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ПОЗиЦия

Броени часове след пристигането на поредния убий-
ствен доклад на европейската комисия с категоричния 
извод, че не сме готови за шенгенското пространство, 
Борисов влетя в парламента. Заповяда на депутатите 
си да прокарат правителствено решение, явно взето 
в ранни зори, за намаляване субсидията на партиите, 
недолюбвани от хронично негласуващите българи, на 1 
лв. този хитър ход измества вниманието на частично 
будното общество от основния въпрос: като управля-
ваш десет години, огнеборецо, защо все още сме в пред-
дверието на европейския съюз и получаваме шамари за 
необуздана корупция и поголовна бедност?

Очаквано медиите подхванаха темата, без да се за-
дълбочат за причината „светлата” идея да се появи 
в премиерската глава точно сега. дали заради докла-
да, поскъпването на тока, апартаментите на герба-
джийската върхушка, съюза със седесарите, ограбили 
родината, циганските гласове, шикалкавенето за аеЦ 
„Белене” или поради люта ненавист към социалисти-
те, направили своя телевизия на истината, стабили-
зирали вестника си и водещи нормален, пълнокръвен 
организационен живот. да не говорим, че милионите, 
вкарани на банков депозит от низвергнатия Цвета-
нов, са достатъчни, и получаващите държавни поръч-
ки олигарси умеят да се отблагодаряват…

допускаме, че предложението Борисово няма да ми-
не в пленарната зала без съществени корекции. но 
 очакваме той да ни проглушава ушите, че се вслушва 
в гласа на народа и не е като „гадната, алчна и нена-
ситна” опозиция.

СУБСИДИЯТА
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мария статУлОва:

Да храним Душите 
с красота

Да храним Душите Да храним Душите 
с красотас красота

на стр. 30

Тя е изpaждaлa бeбe нa cвeщи и нa пoлянa, яздилa 
e ĸoн дo пaциeнт в ĸpитичнo cъcтoяниe. иcтopиятa й e 
нaглeдeн пpимep зa липcaтa нa лeĸapи в Бългapия. B 
излязлa нacĸopo ĸлacaция cтpaнaтa ни ce нapeждa нa 

д-p Cнeжaнa Бaĸъpoвa e 
eдинcтвeният лeĸap зa 32 нaceлeни 

мecтa в Cмoлянcĸa oблacт

31-вo oт oбщo 35 мecтa пo дocтъп дo 
здpaвнa гpижa в Eвpoпa. Д-p Бaĸъpoвa 
paбoти ceдeм дни в ceдмицaтa oт cyтpин 
дo вeчep. 

-  г-н кирилов, та-
лантът ви е безспорен. 
От раз ли обикнахте 
българския фолклор, 
какво е той за вас?

- Благодаря за оцен-
ката, тя ме радва! Бъл-
гарският  фолклор е из-
вор, който няма край! 

гостува младият изпълнител 
Петър кирилОв

на стр. 2

на стр. 3

Ñвеòи дуõ
17 юНи

Застрашително намаляват магаретата в мно-
гострадалната родина. Паралелно с умиращи-
те села и демографската криза дългоухите тру-
женици, създаващи ориенталска атмосфера, 
все по-рядко се срещат по прашните пътища и 
 опустяващите мегдани. Остава обаче сравнени-
ето за човешка тъпа упоритост с характера на 
четириногия добитък. Интересно какво точно 
има предвид самохвалният премиер с реплика-
та, че когато е създавал своята партия и е имал 
рейтинг над 90 на сто, „магаре да вържа, щеше 
да влезе в парламента”?

 на гости на
грузинската
супра

на стр. 10

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

Фолклорът носи 
неповторим 

заряд

до 15 юни във 
всички пощенски 

станции

на стр. 7
15 юНи

Черешова
задушница

- г-жо статулова, превъплъща-
вали сте се десетки пъти, силно и 
въздействащо. коя обаче е она-
зи роля с главно „р”?

- След 40 години труд в киното 
и театъра е трудно да кажа само 
една, би било смешно. Обичам си 

всичките роли, те са ми ка-
то деца, по парченце ду-

ша все някъде съм ос-
тавила. В киното ня-

ма как да забравя 
„Авантаж”, изжи-

вяването за мен 
бе голямо, ис-

тинско и 
щ а с т л и -
во.
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Български

Заем за потребление, паричен заем

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

2 Законът Пенсиите

Аз съм най-възраст-
ният моден дизайнер, 
заяви 96-годишният 
Пиер Карден.

Макар да се чувства 
"млад", той за пръв път 
довери, че се готви да 
предаде щафетата и 
разчита на трима ди-
зайнери от ателиетата 
си, за да продължат да 
проектират футурис-
тични облекла. "Както 
виждате, все още съм 
жив", каза шеговито 
той, изтъквайки споме-
ните си и многоброй-
ните си проекти, как-
то и кризата с "жълтите жилетки". Тъй като сега 
е "малко уморен", дизайнерът не посещава все-
ки ден ателиетата над бутика "Пиер Карден" сре-
щу Елисейския дворец, но продължава да рису-
ва модели.

"Това е моят живот, моят наркотик", сподели 
той. Карден взе молив и с няколко щрихи нарису-
ва буфан ръкави, а след това фигура на танцьор.

Дизайнерът досега избягваше въпросите, 
свързани с неговата модна къща, която е в упа-
дък, но все още е популярна в Азия и САЩ. Той 
обаче се съгласи да бъде заснет документален 
филм за живота му три месеца след смъртта на 
Карл Лагерфелд и призна, че мисли за наследни-
ците си в модна къща "Пиер Карден".

"Когато си отида от този свят, ще има, разбира 
се, наследници - отбеляза той. - Става въпрос за 
трима млади дизайнери с големи способности, 
които не трябва да ме копират."

Карден все пак не е казал последната си дума. 
Той подготвя дефиле този месец в резиденцията 
си недалеч от Кан, а на 26 юли ще приеме Мирей 
Матийо на учредения от него фестивал "Лакост" 
в Южна Франция. Това лято Бруклинският музей 
в Ню Йорк ще представи ретроспектива на твор-
чеството му, която ще фокусира вниманието вър-
ху влиянието му отвъд света на модата.

Най-възрастният 
моден дизайнерПенсии на ръба 

на оцеляването 
Въпросът с пен-

сиите  излезе на 
дневен ред след 

предложението с дек-
рет да се вдигне зна-
чително размерът на 
минималната пенсия, 
докато размерът на 
пенсиите над новия 
минимум да се уве-
личи с доста по-ма-
лък процент.

Това предложение 
за пореден път поро-
ди добре познатите 
спорове дали този нов 
минимум би бил спра-
ведлив, дали размерът 
на пенсиите е повече 
„мизерен“, или повече 
„обиден“, какви ще са 
възможните послед-
ствия от тази промяна 
по линия на инфлация 
на определени стоки, 
преразпределение на 
доходи, стимули за 
производство. Възоб-
новиха се и споровете 
за това какъв е подхо-
дящият размер на оси-
гурителните вноски и 
за това дали първият 
или вторият стълб на 
пенсионно осигуря-
ване е по-ефективен 
за отделния осигурен. 
Все важни теми.

Но целият този шум 
за пореден път остави 
в пълна тъмнина, ти-
шина и забвение дру-
га важна страна в ар-
хитектурата на осигу-
ряването на старините 
на хората в България. 
Откъм политическата 
икономия тази стра-
на всъщност е дълго-
срочно най-важната. 
Това е въпросът с на-
чина на определяне 

размера на пенсиите и 
със стимулите за поли-
тическо поведение, ко-
ито той създава.

На хартия относител-
ният размер на пенсии-
те се определя по „фор-
мула“ въз основа на оси-
гурителните вноски на 
отделните хора, а абсо-
лютният – уж по „злат-
но швейцарско прави-
ло“ или някаква подоб-
на упоителна и краси-
во звучаща фраза. Но 
в действителност тази 
хартия дори за смоки-
нов лист не става. Всъщ-
ност пенсиите се опре-
делят с декрет от упра-
вляващите. Доходите на 
милиони българи зави-
сят изцяло от текущата 
воля на текущи полити-
ци.

Интересът на полити-
ческите елити е ясен и 
напълно логичен в та-
зи обстановка. И той не 
е българските пенсио-
нери да имат ниво на 
пенсии, осигуряващо 
поне някакъв незави-
сим стандарт на живот. 
Управляващите не искат 
независими пенсионе-
ри. Техният политиче-
ски интерес е да разпо-
лагат по свое усмотре-
ние със съдбините на за-
висими хора, които да 
гласуват въз основа на 
зависимостта си. За цел-
та и пенсиите трябва да 
са винаги точно толкова 
малки, че хората да оце-

ляват, но в никакъв слу-
чай да нямат ресурс да 
са независими. Че тога-
ва току-виж се загрижи-
ли не кой каква пенсия 
им обещава, а кой е по-
добър държавник.

При днешните зави-
симости политическото 
надиграване не е по ли-
ния на това кой предла-
га обществено по-ефек-
тивни политики, кой е 
по-добър администра-
тор, кой е по-способен. 
Надиграването е по ли-
ния на театрални поста-
новки – кой от текущи-
те политици ще успее 
по-убедително да сбър-
чи чело в загриженост 
за съдбата на бедни-
те пенсионери, или мо-
же би по-помпозно да 
се самообяви за един-
ствен по наследство ри-
цар на техните интере-
си. Кой ще каканиже по-
сладки и напевно звуча-
щи лакърдии за евенту-
ално светло бъдеще, за 
което е ясно, че в мо-
мента българското об-
щество няма ресурс, а 
какъвто ресурс има, е 
стегнат в железни ко-
рупционно-регулатив-
ни клещи от същия то-
зи управляващ елит. 

За сегашните членове 
на елита, дълбоко съз-
наващи своята негод-
ност, е напълно ясно, че 
ако играта стане друга – 
не игра на зависимост, 
а игра на държавниче-

ски способности, те ще 
бъдат в голяма степен 
изметени за сметка на 
друг елит.

Затова и никога ня-
ма да гласуват за пен-
сии, които да направят 
пенсионерите незави-
сими. Нито ще гласуват 
за промяна на режима 
на определяне на пен-
сиите, така че размерът 
им, колкото и мизерен, 
да бъде изваден от тях-
ната власт, да престане 
да зависи от текущото 
им усмотрение и по този 
начин да направи пен-
сионерите независими, 
макар и пак бедни. За-
това и до смърт ще се 
борят за унищожението 
на втория стълб на пен-
сионното осигуряване, 
който при всичките си 
несъвършенства със си-
гурност прави размера 
на бъдещите пенсии 
независим от решения-
та на текущите управля-
ващи и оттам – самите 
пенсионери независи-
ми от тях.

Когато погледнем въ-
проса с пенсиите от та-
зи му страна, едно не-
що става безмилостно 
ясно. Докато пенсиите 
в България се опреде-
лят от текущи управля-
ващи, българските пен-
сионери могат да очак-
ват едно-единствено не-
що - пенсии на ръба на 
оцеляването.

георги гаНЕВ

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

вора следва да върнеш 
същата сума на заемо-
дателя. Разликата меж-
ду потребителския заем 
и заема за послужване 
е, че предмет при по-
следния е точно опре-
делена вещ, която, след 
като я използваш, след-
ва да я върнеш. Докато 
при потребителския и 
паричния заем не връ-
щаш примерно същите 
банкноти, а връщаш тях-
ната стойност, количе-
ство и качество при ве-
щите. Това означава, че 
при потребителския за-
ем ти си потребил даде-
ната ти в заем вещ и си 
длъжен да върнеш пари 
или вещи от същия вид 
и качество. 

 В ал. 2 на чл. 240 от 
ЗЗД се посочва, че „зае-
мателят дължи лихва са-
мо ако това е уговорено 
писмено”. От този текст 
трябва да се направи из-
водът, че законът пре-
поръчва паричните по-
требителски заеми да 
се сключват в писмена 
форма, която ясно да 
представя за какво са 
се договорили страни-
те. Това е особено необ-
ходимо, когато се дават 

суми над 5000 (пет хи-
ляди) лева, защото суми 
над тази може да се до-
казват в съда само с пис-
мени документи. 

Добре е за всякакви 
суми страните да под-
писват някакъв доку-
мент. Примерно раз-
писка за получена су-
ма от заемополучате-
ля. В противен случай, 
ако той е изпаднал в не-
платежоспособност или 
просто не желае да вър-
не заема, няма как зае-
модателят да докаже, че 
е дал парите и че те му 
се дължат. Затова дава-
нето на пари „на вяра” е 
доста рисковано за зае-
модателя. 

Най-добре е да се 
подписват от страните 
договори за паричен за-
ем, като надлежно се по-
сочват всички условия. 
Това е задължително за 
големи суми, за да се га-
рантират интересите и 
на двете страни. В тези 
договори следва да се 
посочва и лихвата, при 
която е даден заемът, 
ако има такава. 

Посочвам примерен 
договор за паричен за-
ем:

  В предишните два 
броя разгледахме как-
во представлява дого-
ворът за заем. Сега ще 
се спра на договора за 
потребление и конкрет-
но за паричен заем, кой-
то е най-често среща-
ният  между физически 
и юридически лица – 
граждани и фирми. Ще 
припомня  чл. 240 от За-
кона за задълженията и 
договорите (ЗЗД), който 
определя заема за по-
требление като: ”С  до-
говора за заем заемода-
телят предава в собстве-
ност на заемателя пари 
или други заместими ве-
щи, а заемателят се за-
дължава да върне за-
етата сума или вещи от 
същия вид, количество 
и качество”. Тук ще ко-
ментирам договора за 
паричния заем и него-
вите особености. От те-
кста на закона става яс-
но, че парите са замес-
тими вещи и те стават 
предмет на потребител-
ски заем. Това означа-
ва, че като си взел зае-
ма в пари, които си  из-
ползвал за покупка на 
нещо, тоест ти си ги по-
требил, съгласно дого-

ДОгОВОр За ПариЧЕН ЗаЕМ
Днес, ……….. 20…. г., в гр./с. ………………….., се сключи настоящият дого-

вор за заем между: 1. ..................... с ЕГН: ....................., лична карта: ....................., из-
дадена на ..................... г. от МВР гр. ......................, от една страна, наричан по-долу 
ЗАЕМОДАТЕЛ, и 2. ..................... с ЕГН: .........., лична карта: ....................., издадена на 
..................... г. от МВР гр. ......................, от една страна, наричан по-долу ЗАЕМАТЕЛ. 

Страните се споразумяха за следното: I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Заемодателят  предава на заемателя сумата от …. лева, наричана по-

долу ЗАЕМНАТА СУМА, а заемателят се задължава да върне заемната сума и 
да плати възнаграждение на заемодателя. Чл. 2. Заемателят дължи възнаграж-
дение на заемодателя под формата на месечна лихва в размер на ……… про-
цента от заемната сума. Чл. 3. Заемателят се задължава да върне на заемода-
теля заемната сума заедно с уговорената лихва в срок до ............Чл. 4. (1) Връ-
щането на заемната сума от заемателя ще бъде обезпечено по следния начин: 
…………….. . (2) Условията по обезпечаване на заема ще бъдат уговорени с от-
делно споразумение, чийто текст ще бъде приложен към настоящия договор.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. Заемателят е длъжен: 1.  Да осигури надлежното обезпечаване на за-

ема съобразно правилата на чл. 7 от настоящия договор; 2.  Да върне на за-
емодателя заемната сума по реда и в сроковете, посочени в настоящия до-
говор; 3.  Да изплати на заемодателя уговореното под формата на лихва въз-
награждение.

III. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 6. Заемодателят дължи неустойка в размер на ................ процента от за-

емната сума за всеки просрочен ден, но не повече от ............................ лева, ако 
не предаде заемната сума на заемателя в уговорения срок.

Чл. 7. Договорът се прекратява: 1. по взаимно съгласие на страните; 2.    връ-
щането на заемната сума и изплащането на дължимото възнаграждение на 
заемодателя. Настоящият договор се подписа в два еднакви екземпляра – по 
един за всяка от страните. 

Обръщам внимание на 
читателите, че при сключ-
ване на парични заеми 
за големи суми при всич-
ки случаи следва да тър-
сят помощта на адвокат, 
който да отрази точно, 
конкретно условията, при 
които е сключен догово-
рът за заем. Това е осо-
бено важно за заемодате-

ля, защото той носи всич-
ки рискове по този дого-
вор. Ако внимателно се 
прочете горният приме-
рен договор, ще се видят 
особеностите на догово-
ра за паричен заем - той 
трябва да се сключи за 
определен срок, а това е 
срокът, в който ще бъдат 
върнати парите, както и 

лихвата, която е уговоре-
на. Но подчертавам, че та-
кива примерни договори 
следва да се ползват мно-
го внимателно, защото те 
не отчитат точно какво са 
се уговорили страните и в 
много случаи в съда зае-
модателят не може да до-
каже своите претенции по 
заема и търпи загуби.
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вето 

 Парламентът от-
хвърли единодушно 
ветото на президен-
та върху разпоредби 
от промените в Зако-
на за държавната соб-
ственост. 

Прегласуване 
на субсидиите
Със свое решение 

Министерският съвет 
одобри проект на За-
кон за изменение на 
Закона за политиче-
ските партии. Със за-
конопроекта се пред-
лагат промени, кои-
то уточняват прави-
лата за формиране 
и разпределение на 
държавната субсидия, 
уреждат се също така 
отношения във връз-
ка с прилагането на 
закона в предходни 
години. 
Пари за близките 

на жертвите 
от катастрофата 

край Своге

Под обществен на-
тиск Управителният 
съвет на „Бул инс“ е 
взел решение да из-
плати по 50 хиляди 
на близките на заги-
налите при катастро-
фата в Своге минала-
та година.

Увеличение на 
работната заплата 

на учителите 

Средното увели-
чение на работна-
та заплата на учите-
лите след последния 
анекс от края на ми-
налата година е с 18,4 
процента по данни на 
МОН.

Въпреки липсата 
на кадри армията ни 
е боеспособна с бой-
ния си дух.

ген. константин 
ПОПОВ, председател 

на комисията по 
отбрана в Нс

Ново проучване за двойния 
стандарт при храните

Комисията за защи-
та на потребителите за-
почва ново проучва-
не за двойния стандарт 
при храните. В изслед-
ването освен хранител-
ни стоки за първи път 
ще бъдат включени и 
спиртни напитки. Про-
учването се извършва в 
рамките на проект, фи-
нансиран по програма 
на Европейския съюз. 

Проучването ще об-
хване 7 продуктови 
групи – спиртни напит-
ки, макаронени изде-
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лия, млечни проду-
кти, сладкиши, зехтин, 
подправки и консер-
ви. Сред конкретните 
храни, които ще бъдат 
закупени за изслед-
ване, са фиде, спаге-
ти, мляко, масло, шо-
колад, бонбони, бис-
квити, царевица, пю-
ре, уиски, водка и джин. 
Избрани са продукти, 
които са разпростране-
ни в по-голямата част от 
пазара на ЕС. 

Пробите ще бъдат 
закупени от Португа-

Почивката на родно-
то Черноморие се оскъ-
пява поне два пъти от 
търговците на преживя-
вания. Така отпускът на 
морето за четиричлен-
но семейство реално 
се продава от хотели-
ера на половин цена, а 
останалото е печалба за 
туристическите агенти.

Ако сте решили да по-

чивате през август на 
плажната ивица у нас, 
ще платите за олинклу-
зив в Созопол 108 лева 
на нощ, или 1152 лева 
за седмица. В цената ще 
получите пакет за чети-
рима (двама възрастни 
и две деца) с настанява-
не в апартамент, пълно 
изхранване, басейн, ча-
дъри, шезлонги и други 

екстри. Половината от 
сумата е за хотелиера, 
който ще ви настани, а 
останалото за прекуп-
вачите, от които ще за-
купите пакета. Но това 
не означава, че ако пла-
тите сумата директно на 
хотелиера, ще платите 
по-малко.

Още преди да сте се 
сетили, че трябва да 
прекарате някъде от-
пуската с любимите хо-
ра, туристическите аг-
енти и оператори вече 
са договорили пакетни 
цени за почивките, кои-
то предлагат на своите 
клиенти.

Същата схема на пе-
чалба се прилага и при 
останалите видове по-
чивки по света. При 
круизите една от най-
скъпата част от прежи-
вяването са разходки-
те, които не са включе-

ни в пакетите.
Чуждите туристи пла-

щат около 40 евро на 
човек, за да разгледат 
слънчева Варна. Поло-
вината пари са за мест-
ната фирма, която раз-
хожда туристите и по-
казва забележително-
стите на града. Остана-
лото отива в сметката на 
корабната компания.

Все пак, за да ни изле-
зе по-евтина почивката, 
може да ползваме ня-
колко трика. Избягвай-
те празниците, училищ-
ните ваканции и топсе-
зона. Някои вече отдав-
на са забравили кога са 
те, но точно в тези пери-
оди цените скачат двой-
но. Важно е не само да 
си припомним за датите 
в собствената си стра-
на, но и в тази, за която 
пътуваме – възможни са 
разминавания.

Почивката скача поне 2 пъти от хотела до туриста 

ект във връзка с двой-
ния стандарт при потре-
бителските стоки за ус-
тановяване на нелоял-
ни търговски практики. 
Проектът ще представи 
храни и напитки, от ко-
ито ще се вземат про-
би, методиката на из-
следване и оценката на 
съответствието на хра-
ните от дадена марка, 
предлагана на различ-
ните пазари в Европей-
ския съюз.

Проучването ще 
представи председа-
телят на комисията Ди-
митър Маргаритов. Ще 
присъстват и предста-
вители на Агенцията 
за безопасност на хра-
ните. 

лия, Испания, Герма-
ния, Гърция и Унгария, 
а тестването ще се из-
върши в акредитирани 
лаборатории по един-
на методология, разра-
ботена от новосъздаде-

ния съвместен изследо-
вателски център на ЕК. 
Първите резултати се 
очакват в началото на 
следващата година.

Анализът е извър-
шен в рамките на про-

Ðеколтата от череøи 
наполовина по-малка

Причината за слаба-
та реколта е в силни-
те слани в последна-
та седмица на март и 
първата на април. 

Само в района на 
Карнобат бяха реги-
стрирани около 9 но-
щи с температури под 
нулата, което се отра-
зи пагубно на плод-
ните пъпки. В 
други ра-
йони на 
с т р а -
н а т а 
п о -
л о -
ж е -
нието 
е било 
подобно 
и са реги-
стрирани мно-
го поражения.

Затова и ранни-
те български череши 
на пазара бяха много 
малко и цената им бе 
висока – 6-8 лв. Дори в 
пика на предлагането 
на череши след около 
месец няма да има по-
ниски цени на пазара 
от 1,80-2,00 лв./кг. То-
ва обаче няма да може 
да компенсира загуби-
те на стопаните от сту-
дената пролет.

Има поразени и 
други плодни дръвче-
та - кайсии, праскови, 
ябълки и сливи. Рекол-
тата от ранни череши 
в Пловдивско е поч-
ти напълно унищоже-
на. За това алармират 
фермери, започнали 
да берат оцелелите 
плодове.

Освен сланата нега-
тивно влияние върху 
плодните дръвчета е 
оказало и лошото вре-
ме по време на цъф-
тежа, довело до лошо 
опрашване при някои 
видове.

Очаква се и лоша 
реколта от сини сли-
ви, а в същото време 
ще има търсене. При 
ябълките и праскови-
те положението ще е 
подобно и прибрани-

те количества ще са дос-
та по-малко от минала-
та година.

Застрахователите 
сключват полици сре-
щу риска само за пери-
ода след 20 април, ко-
гато рискът от подобно 
явление е под 1 на сто.

При градушка пък не 
плащат пълните щети, а 

само за плодо-
вете, падна-

ли на зе-
мята. За 
о с т а -
н а л и -
те по 
клони-
те, ко-

ито съ-
що са по-

разени и 
разцепени от 

ледените късове, няма 
обезщетение и на прак-
тика се застраховат ко-
личества. Докато в за-
падните страни вина-
ги се обезщетяват сто-
паните за качествените 
загуби. Там за щета се 
смятат всички плодове, 
негодни да са в първи и 
екстра клас.
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Очакваната средна продължител-
ност на предстоящия живот общо за 
населението на страната, изчислена 
за периода 2016-2018 г., е 74,8 го-
дини, ка-
то спрямо 
предход-
ния пери-
од (2015-
2017 г.) 
о с т а в а 
непроме-
нена, съ-
общи Националният статистически 
институт.

България заедно с Латвия (74,9 го-
дини) е сред страните с най-ниска 
средна продължителност на живота 
на населението в Европейския съюз, 
а с най-висока са Испания (83,4) и Ита-
лия (83,1 години). Различната смърт-
ност при мъжете и жените, както и 
сред населението в градовете и се-
лата определя и различната средна 
продължителност на живота при те-
зи категории население. 

Средната продължителност на жи-
вота при мъжете е 71,4 години, дока-
то при жените е със 7 години по-ви-
сока – 78,4 години. 

За периода между 2008 и 2018 г. 
увеличението при мъжете е с 1,9 го-
дини, а при жените - с 1,8 години.

Средната продължителност на жи-

вота на населението в градовете е с 
2,9 години по-висока (75,7 години), 
отколкото на населението в селата 
(72,8 години). Спрямо 2008 г. за на-

селението 
в градове-
те увеличе-
нието е с 2,3 
години, а за 
население-
то в селата 
е с една го-
дина.

За хората, достигнали възраст 65 
навършени години, очакваната про-
дължителност на живота е 16,1 годи-
ни, като за мъжете и жените тя е съот-
ветно 14,1 и 17,8 години. За периодa 
2008-2018 г. очакваната продължи-
телност на живота на хората, навър-
шили 65 години, се е увеличила с 1,2 
години (0,9 за мъжете и 1,5 за жените). 
Очакваната продължителност на жи-
вота варира от 72,7 години в област 
Монтана до 76,6 години в областите 
София (столица) и Кърджали, като об-
що в осем области тя е над средната 
за страната. 

Жените живеят по-дълго от мъже-
те във всички области на страната, но 
най-голяма е разликата между двата 
пола в област Силистра (8,5 години), 
а най-малка - в областите София (сто-
лица) и Шумен (6 години).
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СИРИЗА губи 
местната власт

кОментираме

На втория тур от 
местните избори в 
Гърция, проведен 
на 2 юни,  дясната 
опозиционна пар-
тия „Нова демокра-
ция” спечели избо-
рите за кмет на Ати-
на, Солун и редица 
други градове, как-
то и регионалните 
избори в 12 от 13-те области в Гърция. 
Гърците трябваше да изберат кметове на 
229 общини и префекти на 7 региона. На 
първия тур бяха избрани градоначални-
ци на 107 общини в цялата страна и пре-
фекти на 6 региона – Централна Македо-
ния, Западна Македония, Тесалия, Епир, 
Южни егейски острови и Крит. На Крит по-
беди досегашният губернатор на острова 
Ставрос Арнаутакис от СИРИЗА. В остана-
лите пет региона победа удържаха пред-
ставителите на опозиционната „Нова де-
мокрация”. В големите общини с населе-
ние над 50 000 жители „Нова демокрация” 
е с 35 кметове, Движението за промяна – 
с 9, а управляващата партия СИРИЗА – с 5.

