 
с него. Скърбя и винаги 
ще скърбя за неговата за-
губа..." (Константин Му-
равиев, „Събития и хора": 
среща с царя, 1931 г.)

Проф. александър 
Цанков: „Царят е тол-
кова подъл, толкова ко-
варен, така изкусно се 
прикрива... а при това е 
страхлив и бяга от отго-
ворности. С един жест 
той можеше да предо-
тврати всички убийства 
и своеволия. Той разпо-
лагаше с войската и Во-
енния съюз, както и с 
ВМРО." (Константин Му-
равиев, „Събития и хора": 
среща с Цанков, 1935 г.) 

из „Български 
хроники”,  

стефан ЦаНЕВ

Преди 95 години

илия БешкОв

телно Македония с успешна 
военна акция. През нощта 
на 16-и срещу 17 юни мо-
нархът заповядва 4-а и 2-а 
армия да атакуват сръбски-
те и гръцките позиции. То-
зи ден остава в нашата исто-
рия като „деня на престъп-
ното безумие“.

Равносметката от Между-
съюзническата война е от-
чайваща. След тежките вой-
ни и дадените близо 200 000 
жертви България сe превръ-

Отговор на тронното слово
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

сряДа, 13 юНи
06:00 Забранена история
07:50 Загадки в музея, еп. 9
08:40 Кройката на времето
09:45 Американски принцеси за 

милиони долари, еп. 1
10:35 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 5
11:25 Забранена история, еп. 1
12:15 Истинската война на тронове
13:45 Наполеон
15:35 Забранена история, еп. 2
16:25 Дните, които написаха истори-

ята, еп. 3
16:55 Империята на Хитлер
17:40 Загадки в музея, еп. 9
18:25 Забранена история, еп. 6
19:15 География на убийствата, еп. 3
20:05 Дълбоко в историята на вре-

мето, еп. 3
21:00 Историята на криминалисти-

ката, еп. 3
21:55 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 6
22:50 Войната на асовете, еп. 1
23:40 Въоръжени мъже
00:30 Забранена история, еп. 6
01:20 Страхотни изобретения, еп. 8
01:50 Митове и чудовища, еп. 3

ЧЕТВърТък, 14 юНи
06:00 Забранена история, еп. 6
07:15 Загадки в музея, еп. 10
08:05 Наполеон
09:55 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 6
10:45 Забранена история, еп. 2
11:35 Вътрешен поглед към крал-

ския двор
13:45 Мистериите на кралските 

убийства
15:25 Забранена история, еп. 3
16:15 Дните, които написаха истори-

ята, еп. 4
16:45 Империята на Хитлер
17:30 Загадки в музея, еп. 10
18:15 Забранена история, еп. 1
19:05 География на убийствата, еп. 4
19:55 Инките
21:00 Истинският доктор Живаго, 
22:00 Черни операции от далечното 

минало, еп. 4
22:50 Войната на асовете, еп. 2
23:45 Въоръжени мъже
00:35 Забранена история, еп. 1
01:25 Страхотни изобретения, еп. 9
01:55 Митове и чудовища, еп. 4

ПЕТък, 15 юНи
06:00 Забранена история, еп. 1
07:00 Страхотни изобретения, еп. 29
07:30 Загадки в музея, еп. 11
08:15 Мистериите на кралските 

убийства
09:50 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
10:40 Забранена история, еп. 3
11:30 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3

12:20 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 4

13:10 Помпей
15:20 Забранена история, еп. 4
16:10 Дните, които написаха истори-

ята, еп. 5
16:40 Империята на Хитлер
17:30 Загадки в музея, еп. 11
18:15 Забранена история, еп. 2
19:05 География на убийствата, еп. 1
19:55 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 2
21:00 Руската революция, 
21:50 Китай от времето на Мао, 
22:45 Реформацията: Свещената 

война на Европа, 
23:40 Въоръжени мъже: Изкуството 

на войната, еп. 2
00:30 Забранена история, еп. 2
01:20 Страхотни изобретения, еп. 10
01:50 Митове и чудовища, еп. 5

съБоТа, 16 юНи
06:15 Забранена история
10:15 Проект “Нацизъм”
12:10 Империята на Хитлер
13:50 Времето, което промени света
14:45 Свирепа Земя, еп. 2
15:40 Истинската война на тронове
16:30 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
17:20 Помпей
18:25 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 1
19:15 Елизабет и нейните врагове
20:05 Вълци, еп. 4
21:00 Селцето, еп. 5
22:00 Че Гевара: Отвъд мита, 
22:55 101 герои на 20-ти век, еп. 3
23:50 Черни операции от далечното 

минало, еп. 1
00:45 Убийци от древността, еп. 3
01:35 Въоръжени мъже: Изкуството 

на войната, еп. 1
02:25 Митове и чудовища, еп. 6
03:10 Страхотни изобретения, еп. 4
03:40 Загадки в музея, еп. 6
04:30 Загадки в музея, еп. 11
05:15 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 6

НЕДЕля, 17 юНи
06:05 Забранена история, еп. 3
07:10 Загадки в музея, еп. 4
08:00 Загадки в музея, еп. 5
08:45 Селцето, еп. 4
09:50 Селцето, еп. 5
10:55 Конспирация, еп. 8
11:45 Конспирация, еп. 9
12:35 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 3
13:25 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 4
14:15 Парижки мистерии, еп. 3
14:45 Забранена история, еп. 2
15:35 Забранена история, еп. 2
16:25 Кройката на времето, еп. 3
16:55 Приказки от кралския гарде-

роб, 
17:50 Истинската война на тронове, 

еп. 1

18:35 Истинската война на тронове, 
еп. 2

19:20 Истинската война на тронове, 
еп. 3

20:10 Истинската война на тронове, 
еп. 4

21:00 Селцето, еп. 6
22:00 Дубровник: Републиката, еп. 3
22:50 Забранена история, еп. 3
23:45 Забранена история, еп. 1
00:35 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 5
01:25 Конспирация, еп. 11
02:15 Митове и чудовища, еп. 1

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи
06:05 Забранена история, еп. 4
07:00 Страхотни изобретения, еп. 3
07:30 Помпей
09:35 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
10:25 Забранена история, еп. 4
11:15 Гении на древния свят
13:25 Истинският доктор Живаго, 
14:25 Че Гевара: Отвъд мита, 
15:20 Забранена история, еп. 5
16:10 Дните, които написаха истори-

ята, еп. 6
16:40 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 5
17:30 Загадки в музея, еп. 12
18:15 Забранена история, еп. 3
19:05 География на убийствата, еп. 2
19:55 Кралски братовчеди на война
21:00 Рим: империя без предел, еп. 1
22:00 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

22:50 Първата световна война в 
числа, еп. 1

23:40 Войната на асовете, еп. 1
00:35 Забранена история, еп. 3
01:25 Страхотни изобретения, еп. 11
01:55 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 1

ВТорНик, 19 юНи
06:15 Забранена история, еп. 3
07:00 Страхотни изобретения, еп. 5
07:25 Загадки в музея, еп. 13
08:10 Истинският доктор Живаго, 
09:10 Че Гевара: Отвъд мита, 
10:05 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 3
10:55 Забранена история, еп. 5
11:45 Тайните на Ермитажа - исто-

рия и колекции, 
12:40 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

13:35 Кройката на времето, еп. 2
14:05 Кройката на времето, еп. 3
14:40 Американски принцеси за 

милиони долари, еп. 2
15:30 Забранена история, еп. 3
16:20 Дните, които написаха истори-

ята, еп. 7
16:50 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 6
17:40 Загадки в музея, еп. 13
18:30 Забранена история, еп. 2

19:20 География на убийствата, еп. 3
20:10 Кралски братовчеди на война, 

еп. 2
21:15 Истинската война на тронове, 

еп. 4
22:05 Плантагенетите: Най-кървава-

та британска династия, еп. 4
22:50 Първата световна война в 

числа, еп. 2
23:40 Войната на асовете, еп. 2
00:35 Забранена история, еп. 4
01:25 Страхотни изобретения, еп. 12
01:55 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 2

сряДа, 20 юНи
06:00 Забранена история, еп. 4
07:00 Страхотни изобретения, еп. 6
07:25 Загадки в музея, еп. 1
08:10 Кройката на времето
09:15 Американски принцеси за 

милиони долари, еп. 2
10:05 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 4
10:55 Забранена история, еп. 6
11:45 Истинската война на тронове
13:25 Дневниците на Венера, 
14:30 Рим: империя без предел, еп. 1
15:30 Забранена история, еп. 6
16:20 Дните, които написаха истори-

ята, еп. 8
16:50 Първата световна война в 

числа, еп. 1
17:40 Загадки в музея, еп. 1
18:30 Забранена история, еп. 3
19:20 География на убийствата, еп. 4
20:10 Империя на царе, еп. 1
21:15 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 1
22:05 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
22:50 Първата световна война в 

числа, еп. 3
23:40 37 дни - пътят към Първата 

световна война, еп. 1
00:35 Забранена история, еп. 5
01:25 Страхотни изобретения, еп. 13
01:55 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 3

ЧЕТВърТък, 21 юНи
06:00 Забранена история, еп. 5
07:00 Страхотни изобретения, еп. 14
07:30 Загадки в музея, еп. 2
08:15 Дневниците на Венера, 
09:20 Рим: империя без предел, еп. 1
10:25 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 5
11:15 Забранена история, еп. 1
12:05 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 1
12:55 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 2
13:45 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
14:35 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
15:25 Забранена история, еп. 1
16:15 Дните, които написаха истори-

ята, еп. 9
16:45 Първата световна война в 

числа, еп. 2
17:35 Загадки в музея, еп. 2
18:20 Забранена история, еп. 4
19:10 География на убийствата, еп. 5
20:00 Империя на царе, еп. 2
21:05 Че Гевара: Отвъд мита, 
22:00 Черни операции от далечното 

минало, еп. 5
22:50 Първата световна война в 

числа, еп. 4
23:40 37 дни - пътят към Първата 

световна война, еп. 2
00:35 Забранена история, еп. 6
01:25 Страхотни изобретения, еп. 14
01:55 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 4
02:45 Страхотни изобретения, еп. 9

ПЕТък, 22 юНи
06:00 Забранена ис тория, еп. 6
07:00 Забранена история, еп. 1
07:50 Загадки в музея, еп. 3
08:35 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 3
09:25 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 4
10:15 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 6
11:05 Забранена история, еп. 2
11:55 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 4
12:40 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 5
13:30 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
14:25 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
15:20 Забранена история, еп. 2
16:10 Дните, които написаха истори-

ята, еп. 10
16:40 Първата световна война в 

числа, еп. 3
17:30 Загадки в музея, еп. 3
18:15 Забранена история, еп. 5
19:05 География на убийствата, еп. 1
19:55 Империя на царе, еп. 3
21:00 Тайните общества, еп. 1
22:00 Тайните общества, еп. 2
22:50 Тайните общества, еп. 3
23:45 37 дни - пътят към Първата 

световна война, еп. 3
00:40 Забранена история, еп. 1
01:30 Страхотни изобретения, еп. 15
01:55 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 5
02:45 Страхотни изобретения, еп. 10
03:15 Страхотни изобретения, еп. 12
03:40 Загадки в музея, еп. 12
04:25 Загадки в музея, еп. 4
05:10 Рим: империя без предел, еп. 1

съБоТа, 23 юНи
06:15 Забранена история
10:25 Войната на асовете, еп. 1
11:20 Първата световна война в 

числа, еп. 1
12:10 Първата световна война в 

числа, еп. 2
13:00 Първата световна война в 

числа, еп. 3
13:50 Времето, което промени света, 

еп. 6
14:15 Времето, което промени света, 

еп. 7
14:40 Вулканични одисеи, еп. 1
15:35 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
16:30 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
17:20 Рим: империя без предел, еп. 1
18:20 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 2
19:10 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

20:05 Вълци, еп. 5
21:00 Селцето, еп. 6
22:00 Американската мечта на Боби 

Кенеди, 
23:00 101 герои на 20-ти век, еп. 4
23:50 Черни операции от далечното 

минало, еп. 2
00:45 Убийци от древността, еп. 4
01:35 Въоръжени мъже: Изкуството 

на войната, еп. 2
02:25 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 6
03:15 Страхотни изобретения, еп. 13
03:45 Загадки в музея, еп. 2
04:35 Загадки в музея, еп. 5
05:25 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1

НЕДЕля, 24 юНи
06:10 Забранена история, еп. 5
07:10 Загадки в музея, еп. 6
08:00 Загадки в музея, еп. 7
08:45 Селцето, еп. 5
09:50 Селцето, еп. 6
10:55 Конспирация, еп. 10
11:45 Конспирация, еп. 11
12:35 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 5
13:25 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 6
14:15 Парижки мистерии, еп. 4
14:45 Забранена история, еп. 3
15:35 Забранена история, еп. 3
16:25 Кройката на времето, еп. 4
16:55 Страхотни изобретения, еп. 8
17:20 Войната на асовете, еп. 1
18:15 Войната на асовете, еп. 2
19:10 Мистерията на катакомбите, 
20:05 Тайните общества, еп. 2
21:00 Войната на асовете, еп. 1
21:55 Дубровник: Републиката, еп. 4
22:50 Забранена история, еп. 4
23:45 Забранена история, еп. 2
00:35 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 6
01:25 Конспирация, еп. 12
02:15 Загадъчни средновековни 

убийства, еп. 1
03:05 Страхотни изобретения, еп. 14
03:35 Загадки в музея, еп. 1
04:20 Загадки в музея, еп. 6
05:10 Дубровник: Републиката, еп. 4

ПоНЕДЕлНик, 25 юНи
06:05 Забранена история, еп. 6
07:00 Забранена история, еп. 3
07:45 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
08:40 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
09:35 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
10:25 Забранена история, еп. 3
11:15 Гении на древния свят, еп. 2
12:15 Гении на древния свят, еп. 3
13:20 Че Гевара: Отвъд мита, 
14:15 Американската мечта на Боби 

Кенеди, 
15:20 Забранена история, еп. 1
16:10 Дните, които написаха истори-

ята, еп. 1
16:40 Първата световна война в 

числа, еп. 4
17:30 Загадки в музея, еп. 4
18:15 Забранена история, еп. 4
19:05 География на убийствата, еп. 2
19:55 Помпей: 48 часа до бедствие-

то, еп. 1
21:00 Рим: империя без предел, еп. 2
22:00 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

22:50 Първата световна война в 
числа, еп. 5

23:40 В търсене на съкровището на 
нацистите, еп. 1

00:30 Забранена история, еп. 2
01:20 Страхотни изобретения, еп. 16
01:50 Майстори на шпионажа, еп. 1

ВТорНик, 26 юНи
06:10 Забранена история, еп. 2
07:05 Страхотни изобретения, еп. 20
07:35 Че Гевара: Отвъд мита, 
08:30 Американската мечта на Боби 

Кенеди, 
09:30 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
10:20 Забранена история, еп. 4
11:10 Личният живот на среднове-

ковните крале, еп. 1
12:15 Личният живот на среднове-

ковните крале, еп. 2
13:20 Кройката на времето, еп. 3
13:50 Кройката на времето, еп. 4
14:25 Американски принцеси за 

милиони долари, еп. 3
15:20 Забранена история, еп. 4
16:10 Дните, които написаха истори-

ята, еп. 2
16:40 Първата световна война в 

числа, еп. 5
17:30 Загадки в музея, еп. 5
18:15 Забранена история, еп. 3
19:05 География на убийствата, еп. 3
19:55 Помпей: 48 часа до бедствие-

то, еп. 2
21:00 Жени воини, еп. 1
21:55 Реформацията: Свещената 

война на Европа, 
22:50 Първата световна война в 

числа, еп. 6
23:40 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 2
00:30 Забранена история, еп. 3
01:20 Страхотни изобретения, еп. 17
01:50 Майстори на шпионажа, еп. 2
02:40 Страхотни изобретения
03:35 Загадки в музея, еп. 3

сряДа, 13 юНи
05:30 „Женени с деца” сезон 1, 2 

епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” – 

риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 4 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 6 /п/
12:00 „Етажна собственост” сезон 

1 /п/
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 4
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 1, 2 

епизода
17:00 „Снайперистът 3” – екшън 

с уч. на Том Беринджър, 
Байрън Ман, Джон Доман, 
Трой Уинбуш, Денис Арнд, 
Уилям Дъфи и др. /п/

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 6

20:00 „Етажна собственост” сезон 
1

21:00 „Скорпион” сезон 2
22:00 „Подземен свят: 

Пробуждане” – екшън с 
уч. на Кейт Бекинсейл, 
Стивън Риа, Майкъл Ийли, 
Тео Джеймс, Индия Ийсли, 
Сандрин Холт, Чарлз Данси 
др.

00:00 „Скорпион“ сезон 2 /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/

ЧЕТВърТък, 14 юНи
05:30 „Женени с деца” сезон 1, 2 

епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” – 

риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 4 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 6 /п/
12:00 „Етажна собственост” сезон 

1 /п/
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 4
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода
17:00 „Черното куче” – екшън с 

уч. на Патрик Суейзи, Мийт 
Лоуф, Ранди Травис, Чарз 
Дътън, Браян Кели, Греъм 
Бекел и др. /п/

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 6

20:00 „Етажна собственост” сезон 
1

21:00 „Скорпион” сезон 2
22:00 „Армагедон” – фантастика 

с уч. Брус Уилис, Били Боб 
Торнтън, Бен Афлек, Оуен 

Уилсън, Лив Тайлър, Уил 
Патън, Джейсън Айзък, Стив 
Бушеми, Джейсън Айзък, 
Майкъл Кларк Дънкън, 
Питър Стормеър и др.

01:15 „Скорпион” сезон 2 /п/
02:15 Еротичен телепазар

ПЕТък, 15 юНи
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода /п/
06:30 „Камиони по леда“ – 

риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти“ сезон 4 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 6, /п/
12:00 „Етажна собственост” сезон 

1 /п/
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 4
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода
17:00 „Черна зора“ – екшън с уч. 

на Стивън Сегал, Тамара 
Дейвис, Джон Пайпър-
Фъргюсън, Джулиан Стоун и 
др.

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 6

20:00 „Етажна собственост” сезон 
1

21:00 „Скорпион” сезон 2
22:00 „Боец” (премиера) – драма с 

уч. на Доминик Пърсел, Ким 
Коутс, Лоуз Госет Младши, 
Фамке Янсен, Джеймс Каан, 
Майкъл Айрънсайд, Адам 
Бийч, Шийла МакКарти и др. 

00:00 „Скорпион” сезон 2 /п/
01:00 „Фрактура” – предаване за 

рок музика /п/
03:20 Еротичен телепазар

съБоТа, 16 юНи
06:00 „Звярът” сезон 1
07:00 „Без багаж” – предаване за 

туризъм /п/
07:30 „Камиони по леда” – 

риалити, сезон 7, 3 епизода
10:50 „Черна зора“ – екшън с уч. 

на Стивън Сегал, Тамара 
Дейвис, Джон Пайпър-
Фъргюсън, Джулиан Стоун и 
др. /п/

12:50 „Атака срещу Еър Форс 
Едно” – екшън с уч. на 
Джеръми Систо, Кас Анвар, 
Емили дьо Равин, Кен Дукен, 
Рупърт Грейвс и др., I част

14:50 „Американска нинджа” 
– екшън с уч. на Майкъл 
Дудикоф, Джуди Арънсън, 
Стив Джеймс и др.

16:50 „Армагедон” – фантастика 
с уч. Брус Уилис, Били Боб 
Торнтън, Бен Афлек, Оуен 
Уилсън, Лив Тайлър, Уил 
Патън, Джейсън Айзък, Стив 

Бушеми, Джейсън Айзък, 
Майкъл Кларк Дънкън, 
Питър Стормеър и др. /п/

20:00 „Завръщане в бъдещето 
II” – екшън-комедия с уч. 
на Майкъл Джей Фокс, 
Кристофър Лойд, Леа 
Томпсън, Били Зейн, 
Елизабет Шу, Томас Ф.Уилсън 
и др.

22:10 „Истинско престъпление” 
– криминална драма с уч. 
на Клинт Истууд, Джеймс 
Уудс, Исая Уошингтън, Денис 
Лиъри, Лисагай Хамилтън, 
Даян Венора и др.

00:50 Еротичен телепазар
03:00 Професионална борба: 

„Първична сила”
НЕДЕля, 17 юНи

06:00 „Теория за големия взрив” 
сезон 8

06:30 „Звярът” сезон 1
07:30 „Камиони по леда” – 

риалити, сезон 8, 2 епизода
10:30 „Истинско престъпление” 

– криминална драма с уч. 
на Клинт Истууд, Джеймс 
Уудс, Исая Уошингтън, Денис 
Лиъри, Лисагай Хамилтън, 
Даян Венора и др. /п/

13:00 „Без багаж” – предаване за 
туризъм

13:30 „Атака срещу Еър Форс 
Едно” – екшън с уч. на 
Джеръми Систо, Кас Анвар, 
Емили дьо Равин, Кен Дукен, 
Рупърт Грейвс и др., II част

15:30 „Завръщане в бъдещето 
II” – екшън-комедия с уч. 
на Майкъл Джей Фокс, 
Кристофър Лойд, Леа 
Томпсън, Били Зейн, 
Елизабет Шу, Томас Ф.Уилсън 
и др. /п/

17:50 „Отвлечен” – екшън-трилър 
с уч. на Алфред Молина, 
Сигорни Уивър, Дензъл 
Уитакър, Тейлър Лаутнър, 
Мария Бело, Лили Колинс и 
др. /п/

20:00 „Сърцето на дракона: Ново 
начало” – приключенски 
екшън с уч. на Кристофър 
Мастерсън, Рона Фигероа, 
Хари ван Горкъм, Мат Хики, 
Хенри О и др.