Този неочаквано слаб резултат за уп-
равляващата партия накара премиера 
Алексис Ципрас да обяви провеждането 
на предсрочни парламентарни избори 
на 7 юли - три месеца преди редовните.

В Атина за кмет бе избран с над 65% 
от гласовете 41-годишният Костас  Бако-
янис. Той е син на бившата кметица от 
консервативната „Нова демокрация” До-
ра Бакоянис – първата жена, избрана за 
градоначалник на столицата на Гърция 
през 2003 г. Костас Бакоянис е племен-
ник на лидера на „Нова демокрация” Ки-
риакос Мицотакис (на снимката) и внук 
на бившия премиер от десницата Кон-
стантинос Мицотакис.

В областта Атика, където са близо 30 
процента от регистрираните избиратели 
в Гърция, досегашният губернатор Рена 
Дуру от СИРИЗА бе победен от консерва-
тора Гиоргос Патулис.

В Солун спечели независимият канди-
дат Костас Зервас, и то с 66,79% от гласо-
вете. В другите големи градове – Патра, 
Пирея и Ираклион, бяха преизбрани до-
сегашните кметове – Коста Пелетидис от 
Гръцката комунистическа партия с из-
ключителен резултат от 70,91% от гласо-
вете, независимият Янис Моралис и Васи-
лис Ламбринос от партията „Сила на граж-
даните”.  Прави впечатление различната 
активност в двата тура. Докато на 26 май 
гласуваха 58% от избирателите, на вто-
рия тур тя спадна до 41%. 44-годишният 
Ципрас, който е на власт от четири годи-
ни, гледаше на евроизборите като на вот 
на доверие за своята политика. Негови-
ят мандат изтича през октомври и пар-
ламентарните избори бяха предвидени 
за есента. Печелейки едва 25% от гласо-
вете срещу 33,5% за „Нова демокрация”, 
Ципрас не успя да извлече политически 
дивиденти от успехите, с които се гордее, 
по-специално от връщането на Гърция на 
финансовите пазари и излизането от про-
грамите за строги икономии, наложени от 
кредиторите - Европейския съюз и Меж-
дународния валутен фонд, за справяне с 
дълговата криза. Въпреки че от 2017 г. се 
отчитат възстановяване на икономика-
та и подобряване на макроикономиче-
ските резултати, за гърците е трудно да 
се възстановят от дълбоката рецесия, а 
безработицата остава 18 процента, най-
високата в еврозоната. След победата в 
местните избори „Нова демокрация” се 
очертава с най-големи шансове за спе-
челване на предсрочните парламентар-
ни избори на 7 юли. Цветан илиЕВ Петьо ДаФиНкиЧЕВ

От стр. 1
Скромността не е силната 

страна от възпитанието на 
бившия охранител. Обича се 
той и не дава сянка на съм-
нение да падне върху 

СВЕТЛИЯ МУ ЛИК
Напомня култовския пе-

риод на вождове, премина-
ли от възхвала към отрица-
ние и забрава. Но нека не 
се задълбочаваме в темата. 
Преди време Бойко се из-
пусна, че българите напо-
добяваме кучета – скача-
ме според тоягата или не-
що подобно. Поговорката 
„Език мой, враг мой” в пълна 
степен се отнася за възпри-
емащия се за велик управ-
ленец огнеборец. Ще при-
знаем, че Борисов умее да 
гаси пожари. Започнем ли 
да изброяваме скандалите, 
сполетяващи ГЕРБ, няма да 
стигнат страниците на вест-
ника.  „Суджукгейт” преми-
нава в „Апартаментгейт” и 
т. н. В крайна сметка – по-
редна победа на избори. Как 
ги постига успехите, да се 
чуди и мае човек. Вярно е, 
че подкрепата за мнозин-
ството спада с намаляване-
то количествата на магаре-
тата. От имащите право на 
глас тя е вече само 9 на сто, 
при това – с много удивител-
ни и въпросителни. Апропо, 
за внимателните наблюдате-
ли на обществените явления

ИЗНЕНАДАТА
не бе чак толкова голяма. 
След оповестяване прог-
нозите на агенция „Марке-
тинг” с разлика от 6% в пол-
за на управляващите памет-
ливите колеги припомниха, 
че собственичката на соци-
ологическата фирма Румяна 
Бъчварова е доскорошната 
секретарка на кабинета на 
Бойко. За награда е изпрате-
на като посланик в Израел, 
но си остава воин на парти-
ята и е в кухнята на ГЕРБ. Ня-
ма как да не е била наясно 
с изчисленото предварител-
но количество на твърдото 
ядро плюс циганските гла-
сове и корпоративния вот 
на задължените да гласуват 
„правилно” работници, на 
получаващите държавни по-
ръчки олигарси. Неизвест-
ното в случая е общият брой 
на решилите да се разходят 
до урните нашенци и мо-
билизацията на червените. 
Прогнозите за ниската из-
бирателна активност зара-
ди трите почивни дни и раз-
очарованието от политиче-
ската класа поне на 65-70 на 
сто от електората се оказа-
ха верни. Столетницата, съ-
средоточена в семейни раз-
при, сама си ритна филийка-
та, както на уличен жаргон 
би се изразил премиерът. 
Така „Маркетинг”, „Тренд”, 
че и „Алфа Рисърч” уцели-
ха десетката. Те затвърдиха 
усещането, че ако изборите 
биха изменили нещо, власт-
ниците щяха да намерят на-
чин да ги забранят.

Хитрините на гербаджии-
те са с привкус на елемен-
тарна измама: гласуваш за 
Мария Габриел, а получа-
ваш Лилито Павлова! Не че 
депесарите не го играят съ-
щия номер, но за уважава-

ща себе си политическа сила 
с претенции за европейски 
морал подобна далавера е 
недопустима. Честно каза-
но, предусещахме, че Бойко 
ще направи възможното да 
изпрати ръководителката 
на програмата за енергий-
на ефективност, погълнала 
2 млрд. лв. за няколкостотин 
санирани панелни блокче-
та, в Брюксел. Дадената ко-
манда да се пускат префе-
ренции за Лили явно не по-
стигна целта. Затова, пред-
полагаме, след разговор на 
четири очи  г-жа Габриел е 
приела настояването на бла-
годетеля си да остане коми-
сарка до октомври, отстъп-
вайки мястото за депутат на 
отслабващата прогресивно 
варненка. Странно изглеж-
даха един до друг в листата 
портретите на яростния ан-
тикомунист и русофоб Алек-
сандър Йорданов с внучка-
та на антифашисти Павлова. 
Идеологическият

ТЮРЛЮ ГЮВЕЧ
е уникален. Самият съюз с 
формированието СДС, раз-
сипало икономиката на Бъл-

гария, довело ни до безиз-
ходица и бедност, е доказа-
телство за нечистоплътност. 
На крилете на обещанията 
за възмездие и набутване 
зад решетките на разните 
костовци и тем подобни раз-
бойници Бойковата дружи-
на завоюва всенародна лю-
бов. То бива, то може, но по-
добно падение дори тук, на 
Балканите, е байгън!

Как ли се чувстват гласо-
подаватели, пускали бюле-
тини заради напоителните 
приказки на Габриел, раз-
вявана като байрак преди и 
след агитационните концер-
ти на Веско Маринов? Ана-
лизатори й дадоха 37 на сто 
доверие, а то всичко е било 
прикрита лъжа. Допускаме, 
че силно забавените провер-
ки на прокуратурата за зло-
употреби със средства при 
санирането и подготовката 
на домакинството ни на Ев-
ропейския съюз и приключ-
ването мандата на главния 
обвинител Цацаров са друга 
причина да се търси „скри-
валище” за бившата регио-
нална министърка Павло-
ва. Комедията не спира до-
тук. Открива се възможност 
доверен човек на Бойко да 
бъде устроен като вицепре-
зидент на Европейската ин-
вестиционна банка с месеч-
на заплата от 24 хил. евро 
(47 хил. лв.). Поредната ро-
када е в ход. Лилито отстъп-

ва незаслуженото си място 
на евродепутат на следва-
щия – осмия в листата Емил 
Радев. И това ако не е пъл-
на излагация и подигравка с 
волята на гласоподаватели-
те, здраве му кажи! Надяваме 
се, че тръгнат ли разкрития 
за корупция, шуробаджана-
щина, плутокрация и потро-
шените милиони евро и ле-
вове, при евентуална промя-
на в магистратурата и упра-
влението всеки ще си полу-
чи заслуженото. Примерът с 
Румъния е показателен. Там 
доста висши политици, дори 
бивш премиер съвсем отско-
ро гледат небето на квадрат-
чета и връщат надвзетото в 
трикратен размер. 

Предстоят форуми на две-
те основни партии за анализ 
и равносметка на реалните 
резултати от изключително 
слабата изборна кампания. 
Бойко се закани да създа-
де специална контролно-ре-
визионна комисия. Отдавна 
трябваше да го стори. Лошо-
то е, че пак той ще назначава 
състава й. Повтаря се исто-
рията с  КПКОНПИ – органа, 
разследващ корупционни 

практики на големците. Ед-
ва ли някой от неговите хо-
ра ще посмее да се зарови в 
имотните дела на самия Бо-
рисов или представители на 
елита. Ще се бие основно по 
средния ешелон. Да му ми-
слят регионалните боляри! 
Тях шефът им вече изненад-
ващо ги навестява – леко не-
бръснат, с полуспортно об-
лекло. За радост на мургави-
те братовчеди той не пропу-
ска махалите. „Щом та вида 
по талавизора, и та обичам!”, 
крещи рошава лелка. Приг-
лася й духовата музика, оп-
итвайки се да налучка лю-
бимите му мелодии. Прием-
ат го за колега – нали свири 
на китара и акордеон. Значи 
няма как да не е свой. 

Милата следизборна кар-
тинка щеше да е весела, ако 

ПРИРОДАТА
не се разсърди и не показа 
колко сме безсилни с всич-
ките си стремежи, радости 
и болки. Градушки съсипаха 
градини и нивя. Има ли ви-
новни, питат отчаяни фер-
мери и пенсионери, разчи-
тащи на дворчетата си за 
зимнина. Категорично да. 

Две трети от територията 
на страната не е защитена с 
площадки за борба с градо-
носни облаци. От поразени-
те 94 хил. дка само 600 са би-
ли под защита. Новите ра-
кети са значително по-ма-
ломерни и немощни от из-
ползваните в соц периода. 
Прогнозите също куцат. 
Липсва научен потенциал 
от синоптици. Съсипването 
на БАН започна с орязване-
то на бюджета й от „постна-
та пица” на Дянков. Занема-
рени и морално остарели 
са изнесените по върховете 
МТО станции. Служителите 
в тях мизерстват. Разходите 
за нормалното им функцио-
ниране биха били стократ-
но по-малки от нанесените 
щети на реколтата и засег-
натите райони. 

Горе-долу така стои и 
въпросът с наводненията. 
Мерки се вземат не пред-
варително, а постфактум. 
Коритата на реките не се 
поддържат регулярно. 
Пълни са с боклуци и из-
съхнали дървета, храста-
лаци. Горите се изсичат 
безогледно. Скатовете не 
задържат водата, деретата 
не могат да я поемат. Пъл-
ното безсилие на местна-
та власт в повечето случаи 
е заради финансови огра-
ничения. Да не говорим, 
че областните управите-
ли се назначават не защо-
то са кадърни, а да служат 
на партията. Те се борят за 
изборни резултати, вмес-
то да изпълняват функци-
оналните си задължения, 
осигуряващи благополу-
чието на населението. От-
казът за участие на хората 
в гласуването е мотивиран 
като наказание за калпаво-
то ръководство на страна-
та. Не разбират, че така 
вредят на себе си. Внуше-
нията за стабилност и ико-
номически просперитет са 
политикански фантасмаго-
рии. Добре или зле вървят 
нещата в държавата, все-
ки  преценява по начина 
си на живот. При управле-
нието на ГЕРБ 3 млн. на-
шенци са около границата 
на оцеляване и половина-
та от тях – под нея. Всички 
в региона ни превъзхож-
дат по стандарт, а преди 
три десетилетия България 
бе първенец по доста по-
казатели. Сравнението се 
налага не от носталгия, а 
заради надеждата, че щом 
сме били, пак може да бъ-
дем за пример. Последно-
то място в Европейския съ-
юз не ни приляга. Потомци 
сме на хиляди герои, отсто-
явали с кръвта си право-
то за собственост на кътче-
то от рая, наречено Бълга-
рия. Длъжни сме само да се 
събудим от сън дълбок, да 
прогоним магарешкия глу-
пав инат във всеки от нас 
и не само да пожелаем, но 
и да допринесем със сили-
те и възможностите си за 
промяната!

Инатлък

Приятели, остават броени дни до приключване-
то на абонаментната кампания за второто полу-
годие. ако сте пропуснали да си гарантирате полу-
чаването на „Пенсионери” в домовете, направете 
го. нека нашият-ваш любим вестник пребъде!

в ловешко реколтата е съсипана на 85% 
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Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да спо-

деля мнението си за т. 
нар. професия безра-
ботен. 

Наскоро съобщи-
ха по телевизията, 
че се оформя така-
ва професия – без-
работен. Е, и това 
се появи в нашата 
мила страна. Ами те 
безработните са мно-
го – под път и над път, 
по кафенета, по мо-
лове, по тротоари-
те на маси и под ча-
дъри. Лафят си сладко-
сладко, пушат цигари, 
пият студена кола или 

сокче, а защо не и ка-
фенце. Седят си така 
на сенчица и нищо дру-
го не правят, за нищо 
не мислят. Нали са без-

работни – това им е 
работата. А там, 

в община-

та, все ще им дадат по 
някой лев. Човешко е все 
пак. По-точно дават им 

помощи за това, че са 
безработни. Плащат 
им. А вестниците гъм-
жат от обяви за рабо-
та. Е, може да не им се 
иска да са сервитьори, 
бармани, шивачи, гот-
вачи, продавачи и каси-
ери в магазини, мебели-
сти, шофьори, помощ-
ници в кухня и още, и 

още. 
П о -

в е -
че от 

петде-
сет са 
о б я -
в и т е 

в местен ежедневник. 
Знаете ли какви искат 
да бъдат? И те не зна-

чe ce нaложило дa cло-
жи обикновeнa щипкa 
нa пъпнaтa вpъв.

Πpeд кaбинeтa й винa-
ги имa пaциeнти, a ощe 
cтотици я чaкaт в cъceд-

нитe ceлa. Πpоблeмитe 
възниквaт ощe по пътя 
до тяx, зaщото ca мно-
го тpyдно пpоxоди-
ми, оcобeно пpи зим-

ни ycловия. Taкa и pa-
ботaтa я пpинyждaвa зa 
пъpви път дa ce кaчи нa 
кон. Πpи cпeшно повик-
вaнe от болен тя тpъг-
вa c колaтa cи към eдно 

от cмолянcкитe ceлa. B 
eдин момeнт обaчe пъ-
тят cвъpшвa и я оcтaвя 
пpeд гоpcкa пътeкa.

„Tpябвaшe дa xодя 

или половин чac пeш 
до ceлото, или – c кон, 
кaкто мe бeшe поcpeщ-
нaл cинът нa пaциeнтa. 
Hямax избоp и зa пъp-
ви път пpeз животa cи 

яздиx кон. Taкa cтигнax 
до човека”, cподeля тя.

Чecто в ceлaтa pодо-
пcкaтa лeкapкa пpиeмa 
пaциeнти в импpови-

зиpaни кaбинeти. Оcвeн 
в тяx обaчe тя e въp-
шилa paботaтa cи и нa 
доcтa по-нecтaндapтни 
мecтa.

„Tовa e eдин от мо-
итe cлyчaи в пpaкти-
кaтa, който никогa ня-
мa дa зaбpaвя. Cлyчи ce 
нa 8 мaй 2002 г. Haло-
жи ce дa водя изpaж-
дaнe нa eднa полянa 
и до поcлeдно нe ce 
знaeшe кaкъв щe бъ-
дe изxодът”, paзкaз-
вa Бaкъpова. Tогaвa тя 
тpaнcпоpтиpaлa жeнa 
в нaпpeднaлa бpeмeн-
ноcт към болницaтa 
в Cмолян. Paждaнe-
то обaчe зaпочнaло 
ощe в колaтa. „B eдин 
момeнт жeнaтa кaзa 
„He могa, доктоpкe, зa-
почвaм!”. Отбиxмe и 
paждaнeто зaпочнa. B 
тaкъв момeнт нямaш 
вpeмe дa миcлиш дaли 
ce cтpaxyвaш. Tpябвa дa 
дeйcтвaш по aдeквaтeн 
нaчин”, споделя pодо-
пcкaтa доктоpкa.

Paзкaзвa, чe винaги ce 

ceщa зa cлyчaя, когaто 
минaвa покpaй мяcтото. 
Πо оновa вpeмe доpи нe 
e моглa дa ce обaди по 
тeлeфонa, зaщото вce 
ощe нямaло обxвaт.

Д-p Бaкъpовa твър-
ди, чe нe лecно дa пpaк-
тикyвa в paйон, кой-
то e толковa тpyдно-
доcтъпeн. Paботaтa нa 
лeкapя нa ceло ce paз-
личaвa от тaзи на колe-
гитe мy в гpaдa, cмятa 
тя. Опpeдeля дeйноcттa 
cи кaто войнa нa пpeд-
ния фpонт. „Bъпpeки то-
вa, aко можex дa въpнa 
вpeмeто нaзaд, пaк 
биx избpaлa дa бъдa 
лeкap”, допълвa pодо-
пcкaтa лeкapкa. Πо дy-
митe й вcичкитe й ycи-
лия, xвъpлeни пpeз го-
динитe, ca cи cтpyвaли. 
„Πонякогa ти cтигa дa 
видиш ycмивкaтa и 
пpизнaтeлноcттa нa чо-
вeк, който оцeнявa товa, 
коeто пpaвиш. Tо e мaл-
кa нaгpaдa дa пpодъл-
жиш нaпpeд”, споделя 
д-p Cнeжaнa Бaкъpовa. 

От стр. 1
Чecто ce отзовaвa 

и нa cпeшни повиквa-
ния, доpи пpeз нощтa.

„Cблъcквaмe ce c 
вcякaкви cитyaции – 
eжeднeвно имa cпeш-
ни, нeотложни cъcто-
яния. Hямa кaк дa cи 
избepeм пaциeнтитe. 
Tyк кaквото ce cлy-
чи кaто болecт, ниe 
тpябвa дa отговоpим 
нa изиcквaниятa нa 
болните”, комeнтиpa 
тя. Eдин от нaй-пpиз-
нaтeлнитe й пaциeн-
ти e Cнeжaнa Дeл-
чeвa. Πpeди 17 годи-
ни в мaлкитe чacовe 
д-p Бaкъpовa изpaждa 
cинa й y домa, зaщо-
то пътят до Cмолян e 
тpyдно пpоxодим.

Бившата родил-
ка paзкaзвa, чe тога-
ва мъжът й отишъл до 
къщaтa нa д-p Бaкъpо-
вa в 2 ч. пpeз нощтa, 
a тя вeднaгa ce отзо-
вaлa. Днec eкcтpeм-
нaтa cитyaция звy-
чи кaто шeгa. Hищо 
чe тогaвa доpи токът 
yгacнaл.

„Aко кaжa, чe cъм 
билa cпокойнa, щe из-
лъжa”, комeнтиpa д-p 
Бaкъpовa. Paзкaзвa, 

д-р Бакърова със семейството си

Редовната ни читател-
ка Цвета Маркова от с. 
рогозен, Врачанско, раз-
съждава в поредното си 
писмо за гнилото състоя-
ние на държавата, в която 
живеем - лошото здравеопазване, корупци-
ята, нехайството на политиците. „От 28 го-
дини вестник „Пенсионери” начело с глав-
ния редактор и останалите редактори са на-
шите нови апостоли - защитници на бедни-
те и пенсионерите, на истинското слово и 
на честта, за която живеем. Те като Левски 
обикалят пенсионерски клубове из страна-
та и носят светлина и надежда на хората”, 
така завършва писмото си тя.

иван Бояджиев от софия се възмуща-
ва от кражбите и неоснователното забога-
тяване на политиците у нас и липсата на 
нормално правосъдие за делата им. „Така 
не може да се продължава, вдигай се, на-
роде”, призовава г-н Бояджиев.

ят, но са им нужни па-
ри. Защо да си развалят 
рахатлъка, държавата 
мисли за тях. 

А и пенсионерите – 
баба и дядо, нали са за 
това. Ще се бръкнат 
малко! Така де. Пък кой-
то иска, да върви там 
да бели картофи, да мие 
чаши и чинии, да става 
готвач, портиер, ра-
ботник и др.

Не искали да рабо-
тят за малко пари, да 
били повече от 500 лв. 
А по морето набират 
персонал и от други дър-
жави. В хотелите имат 
нужда от хора. Профе-
сията безработен до-
бре са я измислили. Сто-
иш си на пейките, по ка-
фенетата и си гледаш 
живота…

Ех, живот, здравей, 
здравей!

Мария ВЕликОВа

И тази година Ичка Георгиева от с. Славови-
ца, Плевенско, се любува на овощно дръвче, 
отрупано с цвят. Марин БУрТОВ

Отмина най-светлият български празник – 24 
май, Ден на българската просвета и култура! Гле-
дах по всички телевизии подготовката, провежда-
нето, изказванията по повод на този светъл ден! 
Трябваше ми такава духовна подкрепа, тъй като 
медиите от години са залети от чуждестранна, най-
вече американска продукция. Останах удивена, че 
доста хора мислят и са загрижени за образование-
то на българските деца и за приобщаването им към 
културата. И учители, и преподаватели, и държав-
ни чиновници от Министерството на просветата се 
кълняха, че се 
полагат грижи 
за образовани-
ето на младото 
поколение. 

Но никой от 
тях не повдигна 
въпроса за въз-
питанието на 
децата и мла-
дежите. А спо-
ред мен про-
светата включ-
ва именно те-
зи два компо-
нента – и обра-
зование, и въз-
питание. Защо-
то едното без 
другото е не-
мислимо. Без 
образование 
не можеш да 
постигнеш как-
вото и да е в живота си. Но ако го няма възпита-
нието, ставаш или болен мозък, или бездушен те-
мерут, или безскрупулен човек, накратко казано 
- простак.

 Всички сме свидетели на явления, появили се 
в нашия живот именно от липсата на възпитание. 
То се отразява и в отношението на младите към 
възрастните хора.

 От това страдаме най-вече ние, преминали го-
лямата част от житейския си път. Сега най-много 
ни боли от липсата на уважение, на съпричаст-
ност и добро отношение. А може би грешката е в 
нас – че не сме възпитавали децата и внуците си 
навреме както трябва.

Таня ТриФОНОВа, софия

Чудесата на д-р Бакърова

ПреЗ ОБектива

Грешката е в нас
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да обясниш онова, ко-
ето ти се дава, какво е 
– просвещава. Но тряб-
ва мъдрост да го разга-
даеш и приложиш, за да 
разбереш какво ще пос-
ледва. Затова стремете 
се към нея. Хората с дар-
ба, лишени от мъдрост, 
се развиват донякъде. 
Тя трябва да се отгледа. 
С лишения, добрина и 
търпение.”

„Искайте! Искайте и 
ще имате! Но без мъд-
рост нищо не ще ви 
ползва. Свободата е 
отговорност. Съдба-
та не ни държи зави-
сими на каишка като 

куче. Глупостта плете 
лепкави мрежи. Мъд-
ростта руши ограниче-
ния. Извор на радост, 
животът е и страдание. 
Трансформирате ли го 
в добро, умъдрели сте. 

Не е лесно.” 
„Търсещият никога 

не се изчерпва. Живей-
те тъй, че след края ви 
и Космосът да плаче…”

„Не е желана емигра-
цията. За предпочитане 
е отредените ни дни да 
преминат в рождена-
та земя. Имаме, разби-
ра се, свободна воля за 
местене, но там, къде-
то сме се явили на бял 
свят, свише е определе-
но да протече животът 
ни. Там са роднини, при-
ятели, с които сме кар-
мично свързани. С най-
подходящи условия за 
изпълнение на мисията 

там тряб-
ва да до-
р а з в и е м 
качества-
та, от кои-
то се нуж-
даем. Да 
се усъвър-
шенстваме 
и отхвър-
лим нега-
тивите. Ако 
е възмож-
но.”

„ Д а д а т 
ли ви не-
що с лю-
бов, нико-
га не отказ-
вайте. Като 
си отидете, 
ще почув-
ствате ле-

кота от благотворния 
заряд на посланието. Но 
това не касае откъснати-
те цветя.“

„Дарованието мо-
же да бъде пропиляно 
в примамливите изку-

„Притисне ли ви съд-
бовен проблем, двоу-
мите ли се в търсене на 
решение – за бъдеще, 
за работа, за отговор-
ност към други хора – 
първо се помолете с 
„Отче наш“, да ви се да-
де правилен отговор. 
После вземете Еванге-
лието. Спонтан-
но го разтворете. 
На лявата страни-
ца, на абзаца, къ-
дето попадне взо-
рът ви, ще наме-
рите ориентира-
ща насока как да 
постъпите. Необ-
ходими са обаче 
интуиция и мъд-
рост за разтълку-
ване. Опрени на 
тях, дешифрирай-
ки посланието, ня-
ма да сгрешите.“

„В затруднение 
ли сте, внимател-
но се вслушайте в 
уж случайните ре-
плики на децата. 
Някои „ключови 
слова“ биха мог-
ли да ви дадат насока 
или подскажат спаси-
телен изход. Но тряб-
ва да съумеете да ги 
разкодирате с интуи-
ция и, пак ще повторя, 
най-вече с мъдрост.“

„Дарбата е врата към 
света. Не си ли в чис-
тота и искреност пред 
Бога, може да нахлуе 
тъма. Тогава тежко ти. 
„Искаше – ще си кажат 
от горе, – но не бе го-
тов.“ Желаете ли да усъ-
вършенствате способ-
ности, стремете се към 

всички добродетели. 
И ги отстоявайте. Инак 
ще затънете в тинята на 
мрака.”