21:45 „Ангелите на Чарли” – екшън 
с уч. на Камерън Диас, Дрю 
Баримор, Луси Лиу, Бил 
Мъри, Сам Рокуел, Кели 
Линч и др.

23:45 „Фрактура” – предаване за 
рок музика

02:10 Еротичен телепазар
04:15 Професионална борба: 

„Челен сблъсък”

ПоНЕДЕлНик, 18 юНи
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” – 

риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 4 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 6 /п/
12:00 „Етажна собственост” сезон 

1 /п/
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 4
15:00  „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода
17:00 „Американска нинджа” 

– екшън с уч. на Майкъл 
Дудикоф, Джуди Арънсън, 
Стив Джеймс и др. /п/

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 6

20:00 „Етажна собственост” сезон 
1

21:00 „Скорпион” сезон 2
22:00 „Снайперистът 4” – екшън 

с уч. на Били Зейн, Чад 
Майкъл Колинс, Анабел 
Райт, Рихард Замел и др.

00:00 „Скорпион” сезон 2 /п/
01:00 Еротичен телепазар 
03:00 „Национална лотария” /п/

ВТорНик, 19 юНи
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” – 

риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 4 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 6 /п/
12:00 „Етажна собственост” сезон 

1 /п/
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 4
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода
17:00 „Сърцето на дракона: Ново 

начало” – приключенски 
екшън с уч. на Кристофър 
Мастерсън, Рона Фигероа, 
Хари ван Горкъм, Мат Хики, 
Хенри О и др. /п/

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 6

20:00 „Етажна собственост” сезон 
1

21:00 „Скорпион” сезон 2
22:00 „Петата заповед” – екшън с 

уч. на Рик Юн, Роджър Юан, 
Даня Рамирес, Кийт Дейвид, 
Бокийм Уудбайн Боким 
Уудбин и др.

00:00 „Скорпион” сезон 2 /п/
01:00 Еротичен телепазар

сряДа, 20 юНи
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” – 

риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 4 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 6 /п/
12:00 „Етажна собственост” 
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 5
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” 
17:00 „Ангелите на Чарли” – екшън 

с уч. на Камерън Диас, Дрю 
Баримор, Луси Лиу, Бил 
Мъри, Сам Рокуел, Кели 
Линч и др. /п/

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 7

20:00 „Етажна собственост” 
21:00 „Пожарникарите от Чикаго” 

(премиера) сезон 5
22:00 „Заключен” – екшън с уч. на 

Вини Джоунс, Тони Скина, 
Кимбо Слайс, Рашад Еванс, 
Бай Линг, Сара Ан Шулц и др.

00:00 „Пожарникарите от Чикаго” 
сезон 5 /п/

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/

ЧЕТВърТък, 21 юНи
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” – 

риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 5 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 7 /п/
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 5
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода
17:00 „Атака срещу Еър Форс 

Едно” – екшън с уч. на 
Джеръми Систо, Кас Анвар, 
Емили дьо Равин, Кен Дукен, 
Рупърт Грейвс и др., I част /п/

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 7

20:00 „Етажна собственост” сезон 
2

21:00 „Пожарникарите от Чикаго” 
(премиера) сезон 5

22:00 „Крийд: Сърце на шампион” 
– драма с уч. на Силвестър 
Сталоун, Майкъл Б. 
Джордан, Теса Томпсън, 
Филисия Рашад, Андре Уорд, 
Тони Белю, Ричи Костър, 
Греъм Мактавиш, Джейкъб 
Дуран, Ууд Харис и др.

00:45 „Пожарникарите от Чикаго ” 
01:45 Еротичен телепазар

ПЕТък, 22 юНи
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода /п/
06:30 „Камиони по леда ” – 

риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти ” сезон 5 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за 

автомобили, сезон 7, /п/
12:00 „Етажна собственост” сезон 

2 /п/
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 5
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2 

епизода
17:00 „ Атака срещу Еър Форс 

Едно” – екшън с уч. на 
Джеръми Систо, Кас Анвар, 
Емили дьо Равин, Кен Дукен, 
Рупърт Грейвс и др., II част 
/п/

19:00 „Топ Гиър” – предаване за 
автомобили, сезон 7

20:00 „Етажна собственост” сезон 
2

21:00 „Пожарникарите от Чикаго” 
(премиера) сезон 5

22:00 „Ледени войници” 
(премиера) – екшън с уч. 
на Доминик Пърсел, Адам 
Бийч, Майкъл Айрънсайд, 
Гейбриъл Хоугън, Бенц 
Антоан, Камил Съливан и др. 

00:00 „Пожарникарите от Чикаго ” 
сезон 5 /п/

01:00 „Фрактура” – предаване за 
рок музика /п/

03:30 Еротичен телепазар
съБоТа, 23 юНи

06:00 „Звярът” сезон 1
07:00 „Без багаж” – предаване за 

туризъм /п/
07:30 „Камиони по леда” – 

риалити, сезон 8, 3 епизода
10:50 „Ледове” – приключенски 

филм с уч. на Ричард 
Роксбърг, Франсис О’Конър, 
Клеър Форлани, Бен Крос, 
Саймън Калоу, Патрик 
Бъргин, Стивън Мойър, Сам 
Нийл и др., I част

12:50 „Национална лотария” /п/
13:20 „Програмиран” – екшън с 

уч. на Куба Гудинг-мл., Вал 
Килмър, Майкъл Айрънсайд, 
Татяна Маслани, Ерик 
Брекър, Чад Кроучук, Хиро 
Канагава, Али Либърт и др.

15:20 „Американска нинджа 
2” – екшън с уч. на Майкъл 
Дудикоф, Стив Джеймс, Лари 
Поиндекстър, Гари Конуей и 
др.

17:15 „Крийд: Сърце на шампион” 
– драма с уч. на Силвестър 
Сталоун, Майкъл Б. 
Джордан, Теса Томпсън, 
Филисия Рашад, Андре Уорд, 

Тони Белю, Ричи Костър, 
Греъм Мактавиш, Джейкъб 
Дуран, Ууд Харис и др /п/

20:00 „Завръщане в бъдещето 
III” – екшън-комедия с уч. 
на Майкъл Джей Фокс, 
Кристофър Лойд, Мери 
Стийнбъргън и др.

22:30 „Сивият” – трилър с уч. на 
Лиам Нийсън, Франк Грило, 
Дермът Мълроуни, Далас 
Робъртс, Джо Андерсън, 
Джеймс Бадж Дейл и др.

00:50 Еротичен телепазар
03:15  Професионална борба: 

„Първична сила”
НЕДЕля, 24 юНи

06:00 „Теория за големия взрив” 
сезон 8

06:30 „Звярът” сезон 1
07:30 „Камиони по леда” – 

риалити, сезон 8, 3 епизода
11:00 „Ледове” – приключенски 

филм с уч. на Ричард 
Роксбърг, Франсис О’Конър, 
Клеър Форлани, Бен Крос, 
Саймън Калоу, Патрик 
Бъргин, Стивън Мойър, Сам 
Нийл и др., II част

12:50 „Без багаж” – предаване за 
туризъм

13:20 „Сивият” – трилър с уч. на 
Лиам Нийсън, Франк Грило, 
Дермът Мълроуни, Далас 
Робъртс, Джо Андерсън, 
Джеймс Бадж Дейл и др. /п/

15:30 „Завръщане в бъдещето 
III” – екшън-комедия с уч. 
на Майкъл Джей Фокс, 
Кристофър Лойд, Мери 
Стийнбъргън и др. /п/

18:00 „Програмиран” – екшън с 
уч. на Куба Гудинг-мл., Вал 
Килмър, Майкъл Айрънсайд, 
Татяна Маслани, Ерик 
Брекър, Чад Кроучук, Хиро 
Канагава, Али Либърт и др. 
/п/

20:00 „Сърцето на дракона: 
Проклятието на магьосника” 
– приключенски филм с уч. 
на Джулиан Морис, Тамзин 
Мерчант, Джаса Ахлувалиа, 
Джонджо О’Нийл, Джейк 
Карън, Доминик Мафъм и др.

22:00 „Ангелите на Чарли: Газ 
до дупка ” – екшън с уч. на 
Дрю Баримор, Камерън 
Диас, Луси Лиу, Бърни Мак, 
Криспин Глоувър, Джъстин 
Теро, Деми Мур, Мат ле 
Бланк, Шая Лебьоф и др.

00:10 „Фрактура” – предаване за 
рок музика

02:30 Еротичен телепазар
04:40 Професионална борба: 

„Челен сблъсък”

виасат Хистори
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Български26 Най-гледаните тв програми

13 юНи, сряДа
06:30 България сутрин
09:30 В служба на Нейно Вели-

чество - филм
10:30 Брюксел 1
11:30 Червената кралица
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо 
14:15 Клик  
14:30 Игри на ума
15:00 Семена от древността - 

филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу  /п./
16:30 Сила 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение 

на живо в ефир - актуално 
ток шоу с Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Сила – криминален сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Операция: „История“
01:30 Новините ON AIR /п./

14 юНи, ЧЕТВърТък
06:30 България сутрин
09:30 В служба на Нейно Вели-

чество - филм
10:30 Операция: „История“
11:30 Червената кралица – исто-

рически сериал, биографи-
чен

12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Клик 
14:30 Игри на ума
15:00 Семена от древността - 

филм
15:30 Новините ON AIR 
16:00 Колела 
16:30 Сила 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение 

на живо в ефир - актуално 
ток шоу с Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Сила – криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Видимо и невидимо 
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./   
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора

15 юНи, ПЕТък
06:30 България сутрин
09:30 Кралска палитра - филм
10:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

11:30 Червената кралица
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: „История“
14:15 Клик 
14:30 Игри на ума
15:00 Семена от древността - 

филм
15:30 Новините ON AIR 
16:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева /п./

16:30 Сила 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение 

на живо в ефир - актуално 
ток шоу с Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Сила – криминален сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

01:30 Новините ON AIR /п./ 
02:00 Денят ON AIR /п./  

16 юНи, съБоТа
06:30 Операция: „История“
07:30 Другото лице на Арнолд 

Шварценегер 
08:30 Авиошоу  /п./
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева /п./

09:30 Състезанието на живота им
10:00 Страната на изобретателите
10:30 Фамилно 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъжич-

ка 
14:00 Черни коне 
14:45 Клик
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите с Ми-
лена Милотинова 

18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

20:00 Роден със сребърна лъжич-
ка – криминален сериал 

21:00 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал, по-

литическа драма
23:00 Облаците на Силс Мария – 

драма, Франция, Германия, 
Швейцария, 2014 г.; режи-
сьор: Оливие Асаяс; в роли-
те: Жюлиет Бинош, Кристен 
Стюарт, Клоуи Грейс Морец, 
Джони Флин и др.

01:00 Авиошоу /п./
01:30 Новините ON AIR /п./ 
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: „История“ -  пре-

даване с Росен Петров /п./
04:30 Характери /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

17 юНи, НЕДЕля
06:30 Брюксел 1
07:30 Другото лице на Елизабет 

Тейлър 
08:30 Колела 
09:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева /п./

09:30 Състезанието на живота им
10:00 Страната на изобретателите
10:30 Фамилно 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъжичка 
14:00 Черни коне 14:45 Клик
15:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
16:30 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свободата с 
Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 1864 – исторически сериал
20:00 Роден със сребърна лъжич-

ка – криминален сериал 
21:00 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал, по-

литическа драма
23:00 Мьобиус – трилър, драма, 

Франция, 2013 г.; режисьор: 
Ерик Рошан; в ролите: Жан 
Дюжарден, Тим Рот, Сесил 
Дьо Франс, Емили Дьокен, 
Владимир Меншов

01:00 Колела 
01:30 Новините ON AIR /п./ 
02:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Видимо и невидимо 
04:30 VIB /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: „История“ -  пре-

даване с Росен Петров /п./
18 юНи, ПоНЕДЕлНик

06:30 България сутрин
09:30 Автентични храни - филм
10:00 Райски градини
10:30 Сянката на Елена – семеен 

сериал
11:30 Червената кралица – исто-

рически сериал, биографи-
чен

12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1
14:15 Глухар – криминален сериал 
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Сила 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение 

на живо в ефир - актуално 
ток шоу с Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Сила – криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол
23:00 Довереникът 
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Опорни хора
01:30 Новините ON AIR /п./

19 юНи, ВТорНик
06:30 България сутрин
09:30 Автентични храни - филм
10:00 Райски градини
10:30 Сянката на Елена – семеен 

сериал
11:30 Червената кралица – исто-

рически сериал, биографи-
чен

12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

14:15 Глухар – криминален сериал 
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Сила 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение 

на живо в ефир - актуално 
ток шоу с Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Сила – криминален сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Брюксел 1
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./   
03:00 Новините ON AIR /п./

03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

20 юНи, сряДа
06:30 България сутрин
09:30 Автентични храни - филм
10:00 Райски градини
10:30 Сянката на Елена – семеен 

сериал
11:30 Мамчета – комедиен сериал
12:00 Как станах руснак – комеди-

ен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо 
14:15 Глухар – криминален сериал 
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Сила 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение 

на живо в ефир - актуално 
ток шоу с Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Одисей - исторически сери-

ал
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Операция: „История“
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./   

21 юНи, ЧЕТВърТък
06:30 България сутрин
09:30 Автентични храни - филм
10:00 Райски градини
10:30 Сянката на Елена – семеен 

сериал
11:30 Мамчета – комедиен сериал
12:00 Как станах руснак – комеди-

ен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Глухар – криминален сериал 
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Сила 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение 

на живо в ефир - актуално 
ток шоу с Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Одисей - исторически сери-

ал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – крими-

нален сериал
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Видимо и невидимо 
01:30 Новините ON AIR /п./

02:00 Денят ON AIR /п./   
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора

22 юНи, ПЕТък
06:30 България сутрин
09:30 Автентични храни - филм
10:00 Райски градини
10:30 Сянката на Елена – семеен 

сериал
11:30 Мамчета – комедиен сериал
12:00 Как станах руснак – комеди-

ен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: „История“
14:15 Глухар – криминален сериал 
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Сила 
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение 

на живо в ефир - актуално 
ток шоу с Димитър Абрашев

18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Одисей
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподозрени 

с Георги Лозанов
23:00 Довереникът – исторически 

сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

01:30 Новините ON AIR /п./ 
02:00 Денят ON AIR /п./  
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо 

23 юНи, съБоТа
06:30 Операция: „История“
07:30 Истината за лъжците 
08:30 Авиошоу  /п./
09:00 VIB /Very Important 

Bulgarians/ - портрети на 
българи със световно при-
знание и постижения, автор: 
Биляна Митева /п./

09:30 Състезанието на живота им
10:00 Страната на изобретателите
10:30 Фамилно 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъжич-

ка 
14:00 Черни коне 14:45 Кино – 

поредица на DW
15:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу 
16:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова

17:30 Брюксел 1 – предаване за 
Европа и гражданите с Ми-

лена Милотинова 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите 

на значимите за обществото 
пред Ганиела Ангелова

20:00 Роден със сребърна лъжич-
ка – криминален сериал 

21:00 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога – крими-

нален сериал
23:00 Леки момичета – драма, 

Франция/Полша/Германия, 
2012 г; режисьор: Малгожата 
Шумовска; в ролите: Жулиет 
Бинош, Анаис Демуст, Йоана 
Кулиг и др.

01:00 Авиошоу /п./
01:30 Новините ON AIR /п./ 
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: „История“ -  пре-

даване с Росен Петров /п./
04:30 Характери /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

24 юНи, НЕДЕля
06:30 Брюксел 1
07:30 Истината за информацион-

ното претоварване 
08:30 Колела 
09:00 Характери – неизвестните 

изповеди на известните, 
автор: Биляна Митева /п./

09:30 Състезанието на живота им
10:00 Страната на изобретателите
10:30 Фамилно 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъжичка 
14:00 Черни коне
4:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно пре-

даване с Константин Томов 
16:30 Операция: „История“ – пре-

даване с Росен Петров
17:30 Видимо и невидимо – ко-

ментарно предаване за 
измеренията на свободата с 
Калин Манолов

18:30 Новините ON AIR
19:00 1864 – исторически сериал
20:00 Роден със сребърна лъжич-

ка – криминален сериал 
21:00 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога
23:00 Монахинята – драма, Фран-

циа, 2012 г; режисьор: Гийом 
Никлу; в ролите: Изабел 
Юпер, Полит Етиен, Луиз 
Бургоан, Мартина Гедек, 
Жил Коен и др.

01:00 Колела 
01:30 Новините ON AIR /п./ 
02:00 Q&A – отговори на важните 

въпроси от политиката с 
Клара Маринова /п./

Фокс
ВТорНик, 12 юНи

06:00 Кости
07:35 Всичко е под контрол
08:25 Малкълм еп. 15
08:55 Високо напрежение еп. 12
09:50 От местопрестъплението
12:35 Ръш еп. 8
13:30 Светкавицата еп. 17
14:25 Кости
16:15 Всичко е под контрол еп. 6
16:40 Всичко е под контрол еп. 7
17:10 Психаротерапия еп. 1
17:35 Психаротерапия еп. 2
18:05 Високо напрежение еп. 13
19:00 От местопрестъплението
22:00 911, еп. 3
22:55 Светкавицата еп. 18
23:50 Кости  еп. 17
00:50 Кости  еп. 18
01:45 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 17
02:10 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 18
02:30 Американците еп. 4
03:15 Малкълм  еп. 15
03:40 Психаротерапия еп. 1
04:05 Психаротерапия еп. 2
04:25 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 17
04:50 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 18
05:10 Американците еп. 4

сряДа, 13 юНи
06:00 Кости  еп. 17
06:45 Кости  еп. 18
07:35 Всичко е под контрол еп. 6
08:00 Всичко е под контрол еп. 7
08:25 Малкълм  еп. 16
08:55 Високо напрежение еп. 13
09:50 От местопрестъплението
12:35 911, еп. 3
13:30 Светкавицата еп. 18
14:25 Кости
16:15 Всичко е под контрол 
17:10 Психаротерапия еп. 3
17:35 Психаротерапия еп. 4
18:05 Високо напрежение еп. 14
19:00 От местопрестъплението
22:00 Легион еп. 11 Science Fiction
22:55 Светкавицата еп. 19
23:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 19
02:10 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 20
02:30 Американците еп. 5
03:15 Малкълм  еп. 16
03:40 Психаротерапия еп. 3
04:05 Психаротерапия еп. 4
04:25 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 19
04:50 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 20
05:10 Американците еп. 5

ЧЕТВърТък, 14 юНи
06:00 Кости  еп. 19
06:45 Кости  еп. 20
07:35 Всичко е под контрол еп. 8

08:00 Всичко е под контрол еп. 9
08:25 Малкълм  еп. 17
08:55 Високо напрежение еп. 14
09:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 8
10:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 9
11:40 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 10
12:35 24: Наследството еп. 8
13:30 Светкавицата еп. 19
14:25 Кости  еп. 19
15:20 Кости  еп. 20
16:15 Всичко е под контрол еп. 10
16:40 Всичко е под контрол еп. 11
17:10 Психаротерапия еп. 5
17:35 Психаротерапия еп. 6
18:05 Високо напрежение еп. 15
19:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 11
20:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 12
21:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 13
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 21 

Action
22:55 Светкавицата еп. 20
23:50 Кости  еп. 21
00:50 Кости  еп. 22
01:45 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 21
02:10 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 22
02:30 Американците еп. 6
03:15 Малкълм  еп. 17
03:40 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън
05:10 Американците еп. 6

ПЕТък, 15 юНи
06:00 Кости еп. 21
06:45 Кости  еп. 22
07:35 Всичко е под контрол 
08:25 Малкълм  еп. 18
08:55 Високо напрежение еп. 15
09:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 11
10:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 12
11:40 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 13
12:35 Агентите на ЩИТ еп. 21 

Action
13:30 Светкавицата еп. 20
14:25 Кости  еп. 21
15:20 Кости  еп. 22
16:15 Всичко е под контрол еп. 12
16:40 Всичко е под контрол еп. 13
17:10 Психаротерапия еп. 7
17:35 Психаротерапия еп. 8
18:05 Високо напрежение еп. 16
19:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 14
20:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 15
21:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 161
22:00 Лий Даниелс: Стар еп. 12
22:55 Светкавицата еп. 21
23:50 Кости  еп. 23
00:50 Кости  еп. 24
01:45 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 1
02:10 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 2
02:30 Американците еп. 7
03:15 Малкълм  еп. 18
03:40 Психаротерапия еп. 7
04:05 Психаротерапия еп. 8
04:25 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 1
04:50 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 2
05:10 Американците еп. 7

съБоТа, 16 юНи
06:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 2
06:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 3
07:35 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 4
08:25 Малкълм  еп. 8
08:55 Малкълм  еп. 9
09:20 Малкълм  еп. 10
09:45 Малкълм  еп. 11
10:10 Момче за всичко
12:05 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 5
13:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 6
13:55 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 15
14:25 Непобедимият
16:40 Малкълм
18:35 Светкавицата еп. 16
19:30 Школа за герои – игрален 