„Често пъти се раз-
решава да поискаш да 
ти се спусне пример, за 

Моята история е като 
на много други семей-
ни жени. Имах прекрас-
но семейство, две дъще-
ри, трима внуци и това 
беше и все още е най-
голямото ми богатство. 
Имах щастлив семеен 
живот, със съпруга ми 
се разбирахме прекрас-
но. Но сега вече не е та-
ка. Преди една година 
разбрах, че той ми из-
неверява с друга жена, 
двадесетина години по-
млада от него. Не ме пи-
тайте как се почувствах, 
първата ми мисъл беше 
– развод. Но... как се за-
гърбва всичко, изграде-
но дотук?

Вместо това да са най-

спокойните ни години, 
вече млади пенсионери 
да се радваме на всичко, 
което сме създали, на 
деца и внуци, ние се от-
чуждихме един от друг 
и почти не си говорим.

Това е постъпка, с ко-
ято можеш да обидиш 
една жена много жес-
токо. Аз може да не му 
харесвам вече, защото 
не съм в първа младост, 
но и неговата постъпка 
е неадекватна. Лошото 
е, че обичта ми към не-
го се изпари и в душа-
та ми се настаниха ог-
ромна обида и разоча-
рование. Трябва ли да 
се разведа? 

с. к., Пловдив

Страницата подготви Соня ВълКОВА

6 Писмата Радости и болки

Да се разведа ли?
сПОделете с нас

Êàêâî äà íàïðàâÿ?

шения на живота. Па-
зете се. При материал-
но претоварване рас-
тат душевни гърбици. 
Стремете се към чисто-
та и издръжливост на се-
бедоказване в бурите на 
съдбата. Колкото по-из-
висена е дарбата, толко-
ва по-тежки изпитания 
за притежателя й. От ут-
рото на живота до сет-
ния дъх.“

„Линиите на дясната 
длан издават информа-
ция за настоящето, на 
лявата – за миналото. 
Вгледате ли се внима-
телно в тях, чрез знание 
и интуиция може да съ-
зрете дори… очевидно-
то. Тогава, когато сте го-
тови за него. Най-трудно 
е да съзрем света през 
собствените си очи.”

„Проверявайте до се-
дем пъти онова, което 
ви се „разкрива“. Увери-
те ли се, ама на сто про-
цента, че е истина, едва 
тогаз го споделете. Инак 
е опасно да не навреди-

те на потърсилите по-
мощ, а и на себе си.“

„Не пътят е труден, 
трудността е пътят.“

„Най-големите из-
питания са за при-
родно най-надарени-
те. Ударите, причиня-
ващи болка, не озло-
бят ли, силно оттласк-
ват напред и нагоре. 
За полет.”

„Намираме се в 
края на един цикъл 
от хилядолетното ни 
развитие. Наближа-
ваме друг – много 
по-значим и извисен. 
След него ще станем 
съвършено различни. 
Така, както оцелели-
те след Потопа вече 
не са били същите…”

„Животът е посве-
щение за душите. Не 
само да понасят труд-
ности и страдания. 
Шанс е духовно да се 
облагородят от тях и 
поемат пътя към до-
брото.”

Следва

Здравейте! Напоследък че-
та историите във вестника ви 
и най-накрая се реших да напи-
ша и аз за своя проблем, за да 
чуя различни мнения. Основна-
та причина да искам съветите на 
непознати е, че не мога откро-
вено и свободно да говоря на 
тази тема с никого около се-
бе си. Ще започна с това, 
че съм почти на 60 го-
дини, а когато бях на 
30, се омъжих за се-
гашния ми съпруг. 
Имаме син, кой-
то вече е семе-
ен. Запознах се 
с мъжа си на 25 
години - бях за-
вършила висше-
то си образова-
ние и ме взеха 
на работа в ед-
на фирма, там го 
срещнах. С него има-
ме 15 години разлика. 
Истината е, че съм живя-
ла без баща и тайно вина-
ги харесвах по-възрастни мъже. 
Не след дълго се влюбих. 

Наистина мислех, че той има  
всичко, което мога да желая в 
един мъж - виждах недостатъ-
ците му, но си казвах, че всеки 
човек притежава своите и прос-

то трябва да преглътна негови-
те. Имаше неща, в които се раз-
минавахме като ценности, но и 
това толкова не ми правеше 
впечатление. Връзката ни пре-
расна в брак и създадохме се-
мейство.

Дълги 
години живяхме хармонично 
и спокойно. Но наскоро започ-
нах извънбрачна връзка с друг 
човек. Беше много спонтанно - 
запознах се с него случайно, в 

градинката, докато разхождах 
кучето. Аз не криех от съпру-
га си зародилото се ново при-
ятелство, защото за мен беше 
наистина само такова. Но по-
степенно започнах да усещам 
други неща, за които в нача-
лото си затварях очите - влюб-
вах се в новия човек в живота 

ми. И така започнахме любов-
на връзка. Мъжът, с когото 

се виждам, стана настоя-
телен и ми каза, че ис-

ка да има задълбоче-
ни отношения с мен. 
Попита ме дали и аз 
чувствам същото, 
или просто се заба-
вляваме. Отговорих 
му, че и аз имам чув-
ства към него.

Все още обичам съ-
пруга си, но между нас 

няма никаква интрига, 
нищо интересно. Дока-

то при другия човек неща-
та стоят много по-различно, 

чувствам се страхотно с него. Не 
искам да се развеждам, но тай-
но си мечтая отново да изживея 
любовта, макар и на такава въз-
раст. Кажете ми, греша ли, или 
да последвам чувствата си, не е 
ли късно за това?

р. П., Пазарджик

слава севрюкова с доц. иво лозенски

непознати е, че не мога откро-
вено и свободно да говоря на 
тази тема с никого около се-
бе си. Ще започна с това, 
че съм почти на 60 го-
дини, а когато бях на 
30, се омъжих за се-
гашния ми съпруг. 
Имаме син, кой-
то вече е семе-

други неща, за които в нача-
лото си затварях очите - влюб-
вах се в новия човек в живота 

ми. И така започнахме любов-
на връзка. Мъжът, с когото 

се виждам, стана настоя-
телен и ми каза, че ис-

на фирма, там го 
срещнах. С него има-
ме 15 години разлика. 
Истината е, че съм живя-
ла без баща и тайно вина-
ги харесвах по-възрастни мъже. 
Не след дълго се влюбих. 

ни отношения с мен. 
Попита ме дали и аз 

ства към него.

пруга си, но между нас 
няма никаква интрига, 

нищо интересно. Дока-
то при другия човек неща-

та стоят много по-различно, 
чувствам се страхотно с него. Не 
искам да се развеждам, но тай-

Съветите на Слава Севрюкова
слава севрюкова е българска ясновидка. тя 

е родена през 1902 г. в нова Загора. От 8-9-го-
дишна възраст  има ясновидски способности. 
През 1962 г. тя се запознава с доц. иво лозен-
ски. двамата провеждат психотронни сеанси 
(изследвания със силата на мисълта). връзката 
с доц. лозенски продължава до кончината й на 
10 април 1991 г. За нея ванга казва: „Що е изду-
мала, нарисувала или начертала, ке се сбъдне!”
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Свети дух

За да греят чипровските килими

Поморие

Роден край

Черешова задушница
Свети дух се от-

белязва в деня след 
П е т д е с е т н и ц а , 
тогава православ-
ната църква от-
дава почит на Све-
тия животворящ 
дух, който е тре-
тото лице на Све-
тата единосъщна 
и неразделна Трои-
ца - Бог Отец, Бог 
Син, Бог дух свети.

Празникът се отбелязва винаги в понеделник. 
Двата дни са последни от Великденския цикъл.

На петдесетия ден от Господното възкресение 
Свети дух слязъл над апостолите и ги дарил с бла-
годатни дарове. Според християнската вяра Све-
ти дух дава живот на тварите и освещава човеш-
ките души и тела. В иконографията се изобразява 
като гълъб.

Според народните вярвания на Свети дух души-
те на покойниците, "пуснати" на Великден, "се при-
бират". Затова жените носят на гробищата оре-
хови листа, разстилат ги върху гробовете, та да 
"направят сянка" на мъртвите. В църквата по-
стилат на пода орехова шума, коленичат на нея 
и със затворени очи "виждат" свидните си близ-
ки покойници.

Срещата с Юлка Иг-
натова ме води към 
магията на чипровски-
те килими, с които тя 
е израснала. Срещам 
я на фермерски пазар 
в столицата, станал 
традиционно явление 
през последните годи-
ни. Юлка е зад малка-
та си сергия, отрупа-
на с пъстри, красиви, 
ръчно изработени на 
стан предмети. Тя е от 
Чипровци, а тук пред-
ставя връзката между 
овцевъдството и въл-
ната, от което се до-
бива, начините за об-
работването, боядис-
ването. Има и малък 
стан, илюстриращ как 
се работи на него. До-
като ми показва неща-
та, изработени от ней-
ните сръчни ръце, ми 
разказва, че се занима-
ва с килимарство, от-
както се помни. Била 
едва 7-8-годишна, ко-
гато наследява кили-
марския занаят, преда-
ван от баба на внучка, 
от майка на дъщеря. 
Обяснява ми, че детето 
започва да изработва 
отначало дребни фи-
гури – квадратче, три-
ъгълниче. Следващата 
година прави по-голе-
ми фигури. Така с годи-
ните се научава да ра-
боти на стан, учи се де-
сетина години на уме-
нието да изтъче отдел-
на фигурка. Някога във 
всяка къща е имало 
стан, на който от су-
трин до вечер жените 
са изтъкавали различ-
ни тъкани за домакин-
ството. За Юлка кили-
марството не е било 
основен занаят в тру-
довата й дейност, но 

винаги е съпътствало 
дните й. Споделя ми, 
че за съжаление днес 
няма кой да го про-
дължи. Все по-рядко се 
тъкат килими, предим-
но от много възрастни 
жени. Богатите хора ги 
търсят, украсяват с тях 
домовете си. Но главно 
те, защото е скъпо – 
един квадратен метър 
от килима струва към 
400 лв., а една добра 
килимарка може да из-
работи най-много два 
метра от него за месец. 
В ъ п р е к и 
че от 2014 
г. чипров-
ските ки-
лими са 
признати 
като част 
от светов-
ното кул-
турно на-
следство 
под еги-
дата на 
ЮНЕСКО, 
днес  то-
зи зана-
ят  про-
д ъ л ж а в а 
с ъ щ е с т -
вува са-
мо благо-
д а р е н и е 
на много 
в ъ з р а с т -
ни же-
ни. Ако 
през 60-
те години 
на миналия век в Чи-
провци е имало 1100 
килимарки, то днес те 
са единици. В града 
има две фирми, които 
работят по програми 
за обучение на млади 
хора, но те не се за-
държат в този занаят, 
защото е много трудо-

емко и недобре плате-
но въпреки високата 
цена на килимите. А то-
ва безценно изкуство 
трябва да се запази и 
съхрани като национа-
лен български занаят, 
защото, когато се за-
губи, то започва да се 
спасява, а по-добре да 
е да се спасява, дока-
то не е загубено, казва 
Юлка. Докато споделя 
всичко това, до серги-
ята на Юлка не спират 
да се трупат деца с ро-
дителите си, баби, по-

вели внучетата си, при-
влечени от очаровани-
ето на фигурите и баг-
рите. Юлка обяснява на 
всеки любопитен как 
се багри вълната, как 
се изработва основата 
за стана, как се тъче и 
се съчетават цветове-

те. В училището в Чи-
провци има група по 
природно багрене, а 
самата Юлка има гру-
па по килимарство по 
програма на образова-
телното министерство. 
В групата се обучават 
на тъкачество 17 дечи-
ца до 7 клас. Но това е 
крайно недостатъчно, 
убедена е Юлка. „За съ-
жаление, няма устой-
чивост в предаване на 
традицията. В тези про-
грами хората се пона-
учават на тъкачния за-

наят, но няма ус-
тойчивост.“ Юлка 
споделя още, че 
потокът туристи 
не води активно 
към Чипровци и 
хората не успя-
ват да видят то-
ва безценно на-
ционално богат-
ство, което са ни 
завещали нашите 
прабаби. И което 
мъждука до днес 
едва понесло те-
жестта на време-
то. Но цветовете 
и багрите на чи-
провските кили-
ми продължават 
да греят, магията  
изпълва сетивата 
ни. И както Юл-
ка уверено казва: 
„Ние сме забра-
вени от институ-
циите, но от Гос-
пода не сме. При 

нас спокойно се жи-
вее, искаме да про-
дължим да съхраня-
ваме това изкуство и 
го правим, колкото и 
да сме малко - споде-
ля с оптимизъм Юлка 
Игнатова.

Дарина НЕНОВа

спасовденска, Пет-
десетнишка, Черешова  
- това е задушницата, 
която се пада в събота-
та преди Петдесетни-
ца (50 дни след велик-
ден). Църквата извърш-
ва на този ден специ-
ално богослужение в 
памет на починали-
те християни. в па-
мет на покойници-
те наред с молит-
вите от нас се изис-
кват и дела на бла-
г о т в о р и т е л н о с т . 
Б л а г о т в о р и т е л е н 
характер имат и об-
щите трапези, кои-
то вярващите пра-
вят на Черешова за-
душница.  Жените хо-
дят на гробища още 
призори или вечерта 
преди съботата. 

Почистват се гро-
бовете, преливат се с 
вода и вино, палят се 

свещи. Подобно на спа-
совден се оставят оре-
хови листа по гробове-
те. Приготвят се об-
редни хлябове, бани-
ци, варено жито, кои-
то се раздават за Бог 
да прости. раздават 

се и череши - откъде-
то идва името на та-
зи панихида. 

ОБреди и ОБиЧаи

Юлка пред своите произведения

Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА

Поморие вероятно е мястото, където 
са посадени първите лози и е произве-
дено най-старото вино в света. Разбира 
се, гърците и кипърците ще ви посочат 
други дестинации с подобни претенции 
и никога няма да признаят, че нашите 
предци – траките, са ги научили на то-
зи занаят. 

Няма да повярвате, но векове наред и 
до преди сто години Поморие е по-богат 
град от разположения на десетина кило-
метра на север днешен център на нескон-
чаемата туристическа агломерация меж-
ду Равда и Елените, където има стотици 
хиляди легла за туристи. Достатъчно до-
казателство е фактът, че за него е имен-
но най-голямата битка на великия ни и 
първи цар Симеон, а срещу него излиза 
не друг, а самият византийски император. 

Днес до реката Ахелой, където се про-
вежда легендарната им битка, има големи 
ваканционни клубове, като в един от тях 
притежават апартаменти много от най-го-
лемите руски звезди – от Алла Пугачова, 
през Надежда Бабкина, Борис Мойсеев, 

Лолита и довелия ги по тези места Фи-
лип Киркоров. 

Но нека да се върнем в Поморие. За-
що се объркват нещата и градът обедня-
ва? Може би е съвпадение, но най-веро-
ятно, защото в края на 19-и и най-вече 
през първите 20 години на двадесетия 
век българското малцинство се изравня-
ва по брой с гръцкото мнозинство, което 
е населявало Анхиало от далечното вре-
ме на колонизацията преди 2500 г.

Нашите обаче не се шегуват – стига се 
дори до опожаряване на гръцката маха-
ла, където са натикани местните. Много 
от елинизираните поморийци избягват 
в историческата си родина и днес в съ-
седната държава има 3 селища, кръсте-
ни Неа Анхиало или Ново Поморие – те 
са край Солун и Волос. Именно тази дра-
ма заварва Яворов и като поетична ду-
ша мечтае да помири етносите като пи-
ше любовни стихове за красива гъркиня. 
Сега великият майстор на словото, рабо-
тил в тукашната поща, и неговата Кали-
опа са символи на града. 

Други брандове на града са морето и 
калта. Звучи и мирише зле, но ваните и 
масажът на лицето с лепкавата слуз и 
мърсотия се оказват невероятно полезни. 

Интересна екскурзия от града е раз-
ходката до единствения действащ ма-
настир на цялото крайбрежие на наше-
то море. Той е основан при лековит из-
вор. Според местните легенди и мито-
ве турски бей, потопил се във водата, 
се излекувал. И не само това, но зара-
ди изцелението повярвал в нашия Бог и 
се прекръстил Георги. Именно той осно-
вал манастира в най-тъмните векове на 
робството. И още един пример за толе-
ратността, с която е напоен въздухът и 
земята на Поморие – след Балканската 
война местните гърци, българи и тур-
ци, воювали едни срещу други в нея, 
настаняват там бежанци от конфликта. 
Интересен е и музеят с църковна утвар 
и уникални носии. 
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Български

Фолклорът носи 
неповторим заряд

8 Народно богатство

талантливият млад фолклорен певец е роден в 
търговище. семейството му е от Попово. музикал-
ната среда, от която е заобиколен, дава насоката 
- фолклор. на 6 години излиза пред  публика. През 
2009-а започва работа с педагози по вокално май-
сторство. Пее в ансамбъл „северняче“ - Попово, и в 
музикалната школа, където взема уроци по солфеж. 
Участва в майсторски класове на калинка вълчева 
и галина дурмушлийска, а на по-късен етап работи 
и с тракийския народен певец стоян варналиев по 
песни от репертоара на вълкана стоянова. Прави 
записи с Представителното вокално трио „агра“ 
с ръководител йордан габровски. има записи и с ор-
кестъра на ансамбъл „мизия“ в търговище, работи 
с много други музиканти, като през годините взима 
участие и печели фолклорни надпявания и конкурси 
в страната и чужбина. Обявен е за Пазител на тра-
дициите - 2015 г. кирилов е награден за будител на 
2017 г. от съюза на журналистите в България. съз-
дател и директор е на националната фолклорна 
среща „автентичност и съвремие” и фолклорното 
надпяване с конкурсен характер „в медовина с песен 
медена” в община Попово. 

От стр. 1
Извор от минало 

време, пренесено 
до днес чрез тексто-
ве, вплетени в ме-
лодии. Българският 
фолклор е съхране-
но богатство, с кое-
то ние сме уникални 
като народ.

Величие, пред ко-
ето само може да се 
прекланяш и да чер-
пиш с пълни шепи 
от него. Фолклорът 
за мен е и връзка-
та между поколени-
ята. Любовта ми към 
фолклора е предаде-
на от моето семей-
ство, от хората, с ко-
ито съм общувал и 
израснал. Близките 
ми, които и до днес 
много ми помагат и 
ми дават правилни-
те насоки. Баба ми 
Елена Коева, която 
е певица и се зани-
мава с песенно из-
куство вече повече 
от 35 години. Йор-
дан Габровски - мно-
го близък до семей-
ството ми, от когото 
съм се учил как тряб-
ва да звучат песните 
в крайния им вари-
ант и как се достига 
дотам. Той е един от 
хората, които са ми 
дали основата в мо-
ето творчество. Все-
ки носи частица от 
фолклора в себе си, 
но не при всички 
се отключва тази из-
пепеляваща любов, 
както е в моя слу-
чай. Аз горя в него 
и с него живея. 

- Макар и млад, 
вие сте вдъхнови-
тел за мнозина от 
вашите връстници.  
Виждате ли съмиш-
леници и подкрепа 
в заниманията си 
като председател  
на сдружението за 
фолклор „Цветни-
ца“?

- Винаги съм се стре-
мял да запалвам искра-
та на младите хора око-
ло мен на тема фолклор, 
провокирайки ги с пес-
ни или хора. Радвам се, 
че все повече те 
се обръщат към 
традициите и се 
стремят да на-
учават повече 
неща за тях. Под-
крепата винаги 
трябва да идва 
от по-знаещите 
и можещите,  от 
по-възрастните, 
които са, както 
се казва, „врели 
и кипели“. Хуба-
во е, когато ние, 
младите, среща-
ме тази подкре-
па и отношение, 
и е жалко, кога-
то не я получава-
ме поради злоба 
или завист. 

Винаги, макар 
и много млад, аз, 
когато имам въз-
можност да по-
могна на някого 
за нещо, което мога да 
направя и зависи от мен 
- го правя, без да мисля 
и да щадя сили. „Да съх-
раним българския фолк-
лор“ е основното, върху 
което работим всички в 
сдружението, предавай-
ки го на публиката чрез 
организирането на кон-
церти, открити уроци, 
празници, фестивали и 
други мероприятия.

- кое според вас е 
най-характерното за 
българската народна 
песен?

- Българската народ-
на песен е душата на 
българина, неговият жи-
вот, ежедневие, трудни и 
щастливи моменти. На-
родната песен е онова 
нещо, с което сме извест-
ни пред широкия и пъс-
тър свят. Народната пе-
сен се е създавала на се-
ло, предавана от баба на 
дъщеря, снаха, внуци и 

от певец на певец. Благо-
дарение на това днес те 
са достигнали до нас до-
ри и с измененията, ко-
ито са претърпели при 
предаването. Песента 

била изпявана по начи-
на, по който се е чувст-
вал човекът, каквото е 
неговото душевно със-
тояние. Песента е раз-
каз. Чрез нея се обясня-
ват много неща - връз-
ката между двама мла-
ди,  моментите на раздя-
ла, моментите на мегда-
на,  личностното състоя-
ние на хората.

- как виждате състо-
янието на българската 
народна музика и кул-
тура в момента? На-
вярно сте горд от обя-
вяването ви за будител 
на 2017 г. и носител на 
приза „Пазител на тра-
дициите” за България?

- Възход! Българската 
народна музика и култу-
ра от няколко години са 
все по-популярни сред 
обществото. Не може да 
не знаем какви сме и да 
градим нашето настояще 
без минало. Българска-

та народна музика става 
все по-популярна и слу-
шана и извън предели-
те на страната ни. Това 
може само да се свърз-
ва с качествените неща, 

които наши-
те компози-
тори и изпъл-
нители създа-
ват. Големи-
те имена във 
фолклора са 
ни оставили 
един отъпкан 
път, но не тол-
кова добре 
подравнен, и 
това е хуба-
во - не може 
да получаваш 
всичко наго-
тово. Култур-
ните институ-
ции са тези, 
които тряб-
ва да градят 
още повече 
за развитието 
на българско-
то фолклор-
но изкуство. 
Много фести-

вали и събори приоб-
щават обществото към 
традициите. Певческите 
групи, школи, клубове за 
хора и танци - любител-
ски, са доказателство в 
днешно време, че духа го 
има, той е жив. Култура-
та се гради с години и по-
стоянство. Това е сложен 
и дълъг процес. С мно-
гото пътувания в страна-
та по концерти и фести-
вали, като гост-изпълни-
тел срещам много будни 
дейци и институции, кои-
то работят много усърд-
но и жизнено за разви-
тие, популяризиране и 
съхраняване на българ-
ския фолклор, но има и 
такива, които все още са 
в летаргията на измина-
лите години. 

Наградите за будител 
и пазител на традициите 
ми дават увереност, че 
всичко, което съм пра-
вил, е било в правилна-

та насока, забелязано е 
и е  оценено. Това е го-
ляма отговорност, но и 
възможност за по-добро 
бъдещо градене на ка-
риерата ми като стъпа-
ло напред.

- Защо според вас ни 
е необходим  автен-
тичният фолклор в на-
шето съвремие? кол-
ко голяма е нуждата от 
поглед към българско-
то назад във времето?

- Автентичността и 
оригиналността са мно-
го важни за това да зна-
ем каква е истината. 
Ако тези неща се загу-
бят, всичко друго оста-
ва напразно и може да 
загубим правилната по-
сока. Не е добре! Трябва 
да издирваме автентич-
ното, да се учим от не-
го и да го съхраняваме и 
предаваме в същия вид. 
Основната нишка трябва 
да бъде съхранена.  Пе-
сните, танците и обичаи-
те носят в себе си оздра-
вителна и положителна 
енергия. Времето е исто-
рия, то е ценната връз-
ка между минало и на-
стояще.

- На кого искате да 
благодарите и защо?

- Благодаря на мо-
ето семейство за под-
крепата, за това, че ви-
наги са стояли зад мен и 
са ми давали правилни-
те съвети в досегашния 
ми житейски и профе-
сионален път. Сърдеч-
но благодаря и на хора-
та, с които работя по ут-
върждаването на фес-
тивалите по моя идея 
-  Националната фол-
клорна среща „Автен-
тичност и съвремие“ и 
Националния правос-
лавен фестивал „Св. 
св. Кирил и Методий“ с 
подкрепата на Св. си-
нод на БПЦ, на кмета 
на община Попово д-р 
Людмил Веселинов, на 
Русенския митрополит 
Наум, на архимандрит 
Симон, на свещ. ико-
ном Валентин Лазаров, 
на директора на Дома 
на културата – Попо-
во, Марина Великова, 

на отдел „Култура” при 
община Попово. Бла-

годаря на всички хо-
ра, които застават зад 
мен през годините и 
ми помагат във всяко 
начинание - финансо-
во и морално. Благо-
даря на човека, от ко-
гото постоянно черпя 
опит и съвети - Петя 
Габровска, жената, с 
която съм почти по-
стоянно по концерти-
те и празниците, кои-
то провеждаме.

Място за искрена 
благодарност в моето 
сърце намират, раз-
бира се, и тракийски-
ят певец и педагог Сто-
ян Варналиев, и хора-
та, с които  работя - 
Янка Рупкина, Калин-
ка Згурова, проф. д-р 
Николай Ников, Дани-
ел Спасов, Милен Ива-
нов, Алекс. Благодаря 
за уроците по пеене на 
Калина Вълчева и Гали-
на Дурмушлийска, как-
то и на Росица Пенче-
ва. Аз съм от хората, ко-
ито не забравят сторе-
ната добрина. Благода-
ря на всички!

- какво очаквате 
занапред?

- Всеки човек е ред-
но да си пожелае здра-
ве, аз също! Мечтая 
за стабилна музикал-
на кариера. Предстои 
ми издаване на албум 
през тази година с пес-
ни от различни фол-
клорни области, орга-
низиране на меропри-
ятия, концерти и фес-
тивали, защо не и кон-
церти  с популярни из-
пълнители в страната. 
Мечтая и за самосто-
ятелен концерт, може 
би през следващата 
есен или когато узрее 
моментът за това. 

Предстоят ми мно-
го клипове, записване 
на песни. Аз съм поло-
жителен и усмихнат чо-
век, настроен винаги в 
добра светлина. Всич-
ки трябва да бъдем та-
кива. Фолклорът тряб-
ва да живее, защото 
носи уникален, инди-
видуален, неповторим 
заряд в себе си.

  Въпросите зададе 
иво аНгЕлОВ
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Тайните на италианките за долче вита

Êðàñàâèöàòà îò Êàí
очи. Емоциите и щас-
тието бяха безмерни”, 
прави реверанс към 
красивата българка Ан-
дре Мороа. Гинка Стан-
чева е в един хотел с Фе-
дерико Фелини и Жули-
ета Мазина – с тях вся-
ка сутрин си казва “До-
бро утро”. Във Франция 
се запознава с Марина 
Влади и Елизабет Тей-
лър. 

“Земя” има огро-
мен успех. Публиката 
се стича на талази по 
крайбрежния булевард 
“Кроазет”, за да види на 
живо актрисата в само-
битния фолклорен кос-
тюм, чиито постери за-
ливат столицата на фес-
тивала. Иначе история-
та с носията е доста три-
виална – Гинка я облича 
по неволя и почти слу-
чайно.

В следвоенните го-
дини интелигенцията 
живее в бедност, как-
то и обикновеният тру-
женик. Актрисата ня-
ма подходяща рокля за 
лустросания кинопрег-
лед. Разполага с един-
единствен “по така” то-
алет – клоширана рок-
ля на квадратчета, но 
с парченца талаш. Съ-
пругата на режисьо-
ра на “Земя” Алексан-
дър Жендов, работеща 
в Археологическия му-
зей, изненадва с нестан-
дартно решение – Гинка 
да се яви в автентична 

носия. Вземат я от ан-
самбъл “Филип Кутев”.

За нея “Земя” е вто-
рият филм. Първи-
ят е “Хайдушка клет-
ва”. Снимките и за два-
та филма прави по вре-
ме на дебюта си в теа-
търа в Благоевград. От 
вълнение на пробите за 
“Хайдушка клетва” мла-
дата актриса не може 
да спи – дори не е 
мечтала да сни-
ма заедно със 
своя кумир 
А п о с т о л 
К а р а м и -
тев. Като 
студент-
ка един-
с т в е н а 
от ко-
легите 
си има 
с п е ц и -
а л н о т о 
р а з р е -
шение на 
проф. Сър-
чаджиев да 
стои в Народ-
ния и да гледа 
играта на христо-
матийни за българ-
ския театър имена ка-
то Апостол Карамитев, 
Ирина Тасева, Марга-
рита Дупаринова, Мила 
Павлова, Йордан Матев.

 На снимачната пло-
щадка на “Хайдушка 
клетва” чувства, че ще 
припадне от вълнение. 
С много такт Апостол й 
помага да се овладее 

пред камерата.
Освен с ролите си в 

киното Гинка Станчева 
се прочува и като име от 
трупата на Народния те-
атър за младежта, къде-
то изиграва почти всич-
ки Шекспирови герои-
ни. В златните години на 

Младежкия Гинка тръг-
ва с часове по-рано от 
къщи преди предста-
вление, за да се напри-
казва с хората, които я 
спират на улицата. По 
същия начин актрисата 
се държи и в звездния 

си час в Кан. Не отказ-
ва на никого автограф. 
Подарява снимка и на 
пиколото в асансьора 
на хотела, а той на дру-
гия ден й признава, че я 
закачил над леглото си.

  За антизвездното си 
поведение българка-
та дори е критикувана 

от местен журналист. 
Според него не 

можело актри-
сата да при-

знава, че 
е омъже-

на и на 
к о л к о 
годи-
ни е 
– то-
в а 
б и -
л и 
т е -
м и 
т а -

бу за 
п р е -

ф ъ р -
цунени-

те дами на 
киното.
С Пейчо Пей-

чев, син на бълга-
рин и италианка, за-
вършват заедно ВИ-
ТИЗ и заминават по 

разпределение в Благо-
евград. Всъщност раз-
пределеният е Пейчо, 
а Гинка следва повика 
на сърцето си и отказ-
ва предложения за Бур-
гас. На провинциална-
та сцена двамата играят 

Ромео и Жулиета. Той 
е най-голямата, пър-
вата и единствената 
любов на красавицата 
от Кан. Обичат се и се 
ревнуват с огромна си-
ла. Пейчо нарежда да 
свалят неин портрет 
от витрината на Мла-
дежкия заради разго-
лената й гръд. Извая-
ното тяло на актриса-
та е снимано в образ 
от “Ричард ІІ”, където 
бюстът й “изтича” през 
деколтето. Върволи-
цата от зяпачи е огро-
мна. “Как може да тър-
пиш подобно нещо!”, 
негодува съпругът й 
и нарежда на персо-
нала да свалят порт-
рета. Почти няма бъл-
гарска актриса, която 
може да се похвали с 
талията на Гинка. До-
ри във Франция хвър-
ля в тъч привикнали-
те към слаботелес-
ност магазинерки, до-
като си избере споме-
натата официална рок-
ля. “Твоята талия  е ка-
то китка магданоз. На-
право си конкуренция 
на Скарлет О`Хара”, 
шегува се с нея музи-
кант от театралния ор-
кестър.

Гинка Станчева 
твърди, че със съпру-
га си остават влюбе-
ни до последния му 
час. И до днес актри-
сата сякаш чува по-
чукването на бастун-
чето, с което Пейчо 
потропва в залеза на 
живота си, сломен от 
левкемия. 

 С ролята си на Цве-
та от “Земя” с режи-
сьор Александър Жан-
дов гинка станчева 
омайва кинофестива-
ла в Кан през 1957 го-
дина. 23-годишната 
българка се появява 
на премиерата в бъл-
гарска народна носия 
и омагьосва арт ели-
та в операта, където 
текат прожекциите. 
Сред знаменитостите 
на фестивала е самата 
Елизабет Тейлър, коя-
то в проява на ексцен-
тричност дава прием с 
живи лъвове в клетки. 
Председател на жури-
то е писателят Андре 
Мороа.  

Никой не позна-
ва младата българка, 
но публиката става на 
крака и дълго апло-
дира автентичната ху-
бост на носията и на 
младата жена, облече-
на в нея. За приемите 
Гинка си купува оттам 
кокетна рокля с фусти. 
За нея похарчва пари-
те, дадени от свекър-
ва й италианка, с ко-
ито трябвало да купи 
тромпет. Музикалният 
инструмент бил пред-
виден за Пейчо Пей-
чев, но парите не сти-
гат и отиват за офици-
алния тоалет, а за уте-
шение на съпруга й – 
за дънки.  

“Никога няма да за-
бравя тези искрящи 

Италианките впечатляват с 
енергията, умението да се спра-
вят с всяко предизвикателство 
във всекидневието. Оказа се, че 
освен това те са и едни от най-
здравите жени. Средната продъл-
жителност на живота им е 84 г. - 
на едно от първите 
места в света.

С ъ в р е м е н н а т а 
италианка не е ма-
трона. По обикол-
ка на талията и 
стройна фигура 
тя е на второ мяс-
то в Европа ведна-
га след швейцарки-
те според медицин-
ското сп. "Лансет". 
Ето кои са тайните 
за прословутия "дол-
че вита" на жените от 
Ботуша, с чиято по-
мощ те водят дълъг 
и щастлив живот, съ-
брани от немското 
сп. "Фройндин".

Фамилията зае-
ма централно място в живота 
на италианките. Подкрепата на 
семейството, връзките между по-
коленията дават сигурност и ус-
тойчивост. Тази спойка се усеща 
особено при съвместните род-
нински срещи.

 Ако човек е с други хора, кои-
то обича, хормоните на стреса на-
маляват. Учени от университета в 
Тексас установили това, наблюда-
вайки жителите на град Розето 

в щата Пенсилвания, създадено 
от преселници от Южна Италия. 
Клановете се подкрепяли взаим-
но. Тук рядко някой умирал от 
инфаркт за разлика от съседните 
общини. При това в Розето всеки 
ден пиели, пушели и сядали на 

пищни трапези. Сплотеността на 
фамилиите с по няколко поколе-
ния намаляла с годините, тогава 
се увеличили и сърдечните за-
болявания.

Добрата фризура, маникю-
рът и педикюрът са важни за 
всяка уважаваща себе си итали-
анка. Освен това те ценят вкус-
ната храна. 

италианките не купуват зам-
разена храна или бургери, а па-

заруват плодове и зеленчуци от 
близкия пазар. Важното е, че те 
са узрели под палещото мест-
но слънце. Това прави антиок-
сидантите в тях още по-ефектив-
ни. Подправките като риган, бо-
силек, розмарин и черен пипер 

са богати на вещества, ко-
ито блокират възпалени-
ята. Растителните храни 
топят тлъстинките по фи-
гурата и пречат на преж-
девременното стареене 
на кожата.

средиземноморска-
та диета включва два пъ-
ти седмично риба. Пол-
зата е, че омега-3 маст-
ните киселини дават до-
бро настроение (прила-
гат се при лека депресия) 
и правят кожата свежа и 
опъната.

разходката след 
обилния обяд или вече-
ря е просто задължител-
на в Италия. Обикновено 
хората отиват в пешеход-

ната зона в центъра на града, къ-
дето могат да се видят с много 
приятели и познати. 

Ходенето сваля освен това и 
биологичната възраст. Теломе-
рите - крайчетата на хромозо-
мите, са по-дълги при хора, кои-
то обичат движението, установи 
проучване на университета Хом-
бург, Германия. Свиването на те-
ломерите е белег за биологиче-
ско стареене.

Сутрин кожата се измива с вода със стайна 
температура с леки движения, особено около 
очите, за да се премахне подпухналостта. След 
това още влажно, лицето се намазва с някакъв 
омекотяващ крем. Вечер лицето се почиства с 
лосион за суха кожа. Може да се употребяват на-
стойки от лайка, липов цвят, хмел, чай. След то-
ва с навлажнен памучен тампон се нанася крем 
и с леки движения се втрива в кожата на лице-
то и шията до пълното му поемане. 

Преди лягане излишният крем се попива с 
книжна салфетка. Много са полезни горещи-
те влажни компреси, след които лицето се на-
плисква със студена вода и непременно се на-
мазва с крем.

Козметичните маски са особено нужни на зас-
таряващата кожа. Преди това лицето се почист-
ва основно. Ако кожата понася, добре е преди 
да се сложи маската, да се направи горещ ком-
прес, а след маската лицето и шията да се на-
мажат с мазен крем. Маска може да се слага 2-3 
пъти седмично. Особено полезни са плодовите 
и зеленчуковите маски, които съдържат много 
витамини. Плодовете и зеленчуците - краста-
вици, домати, портокали, ягоди, най-напред се 
очистват от кожицата и кората и се размачкват 
с лъжица. Твърдите се настъргват. Кашицата се 
нанася на лицето и се държи 10-15 минути, но 
не се оставя да засъхне. Измива се с вода и след 
това веднага лицето се намазва с крем.

Препоръчват се и маски от кисело мляко, из-
вара, жълтък или белтък на яйце, мед, растител-
но масло, мая, а също така от сока на столетник.
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Вкуснотии в чинии

грузинската кухня е чудесна смесица от из-
точните и западните цивилизации и тяхната 
храна. въпреки че използва обикновени проду-
кти, добре познати за целия свят, чрез смесва-
нето на различни пропорции на съставки и под-
правки придобива специалния вкус и аромат, 
типични за грузинските ястия, и ги прави уни-
кални. Хора с различен вкус могат да открият 
нещо подходящо за себе си, тъй като има мно-
го вегетариански и невегетариански, горчиви 
и негорчиви, кисели и солени ястия.

Храната за грузинците не е просто обикно-

вено хранене, а място за разговори, споделя-
не на емоции и благодарности. Затова те  се 
събират на празнична супра, където  най-ва-
жният човек е тамадата. той се изявява ка-
то режисьор и предлага различни тостове. а 
тостовете са истински произведения на изку-
ството с текстове с красиви думи. грузински-
те полифонични песни са най-важният завър-
шек на всеки тост. 

каним ви да се насладите на уникалната гру-
зинска кухня с рецепти, които сме подбрали 
специално за вас. 

нà ãîñòè íà ãðóçèíñêàòà Ñóïðà
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Продукти:  600 грама говеж-

до месо, 2-3 с. л. олио, 1 голяма 
глава лук, 1 к. ч. ориз, 100 гра-
ма орехи или лешници, натро-
шени, 1 ч. л. хмели-сунели, 2-3 
скилидки чесън, 1 ч. л. червен 
пипер, черен пипер на вкус, ня-
колко стръка магданоз, сол на 
вкус.

Приготвяне: Месото се на-
рязва на малки кубчета и се 
слага да ври в 3 литра вода. 
Оставя се да ври около 1 час 
и 30 минути, като се отпенва. 
След това нарязаният на сит-

но лук се задушава в загрято-
то олио. Прибавят се към не-
го червеният и черният пипер, 

сол. Разбърква се и веднага се 
изсипва към супата. Добавя с 
оризът и се оставя още около 
10 минути да поври. След то-
ва се прибавя грузинската под-
правка хмели-сунели и смле-
ните орехи и се оставя да ври 
още 5-6 минути. След като су-
пата е готова, се прибавя счу-
каният чесън. Супата се оставя 
покрита с капак за около 10-15 
минути, преди да бъде серви-
рана, за да може да се арома-
тизира добре от подправките. 
Поднася се с нарязан магданоз.

Подправ-
ките хме-
ли-сунели се 
продават в ру-
ските магази-
ни „Берьозка”, 
но можете да 
ги направи-
те и сами. За 
целта смесе-
те по 1 ч. л. от 
сухите смле-
ни подправки 
сминдух, сла-
дък червен 
пипер, боси-
лек, дафинов 

лист, лют червен пипер, кур-
кума, риган, мента сол и ½ ч. 
л. кориандър.

Ïèëå ïî 
ãðóçèíñêè

Ñóïà õàð÷î

Продукти за тестото:  2 - 2 и 
1/2 ч. ч. брашно, 1 ч. ч. разреде-
но кисело мляко, 1 ч. л. суха мая, 
2 ч. л. захар, 1/2 ч. л. сол, 3 с. л. 
разтопено масло или маргарин.

За плънката:  100 г кашка-
вал, 100 г сирене, яйца, според 
бройките, които ще излезнат + 
1 за намазване

Приготвяне: В млякото (кое-
то е със стайна температура) се 
прибавя маята, солта, захарта, 
разтопеното масло и пресято-
то брашно. Омесва се добре и 

се оставя за 1 час на топло. Си-
ренето и кашкавалът се настър-
гват. Тестото се разделя на 8-10 
части. Разточват се тънко и във 
всеки кръг се слага от плънка-
та. Слепват се във формата на 
лодка. Мажат се с разбито яй-
це, в което сме добавили щип-
ка сол и лъжичка мляко. Пекат 
се 10-15 минути на 200 градуса 
до леко зачервяване. След това 
се чуква по едно яйце във всяка 
лодка и се запича отново, дока-
то се стегне яйцето.

Õà÷àïóðè ïî àäæàðñêè

Õà÷àïóðè
Продукти:  350 г 

брашно, 150  г кисело 
мляко, 125 г масло, 10 г 
бакпулвер, 1 яйце, сол, 
кимион и черен пипер.

За плънката:  400 г 
кашкавал, 3  яйца, 150 мл 
прясно мляко.

Приготвяне: От брашното, 
киселото мляко, маслото, яйцето и 
подправките се замесва тесто, което почива 30 минути. Каш-
кавалът се настъргва и се смесва с яйцата и млякото. С тес-
тото се облепва кръгла форма, като се издига и по стените. 
Изсипва се плънката и тестото от страните на формата се на-
гъва върху нея, за да се получи ръбче, което да я покрие. Пе-
че се 35-40 минути на 180 градуса.

Õà÷àïóðèÕà÷àïóðèÕà÷àïóðèÕà÷àïóðèÕà÷àïóðèÕà÷àïóðè
:  350 г 

брашно, 150  г кисело 

  400 г 
кашкавал, 3  яйца, 150 мл 

 От брашното, 
киселото мляко, маслото, яйцето и 

:  350 г 

Õà÷àïóðè íà òèãàí
Продукти за тестото:  1/2 ч.л. 

сол, 1/2 ч.л. захар, 1/2 ч.л. сода за 
хляб, 3/4 ч.ч. кисело мляко, 2 ч.ч. 
брашно.

За плънката:  200 г сирене мо-
царела, 150 г сирене по избор, 
100 г извара, черен пипер, сол.

Приготвяне: От изброените 
продукти се замесва меко тесто. 
То трябва да бъде малко лепкаво. 
Покрива се с найлоново фолио и 
се оставя да се отпусне 30 мину-
ти. Прави се комбинация от сире-
ната. Оформят се 4 равни топки и се оставят 
настрана за по-нататъшна употреба. 

Изважда се отпочиналото тесто и се на-
рязва на 8 равни части. Разточва се всяка 

на кръг 12-15 см в ди-
аметър. Слага се една 
от топките сирене в 
центъра на палачин-
ката, намазва се с во-
да в края и се покри-
ва с друга палачинка. 
Натиска се по външ-
ния диаметър, за да 
залепнат, притиска се 
внимателно сиренето 
и се разточва отново, 
за да се получат 25 см 

в диаметър кръгли палачинки. Загрейте ти-
ган на умерен огън, поставете палачинката в 
средата, покрийте я с капак и печете от вся-
ка страна 3 минути.

За тестото:  500 г 
брашно, 1/2 ч. л 
сол, 1 яйце.

За плън-
ката:  500 г 
к а й м а , 
3 гла-
ви лук, 
м а г д а -
ноз, ко-
пър, сол, 
черен пи-
пер, 200 мл 
телешки бу-
льон.

П р и г о т в я н е : 
Тестото се приготвя, ка-
то солта се разтваря в 500 
мл вода и се сипва в пре-
сятото брашно. Прибавя се 
яйцето и се замесва твър-
до тесто, което се оставя да 
преседи 15-20 минути. 

През това време каймата 
се смесва с настъргания лук 
и ситно нарязаните зелени 
подправки. Подправя се на 
вкус със сол, черен пипер 
и телешки бульон. Тестото 
се разточва на тънка кора. 
С чаша се изрязват кръгче-
та с диаметър 15 см. В сре-
дата на всяко кръгче се сла-

га от плънката, краищата му 
се повдигат и се завъртат 
и прищипват добре - като 
бохча (вързопче). Варят се 
в голямо количество вря-
ща вода, към която е при-
бавена сол.  После може да 
се поръсят с черен пипер, 
шарена сол.

Може вместо да се варят, 
да се изпържат. Тогава се 
правят на квадрати, плън-
ката се слага в средата, пре-
гъват се по диагонал, при-
щипват се  и се изпържват. 
Така приготвени, се казват 
чебуреки.

Продукти:  1 пиле (око-
ло 1,5 кг), 2 патладжана, 2 
зелени чушки, 2 моркова, 
4 домата, 1 глава чесън, 1 
ч. ч. вино, 50 г масло, сол, 
риган, босилек, черен пи-
пер, магданоз.

Приготвяне: Пилето 
се нарязва на порции и 
се овкусява с подправки-
те, престоява 1 час. В дъл-
бока тенджера се разтопя-
ва маслото и пилето се за-

пържва до златисто. Върху 
него се нареждат наряза-
ните зеленчуци, като меж-
ду тях се слагат скилидки 
чесън. Наръсват се под-
правки и се залива с ви-
ното. Похлупва се с капак и 
се задушава, без да се бър-
ка. След 15 мин. се прове-
рява дали има нужда да се 
добави малко топла вода, 
за да не загори. Доварява 
се. Сервира се поръсено с 
магданоз. Следва
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Нашият читател 

симеон игнатов от 
с. Овчеполци се ин-
тересува за корояди-
те. Даваме информа-
ция за тях.

Общото наимено-
вание “Корояди” об-
хваща група дребни 
бръмбарчета с късо 
кафяво или черно тя-
ло и без хобот, кои-
то нападат овощни-
те дървета и издъл-
бават ходове в стъб-
лата, клоните и клон-
ките. Разделят се на 
две групи: корояди, 
които дълбаят между 
кората и дървесина-
та, и дървесинояди, 
при които ходовете 
са издълбани в сама-
та дървесина. 

Нападнатите от ко-
рояди овошки имат по 
стъблото или кло-
ните малки кръгли 
дупчици. Това за-
тормозява движе-
нието на хранител-
ните сокове. 

Листата издре-
бняват, кората се 
напуква, а отделни 
клони изсъхват на-
пълно. Короядите 
са опасни вредите-
ли не само напада-
щи овощните дръв-
чета, но водят и до 
загиване. По-често 
срещани и опасни 
са малкият бръчков 
беловинояд и голе-
мият овощен бело-
винояд.

гОлЯМ ОВОщЕН 
БЕлОВиНОЯД 

E c o p t o g a s t e r 
(Scolytus) mali Rechst.

Той е широко раз-
пространен. Напада 
всички овощни ви-
дове, но предпочи-

та ябълката. Среща 
се предимно в стари 
и изоставени гради-
ни. Големият овощен 
беловинояд развива 
две поколения годиш-
но. Зимува като ларва 
в ходовете под кора-
та на ствола, скелет-
ните разклонения и 
клоните. През април-
май ларвата какавиди-
ра. Бръмбарите про-
гризват кръгли отво-
ри в кората и излизат 
навън. При храненето 
си изгризват пъпките 
и основата на лист-
ните дръжки. Средна-
та плодовитост е 80 
100 яйца. След 10-15 
дни се излюпват лар-
вите и започват да се 
хранят, като изгриз-
ват ходове между ли-
кото и дървесината. 
Повредените дървета 

отслабват и изоста-
ват в развитието си. 
Ларвата какавидира 
през юли в разшире-
ние в края на хода, из-
вестно като какавид-
на люлка. Бръмбарите 
от новото поколение 
летят от юли до сеп-
тември, снасят яйцата 

си и излюпените лар-
ви остават да зимуват.

Малък БръЧкОВ 
БЕлОВиНОЯД 

S c o l y t u s 
(Ecoptogaster)  rugulosus 
Ratz.

У нас е разпрос-
транен повсемест-
но. Предпочита кос-
тилковите - праскова, 
кайсия, череша, сли-

ва, вишня, но напа-
да и семковите - кру-
ша, ябълка и др. дър-
весни видове. Има и 
сортови предпочита-
ния -  ябълката „Глос-
тер”. Среща се както 
в стари и изоставени 
градини, така и в мла-
ди насаждения.

Неприя-
телят раз-
вива две 
поколения 
г о д и ш н о . 
Бръмбари-
те имаги-
нират през 
май и юни. 
Те изгриз-
ват изход-
ни отвори 
с диаметър 
около 1 мм. 

Хранят се с пъпките 
и кората на клоните 
и леторастите. Плодо-
витостта на женските 
е от 12 до 120 яйца. 
Ларвите се излюпват 
след една-две седми-
ци и изгризват ларв-
ни ходове.

БОрБа 
с ВрЕДиТЕлиТЕ
Необходимо е под-
държане на гради-
ните в добро със-
тояние, като не се 
допуска отслабва-
не на дърветата. 
Нападнатите и за-
гиващи дървета и 
клони, както и та-
кива в съседство с 
градините се изко-
реняват и изгарят. 
Варосването нама-
лява повредите. 

Химична борба 
може да се про-
веде срещу изли-
защите възрастни, 
като се извършат 
по две третирания 
срещу всяко по-

коление.Третирането 
е задължително, щом 
забележите засегна-
ти овошки. Подходя-
щи препарати са Ваз-
так нов 100 ЕК – 3 мл, 
Би 58 – 20 мл, Децис 
2,5 ЕК – 3 мл, Карате 
Зеон - 3 мл, дозите са 
за 10 л вода.

алабашът се съхранява лесно в прясно със-
тояние през цялата зима, когато хранителни-
те и вкусовите му качества правят присъст-
вието му на трапезата много желателно. 

По съдържание на витамин с той се нареж-
да на едно от първите места сред останалите 
зеленчуци и тъкмо употребата му в прясно 
състояние го прави изключително ценен зе-
ленчук. има два вида алабаш - дребноплоден 
и едроплоден. За зимнина у нас се отглежда 
е д р о п -
лодният 
- син зи-
мен или 
едър зи-
мен.

З а 
късНО-
ТО ЗЕлЕ 
т р я б в а 
р а з с а д . 
П о д х о -
дящият 
срок за 
с е и т б а 
е меж-
ду 5 и 
15 юни. 
О к о л о 
8-10 г се-
мена ще 
ви стиг-
нат да 
отгледа-
те зеле 
на 100 
кв. ме-
тра. лехата подгответе, като обогатите поч-
вата с оборски тор или компост. семената 
може да засеете разпръснато, но по-добре 
в редове на 5 см един от друг. Може да ги 
маркирате с помощта на пръчка или с ръба 
на летва, като я притискате върху добре из-
равнената повърхност на лехата. Постарай-
те се на 1 кв. м да попаднат 2,5-3 г семена. 

При рядка сеитба няма да има нужда от 
пикиране. Покрийте ги пласт торопочвена 
смес, който след леко притъпкване да е де-
бел 2-2,5 см. Поливайте редовно и не позво-
лявайте да се развият плевели. 

Докъм средата на юли разсадът ще е го-
тов за засаждане.

и видове, които виреят лесно и в обик-
новена градинска пръст. Тори се ня-
колко пъти годишно, главно през про-
летта и есента, а по време на цъфтеж 
може да добавяте и специализиран те-
чен тор. Важно е почвата да бъде до-
бре дренирана.

Засаждане и размножаване
Лилиум може да си отгледаме, като 

рано на пролет или късно на есен по-
садим луковици. Ако отглеждате ли-
лиум в саксия, трябва да знаете, че 
той се пресажда на всеки две години 
през пролетта. 

Винаги работете с ръкавици, за-
щото луковиците на лилиума са от-
ровни.

лилиумът е любимо цвете зара-
ди красивите си и ароматни цвето-
ве. Макар да присъства по-често в 
букети и цветни аранжировки, ли-
лиум може да си отгледаме и в гра-
дината. 

Лилиумът, познат още като крем, 
е божествено цвете не са-
мо на вид – легендите 
също го доказват. 
Едни легенди го 
наричат „звез-
да на земя-
та“, защото 
вярват, че 
цветето се 
е появило 
като пада-
ща звезда. 
Други пък, 
че кремът се 
е родил от кап-
ки майчино мляко 
на богинята Хера, а 
трети разказват, че люл-
ката на Мойсей била разполо-
жена върху градина от лилиуми.

Ароматният крем е подходящ за 

саксия, но повечето градинари пред-
почитат да му се радват в градината 
на открито, защото цветето може да 
достигне 1,5 м височина. Растение-
то не е подходящо за отглеждане на 
закрито, затова трябва да избираме 

балкон или тераса. Лукови-
ците му са издръжли-

ви и презимуват 
под земята.

Л и л и у -
мът цъф-

ти в 
п р и -
казни 
ц в е -
т о в е 
п р е з 
л я т о -

то – от 
юни до 

с е п т е м -
ври. У нас 

най-разпрос-
транените раз-

новидности са белият 
крем, планинският крем (наричан 
още самодивско лале), царският ли-

лиум, тигровият лилиум. Сре-
щат се още Родопски крем и 
Петров кръст, които са защи-
тени видове.

гриЖи

Поливане
През активния период по-

ливайте лилиума редовно, 
като внимавате да не оста-
вяте почвата да изсъхне. Хубаво е 
също периодично да пулверизирате 
въздуха, тъй като цветето обича по-
влажен климат.

Светлина
Идеалното място за лилиума е ша-

рена сянка под дървета или в близост 
до храсти в градината. Цветето обича 
слънчевите лъчи, стига те да не огря-
ват цветовете му пряко и целоднев-
но. Освен това потърсете място, ко-
ето е защитено от вятъра, иначе кре-
мът може да се разболее.