филм
21:30 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 17
22:00 Лий Даниелс: Стар еп. 12
22:55 911, еп. 3 2018
23:55 Екзорсистът еп. 8
00:50 Светкавицата еп. 16
01:45 Агентите на ЩИТ еп. 17
02:30 Агентите на ЩИТ еп. 18
03:15 Момче за всичко
04:45 Светкавицата еп. 16
05:35 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 18
НЕДЕля, 17 юНи

06:00 От местопрестъплението: 
Маями, еп. 7

06:45 От местопрестъплението: 
Маями, еп. 8

07:35 От местопрестъплението: 
Маями, еп. 9

08:25 Малкълм  еп. 12
08:55 Малкълм  еп. 13
09:25 Малкълм  еп. 14
09:55 Непобедимият
12:05 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 10
13:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 11
13:55 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 20
14:20 Школа за герои – игрален 

филм
16:15 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 21
16:45 Малкълм  еп. 16
17:10 Малкълм  еп. 17

17:40 Малкълм  еп. 18
18:10 Малкълм  еп. 19
18:35 Светкавицата еп. 17
19:30 Отново в засада 
21:35 Семейство Симпсън - дваде-

сет и четвърти сезон, еп. 22
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 21 

Action
22:55 Легион еп. 11 Science 

Fiction
23:55 Обратно към Мисисипи – 

втори сезон, еп. 3
00:20 Обратно към Мисисипи – 

втори сезон, еп. 4
00:50 Светкавицата еп. 17
01:45 Агентите на ЩИТ еп. 19
02:30 Агентите на ЩИТ еп. 20
03:15 Малкълм  еп. 16
03:40 Малкълм  еп. 17
04:00 Малкълм  еп. 18
04:25 Малкълм  еп. 19
04:45 Светкавицата еп. 17
05:35 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 1
ПоНЕДЕлНик, 18 юНи

06:00 Кости  еп. 23
06:45 Кости  еп. 24
07:35 Всичко е под контрол еп. 12
08:00 Всичко е под контрол еп. 13
08:25 Малкълм  еп. 19
08:55 Високо напрежение еп. 16
09:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 14
10:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 15
11:40 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 161
12:35 Лий Даниелс: Стар еп. 12
13:30 Светкавицата еп. 21
14:25 Кости  еп. 23
15:20 Кости  еп. 24
16:15 Всичко е под контрол еп. 14
16:40 Всичко е под контрол еп. 15
17:10 Психаротерапия еп. 9
17:35 Психаротерапия еп. 10
18:05 Високо напрежение еп. 17
19:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 162
20:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 17
21:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 18
22:00 Екзорсистът еп. 9
22:55 Светкавицата еп. 22
23:50 Касъл еп. 1
00:50 Завинаги еп. 1
01:45 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 3
02:10 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 4
02:30 Американците еп. 8
03:15 Малкълм  еп. 19
03:40 Психаротерапия еп. 9
04:05 Психаротерапия еп. 10
04:25 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 3
04:50 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 4
05:10 Американците еп. 8

ВТорНик, 19 юНи
06:00 Завинаги еп. 1
06:45 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 3
07:10 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 4
07:35 Всичко е под контрол еп. 14
08:00 Всичко е под контрол еп. 15
08:25 Малкълм  еп. 20
08:55 Високо напрежение еп. 17
09:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 162
10:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 17
11:40 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 18
12:35 Ръш еп. 9
13:30 Светкавицата еп. 22
14:25 Касъл еп. 1
15:20 Завинаги еп. 1
16:15 Всичко е под контрол еп. 16
16:40 Всичко е под контрол еп. 17
17:10 Психаротерапия еп. 11
17:35 Психаротерапия еп. 12
18:05 Високо напрежение еп. 18
19:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 19
20:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 20
21:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 21
22:00 911, еп. 4 2018
22:55 Светкавицата еп. 23
23:50 Касъл еп. 2
00:50 Завинаги еп. 2
01:45 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 5
02:10 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 6
02:30 Американците еп. 9
03:15 Малкълм  еп. 20
03:40 Психаротерапия еп. 11
04:05 Психаротерапия еп. 12
04:25 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 5
04:50 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 6
05:10 Американците еп. 9

сряДа, 20 юНи
06:00 Завинаги еп. 2
06:45 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 5
07:10 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 6
07:35 Всичко е под контрол еп. 16
08:00 Всичко е под контрол еп. 17
08:25 Малкълм  еп. 21
08:55 Високо напрежение еп. 18
09:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 19
10:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 20
11:40 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 21
12:35 911, еп. 4
13:30 Светкавицата еп. 23
14:25 Касъл еп. 2
15:20 Завинаги еп. 2
16:15 Всичко е под контрол еп. 18
16:40 Всичко е под контрол еп. 19
17:10 Психаротерапия еп. 13

17:35 Психаротерапия еп. 14
18:05 Високо напрежение еп. 19
19:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 22
20:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 23
21:00 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 24
22:00 Не си мой тип еп. 1
22:30 Не си мой тип еп. 2
22:55 Касъл еп. 3
23:50 Касъл еп. 4
00:50 Завинаги еп. 3
01:45 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 7
02:10 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 8
02:30 Американците еп. 10
03:15 Малкълм  еп. 21
03:40 Психаротерапия еп. 13
04:05 Психаротерапия еп. 14
04:25 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 7
04:50 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 8
05:10 Американците еп. 10

ЧЕТВърТък, 21 юНи
06:00 Завинаги еп. 3
06:45 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 7
07:10 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 8
07:35 Всичко е под контрол
08:25 Малкълм  еп. 22
08:55 Високо напрежение еп. 19
09:50 От местопрестъплението
12:35 24: Наследството еп. 9
13:30 Касъл 
15:20 Завинаги еп. 3
16:15 Всичко е под контрол 
17:10 Психаротерапия
18:05 Високо напрежение еп. 20
19:00 От местопрестъплението
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 22
22:55 Касъл
00:50 Завинаги еп. 4
01:45 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 9
02:10 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 10
02:30 Американците еп. 11
03:15 Малкълм  еп. 22
03:40 Психаротерапия еп. 15
04:05 Психаротерапия еп. 16
04:25 Семейство Симпсън
05:10 Американците еп. 11

ПЕТък, 22 юНи
06:00 Завинаги еп. 4
06:45 Семейство Симпсън
07:35 Всичко е под контрол 
08:25 Последният човек на Земята 

еп. 1
08:55 Високо напрежение еп. 20
09:50 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 1
10:45 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 2
11:40 От местопрестъплението: 

Маями, еп. 3
12:35 Агентите на ЩИТ еп. 22 

Action
13:30 Касъл еп. 5
14:25 Касъл еп. 6
15:20 Завинаги еп. 4
16:15 Теория за Големия взрив 
17:10 Психаротерапия
18:05 Високо напрежение еп. 21
19:00 От местопрестъплението
22:00 Лий Даниелс: Стар еп. 13
22:55 Касъл еп. 7
23:50 Касъл еп. 8
00:50 Завинаги еп. 5
01:45 Семейство Симпсън
02:30 Американците еп. 12
03:15 Последният човек на Земята 

еп. 1
03:40 Психаротерапия
04:25 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 11
04:50 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 12
05:10 Американците еп. 12

съБоТа, 23 юНи
06:00 От местопрестъплението
08:25 Малкълм  
10:10 Школа за герои 
12:10 От местопрестъплението
13:55 Семейство Симпсън еп. 3
14:25 Отново в засада 
16:40 Малкълм  еп. 20
17:10 Малкълм  еп. 21
17:40 Малкълм  еп. 22
18:10 Всичко е под контрол еп. 1
18:35 Светкавицата еп. 18
19:30 Мъжът в къщата
21:30 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 5
22:00 Лий Даниелс: Стар еп. 13
22:55 911, еп. 4
23:55 Екзорсистът еп. 9
00:50 Светкавицата еп. 18
01:45 Агентите на ЩИТ 
03:15 Школа за герои 
04:45 Светкавицата еп. 18
05:35 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 6
НЕДЕля, 24 юНи

06:00 От местопрестъплението
08:25 Малкълм
09:50 Отново в засада 
12:05 От местопрестъплението
13:55 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 8
14:20 Мъжът в къщата
16:15 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 9
16:45 Всичко е под контрол 
18:35 Светкавицата еп. 19
19:30 Контраудар 
21:30 Семейство Симпсън - дваде-

сет и пети сезон, еп. 10
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 22
22:55 Не си мой тип еп. 1
23:20 Не си мой тип еп. 2
23:55 Обратно към Мисисипи 
00:50 Светкавицата еп. 19
01:45 Живите мъртви 
04:45 Светкавицата еп. 19
05:35 Семейство Симпсън еп. 11

он еър
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ВоДораВНо: „Съдбовен калейдоскоп”. Пистон. „Орало”. Нарта. Минев. Сарот. 
Татри. Нанак. „На нивата”. Пли. РАМ. Роселини. Аретир. Иванов. Марс. Икако. Кака. 
ИЛ. Идол. Ос. Насока. Еж. Етна. Па. Иман. Лоара. Нали. Онс. Кос. Карелин. Лебеди. 
Север. Рене. Ре. Мит. Тико. Дан. Каин. Ибиси. Алф. Дънов. Данак. Том. Илина. Лат. 
Лотар.Кортик. Теин. Пи. Асана. Латам. „Те”. „Гатака”. Алеи. Илитон. Дав. Нивалин. 
Амирани. Таратор. Тигри. „Амок”. Морени. Атанас. Става. Ритенуто. „Алото”. Тар. 

оТВЕсНо:  Къпина. Ананаси. Алигатор. Динамика. Аретино. Авари. Ибсен. Ва-
силев. Батат. Рет. Отвара. Омилетика. „Ана-не”. АВО. Коника. Ирис. Ракитин. Енс. 
Соланин. Кит. „Саво”. ОН. Анев. Ока. Арат. Корал. Амонал. То. Пароним. Ол. Рали-
та. Латина. Фит. Енина. Гел. Вир. „Лили”. Гал. Йота. Сиело . Радика. Арсо. Ад. Ата. 
Джон Ленън. Тими. Онтарио. Асен. „Натали”. Со. Асар. Еклер. Беко. Емират. Крип-
та. Таке. Авли. Тамат. СОТ. Ликон. Одри. Антонова. Папироса. Сиенит. Еникар.  

ñòр. 27 игрослоВиЦакръсТослоВиЦа За съсТаВяНЕ 

ПясъЧЕН ЧасоВНик

 1. Баба – Банат – Атол 2. Абат 
– Атина – Нане 3. Рада – Дакар 
– Арон 4. Крап – Аполо – Ложа  
5. Мека – Калем – Емир 6. Икар 
– Арама – Мало/Ектор/  7. Вола 
– Лавал /Карл Густав/ – Алод 8. 
Бром – Омари – Рита  9. Кота – 
Тапир – Ирод  10. Рагу – Гуцал 
– Алое 11. Арат – Атака – Ка-
ле 12. Сава – Варан – Анди  13. 
Авар – Ароза – Заир  14. Дака – 
Кавак – Аква 

 Имената на българския поет 
са: НИКОЛА ВАПЦАРОВ 

 ВоДораВНо: Бабит, Габе, Абанос, Ром, Лекар, Пони, Ела, Игу-
мен, Тиле, Ара,   Нана, Гира, Бар, Имане, Дина, Жаба, Финал, Асо, 
Пилони, Мана,  Леми, Крем, Пара, Аква, Малина, Рак, Егида, Вега, 
Зона, Радар,  Ено, Тапа, Кито, Бор, Рота, Кратер, Пан, Сага, Ико-
на, Оле, Аполон,  Нота, Скели. оТВЕсНо: Балет, Пижама, Мезе, 
Аксон, Абелит, Маса, Пагони, Рало, Бакал,  Габон, Алино, Багет, 
Ина, Енина, Акрида, Кота, Тори, Аре, Рана,   Тире, Гана, Филе, Рат, 
Рипс, Пура, Дилема, Вапор, Кок, Арома,   Бином, Креда, Опо-
ле, Боне, Банани, Вага, Етанол, Емине, Рали,  Макара, Анани. 

 1.Рамада 2.Мадара 3.Дамар 4.Адам 5.Ада 6.Ад 7.А 8.Ар 9.Бар 
10.Риба 11.Барит 12.Барито 13.Баритон 

ñòр. 31
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сТаДиоНиТЕ На „МоНДиал 2018”сезонът за клубните надпревари вече 
приключи и всички погледи са насочени към 
русия и започващото на 14 юни световно 
първенство по футбол.

както преди всеки голям форум и този път 
една от най-интересните теми е за стади-
оните, на които ще се състоят мачовете.

със съоръженията в русия имаше доста 
проблеми, но в крайна сметка всичко е на-
ред за старта на първенството.

стадионите са 12, в 11 руски града, като 
столицата москва ще има 2 съоръжения.

всичките градове са в европейската част 
на страната, но това не означава, че разсто-
янията между тях са малки, все пак говорим 
за най-голямата държава в света.

между най-северния град домакин - санкт 
Петербург, и най-южния - сочи, разстояние-
то е 1925 км. това между най-източния - ека-
теринбург, и най-западния - калининград е 
2488 км.

1. "Лужники" - Москва (81 000 места)

Арената на първия и последния мач от Монди-
ала. 81-хилядният "Лужники" е най-големият стади-
он в Източна Европа и 10-ият по големина на кон-
тинента. На 15 юли той ще влезе в елитната компа-
ния на съоръжения, посрещали олимпийски игри, 
финал на световно първенство, Шампионската ли-
га и Купата на УЕФА.

Старият "Лужники" бе разрушен през 2013 г., а 
новият изграден за 350 милиона евро. Той е сред 
най-модерните в Европа.

2. "Откритие Арена" -  
Москва (45 360 места)

Другият столичен стадион за Мондиала е дом на 
гранда "Спартак". Строежът започва през 2007 г., 
но след множество забавяния е открит през 2014 
г. През 2010-а проектът дори е замразен, защото 
новият архитект на Москва не одобрява дизайна. 
Все пак арената бе построена и ще посрещне пет 
мача от Мондиала. Изграждането струваше 360 ми-
лиона евро.

3. "Крестовски" -  
Санкт Петербург (68 134 места)

Разположен на едноименния остров, стадионът е 
вторият по големина на Мондиала и ще посрещне 7 
мача. Строежът му претърпява сериозно забавяне 

от 6 години. Вместо през 2011-а той бе открит през 
2017-а. Цената на изграждането му надхвърли 1,1 
милиарда долара, което е с 3 пъти над предвиде-
ното и го прави сред най-скъпите стадиони в света.
4. "Казан Арена" - Казан (45 379 места)

Домът на "Рубин" (Казан) ще приеме 6 двубоя от 
турнира, а строежът му костваше 450 милиона до-
лара. Построяването му отне три години, което си 
е прекалено малко в сравнение с останалите аре-
ни в този списък. Външността на стадиона е огро-
мна видеостена - най-голямата в Европа.
5. Стадион "Фищ" - Сочи (47 659 места)

Стадионът бе построен за зимната олимпиада в 
черноморския град Сочи през 2014 г. Конструкци-
ята му струваше внушителните 779 милиона дола-
ра, но изниква въпросът: какво ще стане след све-
товното. Стадионът бе използван за откриването 
и закриването на олимпиадата, 4 мача по време 
на Купата на конфедерациите и ще се изиграят 6 
мача от Мондиала. През другото време той почти 
не се използва, защото Сочи няма професионален 
футболен клуб. 

6. "Космос Арена" -  
Самара (44 918 места)

Съоръжението на стойност 320 милиона дола-
ра в Самара бе едно от най-проблемните. То бе 
открито едва преди месец, а от ФИФА имаха се-
риозни съмнения дали това ще се случи до на-
чалото на световното. Стадионът първоначално 
трябваше да бъде на остров на река Волга, но 
проектът бе сменен.

7. "Ростов Арена" -  
Ростов (45 000 места)

Стадионът на брега на Дон ще посрещне пет ма-
ча от Мондиала. Той бе построен за четири години, 
а след първенството капацитетът му ще бъде нама-
лен с 10 000 места.

8. "Волгоград Арена" -  
Волгоград (45 568 места)

Арената във Волгоград бе построена вурху стара 
нефтена рафинерия. Проектът бе доста по-мащабен, 
но заради липса на финансиране фитнесите, плувни-
ят басейн и търговският център не бяха построени.

9. Стадион "Централ" -  
Екатеринбург (35 696 места)

Съоръжението се превърна в едно от най-по-
пулярните в света заради странния си вид и една-
та трибуна, излизаща извън кръглата му конструк-
ция. Тази идея хрумнала на архитекта, тъй като след 
Мондиала местният "Урал" няма да се нуждае от 35-
те хиляди места и временната 12-хилядна трибуна 
ще бъде премахната.

10. "Нижни Новгород Арена" -  
Нижни Новгород (44 899 места)

Съоръжението се намира на мястото, където ре-
ките Волга и Ока се сливат. Построено е до един от 
символите на града - катедралата "Св. Александър 
Невски". Както при повечето стадиони, след Мон-
диала капацитетът му ше бъде намален, защото 
местният "Олимпиец" се състезава в Трета лига и 
не предизвиква любителски интерес.

11. "Мордовия Арена" - Саранск (44 442 места)

Построяването му струваше 300 милиона, като 
ще приеме четири двубоя от турнира. След края 
му капацитет ще бъде намален до 28 000.

12. "Арена Балтика" -  
Калининград (35 212 места)

Стадионът се намира на брега на Балтийско море. 
Построяването му върху остров Октябърски пре-
дизвика множество дискусии, защото той често е 
жертва на сериозни наводнения. Водата на някол-
ко пъти заливаше съоръжението, докато бе в стро-
еж, но добрата новина за феновете е, че по време 
на световното няма подобна опасност.

страницата подготви Цветан илиЕВ
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Бъди дълго сред нас

Ден на европа 
в с. бабово

Поетична среща

Регионалната органи-
зация - Габрово, към Съ-
юза на инвалидите в Бъл-
гария (СИБ) проведе съ-
брание за отчитанe на 
дейността през 2017 г. 
Преглед направи коор-
динаторът  Кристина Ку-
лева, млада и  инициа-
тивна жена, с много идеи 
и желание да помогне в 
израстването и развити-
ето на организацията в 
региона.

През изминалата 2017 
г. хората с уврежда-
ния активно продължи-
ха борбата срещу огра-
ничените социални пра-
ва. Особено тревожно е 
положението с трудова-
та заетост, нерешените 
проблеми в здравеопоз-
ването, нарастването на 
цените на лекарствата. 
Дружествата в региона  
работят добре с кмето-
вете, с общинските вла-
сти и  неправителствени-
те организации. Предсе-
дателите на 17-те друже-
ства са си извоювали ав-

торитет в своите населе-
ни места.

СИБ има организа-
ционно присъствие във 
всички 28 области в  
България. Общият брой 
на членовете с отчетен 
членски внос в регион 
Габрово е 1205. Всяка 

година се провежда се-
минар с председателите 
- членове на УС на РО, и 
активисти. Няма прова-
лени мероприятия по-
ради слаба организа-
ция. Традиционно се от-
белязват местни и наци-
онални празници, денят 
на инвалидите. Всички 

получават списание „Ку-
раж” и бюлетина на СИП. 
Организират се екскур-
зии, по чл. 53  се разда-
ват суми от 48,65 лв. на 
469 човека с първа гру-
па инвалидност. Нужда-
ещите се получиха орто-
педични обувки и про-

тези, бяха раздадени и 
дрехи втора употреба. В 
Габрово, Севлиево и Гос-
тилица се организира из-
мерване на кръвното на-
лягане и кръвната захар. 
Осигуряват се транспорт 
за балнеолечение и по-
чивки. Подсигуряват се 
безплатни билети за по-

сещение на театри, кон-
церти и др. Помага се 
на нуждаещите се при 
попълване на докумен-
ти, даване на информа-
ция и консултация. Съз-
дадените певчески гру-
пи в Габрово, Вранило-
вци, Ловни дол и Арме-
ни участват в програми, 
фестивали  и конкурси.

Поради икономиче-
ски проблеми  работа-
та по привличането на 
спонсори е слаба. За-
вършвайки, г-жа Кулева 
подчерта, че членове-
те на УС работят в екип, 
разбирателство и вза-
имопомощ.

Насоки за дейността 
на РО на СИБ – Габрово, 
даде председателят  Ва-
сил Грънчаров.

За председател на ре-
гиона беше преизбрана  
Стефка Рачева и  за ко-
ординатор -  Кристина 
Кунева. 

Текст и снимка  
Цанка  оДажийска, 

габрово

Мария Димитро-
ва Вълчева от  Шумен  
навърши 90 години. Тя 
е една от основателки-
те и  редовните посети-
тели на пенсионерски 
клуб 16.  Участва в пев-
ческите групи „Романти-
ка” и „Авлига”.

Ръководството на 
клуба й пожелава здра-
ве,  мъдрост, вяра и спо-
койствие.

Бъди дълго сред нас!
Пенсионерски клуб 

16, Шумен

От стр. 1
Пред погледа на стотици жители и гости оживя-

ха пролетните празници Сирни Заговезни, Цветни-
ца  и Лазаровден. Организаторите на проявата от 
НЧ „Никола Вапцаров“  изключително успешно се 
опитаха да пресъздадат типичната атмосфера с на-
родни носии, песни, танци и диалози от началото 
миналия век. И когато не липсва желание, резул-
татите винаги надхвърлят първоначалните очаква-
ния. Присъстващите в продължение на няколко ча-
са се потопиха в магията на народните традиции и 
обредни ритуали. Празникът премина под патро-
нажа на кмета на община Сливо поле Валентин 
Атанасов и беше посветен на Европейския ден за 
солидарност между поколенията. Гости на търже-
ството бяха Йордан Казаков – председател на об-
ластната пенсионерска структура в Русе, Пламен 
Пенков - кмет на село Бабово, както и представи-
тели на повече от двадесет пенсионерски клуба от 
Русенска област.