Почва и торене
Препоръчително е почвата да е ле-

ка, пропусклива и песъчлива. Поня-
кога е примесена с листовка, но има 
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След т. нар. нов цивилизаци-
онен избор нашите управни-
ци запяха (както винаги фалши-
во) песента за принадлежнос-
тта ни към демокрацията, коя-
то няма да ни скара с Русия; че 
членството ни в Европейския 
съюз и НАТО няма да ни напра-
ви нейни врагове (макар оста-
налите членове на двата съюза 
да са нейни вечни врагове). 
После се добавиха различни 
припеви към 
тази песен, 
един от които 
е, че външна-
та политика 
на държавата 
ни ще е „ико-
номизирана“. 
Този странен 
(за да не кажа 
просташки) 
неологизъм 
на улични-
ците, които и 
днес (особе-
но днес!) ни 
управляват, 
трябваше да успокои народа 
и обществото, че ще дружим 
с всички държави, щом има-
ме някакъв икономически ин-
терес, и че тези взаимоотно-
шения ще бъдат основани из-
ключително на икономическа 
основа. Щом имаме изгода, ще 
дружим; ако нямаме – ще ви-
дим какво ще правим. Сякаш 
всичко от нас зависи.

Тази формула за външната 
политика е възможна и дори 
успешно се прилага от големи-
те държави. Виждаме днес как 
Германия се противопоставя 

на САЩ и на някои членове на 
Европейския съюз и не се от-
казва от строителството на га-
зопровода „Северен поток 2“, 
защото й е изгоден и защото 
смята, че с него тя не попада 
под каквато и да било зависи-
мост от Русия - както я убежда-
ват нейните съюзници.

Но това, което е позволе-
но на Германия или на САЩ, 
Франция, Англия, е забранено 

за малките и бедни държави, 
каквато е България. Забране-
но е, защото ролята им е да 
бъдат само техни спътници, 
плацдарми, клакьори и слу-
ги, а не да „икономизират“ 
външната си политика и да 
избират с кого да дружат или 
враждуват. Такъв е редът в 
Европейския съюз и НАТО и 
този ред важи за всички дър-
жави по света – щом са мал-
ки, бедни, слаби и очакващи 
милостиня от големите, бо-
гатите и силните. Нали зато-
ва забраниха на България да 

строи газопроводите „Южен 
поток“ и „Бургас – Алексан-
друполис“, както и АЕЦ „Бе-
лене“, макар тези проекти да 
са с изключително значение 
за българската икономика и 
нейното бъдеще. Но господа-
рите им сложиха кръст, а на-
шите управници не само не им 
се противопоставиха, не само 
не икономизираха външната 
политика, но като кучета по-

двиха опашки и приеха за 
изпълнение заповедта им. 
Нали членството ни в ЕС и 
НАТО не е срещу Русия и 
нали щяхме да си гледаме 
интересите? Щяхме, ама не 
ни разрешиха.

И Тодор Живков се опита 
да „икономизира“ българ-
ската външна политика и да 
търси помощ и съдействие 
за технологии и пазари от 
Запада. Ала и неговите оп-
ити завършиха печално.

Днешните управници, па-
никьосани от кризата, в ко-
ято навлизаме, се опитват 

да ни убедят, че водят друга 
политика. И че ще подобрят 
отношенията ни с Русия, защо-
то са изгодни и ще ни избавят 
от трудностите. Виждаме оба-
че, че не само обществото не 
им вярва, ами и Русия не се 
трогва от несвързаните им из-
речения и угодническите им за-
клинания. Защото знаят какво е 
позволено на една България и 
колко строги са забраните, ко-
ито са й наложили. Знаят още, 
че тези управници са чисто и 
просто слуги на едни господа-
ри, но сега се сетиха, че биха 

могли да послугуват на още ед-
ни господари, за да се спасят от 
народното негодувание.

А Европа и САЩ все обе-
щават и все хвалят България, 
че била техен стратегически 
партньор, че не й се месят 
във вътрешните работи и че 
тя е свободна да избира парт-
ньорите и съюз ниците си. Но 
понеже й гарантирали „демо-
крацията“ и „сигурността“, би-
ла длъжна да им играе по 
свирката им и да изпълнява 
заповедите им. Т. е. да няма 
интереси от сътрудничество 
с Русия. Не е въпрос на поли-
тическа и идейна принадлеж-
ност да смяташ, че мястото на 
България не е в сегашната ге-
ополитическа конфигурация. 
И не защото в нея се живее 
зле. А просто защото там за 
нас, които принадлежим на 
друга цивилизация, друга вяра 
и култура, е непоносимо, тъй 
като сме обречени на бедност, 
безнравственост, опростачва-
не и пълно обезличаване. В 
средата на богатите бедните 
са презрени, онеправдани, не-
желани. Докато сме в тази кон-
фигурация, Русия няма да ни 
подава ръка и ще избягва да 
сътрудничи с нас по големите 
си инфраструктурни проекти в 
енергетиката и индустрията. 
Това окончателно ще ни обре-
че на нищета и ще ни погуби 
напълно. Безславно ще забра-
вим кои сме, откъде сме и за 
какво сме на този свят.

Чак тогава ли ще видим оче-
видното?

Панко аНЧЕВ, Варна

12 Трибуна Трибуна

Кога ще видим очевидното?

Страницата подготви Цветан ИлИЕВ

Какво е за нас 
Европейският съюз
броене на комарите за 
по 1,6 милиона лева. 
Вместо защита на хо-
рата получихме защита 
на мечките. Вместо раз-
ходки в гората получи-
хме частни гори, частни 
плажове, частни имоти, 
изсечени безмилостно 
дървета.
 Искахме пазари, а 

получихме катастрофа с 
икономиката ни. Защото 
някой някъде беше до-
говорил квоти. Защото 
ЕС има изисквания, кои-
то поставят българските 
производители в невъз-
можност да бъдат кон-
курентоспособни. За-
щото в същността си ЕС 
си остана ИКОНОМИЧЕ-
СКИ СЪЮЗ на най-сил-
ните европейски дър-
жави, а те защитават 
своите производители, 
а нашата икономика я 
убиха. Забраниха ни да 
търгуваме с традицион-
ни пазари като Русия. 
Загубихме и арабските 
пазари заради безумна-
та политика на европей-
ските държави.
Искахме развитие 

на селското стопанство, 
а получихме избива-
не на животните и уби-

ване на земеделието. 
Вместо прочутите бъл-
гарски домати, праско-
ви, ябълки имаме пласт-
масовия вкус на евро-
пейските ГМО про-
дукти.
Искахме мир, а 

получихме разру-
ха в армията, уни-
щожаване на цяло-
то ни въоръжение 
и след това покуп-
ка на второ качест-
во оръжие от стра-
тегическите ни съ-
юзници.

Искахме инвестито-
ри, а дойдоха колониза-
тори, които ни ограбват 
златото и другите мета-
ли, които изсякоха гори-
те ни и отровиха реките.
Искахме да станем 

богати и доволни като 
западните капиталисти, 

а се превърнахме в ро-
би на труда в България 
и берачи на ягоди в тех-
ните държави. Интели-
гентните, образовани-

те и кадърните избяга-
ха да работят за повече 
пари в стратегическите 
ни партньорски държа-
ви, а тук затваряме бол-
ници и хората умират от 
липса на лекарска по-
мощ. В университетите 
ни се учат специалисти, 

които след това работят 
в други държави.
Искахме европей-

ски пътища, а получи-
хме най-скъпите в све-

та и най-некачестве-
ните магистрали.
Искахме евро-

пейски доходи, а по-
лучихме 200 лева пен-
сия и хора, умрели от 
глад и самоубили се 
от мизерия.
Искахме свобо-

ден бизнес, а полу-
чихме капиталисти-
чески акули, близки 

до управляващите, ко-
ито удушиха малкия и 
средния бизнес.
Искахме ЕС да кон-

тролира продажните ни 
политици, а се оказа, че 
всички са такива, а ЕС 
има нужда от политици, 

които да са послушни 
и манипулируеми и за 
едно конгречулейшънс 
готови да продадат на-
рода си. Българинът на-
ивно вярваше, че ЕС ня-
ма да позволи мафия-
та да управлява Бълга-
рия, а се оказа, че имен-
но това е най-удобно на 
Брюксел, защото не ис-
ка втори Орбан и Сал-
вини.
Искахме свободно 

движение на хора, а по-
лучихме 3 милиона из-
бягали от България.
Искахме ЕС да ни 

помага с пари от евро-
фондовете, а се оказа, 
че тези пари се разпре-
делят само между упра-
вляващите. Вместо за 
нови стада, за опазва-
не на горите на Черно-
морието, за приюти за 
бедни, болници и учи-
лища парите отиват за 
къщи за гости и апар-
таменти на политиците.

И….тогава за какво? 
За да имаме честта да 
сме „европейска” дър-
жава. За да могат поли-
тиците да получават ог-
ромни заплати и да кра-
дат от еврофондовете!? 

Време е да си от-
говорим какво точно 
 очакваме от Европей-
ския съюз, да поставим 
НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 
НА ДНЕВЕН РЕД.

Елена гУНЧЕВа

Отново избрахме 
европейски де-
путати и се за-

мислих какво ли беше 
преди и след и защо 
в голяма част от на-
селението остава усе-
щането за голямо пре-
цакване.
 Ние искахме да ня-

ма режим на тока, а по-
лучихме затваряне на 
блокове в АЕЦ „Козло-
дуй” и цена на тока, ко-
ято направи всеки вто-
ри българин енергий-
но беден. Искахме ев-
тино производство на 
ток, а получихме „зе-
лена” енергия от фо-
товолтаичните парко-
ве на тези, които из-
ползваха наивността 
ни, и сега им плащаме.
Искахме равно-

правие за всички, а се 
оказа, че доскорош-
ните уж неравноправ-
ни станаха по-пълно-
правни от нас. Равно-
правието се оказа ро-
зова илюзия, която в 
реалността се оказа за-
дължение да мълчиш и 
да спазваш нечии дру-
ги права, докато ти ня-
маш дори правото да 
възразиш.
Искахме да се опа-

зи природата, а полу-
чихме бетон навсякъ-
де. Искахме зелени го-
ри, а получихме евро-
пейска програма за 

Победа 
за лумпе-
низирания
 кретен
За БСП разбирам, 

за ДПС - също. За 
Иванчева дори.

Не мога да разбера 
кои бяха онези, които 
са гласували за ГЕРБ 
и корупцията. Кой 
предпочете донос-
ниците и псевдопа-
триотите? Кой харес-
ва Марешки и защо?

За мен резултатът е 
ужасяващ. Победа за 
неграмотния, прос-
тия и лумпенизира-
ния кретен. Тези из-
бори са срамно пет-
но в хилядолетна-
та ни история. Роби, 
предпочели робство-
то, с омраза към сво-
бодата и самочувст-
вие на безгръбначни 
насекоми.

Днес не съм патри-
от, чужденец съм.

Победиха безсра-
мието, наглостта и ко-
рупцията.

Проф. Велислав 
МиНЕкОВ
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ПЕТък, 14 юНи 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Раят ще почака
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
15:00 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:15 Сафарито на Скаут
15:45 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Светлин Русев. Усещане 

за вечност 
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

21:00 Панорама с Бойко Васи-
лев

22:00 Нощни птици
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на “Софийски 

солисти” и Софийската 
филхармония  

0:15 Универсални ескадрони
1:40 Култура.БГ
2:40 100% будни /най-добро-

то/
3:50 Днес и утре
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБОТа, 15 юНи 

6:05 Инуяша
6:30 Сребристият жребец
7:15 Магна Аура, изгубеният 

град
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

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

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество с Горан 
Благоев          

15:00 История на отживялото 
живуркане

16:30 Светлин Русев. Усещане 
за вечност

17:30 Джинс
18:00 Извън играта
19:00 Островът на сините пти-

ци
19:55 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Господин Селфридж 2
22:35 По света и у нас
22:50 Студио “Х”: Тайфуни 

с нежни имена /100 
години от рождението 
на Богомил Райнов и 90 
години от рождението 
на Коста Цонев/

0:00 11 септември - героите 
от 88-ия етаж

1:30 Универсални ескадрони
2:50 Туризъм.бг
4:00 Днес и утре
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов
НЕДЕлЯ, 16 юНи 

6:00 Неделно евангелие
6:05 Инуяша
6:30 Сребристият жребец
7:15 Магна Аура, изгубеният 

град
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Децата на Балканите с 

духовност в Европа
14:00 Библиотеката
15:00 История на отживялото 

живуркане

16:30 Частните музеи в Чехия: 

Музей на велосипедите

16:40 Семейство Даръл 3

17:30 Гласове в гримьорната 

на Чочо

18:30 Спорт ТОТО 

19:00 Островът на сините пти-

ци

19:55 Лека нощ, деца!

20:00 По света и у нас

20:30 Спортни новини

20:45 България от край до 

край 8

21:15 Великият Бък Хауърд

22:50 По света и у нас

23:05 Изкуплението Шоушенк

1:25 Господин Селфридж 2

3:15 11 септември - героите 

от 88-ия етаж

4:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев

ПЕТък, 14 юНи 
6:00 Най-доброто от...
6:35 Култура.БГ
7:35 Бързо, лесно, вкусно 
8:00 Откакто свят светува 
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура
15:00 №1 Туризмът: ....
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Окото на Минотавъра
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:25 Търсачи на реликви 2
21:10 Стани богат 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Един свят в хармония
1:00 Натисни F1
1:15 Музика, музика...
1:45 В близък план
2:15 Откакто свят светува 
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви 2
5:00 Съкровище в двореца

съБОТа, 15 юНи 
6:05 Часът на зрителите
6:35 Пазители на традициите 
7:05 Сид – дете на науката 2

7:30 Хоп – троп и Дореми
7:50 Сламено сираче: „Отно-

во в гнездото“
8:20 Златни ръце
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата 
9:15 Олтарите на България
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
10:30 Откакто свят светува 
11:00 Пазители на традициите 
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Ненужен герой
16:00 Островът на сините пти-

ци
17:50 Златни ръце
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм 
20:00 Музика, музика...
20:30 Вълчият тотем
22:25 Европейски маршрути
22:35 По света и у нас
22:50 Концерт на Western 

Balkans Band BG
0:00 Добър ден с БНТ 2
1:00 Време за губене
1:30 Вълчият тотем
3:25 Туристически маршрути
3:55 Рецепта за култура 
4:55 Домът на вярата 
5:10 Златни ръце
5:20 Олтарите на България
5:30 Пиренеите

НЕДЕлЯ, 16 юНи 
6:00 Време за губене 
6:30 Откакто свят светува 

7:00 Сид – дете на науката 2
7:25 Хоп – троп и Дореми
7:50 Сламено сираче: „Не 

падай духом“
8:20 Олтарите на България
8:30 По света и у нас
9:00 Приказките на госпожа 

Виола: Оркестърът и 
танците

10:00 Пиренеите
10:30 Домът на вярата 
11:00 Рецепта за култура 
12:00 По света и у нас
12:30 Колекция Кармен
13:40 Шифт
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред 
15:30 Туристически маршрути
16:00 Баща ми бояджията /90 

години от рождението 
на Коста Цонев/

17:30 На опера с БНТ 2
18:00 Афиш
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори
19:30 Откакто свят светува 
20:00 Турция през погледа на 

Саймън Рийв
21:00 Турандот
23:00 Афиш
23:15 По света и у нас
23:30 Добър ден с БНТ 2
0:30 Джинс
1:00 Пътешествия
1:30 Музика, музика...
2:00 Любовта - ключ за всяка 

възраст
3:00 Изкуството на 21 век
3:30 Репетиция
4:00 Младите иноватори
4:30 Арт стрийм 
5:00 В близък план

5:30 Туристически маршрути

ПЕТък, 14 юНи 
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-добро-

то/
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Знаци по пътя
13:00 Време за губене 
13:30 Бразди 
14:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

15:00 100% будни /най-добро-
то/

16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура
17:15 Малки истории
17:30 Опера на открито
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 В близък план
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 20 години Сателитен 

канал на БНТ: “Български 
уроци - народни танци, 
песни и обичаи”

0:00 100% будни /най-добро-
то/

1:00 Още от деня
1:40 Време за губене 
2:10 История.bg
3:15 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории

съБОТа, 15 юНи 
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Море на мечтите
11:30 Богът на войната... и ми-

ра
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 Капитан Петко войвода
14:30 №1 Туризмът: ....
15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Ярост /55 години от 

рождението на актьора 
Петър Попйорданов/

22:15 Умно село
23:10 Часът на зрителите
23:40 По света и у нас
23:55 Рецепта за култура 
1:00 Музика, музика...
1:30 Репетиция 

2:00 Опера на открито
2:30 Младите иноватори
3:00 Пазители на традициите 
3:30 Европейски маршрути
3:45 Денят започва с Георги 

Любенов
5:45 Златни ръце

НЕДЕлЯ, 16 юНи 
6:00 Малки истории
7:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

8:00 Бразди 
8:30 По света и у нас
9:00 Време за губене
9:30 Часът на зрителите
10:00 Библиотеката
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Извън играта
13:45 Капитан Петко войвода
15:00 Пазители на традициите 
15:30 Отблизо с Мира
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 О, Господи, къде си?
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 На опера с БНТ 2
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

3:45 Денят започва с Георги 
Любенов

5:45 Афиш



12.VI. - 18.VI.2019 г.
24

2

Български14 Най-гледаните тв програми

bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 14 юНи
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.15

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

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

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

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

- сериал, еп.28
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.54
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.2 еп.18
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице”
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.27
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.22
21.30 „Игрите на звездите“, 

еп.3
22.30 „Шоуто на Слави”
23.30 bTV Новините - късна 

емисия
00.00 „Тежки престъпления” - 

сериал, с.6, еп.2
01.00 „Вечно твоя” - сериал, 

еп.187, 188
02.00 bTV Новините 
02.30 „Преди обед” 
04.30 „Опасни улици”  - сериал

съБОТа, 15 юНи
05.50 „Добре дошли в Гимна-

зия за чудовища” - ани-
мация

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал, с.6, еп.17, 18

08.00 „Тази събота и неделя” 
- предаване с водещи 
Жени Марчева, Алекс 
Кръстева и Диана Любе-
нова

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

емисия 
12.30 „НепознатиТЕ“ - доку-

ментална поредица
13.00 „Полицейска академия 

5: Назначение: Маями“ 
- комедия (САЩ, 1988), 
режисьор Алън Майер-
сън, в ролите: Буба Смит, 
Дейвид Граф, Майкъл 
Уинслоу

15.00 „Истински истории“ - до-
кументално риалити

16.00 „Мармалад” - токшоу с 
водещи Радост Драгано-
ва и Иво Аръков

18.00 „Карбовски: Втори план“ 
- документална поре-
дица с водещ Мартин 
Карбовски 

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите - поре-

дица за журналистиче-
ски филми и разследва-
ния

20.00 Мегахит: „Индиана Джо-
унс и храмът на обрече-
ните“.

22.20 Мегахит: „Върколакът“
00.40 “Ледена смърт”
02.30 „Карбовски: Втори план“ 
03.30 „Мармалад” 

НЕДЕлЯ, 16 юНи
05.50 „Приключенията на при-

зрачния отряд” - сериал, 
анимация, еп.1 - 5

07.00 „Кое е това момиче” - се-
риал, с.6, еп.19, 20

08.00 „Тази събота и неделя” 
- предаване с водещи 
Жени Марчева, Алекс 
Кръстева и Диана Любе-
нова

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

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

12.30 „Хотел Елеон” - сериал, 
с.2 еп.15

13.00 „Полицейска академия 6: 
Град под обсада“

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

15.10 Семеен следобед: „Ченге 
и половина: Новобра-
нец“

17.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Китайски зодиак“
22.00 „Папараци“ - телевизи-

онен таблоид с водещ 
Венета Райкова

23.00 „Откуп“ - екшън, кри-
минален, трилър (САЩ, 
1996), режисьор Рон 
Хауърд, в ролите: Мел 
Гибсън, Гари Синийс, 
Рене Русо, Лив Шрайбър, 
Делрой Линдо, Броули 
Нолти, Лили Тейлър и др.

01.25 „Рога“ - фентъзи, крими-
нален (САЩ, 2013), режи-
сьор Александр Ажа, в 
ролите: Даниел Радклиф, 
Джуно Темпъл 

ПОНЕДЕлНик, 17 юНи
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.16

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

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

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

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

- сериал, еп.29
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.55
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.1
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова.

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.28
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.23
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.9
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления” - 
сериал, с.6, еп.3

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.189, 190

02.00 bTV Новините 
02.30 „Преди обед” 

ВТОрНик, 18 юНи
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.17

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

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

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

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

- сериал, еп.30
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.56
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.2
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13, еп.29

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Сълзи от 
Рая” - сериал, еп.24

21.00 Премиера: „Вътрешен 
човек“ - сериал, еп.10

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления” - 
сериал, с.6, еп.4

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.191, 192

02.00 bTV Новините 
02.30 „Преди обед” 
04.40 „Опасни улици”  - сериал

срЯДа, 19 юНи
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.18

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

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

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

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

- сериал, еп.31
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.57
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.3
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13, еп.30

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Сълзи от 
Рая” - сериал, еп.25

21.00 Премиера: „Вътрешен 
човек“ - сериал, еп.11

22.30 „Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления” - 
сериал, с.6, еп.5

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.193, 194

02.00 bTV Новините 
02.30 „Преди обед” 
04.40 „Опасни улици”  - сериал

ЧЕТВърТък, 20 юНи
06.00 „Трансформърс: Роботи 

под прикритие” - анима-
ция, сериал, с.4 еп.19

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

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

12.00 bTV Новините - обедна 
емисия

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

- сериал, еп.32
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.58
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.4
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.31
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.26
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.12
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Тежки престъпления” - 
сериал, с.6, еп.6

01.00 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.195, 196

02.00 bTV Новините 
02.30 „Преди обед” 

ПЕТък, 14 юНи
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.2
07.00 “Живи легенди” 
09.00 “Бандата на Оушън”
11.30 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.4, 5
13.30 Телепазар
13.45 “Извличане” - трилър 
16.15 “Гравитация” - фантасти-

ка, трилър (САЩ, Вели-
кобритания, 2013), режи-
сьор Алфонсо Куарон, в 
ролите: Сандра Бълок и 
Джордж Клуни

18.15 Телепазар
18.30 “Разрушителят” - фантас-

тика, екшън, криминален 
(САЩ, 1993), режисьор 
Марко Брамбила, в ро-
лите: Силвестър Сталоун, 
Уесли Снайпс, Сандра 
Бълок, Найджъл Хотърн, 
Бенджамин Брат, Боб 
Гънтън, Денис Лиъри, 
Джак Блек, Роб Шнайдър 
и др. 

21.00 “Нежна полиция” - коме-
дия, екшън (САЩ, 2013), 
режисьор Пол Фийг, в 
ролите: Сандра Бълок, 
Мелиса Маккарти, Май-
къл Макдоналд, Демиан 
Бичир, Марлон Уейънс, 
Майкъл Рапапорт и др.

23.30 “Вдишване” - драма, 
трилър (САЩ, 2010), 
режисьор Балтазар Кор-
макур, в ролите: Дърмът 
Мълроуни, Даян Кругър, 
Сам Шепърд, Джорди 
Мойя, Венсан Перез, 
Розана Аркет и др. [14+]

01.15 “Извличане” - трилър 
(САЩ, 2007), режисьор 
Гавин Худ, в ролите: 
Мерил Стрийп, Рийз 
Уидърспун, Джейк Джи-
ленхол

съБОТа, 15 юНи
06.00 “Даяна”
08.15 “Перфектна майка”
10.15 “Цената на свободата”
12.30 “Като на кино” - предава-

не за кино, с.4
13.30 “Разрушителят
16.00 “Лабиринтът: Невъзмож-

но бягство”
18.15 “Лабиринтът: В обгоре-

ните земи” 
21.00 “Мис Таен агент” - коме-

дия, екшън, криминален 
(САЩ, Австралия, 2000), 
режисьор Доналд Петри, 
в ролите: Сандра Бълок, 
Майкъл Кейн, Бенджа-
мин Брат, Кандис Бъргън, 
Уилям Шатнър, Хедър 
Бърнс, Мелиса Де Суза, 
Диърдра Куин и др.

23.15 Cinema X: “Град на греха: 
Жена, за която да уби-
ваш” - екшън, трилър 
(САЩ, 2014), режисьори 
Робърт Родригес и 
Франк Милър, в ролите: 
Мики Рурк, Джесика 
Алба, Джош Бролин, 
Джоузеф Гордън-Левит, 
Брус Уилис, Ева Грийн, 
Рей Лиота, Мартон Чо-
каш и др. [16+]

01.15 “Като на кино” /п./ - пре-
даване за кино

02.15 “Вдишване” - драма, 
трилър (САЩ, 2010), 
режисьор Балтазар Кор-
макур, в ролите: Дърмът 
Мълроуни, Даян Кругър, 
Сам Шепърд, Джорди 
Мойя, Венсан Перез, 
Розана Аркет и др. [14+]

04.00 “Идеалният шеф” - три-
лър, криминален, драма 
(тв филм, Канада, 2013), 
режисьор Къртис Кро-
фърд, в ролите: Джейми 
Лунър, Ашли Легат, Лин-
дън Ашби, Гари Хъдсън и 
др.

НЕДЕлЯ, 16 юНи
06.00 “Отрова за мишки”
07.45 “Идеалният шеф” 
09.45 “Добре дошли в джунгла-

та”
12.00 “Мис Таен агент” 
14.15 “Нежна полиция” 
16.45 “Бандата на Оушън” - ек-

шън, криминален, три-
лър (САЩ, 2001), режи-
сьор Стивън Содърбърг, 
в ролите: Джордж Клуни, 
Брад Пит, Мат Деймън, 
Елиът Гулд, Анди Гарсия, 
Дон Чийдъл, Джулия 
Робъртс и др. 

19.00 “Гравитация” - фантасти-
ка, трилър (САЩ, Вели-
кобритания, 2013), режи-
сьор Алфонсо Куарон, в 
ролите: Сандра Бълок и 
Джордж Клуни

21.00 “Невидима зона” - спор-
тен, биографичен, драма 
(САЩ, 2009), режисьор 
Джон Лий Ханкок, в ро-
лите: Куинтън Ерън, Сан-
дра Бълок, Тим Макгроу, 
Джей Хед, Лили Колинс, 
Рей Маккинън, Кати 
Бейтс и др.

23.30 “Блясъкът на чистия 
ум” - фантастика, дра-
ма, романтичен (САЩ, 
2004), режисьор Мишел 
Гондри, в ролите: Джим 
Кери, Кейт Уинслет, 
Джери Бърн, Илайжа Ууд, 
Марк Ръфало, Джейн 
Адамс, Дейвид Крос, 
Кирстен Дънст, Том Уил-
кинсън и др. [14+]

01.45 “Град на греха: Жена, за 
която да убиваш” - ек-
шън, трилър (САЩ, 2014), 
режисьори Робърт Ро-
дригес и Франк Милър, в 
ролите: Мики Рурк, Дже-
сика Алба, Джош Бролин, 
Джоузеф Гордън-Левит, 
Брус Уилис, Ева Грийн

ПОНЕДЕлНик, 17 юНи
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2, еп.3 - 5
09.00 “Гравитация” 
11.15 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.6, 7
13.30 “Среднощно слънце” 

- приключенски, се-
меен (Канада, Италия, 
ОАЕ, 2014), режисьори 
Роджър Спотисууд и 
Брандо Куиличи, в ро-
лите: Дакота Гойо, Горан 
Вишнич, Бриджит Мой-
нахан, Дуейн Мъри и др. 

15.30 „Директно от Комптън“ 
18.45 “Бандата на Оушън” - ек-

шън, криминален, три-
лър (САЩ, 2001), режи-
сьор Стивън Содърбърг, 
в ролите: Джордж Клуни, 
Брад Пит, Мат Деймън, 
Елиът Гулд, Анди Гарсия, 
Дон Чийдъл, Джулия 
Робъртс и др. 

21.00 Премиера: “Еди Оре-
ла” - спортен, драма 
(Великобритания, САЩ, 
Германия, 2016), режи-
сьор Декстър Флечър, в 
ролите: Тарън Еджъртън, 
Хю Джакман, Кристофър 
Уокън, Рюне Темте, Тим 
Макинърни и др.

23.15 “Утеха” - криминален, 
психотрилър (САЩ, 
2015), режисьор Афонсо 
Поярт, в ролите: Антъни 
Хопкинс, Джефри Дийн 
Морган, Аби Корниш, 
Колин Фарел, Зандър 
Бъркли, Шарън Лорънс, 
Рей Хернандес и др. [16+]

01.30 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал

03.30 “Нежна полиция” - коме-
дия, екшън (САЩ, 2013), 
режисьор Пол Фийг, в 
ролите: Сандра Бълок, 
Мелиса Маккарти, Май-
къл Макдоналд

ВТОрНик, 18 юНи
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.5 - 7
09.00 “Невидима зона” 
11.45 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.8, 9
13.45 Телепазар
14.00 “Дървото на живота” 
16.45 “Перфектна майка” - 

психотрилър, драма 
(тв филм, САЩ, 2013), 
режисьор Ричард Габай, 
в ролите: Хелън Слейтър, 
Мейгън Мартин, Патрик 
Фабиан, Саманта Бейли и 
др. 

18.30 Телепазар
18.45 “Мис Таен агент” - коме-

дия, екшън, криминален 
(САЩ, Австралия, 2000), 
режисьор Доналд Петри, 
в ролите: Сандра Бълок, 
Майкъл Кейн, Бенджа-
мин Брат, Кандис Бъргън, 
Уилям Шатнър, Хедър 
Бърнс, Мелиса Де Суза, 
Диърдра Куин и др.

21.00 Премиера: “Най-дългото 
пътуване” - романтичен, 
драма (САЩ, 2015), режи-
сьор Джордж Тилман мл., 
в ролите: Скот Истууд, 
Брит Робъртсън, Алън 
Алда, Ууна Чаплин, Джак 
Хюстън, Мелиса Беноист, 
Лолита Давидович и др.

23.30 “Кибритлии” - крими-
нален, комедия (САЩ, 
2003), режисьор Ридли 
Скот, в ролите: Никълъс 
Кейдж, Алисън Ломан, 
Сам Рокуел, Брус Макгил, 
Найджъл Гибс, Шийла 
Кели и др.

01.45 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал

03.45 “Утеха” - криминален, 
психотрилър (САЩ, 
2015), режисьор Афонсо 
Поярт, в ролите: Антъни 
Хопкинс, Джефри Дийн ]

срЯДа, 19 юНи
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.7 - 9
09.00 “Мис Таен агент”
11.15 Телепазар
11.30 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.10, 11
13.30 Телепазар
13.45 “Кибритлии” 
16.00 “Ден на подбора” - 

спортен, драма (САЩ, 
2014), режисьор Айвън 
Райтман, в ролите: 
Кевин Костнър, Чадуик 
Боузман, Дженифър 
Гарнър, Франк Лангела, 
Денис Лиъри, Елън Бър-
стин, Сам Елиът и др.

18.15 Телепазар
18.30 “Невидима зона” - спор-

тен, биографичен, драма 
(САЩ, 2009), режисьор 
Джон Лий Ханкок, в ро-
лите: Куинтън Ерън, Сан-
дра Бълок, Тим Макгроу, 
Джей Хед, Лили Колинс, 
Рей Маккинън, Кати 
Бейтс и др. 

21.00 “Запознай се с нашите” 
- комедия (САЩ, 2000), 
режисьор Джей Роуч, в 
ролите: Бен Стилър, Ро-
бърт Де Ниро, Тери Поло, 
Оуен Уилсън, Блайд 
Данър, Джеймс Ребхорн 
и др.

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

02.00 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал

04.00 “Перфектна майка” - 
психотрилър, драма (тв 
филм, САЩ, 2013), режи-
сьор Ричард Габай

ЧЕТВърТък, 20 юНи
06.00 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.9 - 11
09.00 “11 А”
11.00 “Седем часа разлика” - 

сериал с.2 еп.12, 13
13.00 Телепазар
13.15 “Невидима зона”
15.45 “Среднощно слънце” 
18.00 „Директно от Комптън“ 

- музикален, биографи-
чен, драма (САЩ, 2015), 
режисьор Ф. Гари Грей, в 
ролите: О`Шей Джаксън 
мл., Кори Хокинс, Джей-
сън Мичъл, Нийл Браун 
мл., Алдис Ходж, Марлон 
Йейтс мл., Кара Патер-
сън, Алекзандра Шип, 
Пол Джиамати и др.

21.00 “Запознай ме с вашите” 
- комедия, романтичен 
(САЩ, 2004), режисьор 
Джей Роуч, в ролите: 
Бен Стилър, Робърт Де 
Ниро, Блайд Данър, Оуен 
Уилсън, Тери Поло, Бар-
бра Стрейсънд, Дъстин 
Хофман и др.

23.15 “Вината в нашите звез-
ди” - романтичен, драма 
(САЩ, 2014), режисьор 
Джош Бун, в ролите: 
Шейлийн Уудли, Ансел 
Елгорт, Лора Дърн, Уи-
лем Дефо, Нат Улф, Лоте 
Вербеек и др.

01.45 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал

03.45 “Блясъкът на чистия 
ум” - фантастика, дра-
ма, романтичен (САЩ, 
2004), режисьор Мишел 
Гондри, в ролите: Джим 
Кери, Кейт Уинслет, 
Джери Бърн, Илайжа Ууд, 
Марк Ръфало, Джейн 
Адамс, Дейвид Крос, 
Кирстен Дънст, Том Уил-
кинсън и др. [14+]

ПЕТък, 14 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив”, с.5 еп.14, 15
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Барби: Скъпоценните 

делфини” - анимация
09.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2017)
10.00 “LEGO: Филмът” - анима-

ция, комедия, приклю-
ченски (Австралия, САЩ, 
Дания, 2014), режисьори 
Фил Лорд и Кристофър 
Милър

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

на”
15.30 “Барът на Пепе”
17.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018) 
18.00 “Приятели”, с.7 еп.16, 17
19.00 “Столичани в повече”
20.00 “Барът на Пепе”, еп.26
22.00 “Двама мъже и полови-

на”, с.2 еп.23, 24
23.00 “Кухня”, с.3 еп.15, 16
00.00 “LEGO: Филмът” - анима-

ция, комедия, приклю-
ченски (Австралия, САЩ, 
Дания, 2014) /п./

02.00 “Теория за големия 
взрив”

03.00 “Приятели”
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Теория за големия 

взрив”
съБОТа, 15 юНи

06.00 “Теория за големия 
взрив”, с.5 еп.16, 17

07.00 “Приятели”
09.00 “Барби: Страната на съ-

нищата”, еп.13 - 15

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

12.00 “Капитан Саблезъб и 
съкровището на Лама 
Рама” - екшън, приклю-
ченски, комедия (Нор-
вегия, Великобритания, 
2014), режисьори Йон 
Андершен и Лиса Марие 
Гамлем, в ролите: Софие 
Бьерке, Кире Хауген 
Сиднес, Виняр Петерсен, 
Тува Новотни и др.

14.00 “Игрите на звездите” 
- гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро

15.00 “Кухня”
17.00 “Барът на Пепе”
20.30 “Дяволът носи Прада” 

- драма, комедия, роман-
тичен (САЩ, Франция, 
2006), режисьор Дейвид 
Франкел, в ролите: Ан 
Хатауей, Мерил Стрийп, 
Емили Блънт, Стенли 
Тучи, Саймън Бейкър, 
Ейдриън Грение и др.

22.30 “Лигата на джентълмени-
те”, с.2 еп.3, 4

23.30 “Двама мъже и полови-
на”

01.00 “Кухня”
02.00 “Теория за големия 

взрив”
03.00 “Лигата на джентълмени-

те”
04.00 “Барби: Страната на съ-

нищата”
05.00 “Теория за големия 

взрив”

НЕДЕлЯ, 16 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив”, с.5 еп.18, 
19

07.00 “Приятели”
09.00 “Барби: Страната на съ-

нищата”, еп.16 - 18
10.00 “Дяволът носи Прада” 

- драма, комедия, роман-
тичен (САЩ, Франция, 
2006), режисьор Дейвид 
Франкел, в ролите: Ан 
Хатауей, Мерил Стрийп, 
Емили Блънт, Стенли 
Тучи, Саймън Бейкър, 
Ейдриън Грение и др.

12.00 “LEGO: Филмът” - анима-
ция, комедия, приклю-
ченски (Австралия, САЩ, 
Дания, 2014), режисьори 
Фил Лорд и Кристофър 
Милър

14.00 “Игрите на звездите” 
- гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро

15.00 “Кухня”
17.00 “Барът на Пепе”
20.30 “Ледена епоха 2: Разто-

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

22.30 “Лигата на джентълмени-
те”, с.2 еп.5, 6

23.30 “Двама мъже и полови-
на”

01.00 “Кухня”
02.00 “Теория за големия 

взрив”
03.00 “Лигата на джентълмени-

те”
04.00 “Барби: Страната на съ-

нищата”
05.00 “Теория за големия 

взрив”

ПОНЕДЕлНик, 17 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.5 
еп.20, 21

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Приключенията на при-
зрачния град”

09.00 “Комиците и приятели” - 
комедийно шоу (2018) 

10.00 “Яростни топки” - спор-
тен, комедия, кримина-
лен (САЩ, 2007), режи-
сьор Робърт Бен Гарант, 
в ролите: Дан Фоглър, 
Кристофър Уокън, 
Джордж Лопес, Маги Кю, 
Джеймс Хонг, Тери Крюз, 
Дидрик Бейдър и др.

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

на” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Домашен арест” - сери-

ал, еп.9, 10
18.00 “Приятели” - сериал, с.7 

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

сериал, с.3 еп.1
20.00 “Тя е баща ти” - сериал, 

еп.1
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.1, 2
23.00 “Кухня” - сериал, с.3 

еп.17, 18
00.00 “Яростни топки” /п./ 

- спортен, комедия, кри-
минален (САЩ, 2007)

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

ВТОрНик, 18 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.5 еп.22, 
23

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Барби: Страната на 
сънищата: Празник на 
смеха” - анимация

09.00 “Домашен арест” - сери-
ал, с.2 еп.13, 14

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

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

на” - сериал
15.30 “Тя е баща ти” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” - сериал, с.7 

еп.20, 21
19.00 “Столичани в повече” /п./ 

- сериал, с.3 еп.1
20.00 “Тя е баща ти” - сериал, 

еп.2
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.3, 4
23.00 “Кухня” - сериал, с.3 

еп.19, 20
00.00 “Неправна кантора” /п./ - 
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

срЯДа, 19 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.5 еп.24, 
с.6 еп.1

07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Барби: Страната на съ-

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

черно токшоу (2017)
10.00 “Завръщането на Поли” 

- романтичен, комедия 
(САЩ, 2004), режисьор 
Джон Хамбърг, в ролите: 
Бен Стилър, Дженифър 
Анистън, Дебра Месинг, 
Филип Сиймор Хофман, 
Алек Болдуин, Ханк Аза-
рия, Кевин Харт, Майкъл 
Шамбърг, Маси Ока, 
Шерил Хайнс и др.

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

на” - сериал
15.30 “Тя е баща ти” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018) 
18.00 “Приятели” - сериал, еп. 

с.7 еп.22, 23
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.3 еп.2
20.00 “Тя е баща ти” еп.3
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.5, 6
23.00 “Кухня” - сериал, 1 еп. с.4 

еп.1, 2
00.00 “Завръщането на Поли” 

/п./ - романтичен, коме-
дия (САЩ, 2004)

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

ЧЕТВърТък, 20 юНи
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.6 еп.2, 
3

08.00 “Гимназия за чудовища: 
Наелектризирани” - ани-
мация

09.00 “Комиците и приятели” - 
комедийно шоу (2018)

10.00 “Четири Коледи” - коме-
дия, романтичен, семеен 
(САЩ, 2008), режисьор 
Сет Гордън, в ролите: 
Винс Вон, Рийз Уидърс-
пун, Робърт Дювал, Сиси 
Спейсек, Мери Стийн-
бъргън, Джон Войт, Джон 
Фавро и др.

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

на” - сериал
15.30 “Тя е баща ти” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” - сериал,  с.7 

еп.24, с.8 еп.1
19.00 “Столичани в повече” - 

сериал, с.3 еп.3
20.00 “Тя е баща ти” - сериал, 

еп.4
22.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал, с.3 еп.7, 8
23.00 “Кухня” - сериал, с.4

 еп.3, 4
00.00 “Четири Коледи” /п./ - 

комедия, романтичен, 
семеен (САЩ, 2008)

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” - 

сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
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ПЕТък, 14 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон 

21.00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сери-
ал

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм,  сезон 
22 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

съБОТа, 15 юНи
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Мистър Дийдс” – с уч. на 

Адам Сандлър, Уинона 
Райдър, Джон Туртуро, 
Питър Галахър, Стив Бу-
шеми и др.

14.50 „Завръщане в синята 
лагуна“ –  с уч. на Мила 
Йовович, Брайън Круз, 
Лиса Пеликан, Ема 
Джеймс и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

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

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Твърде лично 2” – с уч. 

на Лиъм Нийсън, Фамке 
Янсен, Маги Грейс, Ле-
ланд Орсер, Джон Грайс 
и др.

22.00 „Скалата” - с уч. на Шон 
Конъри, Никълъс Кейдж, 
Ед Харис, Майкъл Бийн, 
Джон Спенсър, Дейвид 
Морс и др.

00.40 „Мистър Дийдс” – с уч. на 
Адам Сандлър, Уинона 
Райдър, Джон Туртуро, 
Питър Галахър, Стив Бу-
шеми и др.

02.50 „Мистериите на Аурора 
Тийгардън: Неочаквана 
смърт” – с уч. на Кандис 
Камерън Бър, Марилу 
Хенър, Лекса Дойг, Брус 
Доусън и др. /п/

04.30 „Завръщане в синята 
лагуна“ –  с уч. на Мила 
Йовович, Брайън Круз, 
Лиса Пеликан, Ема 
Джеймс и др. /п/
НЕДЕлЯ, 16 юНи

06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Мъж за всеки месец” 

(премиера) –  с уч. на 
Карлсън Йънг, Арън Яку-
бенко, Джъстен Алперт, 
Джолийн Блалок и др.

14.10 „Принцът от моето лято” 
(премиера) –   с уч. на 
Тейлър Кол, Джак Тър-
нър, Лорън Холи, Мари-
на Сиртис и др.

16.00 „Мистериите на Аурора 
Тийгардън: Истината” 
(премиера) – с уч. на 
Кандис Камерън Бър, 
Марилу Хенър, Лекса 
Дойг, Брус Доусън и др.   

18.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Бен-Хур” (премиера) – с 

уч. на Джак Хюстън, Тоби 
Кебел, Родриго Санторо, 
Морган Фрийман, София 
Блек-Д’Елиа и др.

22.30 „Отвлечен” – с уч. на 
Тейлър Лаутнър, Мария 
Бело, Сигорни Уивър, 
Алфред Молина, Дензъл 
Уитакър, Лили Колинс и 
др.

00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.10 „Принцът от моето лято 

”  –   с уч. на Тейлър Кол, 
Джак Търнър, Лорън 
Холи, Марина Сиртис и 
др. /п/

03.50 „Мъж за всеки месец” 
–  с уч. на Карлсън Йънг, 
Арън Якубенко, Джъстен 
Алперт, Джолийн Блалок 
и др. /п/

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 22 
/п/

ПОНЕДЕлНик, 17 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон 

21.00 „Полицаите от края на 
града” – комедиен сери-
ал

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
22 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 22 
/п/

ВТОрНик, 18 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Шеф под прикритие” – 
риалити

22.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
22 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 6

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 22 
/п/
срЯДа, 19 юНи

06.20 „Здравей, България” – 
сутрешен блок 

09.30 „На кафе” – предаване на 
NOVA 

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Дом за всеки” – преда-
ване на NOVA, нов епи-
зод

22.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 22
00.30 „Костюмари” – сериен 

филм, сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 22 
/п/

ЧЕТВърТък, 20 юНи
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

20.00 „Черешката на тортата”  – 
предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Кошмари в кухнята”– 
риалити, нов сезон

22.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм 

23.00 Новините на NOVA 
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 22
00.30 „Костюмари” – сериен 

филм, сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 22 
/п/

ПЕТък, 14 юНи
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът 
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът 
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30  07:00  Повторения

съБОТа, 15 юНи
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева 
08:30 „Другото лице” 
09:00 „Социална мрежа” 
09:45 Телемаркет
10:00 „Всичко коз”  - политиче-

ско токшоу -избрано
11:00  „Спорт в обектива” – из-

брано
11:45 „Букмейкър 
12:00 Телемаркет
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” - из-

брано
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
17:00 “Офанзива”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева

23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо Огня-

нов
01:00 НОВИНИ 
01:30  07:00  Повторения

НЕДЕлЯ, 16 юНи
06:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
07:00 „Парламентът на фокус” 
07:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров 
08:00  „Пулс” 
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес” 
09:45  Телемаркет 
10:00 „Офанзива” с Любо Огня-

нов- 
11:45  „Букмейкър – коментари 

и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” -
12:30 „Другото лице” 
13:00 НОВИНИ
13:15„Всичко коз”- избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж” 
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” -
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина 

Анева 
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ 
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”

22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина 

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”  
01:00 НОВИНИ 
01:30  07:00  Повторения

ПОНЕДЕлНик, 17 юНи
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Беновска пита” 
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”  
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”  
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”

22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00  Повторения

ВТОрНик, 18 юНи
06:00 „Социална мрежа” 
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” 
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс”  
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Офанзива”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”  
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20”светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”

22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live” 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00  Повторения

срЯДа, 19 юНи
06:00 „Социална мрежа” 
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът 
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът 
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз”  

23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live” 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 
01:30 07:00  Повторения

ЧЕТВърТък, 20 юНи
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът 
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът 
11:00  НОВИНИ
11:15  Парламентът 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:15 Парламентът 
13:00 НОВИНИ
13:15  Парламентът 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” 
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу 
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live” 

ПЕТък, 14 юНи
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда” 

(продължение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, се-

риал, 31 еп.
11.30 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, се-

риал, 32 еп.
16.35 “Природата в моето 

ателие” - документален 
филм

17.00 “Лява политика” с водещ 
Александър Симов (п)

18.05 “Холивудски знаменито-
сти”: Кевин Бейкън

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян

20.00 Актуално от деня
20.30 “Царска пиеса” (1982г.), 

Любимите български 
филми

21.40 “Слънчева палитра” - до-
кументален филм

22.00 Новини
22.15 “Не ми казвай, че момче-

то е лудо” (2015г.), Фран-
ция, Киносалон БСТВ

00.25 Новини - късна емисия 
(п)

00.40 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев (п)

съБОТа, 15 юНи
07.30 “Холивудски знаменито-

сти: Кевин Бейкън (п)
07.55 “Миа и аз” - детски ани-

мационен сериал
08.20 “Студио Икономика” с 

водещ Нора Стоичкова 
(п)

09.20 ТВ пазар
09.35 “Шевица” - фолклорно 

предаване (п)
10.35 “История и бъдеще” - до-

кументален филм
11.15 ТВ пазар
11.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски (п)
12.30 Новини
13.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

14.00 ТВ пазар
14.15 “Професия Турист”: Сар-

диния /ІV част/
14.45 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

15.30 Новини
15.40 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян (п)
16.40 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

17.30 “Не се страхувай” с во-
дещ Васил Василев (п)

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев

20.00 “Господин за един ден” 
(1983г.), Любимите бъл-
гарски филми

21.30 Новини - централна еми-
сия (п)

22.00 “Тихата планина” (2014г.), 
Австрия/Италия, Киноса-
лон БСТВ

23.35 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев (п)

00.35 “Студио Икономика” с 
водеш Нора Стоичкова 
(п)
НЕДЕлЯ, 16 юНи

07.30 “Холивудски знаменито-
сти”: Скарлет Йохансон 
(п)

07.55 “Миа и аз” - детски ани-
мационен сериал

08.20 “Малкият дракон Кокос-
чо” - анимационен филм

09.45 ТВ пазар
10.00 “Шевица” - фолклорно 

предаване
11.00 “Професия Турист”: Сар-

диния /ІV част/ (п)
11.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Дискусионен клуб” с 

Велизар Енчев (п)
14.05 “От двете страни на 

океана” - документален 
филм

14.30 “Цветен следобед” - из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

15.30 Новини
15.40 ТВ пазар
15.55 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

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

17.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

20.00 “Хроника на чувствата” 
(1961г.), Любимите бъл-
гарски филми

21.30 Новини - централна еми-

сия (п)
22.00 “Казанова вариации” 

(2014г.), Франция/Ав-
стрия/Германия, Киноса-
лон БСТВ

00.00 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков (п)

01.00 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова 
(п)

01.50 “Цветен следобед” - из-
брано от следобедния 
блок на БСТВ (п)

ПОНЕДЕлНик, 17 юНи
07.30 Новини
07.40 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев  
09.00 ТВ пазар
09.15 „България се събужда“   

(продьлжение)
10.30 Новини 
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 32 еп. (п)
11.30 „Общество и култура“ с 

водещ Иван Гранитски   
(п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Следобед с БСТВ“ с  Еле-

на Пенчукова     
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 „Безценната перла“, се-

риал, 33 еп. 
16.35 „Чудото на вкаменената 

сватба“ - документален 
филм

17.00 „Гласове“ с водещ Явор 
Дачков (п)  

18.05 „Холивудски знаменито-
сти“: Робин Уилямс

18.30 Новини – централна 
емисия

19.00 „Червен картон“ – спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински   

20.00 „Не се страхувай“ с во-
дещ Васил Василев 

21.00 „Тихият Дон“ – сериен 
филм, 1 епизод, Русия 
(2015 г.)

22.00 Новини 
22.20 „Пиле със сливи“ (2011г.), 

Франция/Белгия, Кино-
салон БСТВ

23.55 Новини – късна емисия 
(п)

00.15 „България се събужда“ с 
водещ Стоил Рошкев (п)

02.35 „Гласове“ с водещ Явор 
Дачков (п)

ВТОрНик, 18 юНи
07.30 Новини
07.40 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 „България се събужда“   

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 33 еп. (п)
11.30 „Червен картон“ – спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Следобед с БСТВ“ с  Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 „Безценната перла“, се-

риал, 34 еп. 
16.35 „Иван талантът и децата“ 

- документален филм
17.00 „Тихият Дон“ – сериен 

филм, 1 епизод  (п)
18.05 „Холивудски знаменито-

сти“: Кевин Клайн
18.30 Новини – централна 

емисия
19.00 „Лява политика“ с  Алек-

сандър Симов
20.00 Актуално от деня 
20.30 „Тихият Дон“ – сериен 

филм, 2 епизод, Русия 
(2015 г)

21.30 Новини
21.50 „Валенса: Човек на на-

деждата“ (2013г.), Полша, 
Киносалон БСТВ

23.55 Новини – късна емисия 
(п)

00.15 „България се събужда“ с 
водещ Стоил Рошкев  (п)
срЯДа, 19 юНи

07.30 Новини
07.40 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев 
09.00 ТВ пазар
09.15 „България се събужда“   

(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 34 еп. (п)
11.30 „Лява политика“ с Алек-

сандър Симов  (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Следобед с БСТВ“ с  Еле-

на Пенчукова  
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 „Безценната перла“, се-

риал,  35 еп. 
16.35 „Българското име на 

дълголетието“ – доку-
ментален филм  

17.00 „Тихият Дон“ – сериен 
филм, 2 епизод   (п)

18.05 „Холивудски знаменито-
сти“: Мат Деймън

18.30 Новини – централна 
емисия

19.00 „За историята – свобод-
но“ с  Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня 
20.30 „Тихият Дон“ – сериен 

филм, 3 епизод, Русия 
(2015г.) 

21.30 Новини
21.50 „Парад“ (2011г.), Сърбия, 

Киносалон БСТВ
23.45 Новини – късна емисия 

(п)
00.05 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев (п)
ЧЕТВърТък, 20 юНи

07.30 Новини
07.40 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев
09.00 TВ пазар
09.15 „България се събужда“  

(продължение) 
10.30 Новини
10.40 „Безценната перла“, се-

риал, 35 еп.  (п)
11.30 „За историята - свобод-

но“ с Александър Сиви-
лов  (п)

12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Следобед с БСТВ“ с  Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – ани-

мационен филм
15.30 Новини
15.45 „Безценната перла“, се-

риал, 36 еп.
16.35 „Строител на българска-

та култура“ - документа-
лен филм

17.00 „Тихият Дон“ – сериен 
филм, 3 епизод  (п)

18.05 „Холивудски знаменито-
сти“: Натали Портман

18.30 Новини – централна 
емисия

19.00 „Студио Икономика“ с 
водещ Нора Стоичкова

20.00 Актуално от деня 
20.30 „Тихият Дон“ – сериен 

филм, 4 епизод, Русия 
(2015 г.)