Празничен звън на камбана възвести началото 
на празника. От храма, облечени в народни но-
сии, излязоха участниците във възстановките.  Те 
се бяха подготвили блестящо, като изпълняваха 
характерните песни и ритуали. Между участни-
ците и публиката се създаде непринудена обста-
новка, в общуването лъхаше доброта и обич. За 
да е по-автентична атмосферата, участниците бя-
ха приготвили типични за региона и за празници-
те ястия. „Съхраняването на българските обичаи и 
традиции е гаранция, че в по-младите поколения 
ще успеем да формираме национална и европей-
ска идентичност“, сподели Веска Узунова – пред-
седател на общинската пенсионерска организа-
ция в Сливо поле.

По стародавна българска традиция в края на 
празника на площада в Бабово се изви кръшно хо-
ро, на което се хванаха млади и стари, участници 
и публика. Като жест на благодарност кметът на 
община Сливо поле Валентин Атанасов награди 
всички участници във възстановките  с екскурзия 
до Велико Търново.

Марий ПЕйЧЕВ

Залата в регионалната библиотека „Пенчо Сла-
вейков - Варна, се оказа тясна да събере прияте-
ли и почитатели на представянето на поредните 
стихосбирки на утвърдените творци Ценка Или-
ева и Антон Карбов. Водеща на срещата бе на-
шата активистка Жана Абаджиева, която споде-
ли спомени и ни запозна с тяхното творчество. 
И двамата имат много почитатели, членове на 
СП-2004 - Варна.

Стихотворенията на творците се четат и слушат 
с удоволствие и бяха посрещнати с бурни апло-
дисменти и с цветя от благодарната публика на 
Варна. Те отразяват нашето нелеко пенсионер-
ско битие, посветени са на любовта към родина-
та, към родния край, на любовта.

Талантливите творци Ценка и г-н Карбов се 
ползват с голям авторитет, защото активно участ-
ват в дейността на пенсионерския съюз – Ценка 
е ветеран от р-н „Приморски” и във всичките ме-
роприятия участва с личното си творчество, а Ан-
тон Карбов освен поетичната си дарба притежа-
ва и талант на певец и прекрасно изпълнява ма-
кедонски и стари градски песни. Член е на Съюза 
на свободните писатели.

Пожелаваме им нови висоти и вдъхновение в 
поезията!

Маргарита ТаргоВа, сП-2004 - Варна 

Организатор на този 
нов за българския ка-
лендар празник е об-
щинският  съвет на Съ-
юза на пенсионери-
те-2004 - гр. Сливо поле, 
но тези, които го напра-
виха богат, съдържате-
лен, емоционален и цве-
тен, са участниците в не-
го - членовете на пенси-
онерското дружество в 
с. Бабово начело с пред-
седателката му Тодорка 
Николова, и самодейни-
те състави към НЧ "Н. Й. 
Вапцаров - 1927" със се-
кретар Пепа Стоянова.

С вълнуващо слово 
председателката на об-
щинския съвет на СП-
2004 Веска Узунова 

обяви темата на праз-
ника - "Европейски ден 
на солидарност меж-
ду поколенията", и да-
де думата на Валентин 
Атанасов - кмет на об-
щина Сливо поле. "Об-
щината е и остава с 
проблемите на пенси-
онерите..." - твърдо за-
яви той в своето при-
ветствие към участни-
ци и гости от 20 пенси-
онерски дружества  в 
Сливополска община 
и 2 пенсионерски дру-
жества от Русенската 
общинска организа-
ция на СП-2004. Меж-
ду поканените бяха 
доц. Емилия Великова 
и представители на об-

ластния общински съ-
вет на СП-2004 в Русе.

Програмата, озаглаве-
на "От раклата на баба", 
обогати празника. Впе-
чатляващо беше учас-
тието на момичетата ла-
зарки от НЧ "Братство" - 
с. Бръшлян, с художест-
вен ръководител Мария 
Йорданова, както и на 
вокалната група за из-
ворен фолклор "Детели-
ни" с художествен ръко-
водител Тодорка Нико-
лова. Всички участници 
в празничната програма 

- "талантливите артисти", 
както ги нарече кметът 
Валентин Атанасов, бяха 
наградени с еднодневна 
екскурзия до избрана от 
тях  туристическа дести-
нация. Гостите бяха по-
канени на изискан кок-
тейл, в който всички спе-
циалитети бяха пригот-
вени от гостоприемните 
домакини - прекрасните 
жени на с. Бабово, Сли-
вополска община.

Текст и снимки: 
александрина 

ШаХаНоВа, русе

Раклата разказва 
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Страницата подготви невена нИКОлОВА

роден е на 10 юли 1974 г. в русе. Завършва 
актьорско майсторство за драматичен теа-
тър през 1999 г. в класа на проф. димитрина 
гюрова. носител е на националната награда 
"любимец 13 - главна мъжка роля",  на награди 
за спектаклите "швейк" на театър "Българ-
ска армия", "семеен албум" на младежкия те-
атър "николай Бинев" и "сирано дьо Бержерак" 
на драматичния театър "сава Огнянов" – русе.    
Получава „аскеер” през 2015 г. Популярен е от 
шоуто „господари на ефира”, а сега и от сери-
ала „Полицаите от края на града”. 

Веско ешкенази сВири с кралски оркестър

театърът е и за да образова

От стр. 1
Тогава тя ми се видя не-
що голямо, тъмно, с един 
микрофон, който ми се 
струваше буквално като 
боздуган. И хора, втрен-
чени в теб. Беше "страхо-
тен страх"! Постепенно 
обаче този страх се пре-
върна в любопитство. В 
8 клас една съученич-
ка, която ходеше в теа-
тралната школа на Лю-
бо Фърков (той по-късно 
отиде в Сатиричния теа-
тър), ме покани да отида 
да погледам. Отидох, за-
писах се. Театърът не ми 
беше непознат като ма-
гия и винаги са ми би-
ли интересни сцената, 
осветлението, чуденето 
"как артистите знаят це-
лия този текст". И се за-
редиха прегледи на са-
модейността, пролетни 
балове, чиста естрада. 
Някъде тогава за първи 
път чух ВИТИЗ. Мислех, 
че човек се ражда артист 
и един ден просто започ-
ва да работи това. Раз-
брах, че на 350-400 ки-
лометра от Русе има ака-
демия, че там се учи, за 
да станеш артист. Тогава 
вече бях наясно със себе 
си какво искам да правя, 
бях тотално сигурен, че 
с друго няма да се зани-
мавам. Като завърших, 
отново играх на сцена-
та на Културния дом в Ру-
се. Вече ми се видя мал-

ка, но пък уютна, все ед-
но някой те гушва и те 
прегръща. И пак виждаш 
същите очи, които са те 
гледали с любов като де-
те, и не може да не ти ста-
не мило, но вече си при-
ятел с тази сцена.

Когато бях 2-ри курс, 
започна да се снима пре-
даването "Монополи". 
Аз бях от работници-
те по снимачните обек-
ти, но още след първи-
те издания екипът видя, 
че нещо съм по-разли-
чен, защото обичам да 
разчупвам нещата. И ме 
сложиха трети водещ, 
после втори. И като за-
вършвах, вече имах пре-
даване в телевизията, иг-
раех в Народния, играех 

в „Армията”, вече бях ня-
какво лице. Обаче така 
се завъртяха нещата, че 
накрая - нищо. Завърши-
хме на 23 май 1999 г. и - 
нищо. Никой не се инте-
ресува от теб, никой не 
те иска никъде. Имах ед-
ни шест месеца на жес-
ток блокаж. Прибрах се 
в Русе. Един ден ми звън-
на Борко Чучков и ме пи-
та: "Какво правиш?" От-
говарям му: "Нищо. В 
Русе съм." "Веднага хва-
щай влака и се връщай 
в София!" С брат му бяха 
взели едно заведение на 
"Паренсов" и аз станах 
там... барман. Обаче пак 
търках софийските ули-
ци. А вече завършваха 
колегите от курса на Сте-

фан Данаилов. Правеха 
пиесата "Буре с барут". 
Появи се някакъв про-
блем с един от актьор-
ите и аз предложих на 

Ламбо да ме пробва да 
заместя. Ивайло Христов 
беше режисьор и за една 
вечер се върнах на сце-
ната: без хонорар, пак в 
НАТФИЗ, иначе - барман. 
Но завъртях една-две 
постановки и както се 
случва в нашата профе-
сия, видяха ме и ме взе-
ха в Габровския театър - 
първия професионален 
театър, в който съм иг-
рал. Там отидох да бъда 
Маргариди от "Кривора-
збраната цивилизация", 
а това беше една от ко-
ронните роли на Калата.

Така минаваше вре-
мето: Кърджали, после 
в Смолян две години с 
Кръстю Кръстев, после 
сутрешният блок на те-

левизия МСАТ. Докато 
един ден се появи Бат 
Пальо (Пламен Панев - 
б. а.) и каза: „Почвам в Са-
тирата една полска пи-

еса "Тестостерон". Но е 
с кастинг." Подадох до-
кументи, явих се. Поч-
нахме репетиции и... на 
третия ден Павел Васев 
ми предложи щат в Са-
тирата. Приех естестве-
но. Там на втората годи-
на имаше честване на Ге-
орги Калоянчев, 50 годи-
ни на сцената. Аз и Ка-
лата се бяхме сближи-
ли, играхме едно пред-
ставление в Пловдив 
- "Вчерашни целувки" 
на Юрий Дачев. То ме 
сближи с още двама го-
леми - Васил Попилиев 
и Борето Луканов. След 
юбилея на Калата напус-
нах Сатирата и отидох в 
Младежкия театър при 
Влади Люцканов. Той 
каза: "Хайде да напра-
вим българско заглавие 
- "Бай Ганьо". Химията 

между режисьора и ак-
тьора в главната роля е 
много особена и важна, 
там трябва да има пълен 
синхрон. Това е ролята, 
с която ударих печат в 
алманаха на българския 
театър. Беше 2011 г. Ре-
шението на спектакъла 
беше страхотно, защо-
то ние всъщност защи-
тавахме Бай Ганьо. Аз и 
до ден днешен приемам 
каузата да защитавам то-
зи герой, защото за мен 
той е позитивен. Това 
представление се полу-

чи като шамар за общо-
приетото мислене за Бай 
Ганьо. 

Измина кратко време 
и мои приятели от про-
дуцентска къща ме попи-
таха какво да "вдигнат" 
и аз им казах: "Нека да 

е "Швейк.” Стана много 
добре. За една година 
направихме 50 предста-
вления. „Армията” ви-
наги е пълна, където хо-
дим, винаги е пълно. На-
правихме спектакъла за 
дванайсет дни. 

Какво прави актьор-
ът, когато ролята "не му 
ляга"? Или се доверяваш 
тотално на режисьора и 
извървяваш целия път с 
него, или вместо да мъ-
чиш всички и най-вече 
себе си, отиваш, връ-
щаш пиесата и казваш: 

"Не съм за това!" Трети-
ят вариант е мъка - и за 
публиката, и за трупата, 
и за теб най-вече.

Основната функция 
на театъра е да образо-
ва, да отваря мирогле-
да и да казва истините 
от сцената, да слага ог-

ледалото пред хората, за 
да могат те да видят кои 
са и какви са. И ако аз 
съм актьор без социал-
на позиция, какво посла-
ние ще дам? Ако си без-
пардонен, ако си нихи-
лист, не можеш да изпра-

тиш послание.
 Трябва да кажа кой 

плаща цената на попу-
лярността - семейството 
плаща цената определе-
но! Още като се зажених-
ме с жена ми, я бях пре-
дупредил: "Ти нали зна-
еш за какъв се жениш? Аз 
съм актьор, а за да успе-
еш в професията, трябва 
да си отдаден тотално на 
нея.” Друг път няма, ня-
ма как да стане. 

Ако някой каже, че 
наградите не го инте-
ресуват, това е пълна 

лъжа. За мен наградата 
е потвърждение и успо-
коение, че си върша ра-
ботата добре. Публика-
та иска мъжество, иска 
позиция, и то не само 
на сцената. 

Категоричен съм, че 
актьорите трябва да бъ-
дем по-социални. Има 
много бедни и нещаст-
ни хора, на които тряб-
ва да се подобри живо-
тът и всеки трябва да 
направи своето за тях. 
Имам си мои каузи и 
за деца, и за възраст-
ни хора. Помагам, кол-
кото мога. 

Някои си мислят, че 
като се показваш по те-
левизията, имаш мили-
они и можеш изведнъж 
да решиш много неща, 
но не е така. Във фор-
мата "Като две капки во-
да" първите пари, кои-
то спечелих, дадох на 
читалището "Отец Паи-
сий - 1926" в село Ъг-
лен. Майка ми е оттам 
и нашите живеят в мо-
мента там, а аз си изка-
рах в него детството. С 
това мога да помогна, 
не мога да дам 100 000, 
1000 дадох. За паметта 
трябва да се дава сега, 
за да я има занапред.

Интерпретации на световно ниво ще чуе пуб-
ликата на 30 юни от 20 часа в зала 1 в изпълнение 
на Кралски концертгебау оркестър – Амстердам. 
Концертът е първото гостуване в пълен състав на 
световноизвестния оркестър в България като част 
от турнето му. Поводът е юбилеят на оркестъра и 
100 години от края на Първата световна война. Ка-
то част от проекта „Рамо до рамо”, който приоб-
щава млади музиканти към високата класа на ор-
кестъра, в концерта на 30 юни ще се включи Мла-
дежката филхармония „Пионер“ в изпълнението 
на увертюрата „Дон Жуан“ от Моцарт. А солист ще 
бъде нашият прочут цигулар Веско Пантелеев-Еш-
кенази. Диригент е италианецът със завидна кари-
ера Даниеле Гати. 

с дъщеря си йохана

в "Улицата" на теди москов

в "Бай ганьо" 

с малин кръстев в "господари на ефира" 

геро и неотразимата татяна лолова

с екипа от сериала "Полицаите от края на града" 
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Звездната двойка пак в любoвeн poмaн

Hики Дoйнoв пpeживял yжacни нeщa

Лyизa Гpигopoвa на път да се сдобие c нoв бaщa

Страницата подготви Соня ВЪлКОВА

Опacнocт зa 
здpaвeтo нa Mapия!

Пeтя Дикoвa нямa тъpпeниe дa гyшнe бeбe

Гoлямaтa дpaмa нa 
Димитъp Бepбaтoв  Двaмaтa пaĸ ca 

двoйĸa нaпyĸ нa 
вcичĸo, ĸoeтo ce 
cлyчи мeждy тяx.

Te ca би-
ли зaбeлязaни 
дa влизaт зaeд-
нo в cтoлич-
нa диcĸoтeĸa. 
Toвa cтигa ĸaтo 
дoĸaзaтeлcтвo зa 
тяxнoтo cъбиpaнe.

Интepecнa e билa 
ĸoмпaниятa, ĸoятo 
ca имaли в нoщния ĸлyб. 
Tя e билa нa бившия нa 
Игнaтoвa – Πeтĸo Ди-
митpoв, и нeгoвaтa 
пoлoвинĸa Янa.

Cлyxoвeтe зa cъ-
биpaнeтo нa Paчĸoв и 
Mapия се появиха oщe 
пpeди време. Toгaвa 
oбaчe ce гoвopeшe, 

чe ca в oтвopeнa 
вpъзĸa и пpocтo cи 
лягaт зaeднo.

Ceгa нeщaтa вeчe 
ca paзлични. Te xo-
дят пo зaвeдeния 
зaeднo, ĸoeтo знa-
чи, чe имaт иcтинcĸa 
любoвнa вpъзĸa.

Двaмaтa cĸъcaxa 
oфициaлнo пpe-
ди oĸoлo гoдинa. 
Πpичинaтa тaĸa и 
нe бe пocoчeнa, нo 

пo вcяĸa вepoятнocт 
cтaвa дyмa зa изнeвяpa.

Имa и дpyгa вepcия зa 
cъбиpaнeтo им. Cпopeд 
нeя ca нaмeceни пapи, 

зaщoтo ĸaтo двoйĸa Ди-
митъp Paчĸoв и Mapия 
Игнaтoвa изĸapвaxa 
тлъcти xoнopapи oт 
aнгaжимeнти извън тв 
eфиpa.

Cлeд ĸaтo cĸъcaxa 
минaлaтa гoдинa, тoвa 
нямa ĸaĸ дa нe ce e oтpa-
зилo и нa джoбa им. Te 
бяxa в yжacни oтнoшe-
ния, дopи нe иcĸaxa дa 
ce пoглeждaт.

Ceгa oтнoвo ca ce 
cдoбpили и мoжeм дa 
oчaĸвaмe oт тяx oщe 
мнoгo нeщa. Bъпpoc нa 
вpeмe e oтнoвo дa зaжи-
вeят зaeднo.

Maйĸaтa нa Лyизa 
Гpигopoвa cмeня 
мъжeтe мнoгo бъpзo!

Aĸтpиcaтa мoжe дa ce 
пoxвaли c вълнyвaщo 
дeтcтвo. Tя изpacтвa c 
пacтpoĸ, ĸoйтo я глeдaл 
ĸaтo cвoe дeтe. Ивeт 
Гpигopoвa, майката на 
Луиза, изнeнaдвaщo ce 
e paздeлилa c втopия 
cи cъпpyг Eвгeни. Ин-
тepиopният дизaйнep 
e бил изocтaвeн cлeд 
пoчти двe дeceтилeтия 
любoв. Πpeди тoвa мoд-
нaтa шeфĸa изĸapaла 
ĸpaтъĸ бpaĸ c бaщaтa 
нa Лyизa – Kpacимиp 
Гpигopoв. Двaмaтa ce 

paздeлили oщe ĸoгaтo 
aĸтpиcaтa била мaлĸo 
дeтe. Ceгa имa нoв мъж 
в живoтa нa Ивeт, ĸoйтo 
мoжe дa ce oĸaжe тpe-
тият й cъпpyг. Πo пpин-
цип тя винaги зaфop-
мя cepиoзни вpъзĸи и 
зaтoвa ce oчaĸвa и тoзи 
път дa гo нaпpaви.

Mнoзинa oбвинявaт 
мaйĸaтa нa Лyизa, чe 
лecнo ce oмъжвa, нo тя 
oтгoвapя нa ĸpитицитe 
c тoвa, чe пpocтo нe 
жeлae дa живee в гpяx. 
Hищo чyднo cĸopo дa я 
видим cгoдeнa зa тpeти 
път.

Hoвият мъж в жи-

вoтa нa Ивeт бил мнoгo 
бoгaт, ĸaĸтo и пpeдни-
тe двaмa. Дъщepя й пo 
вcяĸa вepoятнocт гo 
xapecвa, тъй ĸaтo имa 
aфинитeт ĸъм лyĸca.

Лyизa нe cи взe ми-

лиoнep зa мъж, нo пъĸ 
тя caмaтa e ocигypeнa 
дocтaтъчнo дoбpe 
oт poдитeлитe cи. 
Aĸтpиcaтa ce oмъжи 
caмo пo любoв и тoвa 
e пoxвaлнo.

Жypнaлиcтĸaтa Πeтя 
Диĸoвa вeчe нe издъpжa 
дa глeдa ĸaĸ вcичĸитe й 
пpиятeлĸи paзxoждaт 
дeцaтa cи, a тя oщe нe 
мoжe дa ce зapaдвa нa 

тaзи бoжия 
б л a г o c л o -
вия. Heщo, 
ĸoeтo oт 
и з в e c т н o 
вpeмe мнoгo 
я измъчвaлo.

Π и п и 
имa cepиoз-
нa вpъзĸa и 
e нopмaл-
нo дa cи 
миcли вeчe 
зa тaĸивa 

нeщa. Tя e c пoeтa Или-
ян Любoмиpoв, ĸoйтo e 
c няĸoлĸo гoдини пo-
млaд oт нeя.

„Moжe нa гoдини aз 
дa cъм пo-гoлямa, нo 

oт двaмa ни тoй e пo-
зpeлият“, споделя тя.

Пипи oтдaвнa cи 
миcли зa дeцa, тъй ĸaтo 
пpexвъpли 30-тe oщe 
пpeди 3 гoдини. Ceгa 
вeчe cpeщнa и мъжa, oт 
ĸoгoтo  иcĸa да има бебе.

Πeтя Диĸoвa oбaчe e 
тpaдициoнaлиcтĸa. Tя 
нe жeлae дa зaбpeмeня-
вa, пpeди дa ce e oмъ-
жилa.

Би тpябвaлo cĸopo 
Илиян дa й пpeдлo-
жи бpaĸ. Зaceгa тoй 
нe гo пpaви, ĸoeтo 
oбъpĸвa cъc cигypнocт 

жypнaлиcтĸaтa нa Би 
Tи Bи.

Близĸитe й твъp-
дят, чe тя вeчe чaĸa 
гoдeжeн пpъcтeн oт 
нeгo. Дaли oбaчe имa 
дa cи чaĸa, пpeдcтoи 
дa paзбepeм.

„Tя гo oбoжaвa. Oт-
дaвнa иcĸa дa e мaйĸa, 
нo чaĸaшe тoчния чoвeĸ. 
Ceгa гo нaмepи и ня-
мa нищo дa я зapaдвa 
пoвeчe oт eдин гoдeжeн 
пpъcтeн“, cпoдeлят xopa 
oт oбĸpъжeниeтo нa дъ-
щepятa нa Caшo Диĸoв и 
Aня Πeнчeвa.

Димитъp Бepбaтoв нe мoжe дa ce пoxвaли c 
oгpoмнo щacтиe в cвoятa фaмилия!

Bcичĸo зaпoчвa нa 12 нoeмвpи 2013 г., ĸoгaтo 
yмиpa дядo мy Mицo. Mитĸo e ĸpъcтeн имeннo 
нa нeгo и мнoгo гo oбичaшe.

Ha cлeдвaщaтa гoдинa и бaбa мy Bepĸa yмиpa. 
Toвa вeчe oĸoнчaтeлнo cpивa Димитъp Бepбaтoв, 
ĸoйтo и дo днec ce пpocълзявa пpи миcълтa зa 
възpacтнитe xopa.

Toй ги oбичaл тoлĸoвa мнoгo, зaщoтo имeннo 
c тяx e изpacнaл. Bcяĸa минyтa извън yчилищe 
Mитĸo e пpeĸapвaл в ĸъщaтa им в Mapиĸocтинoвo.

Дядo Mицo e 
пъpвият, ĸoйтo 
зaбeлязвa фyт-
бoлния тaлaнт 
нa Димитъp 
Бepбaтoв. Дo 
пocлeдния cи 
дъx тoй ocтaвa 
н a й - г o л e м и я т 
мy фeн.

Дpaмaтa зa 
ф y т б o л и c т a 
oбaчe пpoдъл-
жaвa и cлeд тoвa. 
Poдитeлитe мy 

peшaвaт дa ce paзвeдaт cлeд 34 г. бpaĸ. Бившият 
нaциoнaл изживял мнoгo тeжĸo paзвoдa им. Toй 
тaĸa и нe paзбpaл ĸaĸвo ги e oтчyждилo тoлĸoвa.

Гoвopи ce, чe бaщa мy e изнeвepявaл нa мaйĸa 
мy. Hecлyчaйнo в мoмeнтa живee c любoвницaтa 
cи в Coфия.

Mнoгo нeщa ce cтpyпaли нa глaвaтa нa Mитĸo. 
Ha вcичĸoтo oтгope бpaт мy Aceн пocтoяннo имa 
пpoблeми cъc зaĸoнa.

Eдинcтвeнoтo, ĸoeтo ĸpeпи фyтбoлнaтa звeздa, 
ca двeтe мy дeцa Дea и Eлиa. Te и жeнa мy Eлeнa 
ca cлънчeвият лъч в живoтa мy.

Bъпpeĸи чe 
e извecтeн и 
пeчeли дoбpe, 
Hиĸи Дoйнoв 
нe e имaл oт 
н a й - щ a c т л и -
вия живoт. Toй 
e минaл пpeз 
жecтoĸи тpyд-
нocти.

Πъpвaтa oт 
тяx e cвъpзaнa c 
бaщa мy. Koгaтo 
тoй пoлyчил инфapĸт и 
изпaднaл в ĸлиничнa 
cмъpт, жypнaлиcтът ce 
cpинaл. Toй пoмиcлил, 
чe пoвeчe ниĸoгa нямa 
дa види тaтĸo cи, нo 

Гocпoд ce cмилил и ба-
ща му оцелял.

Oттoгaвa Hиĸи 
Дoйнoв вceĸи дeн 
блaгoдapил нa Бoг. 
Стaнaл мнoгo нaбoжeн 

и вяpвaл, чe eдин дeн 
вcичĸи щe oтгoвapят зa 
злитe cи дeлa.

Πpeди няĸoлĸo гo-
дини нoвинapят бил 
изпpaвeн пpeд нoв 
тeжъĸ мoмeнт. Бpaт мy 
Дoйчин eдвa нe ocтaнaл 
инвaлид.

Toй ce cпycнaл нaд 
нoc Kaлиaĸpa и ce 
пpизeмил въpxy ocтpи-
тe cĸaли, ĸъдeтo мopeтo 
гo зaвляĸлo нaвътpe. 
Oгнeбopци cпycнaли 
въжe, нo eфeĸт нямaлo.

Toгaвa нa пoмoщ 
ce пpитeĸъл Hacĸo 
Πaнaйoтoв – Πиcиĸaтa, 

ĸoйтo бил мecтeн pи-
бap. Toй зaвeл c 
лoдĸaтa cи лeĸapитe, 
ĸoитo гo зaшили нa 
мяcтo и пocлe пaĸ c 
лoдĸaтa гo oтĸapaли 
дo бpeгa, a cлeд тoвa 
и в бoлницa.

Bcичĸи тeзи дpaми 
нaĸapaли Hиĸи Дoй-
нoв дa cи миcли, чe нaд 
мъжeтe в ceмeйcтвoтo 
тeгнe злa прокоба, 
ĸoятo иcĸa дa им нaвpe-
ди. Зaтoвa жypнaлиcтът 
зaпoчнaл дa се притес-
нява, чe e въпpoc нa 
вpeмe и нa нeгo дa мy 
ce cлyчи нeщo лoшo.

Πoпфoлĸ звeздaтa Mapия имa cepиoзни 
пpoблeми cъc здpaвeтo. Tя e изпpaвeнa пpeд eд-
нa oт нaй-тeжĸитe бoлecти, cвъpзaни c xpaнeнeтo 
– бyлимия.

Oт мeceци пeвицaтa нe cпиpaлa дa ce тъпчe. 
Tя ядялa ĸaтo зa пocлeднo, нo нe й личи и гpaм. 
Имeннo зaтoвa мнoгo oт пoзнaтитe й cмятaт, чe 
e бoлнa.

Бyлимиятa e бoлecт, пpи ĸoятo ce пoвpъщa 
вcичĸo пoгълнaтo пpeз дeня. Taĸa нe caмo нe 
ce нaпълнявa oт мнoгo ядeнe, нo и ce oтcлaбвa.

Mнoгo чecтo зaбoлявaнeтo зaпoчвa пo ини-
циaтивa нa caмия бoлeн. Toй пpeдизвиĸвa 
пoвpъщaнeтo caм, зa дa нe пълнee.

Πpичинaтa Mapa Oтвapaчĸaтa дa ядe тoлĸoвa 
мнoгo билa дeпpecия. Tя нe мoжeлa дa пpиeмe, 
чe ниĸoй нe я иcĸa зa cepиoзнa вpъзĸa, a caмo 
зa лeглoтo.

„Oтĸaĸтo e paзвeдeнa, Mapия cи миcли caмo зa 
ядeнe. Лягa cи и cтaвa c миcълтa ĸaĸвo щe cлo-
жи в ycтaтa cи“, твъpдят близĸи нa фoлĸ дивaтa.

Пo пpинцип нe гoтви и зaтoвa oбиĸaлялa 
pecтopaнтитe. Mнoгo oт cepвитьopитe ocтaвaли 
yдивeни, чe тoлĸoвa cлaбa и финa жeнa мoжe дa 
изяждa пo няĸoлĸo пopции xpaнa.
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Любопитно по света

Æåëåçíèÿò аðíè Имат ли чувства РИБИТЕ

страницата подготви Невена НиколоВа
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японци сúздадоха 
най-здравия 
материал

Â "Средата на света"

Съпруг и съпруга от 
Нова Зеландия почина-
ха от естествена смърт 
през девет часа след 61 
години брак. 86-годиш-
ният Питър Бедфорд и 
неговата 83-годишна 
съпруга Рут са почина-
ли в един и същ ден - 
14 май. Той е приет в 
болница, а Рут Бедфорд 
умира в дома си в се-
верния новозеландски 
остров Кайтоке в 10 ч. 
сутринта на 14 май. Съ-
пругът й я последвал 
няколко часа след ка-
то разбрал за смъртта й. 

Питър Бедфорд еми-
грирал от Великобри-
тания в Нова Зеландия 

след Втората светов-
на война, където срещ-
нал бъдещата си съпру-
га. Двамата сключили 
брак на 30 декември 
1957 г. До-
к а т о 

смърт та 
на съпрузи на ча-
сове разстояние един 

от друг е сравнително 
рядко явление, фено-
менът "смърт от скръб" 
е обект на редица из-
следвания. Изследване 

на Харвард ус-
т а н о в и 

през 
2013 г., че 

вероятността чо-
век да се спомине нара-

ства с 30% през първи-
те три месеца от смър-
тта на неговата брачна 
половинка. Скръбта е 
изключително стреси-
раща, особено за по-
възрастните хора със 
синдром на съкрушено-
то сърце, наречен още 
кардиомиопатия тако-
цубо. Тя може да покоси 
партньор, който преди 
това е бил здрав. Жени-
те са по-предразполо-
жени да изпитат внезап-
ната и интензивна бол-
ка, подобна на инфарк-
та, предизвикана от на-
дигането на стресовите 
хормони след смъртта 
на съпруга.

Японски учени твърдят, че са създали нов 
вид стъкло, което се самовъзстановява от пук-
натини и счупване. Стъклото, произведено от 
лек полимер, наречен „полиетер-тиоуреас“, мо-
же да заличава пукнатини, когато бъде прити-
снато с ръка, без да е необходима висока тем-

пература за стопяване на материала. Макар че 
вече са създадени самовъзстановяващи се гу-
ми и пластмаса, изследователите твърдят, че 
новият материал е първата твърда субстанция 
по рода си, която може да бъде възстановена 
при стайна температура. Свойствата на стъкло-
то от полиетер-тиоуреас били открити случай-
но от ученика Ю Янагисава, който приготвял 
материала като лепило. Той открил, че кога-
то повърхността на полимера бъде разрязана, 
краищата се залепят един за друг, като създа-
ват стабилно образувание чрез ръчно компре-
сиране за 30 секунди при 21 градуса по Цел-
зий. Допълнителни експерименти установили, 
че самовъзстановяващият се материал си връ-
ща оригиналната сила само след няколко часа. 

Кайл Томпсън, „ло-
вец” на привидения, ус-
пял да запечата на фото-
камерата си образ на из-
вестния Черен монах от 
XVI век. При посещение 
в градчето Понтефракт 
във Великобритания 
той бил поканен да по-
сети къща, която според 
слухове била обитава-
на от духове. Легендата 
гласи, че по времето на 
Хенри VIII монах в чер-
ни одежди бил обесен 
по обвинение в изнасил-
ване и убийство на мла-

до момиче. Не се знае 
дали това е истина, оба-
че местните говорят, че 
след наказанието духът 
на Черния монах осви-
репял и дори веднъж на-
паднал собственика на 
въпросната къща. 

Томпсън разказва 
как докато разглеждал 
къщата, в старо огле-
дало изведнъж съзрял 
зад себе си силует на 
мъж, облечен в мона-
шески одежди. Той ус-
пял да заснеме мисте-
риозния силует. Обръ-

щайки се след миг, за-
белязал, че призракът 
е изчезнал. Споделяй-
ки зловещото селфи с 

членовете на общност-
та, Томпсън бил убеден, 
че задгробният живот 
съществува.  

Всяка година около 600 000 ту-
ристи посещават паметника сре-
дата на света в Еквадор. Те пра-
вят снимки на гигантската ли-
ния, която разделя северното 
от южното полукълбо. Това, ко-
ето повечето от тях не знаят оба-
че, е, че действителният екватор 
не се намира там, а на около 213 
метра. Паметникът средата на 
света е построен през 1936 г. в 
чест на 200-годишния юбилей 
на френската геодезическа ми-
сия, която намира екватора на 
Земята. от 1979 г. паметникът 
е по-голям, с 30-метрова кула и 
бронзов глобус от пет тона. Но 

според универсално разпознати 
текущи GPS измервания еквато-
рът всъщност е на 239 метра на 
север от паметника. Благодаре-
ние на по-усъвършенствана тех-
нология днес екваторът не е мяс-
тото, което винаги сме смятали, 
че е. Въпреки че Еквадор обмис-
ля преместването на линията, за 
да я направи географски точна, 
последните оценки на разходи-
те за проекта възлизат на око-
ло 250 милиона долара. Някол-
ко забележителности, които ня-
кога са се намирали в центъра 
на Земята, вече не са точни спо-
ред GPS.

До момента повече-
то учени, изследвали 
поведението на живот-
ните през годините, са 
отхвърляли твърдени-
ето, че те имат чувства 
и характери. Смята се, 
че още през XVII в. фи-
лософът Рене Декарт 
достигнал до извода, 
че животните не могат 
да чувстват. Нови про-
учвания по темата оба-
че се противопоставят 
на това твърдение. Уче-
ни са успели да докажат, 
че козите имат чувства. 
Екип анализирал блее-
нето на козите в ситу-
ации, в които те чакат 
храна, и установявил, че 
когато козите не полу-
чават храна или са из-

олирани от останалите 
от стадото, изпитват не-
гативни емоции и страх. 

Анализът се основава 
на езика на тялото на 
козите, сърдечния им 
ритъм и честотата на 

блеенето им, взети за-
едно. Друго проучване 
показва, че конете съ-

що могат да чувстват и 
дори са изключително 
емоционални. 

Другият важен въ-

прос е имат ли харак-
тери животните. Нау-
ката днес приема, че те 
имат различни характе-
ри, които могат да бъ-
дат в толкова широк 
диапазон, колкото са и 
човешките. Много хора 
смятат рибите за лише-
ни от чувства глупави 
същества и ги слагат ре-
дом до зеленчуците, но 
за тяхна изненада ри-
бите също имат харак-
тери и могат да чувст-
ват. Учените са откри-
ли, че различни харак-
тери сред рибите оп-
ределят това колко ве-
роятно е рибата да има 
определени паразити и 
влияят върху решител-
ността й да премине 
през бариера в поток, 
когато пасажът е в пе-
риод на миграция.

Арнолд Шварценегер се завърна! По-малко 
от два месеца след като претърпя спешна сър-
дечна операция, той демонстрира, че е в отлич-
на физическа форма. 70-годишният актьор беше 
забелязан да бръмчи с колело из Санта Моника. 
Компания във въртенето на педали му правил 
негов приятел. Преди по-малко от два месеца 
бившият калифорнийски губернатор претърпя 
спешна операция на сърцето, след като плани-
рана интервенция за подмяна на клапа се обър-
ка и животът му беше в сериозна опасност. За 
щастие медицинският екип е бил добре подгот-
вен и в крайна сметка всичко е минало добре. 
Арнолд изглежда доста стабилен на колелото, 
усмихва се и показва, че не може да бъде събо-
рен толкова лесно. 
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Върнаха гларуса на Пандира

СветОвнО българСКО хОрО 

Откриха паметник 
на Емил Димитров  

заря озари 
Габрово

страницата подготви соня ВълкоВа

Ива тонкова е Царица 
на розата в Карлово

леха като европейското знаме 

Гларусът ка-
цна отново на 
дланта на Пан-
дира в Бургас, 
както е по про-
ект. Скулпто-
рът Руси Коста-
динов и главни-
ят художник на 
града Николай 
Дубаров орга-
низираха укреп-
ването и на ця-
лата скулптура.

Тя се беше 
килнала в резул-
тат на всенародната лю-
бов и катерилите се по 
нея фенове. Такива вече 

Д о -
к а т о 
глару-
са го 
н я м а -
ше, в 
р ъ к а -
та на 
П а н -
д и р а 
и з о -
брета-
т е л н и 
х о р а 
поста-
в я х а 

цветя, пари, рибарски 
мрежи. Сега много ми-
ло са му вързали кър-

па на врата. 
По идея на сдруже-

ние „Общество за ду-
ховни изяви“ в близост 
до скулптурата се по-
ставя метална плоча 
с името на скулптора 
Руси Костадинов, дан-
ни за Пандира и една от 
любимите му фрази: „В 
Бургас бургазлии оста-
нахме само аз и глару-
сите.“ Бургазлия по ду-
ша, разбира се, защото 
е роден в Поморие, къ-
дето по това време ба-
ща му е бил директор 
на Земеделската банка.

По идея на Европейския информационен център 
на Асим Адемов – член на Европейския парламент 
от ЕНП/ГЕРБ, бе открита цветна леха във формата на 
знамето на Европейския съюз. Тя се намира в При-
морския парк на Бургас до монумента Пантеона.

Цветната фигура е оформена със ситни сини цве-
тя, а в средата са 12 звезди от цъфтящи в яркожъл-
то цветя. Те разтвориха цветовете си и се превър-
наха в новата атракция за любителите на селфита-
та в Приморския парк.

Местният сътрудник на Асим Адемов и клуб „Бъл-
гария за младите“ към ГЕРБ проведоха информа-
ционна кампания и раздадоха книжки с карта на 
Европа. Инициативата бе приветствана от минува-
чите, които с нетърпение очакваха да си направят 
снимки пред лехата.

Страхотна заря оза-
ри небето над Габрово 
в нощта на карнавала. 
Грандиозният пироте-
хнически спектакъл ус-
пя да впечатли и зарад-
ва всички габровци и 
гости на града, дошли да 
го наблюдават на цен-
тралния градски пло-
щад „Възраждане“.

 Зарята можеше да 
бъде наблюдавана поч-
ти от всяка точка на це-
лия град. Празничните 
илюминации, продъл-

жили около десетина 
минути, започнаха вед-
нага след прожектира-
нето на 3D мапинг шоу-
то, преобразило карна-
вално фасадата на Об-
щина Габрово.

 Безспорно кулмина-
цията на тазгодишното 
издание на габровския 
карнавал се превърна 
в търсеното събитие 
за много любители на 
фотографията, уловили 
със своите фотоапара-
ти шареното очарова-

ние на всички фойер-
верки. 

 На едно такова мяс-
то в покрайнините на 
Габрово бе и фоторе-

портерът Борис Петков 
- Щрък, чиято снимка 
представя на вашето 
внимание красотата на 
събитието.

18-годишната карловка Ива Тонкова е новата 
Царица на розата в Карлово. Тя бе избрана на тра-
диционния конкурс-спектакъл, който се проведе 
в зрителната зала на НЧ “Васил Левски – 1861”. В 
конкурса взеха участие 12 млади и красиви де-
войки, които представиха своя чар и обаяние 
пред всички присъстващи в залата. Председател 
на журито за втора поредна година бе “Мис Бъл-
гария 1995-а”  - Жени Калканджиева.

Ива е възпитаничка на СУ „Васил Левски“. Спо-
ред нея „Царица на розата не е просто титла, зад 
която стои поредното красиво лице - напротив, тя 
е представител на целия град Карлово и трябва 
да носи както физически данни, така и интелект, 
маниери, добрина, учтивост, възпитание и още 
много други качест-
ва”. Младото момиче 
бе главното действа-
що лице в Празника 
на розата и следващи-
те 12 месеца ще бъ-
де красивият символ 
на Карловската розо-
ва долина.     

Заместник-кметът 
на община Карлово 
Антон Минев връчи 
на победителката ис-
тинска роза със злат-
но покритие и поз-
драви всички участнички в конкурса.

За първа подгласничка на Царицата бе избрана 
Виктория Трифонова, а втора подгласничка стана 
Лиляна Карабобева. Наградата на Асоциацията на 
цариците на розата бе присъдена отново на Ива 
Тонкова. Всички 12 участнички в конкурса полу-
чиха грамоти, сертификати за участие и награди 
от община Карлово.

За доброто настроение на публиката се по-
грижиха певицата Деси Добрева и танцьорите от 
ансамбъл „Българе“, а водещи на конкурса бяха 
Александър Кадиев и Десислава Стоянова.

Идеята на проекта 
„Световно българско хо-
ро: семейство, род, на-
род“ е да генерира енер-
гията на българите и да 
пренесе духовна мощ за 
всички хора по земята 
чрез българското хоро. 
Българите от всяка точ-
ка на света имаха въз-
можност да заснемат ви-
део до 10 минути, в кое-
то играят хоро по техен 
избор. Видеата се излъ-
чиха на входа на Мор-
ската градина във Варна, 
където 6 варненски тан-
цови състава  изпълня-
ваха  традиционни бъл-
гарски хора по свой из-
бор. По този начин ор-
ганизаторите се надя-
ваха да покажат, че хо-

рата могат да бъ-
дат обединени, не-
зависимо къде се 
намират, чрез за-
ряда на култура-
та и духовността. 
Мотото на проекта 
– семейство, род, 
народ, представя 
идеята за обединя-
ващата сила на кул-
турните ценности, 
изразявани чрез 
българското хоро, 
а именно свързва-
нето на семейства-
та, обединяването 
им в родове, а на родо-
вете – в народ.

Проектът „Световно 
българско хоро““ се ре-
ализира от студенти в 
магистърската програ-

ма “Реклама и медийни 
комуникации” на Ико-
номическия универси-
тет – Варна, с подкре-

пата на Черноморския 
клъстер „Иновации и 
развитие“ и общинския 
фонд „Култура“.

Паметник на големия български естраден пе-
вец Емил Димитров беше открит в родния му 
град Плевен. Съгражданите му избраха това да 
стане на празника на града. Паметникът се на-
мира в самото сърце на Плевен край големия 
фонтан.

Средствата за изграждането му бяха събра-
ни с дарителска кампания през последните две 
години.

Месингът за фигурата на големия музикант 
пък е извлечен от 925 гилзи от артилерийски 
снаряди, дарени от Министерството на отбрана-
та. Паметникът беше открит от актьора Христо 
Домусчиев, израснал заедно с Емил Димитров в 
плевенския Девети квартал.