21.30 Новини
21.50 „Злато“ (2013г.), Герма-

ния, Киносалон БСТВ
23.30 Новини – късна емисия 
24.00 „България се събужда“ с 

водещ Стоил Рошкев (п)
02.15 „За историята – свобод-

но“ с  Александър Сиви-
лов  (п)
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ПЕТък, 14 юНи
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  «Сегодня 14 июня. День начи-

нается» (6+)
10:00  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  «Время покажет» (16+)
18:50  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Премьера. «Три аккорда» 

(16+)
23:20  «Вечерний Ургант» (16+)
00:10  Инна Чурикова, Олег Ба-

силашвили, Александр 
Адабашьян, Александр 
Паль, Равшана Куркова, Анна 
Чиповская в фильме «Без 
границ» (12+)

01:55  Александр Петров, Диана 
Пожарская, Кирилл Козаков, 
Екатерина Кабак в фильме 

«Затмение» (16+)
03:15  Леонид Барац, Александр 

Демидов, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит, Алёна Ба-
бенко, Елена Подкаминская в 
фильме «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)

04:45  «Модный приговор» (6+)

съБОТа, 15 юНи
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи»
06:35  «Восхождение на Олимп». 

Многосерийный фильм (16+)
08:20  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:00  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. К 75-летию Вален-

тина Смирнитского. «Кодекс 
мушкетера» (12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт» (6+)
13:15  Премьера. «Живая жизнь» 

(12+)
16:00  Елена Яковлева, Виталий Ха-

ев в комедийном детективе 
«Любопытная Варвара — 2» 
(16+)

17:50  «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19:30  «Сегодня вечером» (16+)

21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  Премьера. Андрей Смоляков, 

Любовь Аксенова в фильме 
«Грешник» (16+)

00:40  Светлана Ходченкова, Вилле 
Хаапасало, Михаил Ефремов, 
Леонид Ярмольник в фильме 
«Любовь в большом городе 
— 2» (16+)

02:15  Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семён Стругачёв, 
Вилле Хаапасало в фильме 
«Особенности национальной 
охоты» (16+)

03:50  Елена Цыплакова в фильме 
«Счастливая, Женька!» (6+)

05:10  «Модный приговор» (6+)

НЕДЕлЯ, 16 юНи
06:00  Новости
06:10  «Восхождение на Олимп». 

Многосерийный фильм (16+)
07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:25  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. Жанна Бадоева в 

новом проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11:10  «Видели видео?» (6+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Видели видео?» (6+)

12:55  Премьера. «Камера. Мотор. 
Страна» (16+)

14:45  Анатолий Папанов в фильме 
«Дети Дон Кихота» (0+)

16:10  «Призвание». Премия луч-
шим врачам России (0+)

18:10  Премьера. «Семейные тай-
ны» с Тимуром Еремеевым 
(16+)

19:30  «Лучше всех!» (0+)
21:00  «Толстой. Воскресенье»
22:30  «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)
23:40  Дмитрий Нагиев, Игорь Ве-

рник, Сергей Белоголовцев, 
Анна Хилькевич в комедии 
«Всё о мужчинах» (16+)

01:05  Сергей Светлаков, Вера 
Брежнева, Михаил Ефремов в 
фильме «Джунгли» (12+)

02:30  Евгения Уралова, Александр 
Белявский, Юрий Визбор, 
Александр Митта в фильме 
«Июльский дождь» (12+)

04:15  «Валентина Терешкова. «Я 
всегда смотрю на звезды» 
(12+)»

05:10  «Модный приговор» (6+)

ПЕТък, 14 юНи
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Роман в камне. Испания. Тортоса
12:15 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
14:05 Песня года. Большой концерт
15:50 60 минут
17:00 Вести. Местное время
17:25 60 минут
18:30 Андрей Малахов. Прямой эфир
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Незнакомка в зеркале. Х/ф
00:15 Памяти Станислава Говорухина. 

Конец прекрасной эпохи. Х/ф
01:55 Белая студия. Станислав Говорухин
02:40 Что скрывает любовь. Х/ф
04:15 Андрей Малахов. Прямой эфир
05:30 Роман в камне. Испания. Тортоса

съБОТа, 15 юНи
06:00 Утро России. Суббота
09:20 По секрету всему свету
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Пятеро на одного
12:25 Моя любовь – Россия!
12:55 Огарева, 6. Х/ф

14:30 Счастье по договору. Х/ф
17:50 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Роман с прошлым. Х/ф
00:10 Романтика романса
01:05 Эскадрон гусар летучих. Х/ф
03:50 Дуэль. Х/ф
05:30 Моя любовь – Россия!

НЕДЕлЯ, 16 юНи
06:00 Роман с прошлым. Х/ф
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:35 Смеяться разрешается
14:15 Далекие близкие
15:15 Выход в люди
16:10 Несладкая месть. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
01:00 Торжественная церемония закры-

тия XXX кинофестиваля “Кинотавр”
02:15 Георгий Жженов. Русский крест. 

Фильм 3-й
03:40 Женщины на грани
05:15 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)

Продължава на стр. 25

евроком

ПЕТък, 14 юНи
07.45 Новини повторение
08.00  Ранни вести на живо
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване повто-
рение 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30 Нови хоризонти повто-

рение 
17.30 Новини на живо
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“ повторение 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо

21.00  “Час по България” с 
водещ Пламен Павловна 
живо

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. повторение

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

23.45  Класическа музика 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио” 

повторение 
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев повторение

05.00 “Паралакс” – публици-
стично предаване повто-
рение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно 
студио”повторение
съБОТа, 15 юНи

07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо

12.30 НОВИНИ – обедна еми-
сия на живо

12.45 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева 

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина на живо

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване на 
живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

19.50  Другата история 
20.00 “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова на 
живо

22.30  Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия повторение 

23.00 “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков 
повторение

01.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение 

03.15  “Изгнаници клети“ 

03.45 “Паралакс” – публици-
стично предаване повто-
рение

05.30 “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова 
повторение
НЕДЕлЯ, 16 юНи 

08.00 Ранни вести на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт на живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо

16.00 „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ на живо

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Алтернативи” на живо
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо

22.30 „Час по България“ повто-
рение 

23.30 “Фронтално” повторение
01.30  Новини.Прогноза за 

времетоповторение
01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт повто-
рение

05.15 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева повторение 

06.45 „Дискусионно студио” 
повторение 

ПОНЕДЕлНик 17 юНи
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Алтернативи – повторе-

ние 
14.15  Паралакс - повторение 
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс - повторение 
16.00  Първото благо повторе-

ние 
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски повто-
рение 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00  Дискусионно студио” 
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение 

03.00  Телевизионен форум 
повторение 

05.00  Облаче ле, бяло – повто-
рение 

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

 ВТОрНик, 18 юНи
07.45  Новини повторение 
08.00  „Ранни вести“ на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“ повто-

рение 
16.15  „Ако зажалиш“ повторе-

ние 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт на 
живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров Й. Апостолов на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

00.30  Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

01.00  “Дискусионно студио” 
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов повторение 

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

срЯДа, 19 юНи
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести - на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00  Дискусионно студио” 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов на живо   

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване на 
живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30  Дискусионно студио” 

повторение 
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи - повторе-

ние 
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 
повторение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

ЧЕТВърТък, 20 юНи
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов повторение 
14.00 „Дискусионно студио“ 

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло – повто-

рение 
16.30  Паралакс – повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване на живо 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

22.30  „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

01.00  „Дискусионно студио“ 
повторение 

03.00  “Първото благо“ - повто-
рение 

04.00  “Край Босфора“ повто-
рение 

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

05.45  Дискусионно студио” 
повторение 

ПЕТък, 14 юНи
10:30 Истинска любов - 35 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 10 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Военна прокуратура - 3 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 35 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 10 еп. - 

Сериал 
03:30 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 
Диков 

съБОТа, 15 юНи
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 
10:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

11:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Заедно за промяната - с 
Елеонора Василева 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 България на живо - с Иво 

Божков 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 

05:30 България, която съгра-
дихме – Документален 
филм 

06:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

НЕДЕлЯ, 16 юНи
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

18:00 Новини 
18:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

19:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
06:59 Делници - с Николай 

Колев

ПОНЕДЕлНик, 17 юНи
10:30 Истинска любов - 36 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 11 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 България на живо - с Иво 

Божков 
21:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
22:00 Военна прокуратура - 4 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 36 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 11 еп. - 

Сериал 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
05:30 България на живо - с Иво 

Божков 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

ВТОрНик, 18 юНи
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:00 България на живо - с Иво 

Божков 
05:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

05:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

06:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

срЯДа, 19 юНи
10:30 Истинска любов - 37 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 12 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:45 Ключът към успеха 
14:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
19:30 Новини 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 37 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 12 еп. - 

Сериал 
03:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

05:00 Честно казано - с Люба 
Кулезич 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

ЧЕТВърТък, 20 юНи
10:30 Истинска любов - 38 еп. - 

Сериал 
11:15 Любовен облог - 13 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Истинска любов - 38 еп. - 

Сериал 
02:45 Любовен облог - 13 еп. - 

Сериал 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî Възможно ли е 
тютюнопушене и здраве за 
белия дроб едновременно

Бронхо клийнър можете да поръчате 
директно на телефон 0877 72 10 40, 

https://biotica.bg  или в повечето аптеки
 в страната.

ЦЕНа: 
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /Общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /Общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /Общо: 105 лв./

„Всички ние зна-
ем каква вреда на-
нася тютюнопушене-
то и въпреки това не 
можем да се откажем 
от цигарите. Пречист-
ването на белия дроб 
е от първостепен-
но значение, особе-
но при пушачи и при 
хора, които живеят в 
среда със замърсен 
въздух.

Но дори човек ни-
кога да не е пушил, 
цигареният дим око-
ло него, промишлено-
то замърсяване, изго-
релите газове допри-
насят за увреждането 
на белите дробове. 
Поради тази причи-
на, дали сте отказали 
цигарите, или нико-
га не сте пушили, де-
токсикацията на бе-
лия дроб е полезна 
за всеки един човек.

Ф и т о т е р а п и я т а 
предлага най-инова-
тивната формула за 
пълно очистване на 
белия дроб от натру-
пани с години отрови 
по него. Това е лиде-
рът в своя клас про-

дукти Бронхо клий-
нър – с  екстракти от 
Живовляк, Евкалипт, 
Джинджифил и Вит.С

Данните показват 
какво се случва във 
времето след прием 
на Бронхо клийнър:

След 8 часа се из-
вежда въглеродни-
ят окис – нивото на 
кислород в кръвта се 
нормализира.

След 2 дни се из-
вежда никотинът, 
връщат се вкусови-
те усещания, обоня-
нието. След 3 дни в 
дробовете се възста-
новява ресничестият 
епител.

След седмица се 
понижава кръвно-
то налягане. Намаля-
ва се рискът от ин-
султ, сърдечносъдо-
ви заболявания, сър-
дечна и бъбречна не-
достатъчност, стено-
кардия.

След 2 седмици от-
слабва кашлицата. Тя 
не изчезва веднага, 
тъй като на дробо-
вете ви е необходи-
мо време за извеж-

дане на натрупалите 
се в тях вредни веще-
ства. Щом започнете 
приема на BRONCHO 
CLEANER, тялото ви 
започва да се въз-
становява и прочист-
ва. Подобрява се ка-
чеството на половия 
живот.

След 3 месеца се 
променя тенът на 
кожата. Никотинът 
ограничава постъпва-
нето на кръв в гор-
ните слоеве на ко-
жата, което я прави 
по-бледа, суха и до-
принася за нейното 
набръчкване. Нико-
тинът стимулира по-
явата на бръчки, тъй 
като блокира изра-
ботването на колаген. 
Системното пречист-
ване от никотина в 
белия дроб позволя-
ва правилното "хра-
нене" на кожата и ви-
димото й възстановя-
ване.“

П р е п о р ъ ч и т е л е н 
прием за пълни ре-
зултати: 3 месеца. Без 
лекарско предписа-
ние.

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

Преди години же-
на ми почина и пре-
живях силен стрес. По 
тялото ми започнаха 
да излизат червени 
петна, които много 
ме сърбяха. Оказа се 
псориазис, който се 
отключил на нервна 
почва. Лекуваха ме по 
болници, ходих на те-
рапии, но след време 
петната пак се появя-
ваха. Лятото от слън-
цето и морето се по-
оправях, но дойдеше 
ли есента, псориази-
сът се появяваше от-
ново.  

Един ден дъщеря 
ми дойде от София и 
ми донесе Псориазал 

Бойчо Бойчев, варна

за подпомагане 
на кожното кръво-
снабдяване;
за стабилизиране 

на кръвоносните съ-
дове, на кожата и на 
процесите на епита-
лизация.

Основната със-
тавка на Псориазал 
Плюс е корен от сар-
сапарила. Това е бил-
ка, използвана от ве-
кове за лечение на 
кожата и пречиства-
не на кръвта.

Медицински про-
учвания потвържда-
ват традиционната 
употреба на сарса-
парила за кожни про-
блеми като псори-
азис, екзема и акне. В 
New England Journal 
of Medicine е пуб-
ликувано изследва-
не, че сарсапарилата 
драстично подобря-
ва състоянието при 
псориазиса. Там е оп-
исано клинично про-
учване, проведено с  
92 пациенти. Резул-
татите показват, че 
симптомите намаля-
ват при 62% от случа-
ите и напълно изчез-
ват при 18% от тях. 
Коренът от сарсапа-
рила действа тонизи-
ращо на тялото, пре-
махва токсините, как-
то и пречиства лимф-
ните възли.

Плюс – 
чела в 
някакво 
списание 
за него. 
П о ч н а х 
да го пия 
с у т р и н 
и вечер, 
както пи-
ше в лис-
товката, и 
видях на  
двадесе-
тия ден, 
че по-
малките 
петънца 
изчезват. 
След ме-
сец и по-

ловина и големите за-
почнаха да се скри-
ват, не ме сърбеше 
вече. Постепенно се 
изчистих по цялото 
тяло. Продължавам и 
до ден днешен да пия 
ПсОриаЗал Плюс, 
нищо че по кожата 
нямам нищо. Вярвам 
само на негo…

ПсОриаЗал 
Плюс сЕ 

ПрЕПОръЧВа:
за подобряване 

състоянието на ко-
жата при псориазис;
за подкрепа дей-

ността на кожата при 
възпалителни кожни 
процеси;

Вярвам само на 
„ÏÑÎÐÈÀÇÀË ÏËÞÑ“
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СТАВНИТЕ БОЛКИ СА ПРЕОДОЛИМИ!
РЕВОЛЮЦИОНЕН БИОАКТИВЕН МЕТОД, КОЙТО ВДЪХНА НАДЕЖДА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ ПРИ ХОРА СЪС 
СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОИТО СЕ ИЗБАВИХA ОТ БОЛКИТЕ ЗАВИНАГИ В РАМКИТЕ НА 4 СЕДМИЦИ

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

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

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

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

ОБАДИ СЕ ОЩЕ СЕГА И ПОРЪЧАЙ

024738722

ЗАПОЧНИ ПОЛЗВАНЕТО НА „ФЛЕКСИМО” 
И БЪДИ ОТНОВО ПОДВИЖЕН 

БЕЗ БОЛКИ В СТАВИТЕ

ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ И ДО 30.06.2019 
СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА

ВМЕСТО 199 ЛВ. САМО 67 ЛВ.
(30 КАПСУЛИ ЗА 1 МЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ)

ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК 
ОТ 08:00 ДО 20:00 И СЪБОТА ОТ 10:00 ДО 16:00

ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM

Турта билка е цвете с жъл-
ти, оранжеви и жълто-кафяви 
багри и много приятен аромат. 
Цветето е непретенциозно и 
цъфти изобилно. У нас може да 
го срещнете често като украса 
на паркове, градини и балко-
ни. Най-голямо приложение на 
туртата е при лечение на мат-
ката и миомните възли.

Миомата е доброкачествено 
образувание на матката, което 
може да доведе до сериозни 
последствия – спонтанни аб-
орти, стерилитет, цялостно ув-
реждане на половата система.

За борбата с миомата турта-
та е пръв приятел на жените. 
За да се запазят лечебни-
те свойства на цвете-
то, цветовете се бе-
рат точно преди 
да са разцъф-
нали напъл-
но. Приложе-
нието на тур-
тата е изклю-
чително лес-
но. Нуждаете 
се от 2 супени 
лъжици цвят 
от турта. Вари-
те ги 3-4 минути 
в 500 грама вода. 
Прецеждате готовата 
отвара и пиете по 100 мл. 
3 пъти на ден преди хранене.

Отвара от турта и невен е 
добра алтернатива за лечени-
ето на миомите. Към тези бил-
ки се прибавя и широколист 
живовляк. Трябва ви по една 
лъжица от трите билки. Варе-
те билките за 5 минути. След 
това задължително ги оставе-
те да се накиснат за около час. 
Прецедете и подсладете с мед. 
Получената отвара трябва да 
приемате в рамките на деня, в 

който сте я направили.
При киста на яйчника за ус-

пешно лечение се използва 
билковата комбинация от не-
вен, турта и бял равнец. Този 
лек е препоръчван от лечителя 
Димков и все още продължава 
да бъде популярен.

Нуждаете се по лъжица от 
билките. Сложете ги в литър 
вода и ги варете 3-4 минути. 
Изчакайте да се изкиснат за 
около 20 минути. Отварата се 
приема 3 пъти на ден по 300 
милилитра половин час пре-
ди хранене.

Отлична лечителна отвара 
се приготвя и при съчетаване-

то на турта с бял рав-
нец, невен и ко-

тешка стъпка. 
Използва се 

по една су-
пена лъжи-
ца от всяка 
билка.

Билко-
вата смес 
се вари 5 
минути в 

литър во-
да. След ка-

то е готова от-
варата, е изклю-

чително важно да 
не забравяте да оста-

вите запарката за 20 минути. 
Приемането е 3 пъти дневно по 
100 милилитра преди хранене.

 Тази комбинация е полез-
на и лековита. Предлага се до-
ри готова под формата на тин-
ктура. От нея се приема 3 пъти 
по 20 капки. Трябва внимател-
но да следите приема на тин-
ктурата. Никога не бива да се 
превишава допустимата днев-
на доза. Това би довело до не-
гативни последици.

Лечение с турта

За да се запазят лечебни-
те свойства на цвете-
то, цветовете се бе-
рат точно преди 
да са разцъф-
нали напъл-

то на турта с бял рав-
нец, невен и ко-

тешка стъпка
Използва се 

те ги 3-4 минути 
в 500 грама вода. 
Прецеждате готовата 
отвара и пиете по 100 мл. 

пена лъжи-
ца от всяка 
билка.

минути в 
литър во-

да. След ка-
то е готова от-

варата, е изклю-
чително важно да 

не забравяте да оста-
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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 (Аlthаeа 
officinаlis 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 
(Potentillа erectа L) е вклю-
чен в продукта аltoriа 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 аltoriа. 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.

аltoriа 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.

чение на онкологични-
те заболявания е конвен-
ционалното. То се свежда 
до хирургично, трансплан-
тация на стволови клетки, 
хормонална терапия, тар-
гетна терапия, имунотера-
пия, лъчетерапия, химио-
терапия. Всяко лечение се 
прилага в зависимост от ви-
да и спецификата на онко-
логичното заболяване. Като 
най-приложими и най-раз-
пространени на този етап 
се считат лъчетерапията и 
химиотерапията, като ефек-
тивността им зависи от ре-
дица фактори. Неоспоримо 
е тяхното въздействие вър-
ху раковите клетки и ефекта 
върху заболяването. Но те 
носят със себе си и много 
негативи за организма, ко-
ито е жизненоважно да бъ-
дат преодолени максимал-
но бързо и ефективно.

След провеждане на ле-
чение с химиотерапия и лъ-
четерапия състоянието в 
организма е като след “яд-
рена бомбардировка”. Уни-
щожени са както паразити 
и ракови клетки, така и по-
лезните бактерии в органи-
зма, които са гръбнакът на 
имунната ни система. Клет-
ките са блокирани от огро-
мното количество токсини. 
Мощната интоксикация на 
организма след химиотера-
пията води до тотално бло-

1бр. х 69 лв. + безплатна доставка /обща сума 69 лв./
2 бр. х 65 лв. + безплатна доставка /обща сума 130 лв./
3 бр. х 59 лв. + безплатна доставка /обща сума 177 лв./ 

ЦЕНа: 

Triactal е изцяло на-
турална хранител-
на добавка с тера-

певтично и профилак-
тично въздействие вър-
ху човешкия организъм. 
Благодарение на билко-
вия си състав тази хра-
нителна добавка спома-
га в борбата с онколо-
гичните заболявания и 
тяхната превенция. Съз-
даден е като съпътстващ 
терапевтичен продукт на 
установените конвенци-
онални онкологични ле-
чения и терапии – хи-
миотерапия и лъчетера-
пия. Triactal подпомага 
детоксикацията на орга-
низма и работи за под-
силването на имунната 
система в тези стресови 
и изтощаващи за органи-
зма моменти.

Triactal има имуности-
мулиращо, имуномодула-
торно, антиоксидантно, 
антивирусно, антимик-
робно и противотумор-
но действие, подпома-
гайки скоростното въз-
становяване на имунна-
та система. Triactal подпо-
мага бързата и ефектив-
на детоксикация на ор-
ганизма, блокиран от ог-
ромното количество то-
ксини вследствие на хи-
миотерапията и лъчете-
рапията.

конвенционално  
лечение и Triactal
На този етап от разви-

тието на модерната ме-
дицина най-доброто ле-

киране на жизнената енер-
гия и затлачване на орга-
низма с токсини и шлаки и 
до безпрепятствено засел-
ване и размножаване на 
микропаразити и гъбич-
ки, които отново създават 
предпоставки за нови ту-
морни образувания. Пара-
зитите бързо колонизират 
всички органи и натрупа-
ните токсини в организма 
блокират нормалната рабо-
та на имунната ни система. 
Затормозяват се и органи-
те и системите за естестве-
на детоксикация. Също така 
храносмилателната систе-
ма е много сериозно увре-
дена и усвояването на хра-
нителни вещества, необхо-
дими за ревитализацията 
на организма, на практика 
не се извършва.

Triactal е създаден да 
работи в няколко посоки 
и успешно да се справя с 
породените от лъче- и хи-
миотерапията негативи за 
организма. Triactal ефек-
тивно стимулира основна-
та функция на черния дроб 
да детоксикира организма, 
изчиствайки го от натрупа-
ните токсини в следствие 
на лъче- и химиотерапия-
та. Другата основна функ-
ция на Triactal е ефективно-
то възстановяване на имун-
ната система, унищожена в 
ледствие на лъче- и хими-

о т е р а -
п и я т а . 
Triactal 
п о д -
п о м а -
га орга-
н и з м а , 
в ъ з -
с т а н о -
в я в а й -
ки нор-
м а л -
н и т е 
му за-
щ и т н и 
ф у н к -
ции и 
д а в а й -
ки въз-
можност да продължи бор-
бата най-ефективно.

състав: 
Екстракт Зелен орех 8 

mg - Има мощно противо-
възпалително, тонизиращо 
нервната и храносмилател-
ната система действие. 

Екстракт карамфил 200 
mg - Отличен антиоксидант, 
богат на омега-3 мастни ки-
селини, витамин K, фибри и 
витамин C. 

Екстракт  сладък пелин 

200 mg - Съдържа така цен-
ната съставка артемизи-
нин, която учените твър-
дят, че успешно унищожава 
раковите клетки. През 2015 
година китайският учен Ту 
Юю печели Нобелова на-
града за изследванията на 
артемизинина и ползите му 
в борбата с маларията и ра-
ка. Артемизининът унищо-
жава селективно раковите 
клетки, без да засяга нор-

Продукта „триактал“ можете да поръчате директно 
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата  

https://biotica.bg/  или в повечето аптеки в страната.

Билкова формула по канадска 
рецепта в помощ на онкоболните

малните. Това е така, за-
щото артемизининът за-
сяга само клетки с голя-
мо съдържание на желя-
зо, каквито са раковите. 
Чрез специфични рецеп-
тори раковите клетки де-
позират голямо количе-
ство желязо, тъй като се 
нуждаят от него при кле-
тъчното делене. Конта-
ктът на артимизинина с 
желязото води до осво-
бождаването на свобод-
ни радикали, които раз-
рушават клетките. Може 
да бъде полезен по време 
на лъче- и химиотерапия.

Триактал има проти-
вогъбични и антивирус-
ни свойства. В резултат на 
това може да се прилага 
при различни състояния 
като хепатит В и С, хер-
пес, грип, други вирусни 
инфекции

Има противовъзпали-
телни свойства, които би-
ха могли да бъдат полез-
ни, когато се прилага ле-
чение на възпалителни 
и автоимунни заболява-
ния.

Препоръчително е 
Триактал да бъде при-
еман между 3 и 6 месе-
ца, за да се натрупа в ор-
ганизма и да даде макси-
мални резултати.

Какво говори 
състоянието на устата

за вашето здраве
Някои симптоми, свързани със състоянието 

на устата, могат да кажат много за здравето.
симптом – червени и кървящи венци. Ако 

е изключена диагнозата пародонтоза, то тога-
ва може да е симптом и на диабет. Високите 
нива на глюкоза в слюнката подпомагат поя-
вата на бактерия, която увеличава риска от 
развитието на кариес и заболявания на вен-
ците. Заболявания на кръвта като левкемия и 
неутропения, които убиват белите кръвни тел-
ца, борещи инфекциите, също могат да бъдат 
виновни за възпалението на венците.

симптом – незарастващи бели и черве-
ни ранички. Раничките в устата може да са 
признак за канцерогенни лезии, но може и да 
са знак за автоимунно заболяване като лупус, 
пемфигоид, пемфигус, диабет.

симптом – ерозирали зъби. Булимия. При 
това заболяване повръщането е доста киселин-
но, което води до ерозия на емайла на зъби-
те. Киселината в стомаха и хранопровода, ко-
ято съпътства гастроезофагеалния рефлукс, 
може да разруши зъбите. Лошият дъх също е 
част от това заболяване. Разберете кои храни 
отключват влошаването на състоянието и ги 
избягвайте. Може би не е зле да ограничите 
подправките, доматите, пържените и мазните 
храни. А ако обичате кофеинови напитки, по-
добре редуцирайте приеманото количество.

симптом – подут език. Разгледайте добре 
езика. Ако често и през повечето време е по-
дут, ако има и зачервяване, то тогава това мо-
же да е причинено от наличието на анемия 
или глосит – възпаление на езика. Промяна в 
начина, по който изглежда езика, може да бъ-
де предизвикана и от скарлатина. Скарлатина-
та е инфекция, която може да се развие след 
попадане на стрептокок в гърлото.
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ОБеЗБОляваЩ 
акУПУнктУрен 

аПликатОр

За ВсЕки ДОМ

 Преди време проф. 
мермерски си купи 
акупунктурен апли-
катор. не минаха  ня-
колко седмици и той 
лично ми се обади и 
каза: "апликаторът 
помага, убедих се лич-
но. искам да те пока-
ня в моето телевизи-
онно предаване, за да 
го покажем на повече 
хора. наистина няма 
дом, в който да не е 
необходим."