„Портретно паметникът е абсолютно точен. 
Просто на него Емил Димитров оживява. Що се 
отнася до пластиката на тялото, този жест, който 
ръката му показва, това е жестът на „Ако си дал 
на този свят”, каза Христо Домусчиев.

ще бъдат санкционира-
ни. Снимки обаче могат 
да се правят.
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Àíãóøà заВръЩане Áëÿн ïо 
áåëи ноùи

ÏÐÅÐÀÆÄÀÍÅ
Не вярвам във прераждане.
В душата си съм атеистка.
Защо тогава съм уверена,
че ще се преродя във
малките зелени листи?
Защо тогава чувствам, знам,
че в дряновата ранна пъпка
във някой февруарски ден

най-първа аз ще се разцъфна?
Не вярвам във прераждане,
но знам, когато мене
няма да ме има,
аз някъде ще бъда там 
и жива, и необяснима!

Фанка аПосТолоВа, кърджали

Всички улици на родния град
водят към тебе, мое училище. 
Скитам се в спомени чужд, непознат 
и стигам пред теб, наше светилище, 
още топли огнището! 

Дълго ме нямаше.  Обикалях света. 
Може би твоите истини търсих. 
Истини много. Но в самота
толкова сълзи горчиви избърсах. 

Ето ме. Идвам. Малко се плаша. 
Заставам и чакам присъда. 
Зная, че няма съдник по-страшен, 
ако за тебе достоен не бъда.  
Мое свидно чистилище! 

Тодор кЕриН, Велинград 

Виждате ли 
ей там, къде-
то орлите ви-
ят гнезда - там 
преди много 
години е има-
ло малко сел-
це с десетина-
петнадесет къ-
щи. До тези къ-
щи в равнина-
та живял и Ру-
фат бей със се-
мейството си. 
Беят имал мно-
го ниви и селя-
ните работели 
за него. Сред 
м о м и ч е т а т а 
и момчетата 
най-весела и 
работлива би-
ла Ангуша. Ха-
ресал я стари-
ят бей и пратил 

двама едри мюсюлмани да я извикат при него. Те 
отишли при нея, но тя отказала и съобщила, че 
напуска селото. И наистина, веднага взела една 
брадва, нож и се скрила в дълбоката гора. Техни-
те предали на бея, че е избягала в далечно село. 
Беят с кон тръгнал по селата да я търси. Забавил 
се много и семейството му започнало да го търси. 
След десетина дена случайно дюлгери го наме-
рили удавен заедно с коня в една дълбока река. 
Как е било, що е било, никой не успял да открие 
истината. Християни и мохамедани се спотаили 
и никой вече не говорел за това.

Не се говорело и за Ангуша. А тя, горката, в го-
рата прекарвала моминските нощи весело и ра-
достно под звездите и луната. Милвала птиците, 
зайците и се криела от дивите прасета. Обичала 
много сърните. Хранела се с плодове. Една къс-
на вечер отишла при родителите си, постояла 
там и късно нощем си тръгнала. Тъкмо излязла 
от двора, видяла как един човек е паднал близо 
до тяхната къща. Тя хукнала бързо да го вдигне 
и да бяга, но в този момент падналият станал и 
като я видял, викнал силно: 

- Ангуша, аз съм пиян, но те познах, синът на 
бея съм, той почина, много те моля да си дой-
деш в село. Ние сме мохамедани, но нищо лошо 
няма да ти направим. 

Ангуша, много те моля, от сърце и душа те ува-
жавам, остани си тук. Вашето и нашето село ло-
ша дума за теб не са казали. Обичам те!

 - Довиждане, Ибрахимче, аз съм християнка!
Ибрахимчето направил крачка-две и отново 

паднал във влажната земя! 
илия МилЕВ, гърмен

Къде си, Питер чуден,
и стар, и тъй модерен?
От мускетари буден –
към бъдното разперен?
Къде край братя мили
вий, бели нощи, бяхте…
Кат птица бързокрила
в дома гнездо летяхте?

Къде, Нева, припяваш
под мостовете пищни…
Пак всички приютяваш
в тез мигове предишни!
Къде сте, катедрали,
подгонили небето…
Що красота събрали
във писани кубета!
Къде, дворци красиви,
там в нощите блестите…
Кат нощни самодиви –
пленявахте очите!
Къде сте, БЕЛИ НОЩИ,
под слънце еднооко?
Сънуваме ви още
в сърцата си дълбоко!

Ти огън там запален
през тези бели нощи –
блестиш на флага ален
ПОБЕДНО ДЕНОНОЩНО!

стоян МиХайлоВ, Търговище

ÁÅÇ ÇËÎÁÀ

Моята кака Станка е мъничка. Достигнала 
е размерите на по-големичко дете. Но е 
съразмерна. Когато била малка, конят, 

който водела, скочил и стъпил на гръбначния 
й стълб малко над кръста. Не порасла добре. 
Но добрата й детска усмивка и къдравата ко-
сица  я направили хубаво девойче. Харесал я 
черноокият Иван, оженили се и заживели ка-
то всички други, даже много успешно, в соци-
алистическа България.

Слушала съм разказа на кака Станка неведнъж. 
Тя говори с доброта, а на мен ми се плаче. Тол-
кова мъка! Слушала съм за прогонването на тра-
кийските българи, но нейният разказ винаги ме 
е разплаквал. А тя не говори със злоба, даже не 
плаче вече.  Израснала е с този разказ...

Живеели в Лозенградско. Баща й бил със свое 
другарче да пасе овце и кози далече от селото. Ко-
гато се връщали, някой им казал да не ходят там. 
Бягайте за България, казали им. И децата тръгнали. 
На запад - към България. Как се кара такова стадо, 
толкова животни… Само децата си знаят… Но вър-
вели - все на запад, към България. Уморени, неумо-
рени, кой ти гледа. 

По някое време една жена ги видяла и попита-
ла: „Накъде сте тръгнали, деца?” А те казали: „За 
България.” „Та вие сте в България” - обяснила им 
жената. Тогава си отдъхнали. Но накъде? Така ос-
танали да живеят в една гора. Събрали се и дру-
ги. Създали семейства…Кака Станка помнеше как 
са живели там. Оттам ходели на училище. Аз са-
мо можех да си представя. Но младостта понася 
много несгоди.

Чак после нещата се изяснили. Турците били из-
викали мъжете на среща - уж да се разберат как да 
живеят заедно. Изклали ги. После отишли  в селото 
и изклали жените,  старците,  децата… 

По-късно в България на тракийците се давали по 
пет декара земя. По някое време изпратили род-
нина - международен шофьор - да провери какво 

е станало със селото.  Оказало се, че е използва-
но за туризъм.

А животът продължил в България. Нали и те са 
българи! Бедни. Без чеизи. Без наследство. (Че-
изът на моята майка е изгорял заедно с цялата 
къща, така че знаех какво означава да тръгнеш 
без нищо…)

Но кака Станка работела. Мъжът й Иван пък - 
със земекопни машини. Работил яко. Кака Стан-
ка станала много добра шивачка. Нямало много 
празници, но имало радост. Родили си две де-
ца - син и дъщеря, а те - по две момчета. Чети-
рима внуци в почти едни и същи години. С  кол-
ко обич говореше кака Станка за лудориите им! 
Сега всичко е много смешно - как всички саксии 
летели от балкона в центъра на града, разни дру-
ги щуротии, не е за приказка. А колко безсънни 
нощи по болниците! Катастрофа, на излизане от 
болницата - пак катастрофа. Години по болници. 
Все кака Станка. И все търпелива, с нейното до-
бро чувство за хумор.

И сега е усмихната, макар паметта й вече да не 
издържа и да започва да пропуска някои дребо-
лии - от съвременните. То някои неща сега по-
добре и да се забравят. Но миналото го помни! 
И винаги е готова да разкаже за него - без зло-
ба, без сълзи вече, само да не се забравя!  Да се 
знае и помни! Бойка коЦЕВа, софия
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Възпоминание

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застрое-
на площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

имОти
0882/104048 – търся поча-

сова работа – почистване на 
офис или вход; разпродажба 
на пособия за рисуване, офис 
техника, театрални костюми, 
масажно оборудване, шкафо-
ве и др.

0893/814246 – продава пет 
кошера пчели и центрофуга

0877/380029 – сама жена 
търси да чисти къщи, апарта-
менти, грижи за възрастни хо-
ра, може  провинцията

0884/945832 – търся до-
машна помощница – гр. Тутра-
кан, заплата 1000 лв.

0886/413930 – продава 
пунктшвайс без кабели – 250 
лв., чугунен скрап – машинни 
части 3 тона, 0,90 лв./кг, миксер, 
казан 40 литра, реле за време 
трифазен – 1000 лв.; двуколе-
сен трактор „Урсус”, пълен ком-
плект, прикачен инвентар и ре-
марке с товароподемност 0,4 т 
– 1500 лв.; банциголента, две 
рула по 100 метра – 2,10 лв./ли-
неен метър, едно руло 100 м по 
30,2 мм – 1,80 лв.

02/8727526 – продава/по-
дарява 15 манекени „ТОРС”

0888/553166 - търсим сто-
пани на три малки сладки ко-
тета

0882/886983 – продава: яр-
момелка – 3 ф., телевизор „Фу-
най”, детски велосипед – от 3 
до 6 г., 2 фотьойла, пералня 
„Иснис”

0888/972950 – продава две 
бакърени тави за варене на лю-
теница и сладка – 140 лв.

02/8727526 – продава по-
яс-коремна/гръдна стена р-р L 
ortho the и единично легло тип 
Русенско с пружина и дюшек

02/9878503, 0896/631143 – 
търси жена да го гледа като ли-
чен асистент

0896/722938 – „Панча-
тантра”, древноиндийска ли-
тература.  Учебник с мъдрости 
и наставления за управници – 
200 лв.; „Кама сутра” – част 7-ма, 
омайването на жените, облада-
ването

0889/378252 – лечебна ка-
лизия, лекува диабет, катарак-
та, онкологични заболявания – 
разсад в саксия, извлек; ъглово 
канапе 195/120/60 см – 140 лв.; 
детски компютър; мини казан 
за ракия – 170 лв., уред за жива 
и мъртва вода – 45 лв., масичка 
куфар – 35 лв.

07126/2426, 0884/680784 
- продава дърводелски маши-
ни, циркуляр за професионал-

0878/338141 – добри по 
характер, работят и учат в 
София, не пият и не пушат. 
Желаят доглеждане или ку-
пуване на по-стар апарта-
мент в София и квартали-
те. Петров

0876/574681 – заменя 
апартамент в Силистра за 
ниви

0897/042029 – предлага 
жилище на село – безплат-
но и безсрочно, на пенсио-
нерка с цел обитаване, мо-
же и финансова подкрепа. 
Жената македонка от Бело-
градчик да ми се обади. Жи-
лището й е осигурено!

0879/100320 – продава 
3,7 дка нива с над 300 че-
тиригодишни тополи в нея, 
край Пазарджик

0 8 8 5 / 2 5 4 3 1 4 , 
0888/121793 – продава 10 
дка иглолистна гора в райо-
на на Велинград

0878/534711 – продава 
хубава двуетажна стабил-
на къща в с. Боровци, обл. 
Монтана – 5 стаи, плоча, въ-
трешна тоалетна и баня, ге-
ран, барбекю, чешми, двор 
275 кв. м – 12 500 лв.

0886/196621 – спешно 
търси малък апартамент в 
малък град за възрастни хо-
ра – на нисък етаж, необ-
заведен

02/8665624 – дава под 
наем мазе за склад или дру-
го

0988/783323 – спешно 
продавам ремонтирана и 
преобразена гарсониера 
или заменям за боксоние-
ра. Блокът също е преобра-
зен от покрива до мазето, 
всичко е подновено. Отвън 
е саниран с 10 см стиропор, 
отвътре – с ламперия, и е 
реконструирана в двустаен. 
Към жилището има и гараж

0878/438599 – продава 
обзаведена вила, на 40 км 
от София, с ток, вода, двор 
800 кв. м, 30 дървета, ба-
сейн, панорама. Въздухът е 

ни цели, малко фургонче, ново 
0886/729130 – продава ко-

жух мъжки и дамски с качулка, 
къси, нови; пералня AEG, запа-
зена, гоблен Вилеров „Ифиге-
ния”, два килима и неизполз-
ван вертикален фризер на из-
годна цена

0899/821238 – електроу-
слуги, електроинсталации на 
място – на изгодни цени! Про-
фесионален електротехник, съ-
що домашен майстор. Частно 
лице

0888/606053 – купува запа-
зени стари книги на руски език, 
издадени преди 1940 г.

0897/488261 – продава 
трошачка за бадеми, орехи и 
лешници, обхват 8-32 мм – 20 
лв.

0886/792979 – да се обади 
Тина от Черни Вит, общ. Тете-
вен, обл. Ловеч!

0882/553939 – продавам 
ел. четка за зъби – 16 лв., въз-
главница за пътуване – 15 лв. 
(немски), мъжка шуба от естест-
вена кожа и дамска – по 40 лв. 
(нови). Продавам термос 2 л – 
18 лв., чаши кристал – чешки, за 
ракия – 40 лв. 6 бр., възглавни-
ци руски 70/70 с калъфки – 20 
лв., нови. Продавам ортопедич-
на подложка за ръка – 20 лв., 
нов с подплата червен дълъг 
№ 52 – 25 лв., мъжка немска 
жилетка № 52 – 20 лв., сламе-
ни шапки дамски с кордели – 
12 лв., одеяло памучно – 35 лв.

0887/025404 - заменям пет-
местна 6-метрова каравана на-
пълно оборудвана - за багер с 
гребло и кофа

0887/337684 - купувам но-
ви или запазени лаптоп, ради-
окасетофон, книгите "Война и 
мир", "Мъртвите Сибирски по-
лета", "Клетниците", всичко от 
Карл Май, Майн Рид и Емилио 
Салгари, руска и съветска лите-
ратура с тематика революцията 
и Отечествената война.

0888/272446 - продава 
шевна машина електрическа 
"Юнион" - 100 лв.

0879/864103 - продава ГАЗ 
53 дизел, бордово, двигател 
Перкинс, мотоциклет ИЖ "Пла-
нета" 350 куб. и ГНП за "Мадара"

079421090 - продава нов 
газов пистолет 9 мм, полунов 
калорифер, 9 нагревателя ло-
вешки вместо за 215 лв. от ма-
газина - само за 25 лв.; нова пор-
целанова мивка - 10 лв.

0988/233207, след 19-
21 ч. - продава ярмомелка, 
електрожен+циркуляр и др. ма-
шини, предава 5 т желязо втора 

СъОбщЕНИЕ
В Международния дом 

на журналистите – Варна:
От 15 юни до 30 юни – 

20 лв. нощувка и закуска,
от 1 юли до 12 юли и от 

26 август до 30 септември 
– 25 лв.  нощувка и закуска

от 13 юли до 25 август – 
27 лв. нощувка и закуска.

Цените са за 1 човек и 
включват ДДС, туристиче-
ска такса, безплатен пар-
кинг и застраховка.

отстъпка: безплатно 
настаняване на дете до 3 
години. Дете между 3 и 12 

години ползва 50% нама-
ление за нощувки и храна.

Обяд и вечеря е на бю-
фет без включени напитки:

Вечеря – 11,20 лв.
Обяд и вечеря – 21,60 лв.
Творческата база на 

СБЖ в гр. Батак ще работи 
при същите условия както 
и досега, като членовете 
на СБЖ ще заплащат 6 лв. 
за нощувка.

Издаването на служеб-
ни бележки ще се извърш-
ва от 4 юни до 22 юни от 
10 до 12 ч.

съюзът на българските журналисти уведомя-
ва редовно отчетените свои членове за 2018 г. 
за възможностите за почивка през тази година.

кристален.
0887/337684 - наемам 

дългосрочно срещу при-
емлив наем и добро стопа-
нисване селска къща с ба-
ня и тоалетна, лятна кухня 
или солидна стопанска по-
стройка - в цялата страна, 
без областите Кърджали и 
Смолян. С предимство са 
Габровска, Търновска, Ста-
розагорска, Пловдивска и 
Сливенска област

0898/824436 - къща дву-
етажна с двор 2500 кв. м в 
Средня, Шуменско, с ябъл-
кова градина

0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 , 
0886/010504 - продава в с. 
Ведрина, Добричко, обза-
ведена къща с 2 гаража, за-
творена, луксозна беседка, 
огради, 3 дка двор с овощ-
на градина

0894/637021 – продава-
ме къща, кухня, селскосто-
пански сгради с двор, 5 дка 
овощна градина. Изгодно!

0896/722938 – прода-
ва/заменя за малък апар-
тамент в София имот 880 
кв. м близо до водите на 
язовир „Искър”. Двустай-
на дървена къща 18 кв. м, 
много строителен матери-
ал. Облагороден, електри-
фикация, инфраструктура 
много добра. Отлична па-
норама, тишина, чист въз-
дух, на 40 км от София – за 
лов на водоплаващ дивеч, 
зайци, сърни, диви прасета, 
за риболов, подводен ри-
болов, ветроходство.

0894794406 – прода-
ва къща със стопански по-
стройки с двор 740 кв. м, 
гъбарник, трифазен ток, во-
доснабдено, с. Тополи, Вар-
ненско

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 

Ряхово, Русенско, на р. Ду-
нав. Цена по договаряне!

0882/488551 - продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив, бул. "Мария Лу-
иза" 27

0876/344456 - продава 
двуетажна къща обзаведе-
на в с. Ст. Караджово, общ. 
Болярово, с дворно място 
1,240 кв. м. В селото има ми-
нерален извор 

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор, лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0877/311136 – търси 
стая под наем за сам чо-
век в къща – в София или 
около София

0898/225564 – прие-
мам нуждаещо се младо 
семейство или пенсионе-
ри за поддръжка на идеа-
лен селски имот в Първо-
майско

0878/288210 – продава 
двуетажна тухлена къща на 
две плочи, гараж, стопан-
ски сгради, овошки – село 
Цани Гинчево, Шуменско

0889/027105, след 19 ч. 
- продава едноетажна ма-
сивна къща с ток, вода, пла-
тен данък в Пловдив, 1300 
кв. м двор. Цена по спора-
зумение

02/4690408 – спешно 
дава обзаведена стая под 
наем! Изгодно! Гараж под 
наем – оборудван, с ток 
и вода, близо до градски 
транспорт и метрото

0877/756033 – продава 
двуетажна вила с декар на-
саждения, пчели – до Перу-
щица, на 15 км от Пловдив. 
Има ток, вода изворна

употреба - евтино; къща с 9 стаи, 
4 мазета, 5 стаи + гараж, овошки

0898/733808 - продава 3 ки-
теника за спалня, 2 маслени ра-
диатора, книги - в гр. Кула, Ви-
динско

0888/809639, В. Петрова - 
продава запазен персийски ки-
лим 3,60/2,80 м. - 90 лв.

0898483353 – продава око-
ренени лозички, 2,50 лв./бр.

0876/608849 - продава 
стъклени чинии и чаши, кили-
ми, китеници, дървени столо-
ве и др. Купува грамофонна иг-
ла за "Акордс" с две тонколони.

0898/380387, 02/8242129 - 
продава китеник, спортен вело-
сипед, старинен часовник, апте-
карска везна, приставки за бор-
машина - ренде, трион, старин-
на лампа, телефон

0882/642701 - продава не-
употребявани двутомни речни-
ци по немски и английски език - 
всеки том по 10 лв., и художест-
вена литература

02/8566830, 0887/585240 
– продава панелна дограма – 
1 лв./кв. м; продава филателни 
материали и картички; прода-
ва грамофон, плочи, видео и 
касети

093412371 – продава стру-
гове за дърво и метал

0897/507266 – продава 
мерцедес „Вито 7+1” и лада Ка-
лина – на метан. Спешно!

0888/704219 – предлага 
плоскорез на Фокин – ръчен 
инструмент за 15 операции в 
градината (www.nelab.bg)

0894/258507 – продава 
пчелни семейства изгодно, със 
стари сандъци и 4 заплодени 
кози

0895/526638 – търся кон-
такти с наследници и роднини 
на Игна Велинова, родена около 
1920 г., раждала в Плевен през 
февруари 1940 г.

0894/794406 – Варна, про-
давам лампа „Биопром”, легло 
ортопедично, масажори, пише-
ща машина „Хеброс 1300”

0885/083606, 02/9277167 
- купува фарове за лада 2107, 
дървен фотоапарат голям фор-
мат - 18х24 см, тричелюстен, 
универсал за струг за фланец 
85 мм; домашен майстор попра-
вя мебели, дограма и др. Прода-
ва дърводелска фреза, абрихт и 
др. аксесоари за мерцедес, купе 
114-115, бял ретро волан, стък-
ло за фар

0898/380387, 02/8242129 
- продава китеник, радиокасе-
тофон, спортен велосипед, ча-
совник с кукувица, микроскоп, 
аптекарска везна, старинен ча-
совник, приставки за бормаши-
на - ренде, трион

0899/845628 - продава 
струг, банциг и гатербанциг

0896/722938 – бокс с мно-
го европейски инструменти за 
електро- и механичен монтаж 
– 100 лв.; нови нагреватели за 
акумулираща печка 55 см, фа-
брични – по 5 лв.

За контакти: Наташа Цинцарска, ул. „граф игна-
тиев” № 4, ет. 4, „Деловодство”, тел. 0879 532 836. 

На 18.6.2018 г. се навършват
20 гоДиНи

от смъртта на
МИЛКА ПЕТРОвА ЕвРЕвА

бивша гимназиална  
учителка  

от гр. Ловеч
Поклон пред паметта й!

от семейството

Възпоминание
На 16 юни 2018 г.

се навършват
3 ТъжНи гоДиНи  

без 
РОзА ИвАНОвА ЛЕщАНСКА

на 85 години
Обичаме те! Благодарим ти!
За сърце голямо и човешко,

за образ мил и скъп
забрава няма!
Поклон пред светлата ти памет!

от семейството
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13 юни 2018 - 
22:44:25 ч. - новолуние. 
За да смъкнете 1-2 кг, 
трябва да започнете 
диетата от този час и да 
продължите на сокове и 
течности до същия час 
на следващия ден.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

времетО

Д-р иван сТояНоВ
магнитни бури - 14, 15.VI. 

13 юНи, 29/1 луНЕН ДЕН, 
НоВолуНиЕ, 

луНа В БлиЗНаЦи 
Може да експериментирате и 

да пробвате силите си на ново по-
прище. Хората, склонни към леко-
мислие и безотговорност, ще се 
нуждаят от сериозна опека.

14 юНи, 2 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, 

луНа В рак 
Желаещите да имат успех мо-

же да тръгнат по пътя на изпълне-
ние на поставените задачи, безгра-
нично трудолюбие и  готовност да 
извършват дори и чужда работа.

15 юНи, 3 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, 

луНа В рак 
Проявете инициатива, пред-

лагайте нестандартни решения, 
старайте се да привлечете към 
себе си максимум внимание. Раз-
читайте на своите  сили, плодот-
ворното сътрудничество е малко 
вероятно.

16 юНи, 4 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, 

луНа В лъВ 
Възможно е да усетите вътре-

шен дискомфорт, неувереност в 
утрешния ден. Не вярвайте на ду-
мите на малко познати хора, ко-
ето може да доведе до сериозни 
проблеми.  

17 юНи, 5 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, 

луНа В лъВ 
Разногласията ще попречат не 

толкова на работата ви, колкото 
ще дадат тласък на търсенето на 
нови пътища, за да получите же-
ланото, ще развихрят вашето въ-
ображение и така ще постигнете 
нужния успех.

18 юНи, 6 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, луНа В 

лъВ 
Трябва да бъдете готови за 

дребни неприятности и неочак-
вани ситуации, налагащи промя-
на на плановете ви. Не се отчай-
вайте, всичко е временно и си има 
край – така ще отминат и непри-
ятностите. 

19 юНи, 7 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, луНа В 

ДЕВа 
Хората, свикнали да се ръко-

водят от чужди решения и да не 
се доверяват на собственото мне-
ние, все пак ще трябва да проявят 
самостоятелност. Важни събития 
ще ви отнемат много сили.

лУнЕн 
КАлЕндАР

ЗаПОЗнайте се

в сряда се очакват краткотрайни превалявания, но 
температурите остават във високи граници – от 16 до 
29 градуса. в четвъртък няма да има съществена промя-
на в атмосферните условия. в петък обаче се очаква леко 
захлаждане и по-съществени валежи, които ще доприне-
сат за понижаването на температурите с няколко гра-
дуса. те ще са от 15 до 25. в събота валежите ще намаля-
ват, а температурите ще са от 14 до 24 градуса. в неделя 
валежите отново ще се усилят, температурите ще спад-
нат още малко – ще са от 15 до 22 градуса. в понеделник 
също се очакват валежи, но няма да има промени с темпе-
ратури от 16 до 22 градуса. във вторник ще има разкъса-
на облачност, ще е леко ветровито, а градусите ще бъ-
дат от 15 до 25.

ако в началото на периода се чувствате уморени, сън-
ливи и с понижен жизнен тонус, причина за това ваше със-
тояние може да бъде въздействието върху нервната ви 
система на луната, преминаваща през фаза новолуние. За 
повишаване на жизнения тонус ще спомогнат умерените 
по времетраене и интензивност физически натоварвания, 
контрастните душове на тялото и спазването на диета, 
богата на свежи плодове и зеленчуци, на пълнозърнести 
храни, ядки и семена, а също и на риба. като цяло период-
ът ще бъде относително неблагоприятен за здравето на 
страдащите от бъбречнокаменна болест. съществено 
място в профилактиката и лечението на това заболява-
не заема ежедневното изпиване поне на 1,5-2 л течности, 
предимно под формата на вода, на чайове и на прясно из-
цедени плодови и зеленчукови сокове.

дЖЕСИКА

оВЕН - Възможностите 
ви за реализация ще се 
крият в способността да 

разчитате правилно сигналите, 
дадени ви от звездите. Добре е 
да се придържате към баланси-
рано натоварване. 

ТЕлЕЦ – Направете 
необходимото, за да 
осъществите личните 

си планове. 
Откритият характер и умение-
то ви да превръщате негатив-
ните ситуации в позитивни ще 
ви заредят с положителни емо-
ции.

БлиЗНаЦи - До среда-
та на седмицата се пос-
тарайте да постигнете 

развитието, от което се нужда-
ете, за да реализирате своя от-
давна планирана идея. 

рак - На отправените 
ви покани за сътруд-

ничество реагирайте предвид-
ливо. Не се страхувайте, че ня-
кой друг ще заеме мястото ви. 
Ще спечелите, ако обърнете 
внимание на здравето си. 

лъВ - Около средата на 
периода не се колебай-
те да завишите внима-

нието по отношение на здраве-
то си. Ако искате да се справите 
с ангажиментите в срокове, по-
молете за помощ. 

ДЕВа – Чувствате се 
физически и психиче-
ски изтощени, което ще 

е една от основните причини 
да посветите повече часове на 
пълноценен отдих. В края на 
разглежданата седмица се осво-
бодете от ангажиментите. 

ВЕЗНи - В материално 
отношение нещата ви са 
изрядни. Постарайте се 

да бъдете ефективни при изпъл-
нението на текущите си рутин-
ни задължения. Опитайте се да 
не пренебрегвате здравето си.

скорПиоН - Нуждите на 
интимната ви половинка 
нарастват. Ако се чувст-

вате твърде изморени, не из-
пълнявайте всяка негова/ней-
на прищявка. Използвайте ра-
ционално времето си. 

сТрЕлЕЦ - Интимната 
половинка да се съо-
брази с някои ваши из-

исквания. Добре е да намерите 
вариант, за да се освободите от 
напрежението. Действайте с по-
вишено внимание.

коЗирог - Внимавай-
те спрямо новите лич-

ности, навлизащи в личния ви 
живот. Ще се нуждаете от бли-
зостта, разбирането и любовта 
на интимната си половинка. Не 
пренебрегвайте здравето си. 

ВоДолЕй - Откъсне-
те се поне за кратко от 
злободневните си ан-

гажименти. Намерете време за 
хоби. Паниката ще е най-лоши-
ят ви съветник! Опитайте се да 
съхраните позитивната нагласа. 

риБи – Положителният 
ви характер и умението 

ви да превръщате негативните 
ситуации в позитивни ще ви из-
ведат от депресията. Постарай-
те се да постигнете развитието, 
от което се нуждаете.

БиОПрОгнОЗа

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

068/639416 – 74 г., без 
ангажименти, с позитивен 
ум, търси мъдър господин 
за сериозна връзка

0884/792862 - 61 г./173 
см/65 кг, добър и скро-
мен мъж с отлична визия 
и здраве, работи, не пие 
алкохол и не пуши, очак-
ва запознанство с добра и 
приятна жена, която да е 
като него с чувство за ху-
мор – от Ловешка област, 
Северна България

0894/358377 – май-
стор готвач търси дама 
за сериозна връзка или 
брак. Заедно да работим 
през лятото на морето, зи-
мата – по зимните курор-
ти. Моля само сериозни 
обаждания и СМС!

0898/344893 – 68 г./160 
см./67 кг, добра домакиня 
с добро сърце търси дру-
гар за спокойни старини, 
до 72 г., от Пловдив и ре-
гиона

0896/783992 – 
71/155/75 – вдовица пен-
сионерка търси другар за 
старини. Предпочита да е 
от Русенска и Разградска 
област, може и от Велико-
търновска

02/4690408 – самотен 
учител пенсионер от Со-
фия, с възможности да по-
дсигури спокоен и смис-
лен живот на себеподоб-
на дама от 65 до 75 г., 163-
170 см. Самостоятелнос-
тта е главно и важно ус-
ловие. Държавата, нацио-
налността и др. са без зна-
чение. Владеенето на съ-

ХХІІІ национален фестивал „Листопад на спомените-Варна, 
2018” ще се проведе на 19, 20 и 21 октомври т. г. в зала 
„конгресна” на  Двореца на културата и спорта - Варна

Организатори - Община Варна, Областен и Общински съвет на Съюза 
на пенсионерите-2004, Варна, фондация „Листопад на спомените - Варна” 
и  в-к „Пенсионери”, София.

Съпътстваща проява е изложбата на Задругата на майсторите на на-
родните занаяти.

Във фестивала ще  се състезават самодейни  колективи и индивидуални 
изпълнители  в шест категории: изпълнители на градски и популярни 
песни, естрадна музика, групи за автентичен фолклор, обичаи, ан-
самбли за народни песни и танци, народни хорове и групи за обра-
ботен фолклор, хорове за школувано пеене, хорове за православ-
ни и църковни песнопения и духовни песни, художествено слово и 
представяне на авторски песни и стихове.

Петчленно жури ще оценява изпълненията, като в последния ден, 21 
октомври, ще се обявят резултатите и ще бъдат връчени наградите.

На 21 октомври от 14.30 ч. ще се състои премиерата  на поредния 
поетичен сборник „листопад на спомените“ с произведения на  ав-
тори от цялата страна. Ще бъдат връчени награди на най-добрите 
автори от жури, съставено от в. „Пенсионери”.

Участниците не заплащат такси за участие. При желание за нощувка 
организаторите съдействат за настаняване в града и курортните ком-
плекси на преференциални цени. Всички разходи на изпълнителите са 
за тяхна сметка. 

Регламентът и талон-заявката може да се получат на интернет страни-
цата и фейс група „Листопад на спомените”- Национален фестивал. 

Заявки за участие ще се приемат  по пощата и на имейл адрес с по-
пълнена заявка-образец: 9020 Варна, кв. Възраждане, бл. 73, вх. г, 
ет. 2, ап. 35 - стефка Делина, тел. 0878906978, st_delina@abv.bg, гер-
гана стоянова gergana_dari@abv.bg, за поетичен сборник „листопад 
на спомените” – 9010 Варна, ул.”Евлоги георгиев”, бл. 23, вх. Б, ап. 
92, Данка ат. стоянова, email: danistoianova@mail.bg, тел. 0897898965

временни технологии са 
за предпочитане и уваже-
ние. Да се обаждат сери-
озни и подходящи дами!

0879/578077 – 63 
г./164 см/75 кг, търси же-
на, за която да се грижи – 
до 87 г., по възможност от 
град, да живее при нея с 
цел съжителство и разби-
рателство

0885/986100  – 
78/175/78, вдовец, не пу-
ши, почти не пие, с пен-
сия 300 лв., няма кола, без 
домашни любимци, домо-
шар, неконфликтен, инте-
лектуалец, търси дама 60-
80 г./160-180 см/60-80 кг, 
възможна кореспонден-
ция, живеене, може и при 
нея - зимата в столицата, 
лятото на село

0879/578077 – 63 
г./163 см/76 кг, търси же-
на за съпруга – до 60 г.

0876608849 - 54 г./175 
см/75 кг желае запознан-
ство с дама от Североиз-
точна България за сери-
озно приятелство

0894/768863 - 85 г/165 
см/75 кг, приема жена без 
ангажименти, здрава, от 
65 до 75 г. - за доглежда-
не и унаследяване

0988/815140 - 61 г./178 
см/78 кг, интелигентен, 
сериозен и отговорен, 
чувствителен и всеотда-
ен, умеещ да обича ис-
тински, не пуши и не пие, 
непоправим романтик, 
желае сериозна връзка 
със сериозна, възпитана 
и отговорна слаба дама, 
излъчваща нежност, чар 
и интелект

1000 софия, пощенска 
кутия 822 - вдовица на 75 
г./166 см/68 кг, непушач-
ка, запазена, без ангажи-
менти, осигурена, търси 
другар за съжителство

0879/265162 - вдовица 
от Варна, на 65 г., 158 см, 
70 кг, интелигентна, мила, 
с благ характер, без по-
роци, отлична домакиня, 
търси подобен - честен, 
морален и трудолюбив

0882/550389, Николов 
- 81 г./169 см/70 кг, непу-
шач, трезвеник, добряк, 
лозар, иска да живее при 
интелигентна, любяща, 
вдовица от 71 до 83 г.

0885/538581 - търси 
съпруга около 40 г., да не 
пие и да не пуши, да не е 
 осъждана, психически и 
физически здрава, за да 
създадат дете и семей-
ство. Живеене при него

0894/202602 - 70 г./177 
см/70 кг - не пуши, не пие, 
осигурен, без наследни-
ци, търси жена за съжи-
телство или брак

1750 софия - от грижи 
към своите забравихме 
себе си. Търся от Запад-
на България 77-81-годи-
шен. Чрез доверие, под-
крепа - за спокойно съжи-
телство

0876/779479 - вдовец 
на 60 г/160 см/85 кг же-
лае запознанство с вдови-
ца от 60 до 64 г. От цяла-
та страна!

0894/945385 - 72 г./168 
см/72 кг, жена образова-
на желае хубави моменти 
с хубав, образован и въз-
питан мъж, над 172 см, от 
73 до 77 г. - за щастлив жи-
вот. Само сериозни обаж-
дания!

0882/974252 – около 
60-годишна жена, здра-
ва, търси своята половин-
ка на подходяща възраст, 
но и финансово стабилен

на АНДРЕЙ МАРИНОв АНДРЕЕв
Пожелавам му здравината на скалите, дълголе-

тието на сокола, младостта на елхите и на банки-
те парите! Много години занапред да чества рож-
дените си дни и да стане прадядо като баща си!

Марин андреев колЕВ, 
с. гурково, обл. Добрич

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (13.VI.- 19.VI.2018 г.)
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Български

В РПУ-Хисаря е обра-
зувано досъдебно про-
изводство във връзка с 
тежък пътен инцидент. 
На кръстовище в село 
Старосел 65-годишен 
водач с лек автомобил 
"Фолксваген" е блъс-
нал 78-годишен мъж в 
електрическа инвалид-
на количка. 

Възрастният човек е 
откаран в тежко състо-
яние в болница, където по-късно издъхнал.

Иизвършен е оглед. Двамата участници в ката-
строфата са тествани с дрегер, резултатите са от-
рицателни. С полицейска заповед шофьорът е за-
държан за срок до 24 часа. 

37Проблеми Конфликти
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Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

Трима се удавиха в 
началото на сезона

Масов бой заради каруца

Екипи ще следят за 
джебчии по морето

Пенсионерка хвърли пари 
на измамници, съсед ги прибра

ИзвАДИХА 
ТРУП ОТ МОРЕТО

гранични полицаи с 
бордова лодка са изва-
дили от морето труп на 
младеж. Тялото е наме-
рено на около 1 миля от 
Змийския остров край 
созопол. 

Младежът е на види-
ма възраст около 15-20 
години и с ръст около 
170 см. При извършения 
първоначален оглед не 
са открити следи от на-
силие. Тялото е откара-
но за аутопсия. 

МЛАД МъЖ 
СЕ САМОУбИ

Млад мъж се самоуби 
на автомивка в Благоев-
град. 

По първоначална ин-
формация самоубий-
ството е извършено с 
огнестрелно оръжие.са-
моубиецът е на около 
35-годишна възраст. Все 
още не са ясни причини-
те за самоубийството.

АРЕСТУвАХА 
НАШЕНцИ 

зА СвОДНИЧЕСТвО
Варненският апелати-

вен съд остави в ареста 
огнян стефанов и райчо 
райчев, срещу които във 
Франция тече разслед-
ване за сводничество, 
трафик на хора и участие 
в организирана престъп-
на група.

Двамата са задържа-
ни на основание на ев-
ропейски заповеди за 
арест от окръжния съд 
в Бобини.

ГАвРА 
С НАцИОНАЛНОТО 

зНАМЕ
образувано е досъ-

дебно производство сре-
щу за Михаил Михайлов 
за опетняване на наци-
оналното знаме и за ху-
лиганство с изключите-
лен цинизъм и дързост. 

установено е, че де-
янието, последвано и 
от други непристойни 
действия, е било извър-
шено на 29 май 2018 г. 
и публикувано в сайта 
"гласът на стара Заго-
ра" на 2 юни.

ОСъДИХА ШОФЬОР 
зА МАРИХУАНА

районният съд в Ма-
дан осъди на 3 месеца 
"лишаване от свобода" 
при първоначален общ 
режим шофьор, който 
е управлявал лек авто-
мобил след употреба на 
марихуана, съобщиха от 
прокуратурата.

Водачът на лек ав-
томобил "Фиат Пунто" 
е спрян за проверка в 
град Мадан. Тя е пока-
зала употреба на нарко-
тични вещества - тетра-
хидроканабинол (мари-
хуана).

гръмнаха избягал рецидивист 

Сгазиха инвалид 
в количка

Б д и т е л е н 
варненец ус-
пя да изпре-
вари теле-
фонни измам-
ници и преди 
тях стигна до 
парите, които 
възрастна же-
на им пуснала 
през балкона. 
В найлонова 
торбичка на-
ивната жерт-
ва хвърлила 
2000 лева. Съседът й обаче за-
белязал това и прибрал сумата. 
Той не успял само да види от 
кой етаж са пуснати парите и за-
това залепил в блока бележки, 
че са в него и собственикът им 

може да си ги потърси. За слу-
чая разказа шефът на варнен-
ската полиция главен комисар 
Данаил Пашов. Той отчете спад 
на телефонните измами, които 
от началото на година са 95. 

Спецекипи ще следят за 
джебчии през лятото в авто-
бусите, курортите и центъра 
на Варна, съобщи начални-
кът на областната дирекция 
на полицията в крайморския 
град старши комисар Дани-
ел Пашов.

Той уточни, че през юни, 
юли и август край морето ще 
работят по 42-ма служители 
на реда, командировани от 
вътрешността на страната. 
Четирима от тях ще бъдат 
включени в екипи в курор-
та "Камчия", осем - в "Св. св. 
Константин и Елена", а оста-
налите ще работят в "Злат-
ни пясъци".

През юли ще пристигнат 
и първите полицаи от Румъ-

ния. Те ще действат в смесе-
ни екипи с българските си 
колеги в „Златни пясъци“. 
Най-вероятно през това ля-
то в курорта ще бъдат ко-
мандировани и германски 
полицаи. За реда ще следят 
и екипи на велосипеди. Те 
ще действат на територията 
на „Златни пясъци“ и на Мор-
ската градина във Варна.

През това лято за първи 
път служителите на "Пожар-
на безопасност и защита на 
населението" ще дават де-
журства в курортите. 

От София ще бъдат коман-
дировани двама полицаи, 
които ще следят за джебчий-
ки в градския транспорт и 
търговските центрове. 

Избягалият от Цен-
тралният софийски за-
твор рецидивист Вла-
димир Пелов е бил 
убит, а друг криминал-
но проявен е в болница 
след среднощна прес-
трелка в центъра на Бо-
тевград.

Идентификацията на 
Пелов е извършена по 
пръстови отпечатъци, 
тъй като брат му отка-
зал да го разпознае. 
Стрелбата е станала зад 
сградата на Историче-
ския музей на Ботевг-
рад. Пелов е издъхнал 
на място.

Раненият е 39-годиш-
ният Марио Панчев с 
прякор Големия. Той е 

приет с две прострелни 
рани в корема в „Пиро-
гов”. От болницата съ-
общиха, че по-късно е 
починал. Според кмета 
на Ботевград Иван Гава-
люгов Марио Панчев е 
доста близък приятел, 
съмишленик и последо-
вател на Владо Пелов.

Панчев е регистри-
ран в полицията за 

грабежи и незаконно 
притежаване на оръ-
жие, но не е лежал в 
затвора. Кметът запи-
та как човек, издирван 
с червена бюлетина, 
спокойно може да се 
разхожда из родния си 
град. Той поясни, че в 
центъра на Ботевград 
има над 30 камери.

Пелов избяга заедно 
с друг опасен рециди-
вист през централния 
вход на Софийския за-
твор, след като стреля 
с пистолет по охраната.

Той излежаваше 
32-годишна присъда 
за грабеж, отвличане 
и опит за убийство на 
полицаи. 

При опасно мъртво вълнение по Южното Чер-
номорие трима души се удавиха - двама братя в 
Поморие и още един човек - в Лозенец. И друг 
път се е случвало сезонът да започне с удавни-
ци и с мъртво вълнение, но не и трима в раз-
стояние само на два дни, коментираха бургаски 
морски спасители.

Ани Средева загуби съпруга си на плажа в По-
морие. 29-годишният мъж и 32-годишният му 
брат се удавили пред очите й. Двамата млади 
мъже влезли в морето, въпреки че е било мно-
го бурно, а температурата на водата е била не 
повече от 17 градуса. Първоначалната версия 
освен предположения за мъртво вълнение са, 
че единият от мъжете е получил хипотермичен 
шок заради студената вода. 

Когато го видял да се дави, брат му се прите-
къл на помощ, но и той потънал.

Обитатели на апартаменти на 
вторите етажи в столичния квар-
тал "Толстой" са жертва на домаш-
ни кражби с един и същ почерк. 
"Това, което се знае до момента, 
са 14 обира от лятото на миналата 
година. Абсолютно всички обра-
ни сме на втория етаж", казват по-
търпевшите. 

Решетките, оковали почти всички 
апартаменти на първия етаж, служат 
като стълби на обирджиите. "Влизат 
през прозореца, вземат дребни ве-
щи, пари в брой, бижута, които след 
това лесно могат да препродават", 
посочват граждани. Пострадала же-
на и приятелят й спели, когато ги об-
рали. Преди да влязат през балкона, 
крадците са качили до входната вра-
та на апартамента й и били записа-

ни от камера.
"От комшиите получихме видео-

запис от тяхната камера - разказва 
младата жена. - Когато взехме кли-
па, разпознах един от извършите-
лите. Той живее в квартала. Преда-
дох клипа в полицията, след това го 
пуснах и в социалните мрежи. В ре-
зултат ме заляха обаждания, есеме-
си, че още много хора са разпозна-
ли въпросното лице. Предостави-
хме цялата информация на полици-
ята. Даже намерихме номер на кола, 
с която той се движи.“ 

От полицията заявиха, че са за-
държани и двамата извършители, 
повдигнати са им обвинения. Но по-
търпевшата и съседите й не са спо-
койни, защото продължават да сре-
щат предполагаемите крадци.

Инцидентът, който е 
заснет, е станал на бул. 
"Владимир Вазов".

"Докато чакаме на 
светофара, към колата 
ни препуска бясно обез-
умял кон, носещ със се-
бе си част от каруцата. 
Конят се врязва право в 
колата ни, като каруца-

та, се удари в предната 
й част, след което про-
дължи да лети надолу по 
улицата", пише в сигна-
ла на млада жена.

"След малко забе-
лязахме човек, тичащ 
след коня. Приятелят 
ми слезе от колата, за 
да опита да го задър-

жи, докато дойде КАТ. 
Без да казва и дума, соб-
ственикът на коня на-
пада приятеля ми. Към 
него се присъединиха 
и други.“

Развихрило се меле. 
От камерите за видео-
наблюдение се издирва 
причинителят.Инцидент с кон и 

счупена каруца 
в София е завър-

шил с масов бой, при 
който тежко е постра-
дал млад мъж. 

Æертви на домаøни краæби
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Прекрасен е българ-
ският език! Например 
фразата "Тук бяха бъл-
гарски туристи"  се пи-
ше само с три букви…


- Докторе, бързо ид-

вайте, че детето глътна 
50 стотинки! 

- Спокойно, няма 
страшно! Кметът лапна 
500 хиляди, а пращи от 
здраве!


Бабата се затътря до 

офиса на адвоката и ис-
ка той да й помогне да 
се разведе.

- Ти на колко си? – 
пита той.

- 84 г.
- 84? А на колко е де-

дото?
- На 87 г.
- Боже, боже...! И кол-

ко години сте заедно?
- През септември ста-

ват 62 г.
- 62 г. брак...! Защо се-

га искаш развод?
От бабата лъха за-

видно спокойствие:
- Па стига толкоз!


Мъж на разпит в по-

лицията:
- Господине, като ви-

дяхте как лицето преби 
възрастната дама, защо 
не се притекохте на по-
мощ?

- Мислех, че тоя ле-
вак ще се справи и сам!


Млад актьор, полу-

чил първата си роля, 
споделя с баща си:

- Ще играя съпруг, 
женен от 25 години!

Бащата:
- Не е лошо като за 

начало, другия път мо-
же да ти дадат роля с 
реплики!


Хванал съм офисен 

вирус – до обед съм 
гладен, следобед ми се 
спи и постоянно имам 
чувството, че малко ми 
плащат!


разбрах, че имам ко-

фти репутация, след ка-
то се оплаках във фейс-
бук със статуса "Счупих 

ръка". Само един прия-
тел попита лявата или 
дясната, а 57 ме попи-
таха "На кого?".


- Хубава заплата ли 

взема мъжът ти? 
- Като всички... 
- А пие ли? 

- Като всички... 
- А в леглото как е? 
- Като всички...


разговор между съ-

седки: 
- Не мога да си наме-

ря партньор в живота и 
това е! 

- Как да не можеш! 
То е като пътуването 
с градския транспорт - 
чакаш, чакаш твоя но-
мер, пък накрая се кач-
ваш на който дойде! 

- Да, ама после?! 
- Прекачваш се, как-

во толкова!


жените са много 
хитри и коварни. Ще 
легнат на гърдите ти 
и ще попитат невинно: 
„Миличък, ти някога из-
неверявал ли си ми?” И 
после само ще чакат да 
ти се ускори пулсът…


Професор се възму-

щава от студент: 
- Защо не учите? От 

учение никой още не е 
умрял! 

- Знам. Обаче не ис-
кам да рискувам.


Военен парад. Пре-

зидентът приема пара-
да. Пред него минават 
танкове, артилерия, въ-
трешни войски, в небе-
то трещят вертолети и 
самолети... След поред-
ната рота униформени 
войници се задава ка-
ре от дребни хорица с 
костюми и дипломати-
чески куфарчета.

- Какви са тия? - пита 
шашнат президентът.

- Най-страшното ни 
оръжие! - отговарят 
генералите. - Чинов-
ниците от финансово-
то министерство. За ну-
ла време могат да раз-
кажат играта на всяка 
държава.


- скъпа, аз реших, 

повече с теб няма да 
се карам! 

- Виж го ти, той ре-
шил, а мен пита ли ме?


- иван Петров е 

спрял да пие! 
- Така ли? Лека му 

пръст!


В детската градина 
момиченце 15 минути 
се мъчи да си обуе ма-
ратонките. Зачервена, 
запотена, задъхана и 

ядосана: 
– Както казва ма-

ма през нощта на тати: 
"Дълго, изморително и 
безрезултатно!" 


- келнер, в бирата ми 

има муха! 
- Е, стига де! Колко ще 

изпие една муха?! 


Върви горският през 
гората и среща брако-
ниер, метнал на гърба 
си диво прасе. Горският: 

- Ей, какво е това на 
гърба ти? 

Бракониерът: 
- Ах, гад мръсна! Как 

ме е полазила - и хвър-
ля прасето.


Един баща отива в 

банката да преведе па-
ри по сметката на дъще-
ря си, която е студент-
ка. Банковата служител-
ка го пита какъв да бъ-
де обяснителният текст: 

- „Захранване на смет-
ка" ли да бъде? 

Бащата отговаря: 
- Да, пишете захран-

ване и за пийване...


- скъпи, дадох джин-
сите ти на съседа. 

- Това пък от какъв 
зор? 

- Ами ти така и така не 
ги харесваше... 

- Ами да му дадем то-
гава и майка ти...


Един човек отишъл 

да се беси на едно дър-
во, което висяло над ре-
ката. Вързал примката 
на един клон, сложил я 
около врата си и започ-
нал да се беси. Но кло-
нът се счупил, човекът 
паднал във водата и за-
почнал да се дави. Ко-
гато едва успял да из-
плува на брега, си казал: 
„Еее, да му се не види! За 
едното бесене щях да се 
удавя!” 


- Помни, че животът 

е като каране на колело: 
ако ти е трудно, значи се 
движиш напред! 

- Съдейки по всичко, 
карам без седалка и по 
павета...


Блондинка влиза в 

кафене с термос и пита 
кафеджията: 

- Извинете, този тер-
мос дали ще събере 
шест кафета? 

- Да, май ще събере 
точно шест - отговорил 
той, след като огледал 
термоса. 

- Тогава искам две със 
сметана, три дълги със 
захарин и едно късо със 
захар - поръчала блон-
динката.


стажант строител се 

опитва да забие гвоз-
дей, но наобратно, с 
главата напред. Мина-
ва бригадирът: 

- Как е, младеж? 
- Не мога да забия 

гвоздея. 
- Това, младите, сте 

много загубени... Не 
виждаш ли, че си взел 
гвоздей за отсрещната 
стена!


сама жена стои на ба-

ра. До нея сяда мъж. Той 
започва разговор: 

- Впечатлен съм от 
дълбочината на погле-
да ви, тихото спокой-
ствие, което излъчват 
очите ви, усещането за 
хармония, което виж-
дам в лицето ви. Какво 
пиете? 

- Диазепам от 10 ми-
лиграма... 


Едно циганче пита 

баща си:
- Тате, аз какъв съм?
- Как какъв? Циганин 

си! Аз съм циганин, дядо 
ти и прадядо ти - всички 
сме цигани!

Циганчето отишло 
при майка си:

- Мамо, аз какъв съм?
- Как какъв си - евре-

ин си! Аз съм еврейка, 
дядо ти и прадядо ти - 
всички сме евреи!

- Ама що така сте се 
омешали ма, мамо, сега 
аз какво да правя? Гле-
дам отсреща на ъгъла 
едно колело и се чудя: 
да го продам ли, да го 
открадна ли...?


седят души на праве-

дници в рая, пият нектар 
и амброзия, дрънкат на 
арфа - 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? - въз-
мущават се всички.

- Карай спокойно, 
имаме цяла вечност 
пред нас!

- За някои вечност, а 
други ще ги реанимират 
след пет минути... 


Препрочитайки ско-

ро "Война и мир", се на-
тъкнах на фразата: "Пи-

ер Безухов разпеча-
та писмото." Пет мину-
ти се чудих откъде по 
онова време е намерил 
принтер... 


Шефът към служите-

лите в офиса: 
- Непрекъснато хлен-

чите и се оплаквате от 
кризата, а не си давате 
сметка, че тази година 
заплатите ви са с 35% 
по-високи! 

Чува се плах глас: 
- Спрямо коя година?
- Спрямо следваща-

та! 


разбираш, че е на-
чалото на май, когато 
цената на черешите за-
почне да се изравнява 
с тази на кокаина.


Всеки шофьор ще 

ти каже, че дете може 
да изскочи отвсякъде. 
Виж, според гинеколо-
зите нещата далеч не са 
толкова разнообразни.


умират поп и шо-

фьор. Бог ги посреща 
– с най-големите поче-
сти се оказва шофьо-
рът. Попът се почувст-
вал засегнат: 

- Господи, защо та-
ка... цял живот съм Ти 
служил? 

Господ: 
- Защото, докато ти 

проповядваше, всички 
спяха... а докато той ка-
раше, всички се кръс-
теха.


Дядо поп кове маса 

на двора. На оградата 
куп дечурлига гледат. 

- Какво, деца, занаят 
ли учите? 

- Не... Само слушаме 
какво казват поповете, 
когато си ударят пръ-
ста. 


жена с любовник... 

Внезапно се прибира 
съпругът и тя в бързи-
ната скрива любовни-
ка си зад масичката с 
телевизора. Мъжът се 
пльосва на дивана и за-
почва да гледа футбо-
лен мач. За да отвлече 
вниманието на съпру-
га си, жената виква от 
кухнята:

– Ела да видиш чудо! 
Изпуснах чинията със 
супата на пода и не се 
разля нито капка.

– Разбира ти глава-
та от чудеса! Тук пока-
заха червен картон на 
левия защитник и той 
мина край мен на път 
за съблекалнята... 


селският майстор 

ковач учи калфата си: 
- Сега ще извадя под-

ковата от огъня и като 
ти кимна с глава, удряй 
по нея с всичка сила... 

Така калфата станал 
майстор ковач. 


Дядо ми ми е раз-

казвал, че в момента, 
в който е видял „Тита-
ник”, е предсказал, че 
корабът ще потъне, но 
никой не е поискал да 
го изслуша! След това 
е предупредил още ня-
колко пъти, преди да го 
помолят да напусне ки-
носалона...


Дядо към внуче, иг-

раещо на плейстейшън: 
- Вашето поколение 

е прекалено зависимо 
от електрониката! 

- Хм… а кой има пей-
смейкър?


Мъж към жена си: 
- Лягаш ли си? 
- Лягам си, да! 
- Ама много те оби-

чам! 
- Хм… и аз... 
- Какво, и ти ме оби-

чаш ли? 
- Не, и аз си лягам...


- Ей, как не те е срам 

да пушиш?! И защо не си 
на училище? 

- Чичко, аз съм на пет 
и още не ходя на учи-
лище... 


съпруга следи нови-

те си съседи: 
- Те изглеждат влю-

бени един в друг! - каз-
ва на мъжа си.  - Той я 
целува, като излиза. Ти 
защо не правиш така? 

- Ами аз още не я по-
знавам, как да я целу-
вам? 


жената знае всич-

ко за децата си - кога 
са на зъболекар, в кого 
са влюбени, кои са най-
добрите им приятели, 
какво обичат да ядат, от 
какво се страхуват и за 
какво мечтаят. Мъжът 
има обща представа, че 
в дома му живеят някак-
ви ниски хора...


Минка при врачка: 
- Ох, лельооо... двама 

са влюбени в мен, кажи 
ми... на кого ще му изле-
зе късметът? 

Метнала боба циган-
ката и вика: 

- Късмет ше има Пен-
чо... щот Бончо шта взе-
ме. 
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КЪМ ВЪРХА 

ЗАЩО МЪЛЧАТ РИБИТЕЗащо мълчат риби-
те? Защото са ум-
ни, затова.

А иначе вижте как е 
при хората: кажеш не-
що и все те разбират не-
правилно.  Ако си ри-
ба, даже не риба, ако 
си куче или овца, няма 
как да изтърсиш някоя 
глупост пред неподхо-
дящи хора и в непод-
ходящо време. Да не 
говорим, че рибата ос-
вен всичките си дру-
ги качества е пълна с 
фосфор. Щом ние, ако 
ядем риба, си натъпк-
ваме мозъка с фосфор 
и ставаме по-умни, то 
значи и самата риба е 
умна. Нали и нейният 
рибешки мозък е тъп-
кан с фосфор, тъпкан, 
та претъпкан. Тя зато-
ва и мълчи, а не защо-
то няма какво да каже. 
Познавам хора, това е 
изненадващо – ядат мо-
руни, есетри, гребат че-
рен хайвер с лъжици, а 
като си отворят уста-
та – майко мила! – то 
са глупости, то са чуде-
сии.  Очевидно фосфо-
рът някъде се смила по 
един начин, а другаде - 
по друг. 

Рибата е умна, обаче 
има една слабост – па-
да си по червеи. Тази 
нейна слабост е гибел-
на. Другата й слабост 
е, че е някак си вкусна. 
Тези съвпадения я до-
карват в тигана или да 
се суши на проветриво 

място под формата на 
чироз. Гърците казват: 
когато искаш да разва-
лиш една риба, дай я на 
българина да я изпър-
жи. А на рибата й е ня-
как си все едно дали ще 
я пържиш, или ще я про-
весваш на проветриво 
място.

Рибата си мълчи и е 
много ясно защо – защо-
то ако си отвори уста-
та, ще нагълта вода. Аз, 
понеже съм приказлив 
доста, така веднъж, ка-
то се гмурках под вода-
та с маска и шнорхел, се 
опитах да кажа нещо на 
един мой познат и едва 

отворя устата, знаеш 
ли колко неща в та-
зи държава ще свет-
нат? И всички червеи, 
таковата... Като всяка 
риба, зодия Риба имам 
предвид, той не обича 
червеите.  Обаче при 
употребата на алкохол 
всяка риба си отваря 
устата малко или пове-
че. И като се събуди на 
сутринта, има махмур-
лук. И задава въпроси 
на околните риби и ри-
бари: Ама какво? Аз и 
това ли казах снощи? 
Нима съм го казал на-
истина? На онзи чер-
вей? И какво сега? Аз 
в тигана ли съм? Опър-
жен ли съм? А онази 
акула не ме ли изяде?... 
И така нататък. Както 
се забелязва, водят се 
малко или повече раз-
говори в ловно-рибар-
ски стил.  

А честно казано, ри-
барските страсти са ми 
чужди – не мога да си 
представя, че ще за-
стана с въдица в ръка и 
ще ловя едно след дру-
го същества, по-умни 
от мен. От друга страна 
– да ги ям обичам. То-
ест нищо човешко не 
ми е чуждо.

Божидар ТоМоВ

Непразни 
думи

На пост държавен и висок 
една жена се изкачила. 
Попитал я един човек: 
- Кажи ми как го стори, мила? 
- Ще бъда откровена с теб, 
без капчица съмнение - 
към този връх поех отдавна 
с усмивки нежни и падения... 
И мъж един се изкачил, 
а онзи също го попитал, 
и нямал притеснения. 
- Ами и аз като жената, 
но само със дарения! 
Тогаз на своя ред жената 
и онзи мъж със чин висок 
попитали как той е скочил, 
дали не е с овчарски скок? 
И гард ли е, или драскач, 
на чий управник е творение, 
щом взема интервю от тях 
в такова висше учреждение? 
- Ами и аз съм като вас - 
със яки връзки и пълзение. 
- Че то тук май едва ли някой 
със честен труд и ум е стигнал? 
- Не, няма и един такъв! -  
усмихнал се и им намигнал. 
Така било е и ще бъде! 
Дотука който се докопа, 
яде и пие на корем 
и пее оди за Европа. 
И гони висшата си цел - 
да си уреди децата, 
та и те да топнат пръсти 
във меда и във благата. 
А онези - милиони, 
отрудени и бедни, 
недояли, недоспали - 
кучета ги яли!... 

Павлин  БЕлиШЕВ  

РАДОСТЕН ФАКТ 
Отгледахме достойна смяна
за подлости и измяна.

НЕПРИЯТНА ИЗНЕНАДА
Народът веднъж въстана,
но вместо да хване балкана,
на властта пристана...

С ПАЧЕ ПЕРО ИЛИ  
ЗЛАТНА ПИСАЛКА

Сатирата е състезание
по смелост, не по перодръжки.
Който пише по указание –
не пише по мъжки.

В нашето градче има-
хме и все още имаме 
много цигани. Аз не ги 
наричам роми. Те са си 
цигани, както ние сме 
българи, арменците 
– арменци, турците – 
турци, гърците – гър-
ци. Според мен не е ва-
жно как се назоваваме, 
а какви ги вършим. На-
шите цигани са от копа-
нарите и никак не са ло-
ши. Не че им се подмаз-
вам. Някои ги помързя-
ва и си обичат ракийка-

та, ама иначе не се би-
ят, не правят протести 
и много рядко крадат. 
Имат български имена 
и са християни.

По време оно, кога-
то имаха работа не само 
в завода, бяха известни 
като големи детепроиз-
водители. Имаха по се-
дем-осем деца. Не мо-
жеха по имена да ги за-
помнят и си ги проверя-
ваха по бройки.

Един такъв детепро-
изводител – Мирчо, бе-

ше мой добър познат. 
Той имаше седем деца, 
но те бързо пораснаха 
и на 12-13 години се за-
домиха. При Мирчо ос-
тана само изтърсакът 
Кольо. Майката и ба-
щата решиха малко да 
го поглезят, като го по-
черпят със захарен па-
мук на събора в града. 
Но отивайки към цен-
търа, изтърсакът пада в 
една локва и се загуб-
ва. Бащата веднага го 
изважда, ама малкият 
е целият в кал. Виждат 
се само очите му. Мир-
чо държи детето за ухо-

то и пита жена си: „Де-
но, сега кво ще го пра-
вим това магаре – ще го 
мием ли, или ще си на-
правим друго?” Двама-
та се споглеждат и пое-
мат дружно към къщи. 
Така  Кольо не яде за-
харен памук, ама може 
би си има ново братче 
или сестриче.

Но, моля ви, това, де-
то ви го разказах, между 
нас да си остане, щото 
ако научат циганите, ще 
се разсърдят. Иначе те 
са много чувствителни.

Васил каракаШЕВ,
Белослав

ОТ ВРЕМЕ ОНО

правоПъдие
безЦелник
МОЛотия
глаДоноги
Юдиномислие
куЛтоазия
подКалвач
лъЖелечение
изМетници
алоБогатур
Кичопей
Мъжкиня
въртоТъщник
безСъдица
отлЪчник

рачо ПоПоВ,
сливен

Всеки лапнал телефона и
никой никого не слуша.
От всезнаещи галфони
идва ти до гуша!
Няма поздрав, „извинете”,
път на възрастни не правят...
Боже мили, докъде ли
стигнем ще с такива нрави.

ради коВаЧЕВ, габрово

ЛУДИ – МЛАДИ

Турхан расиЕВ

Кална.
И неосветена.
В сянка денем.
Нощем в мрак.
Биографична.
И почти 

документална.
Малка.
И провинциална.
И пак, 
и пак така
хората логично, 
машинално и полуав-
томатично
денонощно  
тъпчат я с крака...

красимир МаШЕВ

Улица 
на името 

на писател

ян нОвакОв

тъща

не се удавих. 
Най-важното 
е, че моят по-
знат не разбра 
какво съм ис-
кал да му ка-
жа, пък него и 
не го интере-
суваше. 

А друг мой 
познат е от зо-
дия Риби и по-
често си мълчи 
естествено. Са-
мо свети поня-
кога, нали е на-
гъчкан с фос-
фор, та свети 
особено ако си 
пийне повечко 
– не знам за-
що светлинни-
те ефекти при 

рибите се усилват от ал-
кохола. Какво общо има 
химическият елемент 
фосфор от 5-а група по 
Менделеевата таблица с 
алкохола, в който нищо 
химическо не трябва да 
има и даже се разбра, че 
за варене на ракия ня-
ма да се вдига акцизът, 
щото, ако едно нещо се 
вдига някъде, то вед-
нага пада нещо друго. 
Почти на същото мяс-
то. Вдига се акциз, па-
да рейтинг или каквото 
там има още да пада.

В такива моменти си 
отваря устата моят при-
ятел и казва: Ако аз си 