Благодаря за оцен-
ката, г-н професоре. 
За мене тя е много ва-
жна!

Павел Златанов

Поръчки на тел. 071815511
obezbolaa.com

ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.

ЦЕНа 15 лВ. 

Облекчава
 болките 

в главата, 
гръбначния 

стълб, 
ставите, 

подобрява 
кръвообра-
щението, 
отпуска 

мускулите 
и нервите.

ПОБЕДЕТЕ БОЛКАТА

Повече информация  
можете на получите  

на тел: 02/9530583  
и на www.revita.bg

 Облекчава симптомите при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза

 Намалява размера на простатата

 Предпазва от възпаления

 Поддържа нормалното функциониране на пикочния 
мехур и спомага за пълното му изпразване

Ефикасна грижа  
ЗА ПРОСТАТАТА!

Съдържа само стандартизирани екстракти!  Гаранция за 
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и 
Пигеум (африканска слива)!

ПРОСТКЕЪР

Канадски продукт 
с гарантиран произход.

ТЪРСЕТЕ  

В АПТЕКИТЕ! 

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този 
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на проста-
та – състояние, известно като доброкачествена простатна 
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъж-
кия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урина-
та и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта 
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата при-
тиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на 
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста 
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не 
забравяме и един много важен факт - увеличената простата 
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжко-
то самочувствие.

Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при 
леки до средно тежки форми на доброкачествена простат-
на хиперплазия, е Просткеър. 

Просткеър е натурална хранителна добавка със 
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палме-
то, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ле-
нено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие: 
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихи-
дротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на 
простатата да се размножават, което води до постепен-
ното разширяване на простатата. Просткеър действа 
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и 
предотвратява задържането на урина, намалява болките и 
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите, 
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в 
невероятно преживяване!

Мъже, с Просткеър  
ще се чувствате като на 20!
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Никак не е случайно, 
че по данни на Между-
народната диабетна фе-
дерация диабетът е ед-
но от най-бързо прогре-
сиращите заболявания 
в света. Специалистите 
прогнозират, че в близ-
ките години то ще стане 
истинска пандемия. Това 
никак не е случайно, за-
щото диабетът се свърз-
ва с влошеното качест-
во на живот – недобрите 
хранителни навици, ло-
шата двигателна актив-
ност, постоянното изла-
гане на стресови факто-
ри – всичко това е част 
от ежедневието ни.

 Често диабетът е съ-
проводен с усложнения, 
които се дължат на ви-
соките нива на кръвната 
захар. Най-общо те се от-
разяват върху малките 
и големите кръвоносни 
съдове. Усложненията 
при малките кръвонос-
ни съдове се изразяват 
в нарушения във функ-
ционирането на очите, 
бъбреците и нервната 
система, а тези при го-
лемите кръвоносни съ-
дове водят до заболява-
ния в сърдечно-съдова-
та система, мозъка и до-
лните крайници. 

Добрият контрол на 
нивата на кръвната за-
хар, както и на нивата 

на кръвното налягане и 
триглицеридите могат 
да бъдат предпазна мяр-
ка срещу появата на ус-
ложнения. Здравослов-
ният начин на живот, 
включващ добър храни-
телен режим и движе-
ние, е ключов фактор. 

ДиабеФор глюко 
е натурален продукт, 
съдържащ патенто-
ван екстракт Silbinol от 
дървото Птерокарпус и 
Хром от обогатени дро-
жди. Той допринася за 
поддържането на нор-
мална концентрация 
на глюкоза в кръвта и 
за нормалния метабо-
лизъм на хранителни-
те вещества в органи-
зма. Екстрактът Silbinol  
подпомага нормални-
те нива на холестеро-
ла и триглицеридите. 
Със своите специфични 
действия, той повлиява 
чувствителността на ре-
цепторите към инсули-
на в самите клетки, като 
по този начин осигуря-
ва по-добро усвояване 
на глюкозата от кръв-
та в клетката и следо-
вателно намаляване на 
кръвната захар. Освен 
това благоприятства 
поддържането на нор-
мално тегло. 

ДиабеФор Протект е 
комбинация от шест на-

турални съставки, кои-
то допринасят за защита 
на организма от услож-
нения, свързани с нару-
шени нива на кръвната 
захар. Гроздовото семе 
подпомага нормалното 
фунциониране на сър-
дечно-съдовата систе-
ма. Екстрактът от Центе-
ла благоприятства дей-
ността на периферната 
нервна система и  мал-
ките кръвоносни съдо-
ве. Леспедезата поддър-
жа бъбреците и тяхна-
та дейност. Натурални-
ят витамин Е доприна-
ся за защита на клетки-
те от оксидативен стрес, 
а хромът за поддържа-
нето на нормална кон-
центрация на глюкоза в 
кръвта. Цинкът подпо-
мага нормалното зре-
ние, състоянието на ко-
жата и нормалната фун-
ция на имунната систе-
ма. 

ДиабеФор Глюко и 
ДиабеФор Протект са 
част от серията Бота-
ник. Те не съдържат жи-
вотински продукти, оц-
ветители и консерван-
ти. Могат да се прием-
ат дълго време, без да 
притежават странични 
ефекти. Можете да ги на-
мерите в аптеките и без 
рецепта  или онлайн на 
www.botanic.cc.

ДИАБЕТъТ  - най-бързо 
прогресиращата болест

 По данни на Световната здравна организация 
огромна част от болестите с летален изход са при-
чинени от паразити. Списъкът на тези болести е 
огромен. Паразитите лесно попадат в човешкия 
организъм най-вече посредством храна и напит-
ки. Според специалисти от  Института по парази-
тология в България т. нар. „естествена смърт“ най-
често не е нещо друго, а болест, развита поради 
паразити, която не е била овладяна навреме. 

Вътрешността на човешкото тяло е пълна с па-
разити, които се хранят чрез нас, с нашето здраве. 
Все по-мутирали екземпляри се изолират в лабо-
раториите ежегодно, което налага изострено вни-
мание и още по-строги хигиенни навици.

Видове паразити в човешкия организъм: те-
нии - водещи до тумор ; паразити на човешкия мо-
зък и сърцето - водещи до отпадналост, неврози 
и резки промени в настроението и  причиняващи 
болести на сърдечносъдовата система; глисти и 
острици – анемии, отслабване и бърза умора; ас-
карида; токсокара  и други.

как Да раЗБЕрЕМ,
 ЧЕ иМаМЕ ПараЗиТи? 

Най-общо симптомите са следните: лош дъх, чес-
ти настинки и запушен нос, тъмни кръгове или тор-
бички под очите, лесна уморяемост, болки в мус-
кулите и в ставите, алергии, обриви, хрема, сълзя-
щи очи, нервност, нарушаване на нормалния ре-
жим за сън (сънливост през деня и безсъние но-
щем), проблеми с апетита, често главоболие, ди-
ария или запек. 

Дори само два от изброените 
симптоми може да са знак, 

че имате паразити в тялото!
как Да сЕ иЗЧисТиМ ОТ ПараЗиТи?  

Поради епидемиологичния характер на раз-

пространението на паразити е разработено сред-
ство, което ги премахва трайно и безболезнено. 
Този продукт, с мощно антипаразитно и противо-
глистно действие, носи името лепарацид®. В две 
форми - сироп и капсули - не само изчиства от па-
разити, но и подобрява общото физическо и пси-
хологическо състояние. Специалистите казват, че 
това е единственото работещо средство за пре-
чистване на организма от кръгли чревни парази-
ти. лепарацид® елиминира от организма парази-
тите, живеещи навсякъде: червата, мозъка, сърце-

то и другите органи.
Комбинацията от съставки в продукта лепара-

цид® подпомага бързото и ефективно изчистване 
на натрупали се в организма шлаки, токсини и па-
разити. Предпазва от появата на паразити и съще-
временно благоприятства черен дроб, сърце, сто-
мах, бели дробове и кожа. Предотвратява  от пов-
торна поява на паразити, унищожавайки яйцата 
им. Осигурява висока енергичност, здравословен 
сън и работоспособност. 

ПАРАЗИТИ – „ТИХИТЕ УБИЙЦИ“ 
В НАШЕТО ТЯлО!

Болестите,  причинени от паразити, са на второ място в света по брой след простудните

лепарацид ® - сироп и капсули, 
може да поръчате във всички 

аптеки в страната, 
както и онлайн на 
www.healthmag.bg 
и тел. 02/955 59 04
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страницата подготви соня ВълкОВа

Фестивал в Ловеч

Празник на маслодайната розаÆåëÿçíàòà öúðêâà
"Ñâ. Ñòåôàí"
ìè å òðåòî äåòå

ÄÀÐÅÍÈß

Турската архитект-
ка Фикрие Булунмаз, 
по чийто проект е рес-
таврирана българската 
църква „Свети Стефан” 
в Истанбул, представи 
наскоро в Стара Заго-
ра филм за уникална-
та българска желязна 
църква. Тя се срещна с 
архитекти, инженери и 
журналисти по покана 
на община Стара Заго-
ра, Камарата на инже-

нерите в инвестицион-
ното проектиране и Ка-
марата на архитектите.

Д о к у м е н т а л н и я т 
филм, проследяващ 
етапите от реставраци-
ята, бе озвучен с бъл-
гарски народни пес-
ни и църковни песно-
пения. Арх. Булунмаз 

обясни, че при кон-
тактите си с българи 
много харесала нашия 
фолклор, затова поис-
кала да бъде включен 
във филма.

Според нея ремон-
тираната църква мо-
же да издържи на зе-
метресение от 6-7 бала 
по скалата на Рихтер и 
още поне 150 години.

"Тази църква е мо-
ето трето дете. Всеки 
ден ходя там", споде-

ли турската архи-
тектка. По ду-

мите й няма 
з н а ч е н и е 
каква ре-
лигия из-
повядваш, 
когато ста-
ва дума за 
реставра-

ция на кул-
турни цен-

ности. Арх. Бу-
лунмаз сподели 

още, че е останала 
впечатлена от сграда-
та на операта в Стара 
Загора, както и от ан-
тичната улица. 

Проектът й за рес-
таврацията на църк-
вата "Свети Стефан" 
е превърнал за нея 
България в любимо 
място.

архитект Булунмаз: 

С ритуала "Розобер" в Карлово 
започна традиционният Празник 
на маслодайната роза. Фолклор-
ни изпълнения и звън на кукер-

ски чанове огласиха Долината на 
розите, изпълнени бяха автен-
тични обреди и народни танци.

С тържествен ритуал мина-
логодишната Царица на розата 
Ива Тонкова предаде короната 
на наследничката си Яна Цветко-

ва, като я обяви 
за повелителка 
на маслодайно-
то цвете през 
настоящата го-
дина. Да бъдат 
здрави всички 
и да е благосло-
вена земята на 
Карлово поже-
ла Яна. "Да имат 
вяра и сили хо-
рата, които с 
любов, всеот-
дайност и мно-

го труд отглеждат скъпоценния 
дар - маслодайната роза! Българ-
ско хоро сред красотата и аро-

мата на гюловия цвят извиха из-
пълнители, български и чуждес-
транни гости", каза още Царица-
та на розата, след като получи от 
кмета на Карлово Емил Кабаива-
нов символа на празника - Злат-
ната роза.

Денят на розата продължи на 
централния площад в Карлово, 
където розоберачи от Баня, 
Климент, Дъбене, Ведраре, Гор-
ни Домлян и Войнягово дариха 
мускал с розово масло на дома-
кина на събитието - кмета на Кар-
лово. Сред гостите бяха турис-
ти от Франция, Тайланд, Италия, 
Япония, Китай, Белгия, Холандия, 
Австрия и САЩ, които през цяло-
то време споделяха възхищение-
то си от красотата на Карлово и 
Розовата долина, от живите бъл-
гарски традиции и обичаи.

събития, въоръжение и облекла от мина-
лото показаха наскоро на фестивал в ловеч. В 
 бившата казарма в града посетителите си при-
помниха бележити дати от историята на Бъл-
гария, разгледаха експонати на оръжието по 
време на априлското въстание и руско-турска-
та освободителна война, бита и облеклото на 
населението от това време.

Организатори на фестивала "Пазим своята 

история" бяха Община ловеч, сУ "св. климент 
Охридски" и регионален клон "Васил левски" 
при Национално дружество "Традиция".

Всички оръжия са от частни колекции. Те са 
оригинални и са на над 140 години. Често се из-
ползват и за възстановки на исторически съби-
тия. В занаятчийска работилница посетителите 
видяха бижута, характерни за средновековие-
то, и се запознаха със стар метод за тъкане на 
колани. Бижутата са изработени от естествени 
материали - кожа, бронз, дърво. Те са се носи-
ли от по-богатото население. 

По време на фестивала ученици представиха 
възстановки, изпълниха и български фолклор-
ни песни и танци. 

Фрак, диригентска 
палка и писма на 
маестро Емил Чакъ-

ров вече са притежание 
на Бургаския исторически 
музей. Те бяха дарени от 
учителя и биограф на све-
товноизвестния диригент 
Радка Памукова, която е 
учила великия музикант в 
продължение на шест го-
дини, но са поддържали 
след това контакти през 
целия му живот.

"Никога не съм допус-
кала, че в живота ми ще 
навлезе такова учудващо 
дете. Беше изключително 
музикален и с желание да прави музика. Като 
замина за София, всяка ваканция си прекарва-

колай Овча-
ров, който е 
ръководи-
тел на екс-
педицията. 
Разкопките 
о б х в а щ а т 
м е с т н о с т -
та Калето в 
града, къде-
то има запа-
зени остан-
ки от сред-
новековна 
крепост. 

Според проф. Овча-
ров целта на експедици-
ята е да се докажат на 

терен данните от хрони-
ките, в които има све-
дения, че влашкият вое-
вода Влад Цепеш, извес-
тен като граф Дракула, е 
пребивавал в района на 
Свищов. 

В експедицията участ-
ва археологът от Исто-
рическия музей в Сви-
щов Марин Маринов и 
Полина Пиперкова, ар-
хеолог от Регионалния 
исторически музей в 
Кърджали. Финансира-
нето на разкопките е 
осигурено от община 
Свищов.

Българската резиденция на граф Дракула 

"Рождество на Пресвета 
Богородица" в селото. 

На концерта под мо-

тото "С музика, любов и 
вяра в душите" хористи-

Започнаха археоло-
гическите проучвания 
на "българската" рези-

денция на граф Драку-
ла в Свищов, съобщи 
археологът проф. Ни-

ше при нас. Семей-
ството ми го оби-
чаше много", раз-
казва тя.

Фракът,  дири-
гентската палка и 
писмата на светов-
ноизвестния ци-
гулар и диригент 
Емил Чакъров, ра-
ботил с великия 
маестро Херберт 
фон Караян, ве-
че са експонира-
ни в Бургаския ис-
торически музей в 
специална витри-
на, която носи не-

говото име. 
Емил Чакъров почина  в Париж през 1991 г. 

ден ходя там", споде-
ли турската архи-

тектка. По ду-
мите й няма 

каква ре-
лигия из-
повядваш, 
когато ста-
ва дума за 
реставра-

ция на кул-
турни цен-

ности. Арх. Бу-
лунмаз сподели 

още, че е останала 

Ц ъ р к о в н и -
ят хор при хра-
ма "Свети вели-
комъченик Ге-
орги Победоно-
сец" в Тервел да-
ри средствата, 
събрани от своя 
първи аудиоал-
бум и от концерт, 
за новопостро-
ения молитвен 
дом в село Но-
ва Камена, съоб-
щиха от община-
та. Финансовата 

те са спечелили за кау-
зата и публиката с цър-
ковните песнопения 
"О, пресладкий", "Царю 
небесний", "Венчание", 
"Единородний сине". 

От общината напом-
нят, че благотворител-
ната кампания за хра-
ма в Нова Камена, къ-
дето досега не е има-
ло действаща църква, 
продължава. Община-
та е открила набирател-
на сметка и всеки, кой-
то желае да се присъе-
дини към каузата, може 
да дари средства.

подкрепа е за закупува-
не на църковна утвар за 
богослуженията в храм 
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Болката в краката мо-
же да бъде предвестник 
за много сериозен здра-
вословен проблем, при 
все че много хора не й 
обръщат особено вни-
мание. Мнозина са на 
мнение, че не трябва да 
се притесняват от бол-
ката в краката, а от та-
зи в гърдите, тъй като е 
твърде опасна за живо-
та. Оказва се обаче, че 
макар болката в краката 
да не изглежда страшна 
и да не е много силна, 
тя представлява сери-
озна заплаха за живота. 
Преди да се притесни-
те сериозно, проверете 
дали не цъка бомба със 
закъснител във ве-
ните или  артери-
ите ви.

З а д ъ л ж и т е л-
но трябва да си 
обърнете сери-
озно внимание, 
ако често ви при-
тесняват спазми 
в мускулите, и то 
най-вече докато 
ходите или при 
увеличено темпо. 
Не пренебрег-
вайте болката в крака-
та, при все че в пове-
чето случаи не е силна 
и по-скоро наподобява 
леко убождане с игли, 
още повече в случаите, 
в които се появява, до-
като не се раздвижите 
или докато не седнете. 
Невинната на пръв по-
глед болка в краката мо-
же да алармира за на-

личието на слабост във 
вените и артериите или 
пък за съдови заболява-
ния. Те пък от своя стра-
на водят до мастни от-
лагания в кръвоносните 
съдове, а натрупването 
им със сигурност ще ви 
създаде сериозни про-
блеми.

Приемете болката в 
краката като сериоз-
но предупреждение, 
че артериите и вени-
те ви са отслабени или 
б л о к и р а н и . 
А к о 
н е 

обърнете навреме вни-
мание на този проблем, 
рискувате да ви застигне 
сърдечен или мозъчен 
удар или пък аневризма 
(спукване на артерията). 
В някои случаи забо-
ляването на артериите 
може да доведе до ган-
грена и да се наложи да 
се подложите на ампу-
тация.

Болката в краката - 
сигнал за опасност

Диоскорея корени растителни 
капс. х 30 съдържа фитохормона ди-
осгенин като източник на естествен 
прогестерон, който значително подо-
брява състоянието на женския орга-
низъм по време на менопауза. Балан-
сира отношението естроген - прогес-
терон, подпомага нормалния хормо-
нален статус по време на полово съз-

ряване. Препоръчва се за регулиране 
на менструалния цикъл и фертилните 
функции на жената от пубертета до 
климактериума. Използва се при на-
рушена функция на хипофизата, хи-
поталамуса, надбъбречните жлези и 
яйчниците. Продуктът има изразено 
регенеративно въздействие върху фи-
зическото тяло в съчетание със стиму-

Продуктите са производство на ESPARA GmbH, австрия
вносител: “фармаБиОн ПлЮс” еООд, 

тел. 02/9532601, www.pharmabion-plus.dir.bg 

лиращ ефект върху емоциите и пси-
хиката. Облекчава главоболието, ко-
лебанията в настроението, депресия-
та, раздразнителността и безсънието. 
Увеличава мускулната маса, намалява 
отлагането на липиди в артериалните 
съдове и черния дроб. 

Червена детелина растителни 
капс. х 30 притежава висока концен-
трация растителни естрогени, които 
предпазват организма от ксенохормо-
ните. Прилага се успешно за регулира-
не функцията на жлезите с вътрешна 
секреция и за отстраняване на горе-
щите върни, изпотяването, депресия-
та, нарушения сън и сърдечно-съдови-
те смущения през менопаузата. Нама-
лява риска от остеопороза и мастит, 
потиска апетита. Възстановява функ-
циите на организма след продължи-
телно приемане на кортикостероиди 
и антибиотици. Червената детелина е 
имунен стимулатор, подобрява цирку-
лацията на кръвния и лимфния поток, 
пречиства кръвта, тонизира гладката 
мускулатура на кръвоносните съдо-
ве, балансира нивото на хемоглобин 
и броя на кръвните плочици.

Хиалурон-биотин растителни 
капс. х 30 е природен продукт с бо-
гата формула от бамбуков екстракт, 
екстракт от нар, хиалуронова кисели-
на, кварцова пръст, цинк, естествен 
витамин Е, пантотенова киселина, ви-
тамин В2 и биотин. Участва активно в 
изграждането на кожата, косата, но-
ктите и костите и допринася за нор-

мализиране обмяната на веществата 
в тях. Има подмладяващ ефект, проти-
вомикробно и противовъзпалително 
действие. Благоприятно повлиява вся-
какви наранявания и бавно зараства-
щи рани, септични състояния, циреи и 
абсцеси. Стимулира растежа на коса-
та и успешно се прилага при чупливи 
нокти. Кварцовата пръст, бамбукът и 
нарът са богати на силиций, който сти-
мулира минерализацията на костната 
тъкан, предотвратява отлагането на 
соли в ставите и участва активно във 
формирането на зъбите и скелета. Хи-
алуроновата киселина подпомага хид-
ратирането на ставите и изграждането 
на хрущяла, заличаването на бръчки 
и хидратирането на кожата.

Овчарска торбичка комплекс 
билков дестилат 30 мл от овчарска 
торбичка, пасифлора, шапиче и бял 
равнец

Овчарската торбичка действа ук-
репващо и спазмолитично на жен-
ския организъм при болки в органи-
те на малкия таз и може да предотвра-
ти прекомерното менструално кърве-
не. Пасифлората също има спазмоли-
тично действие и действа успокоява-
що на нервната система при менопа-
уза и предместруален синдром. Ша-
пичето действа за укрепване на жен-
ските полови органи в малкия таз, при 
възпаления, както и при менструални 
нарушения. Белият равнец се препо-
ръчва като кръвоспиращо средство и 
при нередовно менструално кървене. 
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Ïредателят изáяãа от възмездието

Датата е 25 юни 
1944 г. На този 
ден рано сутрин-

та, уморени и гладни, 
група от 36 партизани 
начело с Георги Соко-
лов (Орела) от Дупниш-
кия партизански отряд 
„Коста Петров” се на-
станява в плевнята на 
ятака земеделец Нико-

ла Цинцов в село Ере-
мия, обл. Кюстендил. Съ-
щия ден те са открити в 
плевнята от войника от-
пускар и роднина на Ни-
кола Цинцов - Серафим 
Цинцов, който към 9,30 
ч. се обажда в полици-
ята в Кюстендил и пар-
тизаните антифашисти 
за кратко време са об-

градени от полицейски, 
жандармерийски и вой-
скови части. В жестоко-
то сражение загиват 16 
партизани. Сред тях са 
Георги Соколов (Орела), 
командир на четата, и 
политкомисарят Любен 
Шилегарски (Чичо Люб). 
Трима от партизаните са 
16-годишни, един – на 
17, и двама – на 19 го-
дини. Средната възраст 
на убитите партизани в 
село Еремия е 22 годи-
ни. С телата на убитите 
млади борци за социал-
на справедливост поли-
цията, жандармерията и 
местните власти се га-
врят, след това ги зако-
пават в обща яма. 

Интересна е съдба-
та на войника предател 
Серафим Цинцов след 
победата на деветосеп-
темврийското антифа-
шистко въстание през 

1944 г. Той изчезва от 
страната при неизвест-
ни обстоятелства. Всич-
ки опити на органите на 
вътрешните работи и на 
Държавна сигурност да 
бъде открит Серафим 
Цинцов и да бъде нака-
зан справедливо за под-
лото си предателство не 
се увенчават с успех.

 Едва в началото на 
ХХI век се разбра, че 
той бяга от нашата стра-
на след Девети септем-
ври 1944 г. и се укрива 
в Австралия. Там рабо-
ти до пенсионирането 
си на строителството 
на енергийната система 
„Снежни планини” заед-
но с още стотина бъл-
гарски мигранти. 

Учудващо е поведе-
нието на нашите ди-
пломатически предста-
вители в Австралия и на 
нашите разузнавателни 

служби да не могат да 
разберат и открият за 45 
години къде се укрива 
този предател и военен 
престъпник, който но-
си лична отговорност 
за злодейското убий-
ство на 16-те партиза-
ни антифашисти. Нео-
бясними са и действия-
та на демократична Ав-
стралия, която активно 
участва във Втората све-
товна война на страната 
на съюзниците против 
фашистка Германия, че 
е дала убежище и под-
слон на предател и во-
енен престъпник, на чи-
ято съвест тежат 16 чо-
вешки живота.

Серафим Цинцов 
умира преди няколко 
години далече от род и 
родина с позорното име 
предател и военен прес-
тъпник. 

На 25 юни 2019 г. се 

навършват 75 години 
от героичната смърт на 
16-те партизани в с. Йе-
ремия. 

Дано в навечерието 
на тази дата общински-
ят съвет на БСП в Бобов-
дол се погрижи за па-
метника на убитите в 
местността Разметани-
ца. Дано и общинският 
съвет на БСП в Дупни-
ца почисти гробовете на 
загиналите, погребани в 
Градската градина. 

Животът и делото на 
жестоко убитите 16 пар-
тизани са пример за все-
отдайност и пожертво-
вателност за делото на 
социализма в България. 
Нека потомците помнят 
подвига им и да знаят в 
името на какви идеали 
те са отдали живота си.

александър ТиМЕВ, 
с. горна козница, 

обл. кюстендил

Едно от най-масовите 
кланета над българския 
народ по време на осман-
ското владичество е Боя-
джишкото, известно още 
като „Кървавото хоро“. По 
жестокост то се нарежда на 
второ място веднага след 
Баташкото клане.

На 11 май 1876 г. селяни-

те от Бояджик се събират 
в църковния двор да отда-
дат сърдечните си почести 
пред ликовете на българ-
ските първоучители и рав-
ноапостоли светите братя 
Кирил и Методий. По вре-
ме на празника владеещият 
околните села Едем ага на-
пада селото със своите чер-
кези с цел издевателства и 
грабежи. За да се отбраня-
ват, селяните поставят въ-
оръжена стража в края на 
селото. Тогава докладват на 
Шефкет паша, който се на-
мира по това време  в Сли-
вен, че в Бояджик се готви 
бунт. И на 17 май 1876 г. той 
с един табор башибозуци 
отива в Бояджик и започва 
погром над селото. Голяма 
част от населението се ук-
рива в местната църква, 
но тя е обстрелвана със 
снаряди, което принужда-
ва укрилите се вътре да 
излязат. Започва зверско-
то им физическо изтреб-
ление. Убити са десетки 
мъже, жени и деца.

В съседното село Боляр-

ско са скрити около 50 де-
ца на възраст от 13 до 17 го-
дини, но голяма част са из-
дадени и отведени от тур-
ците в местността Рачер-
ски мост, след което, пре-
ди да ги убият, са накарани 
да играят хорото, останало 
в българската история като 
„Кървавото хоро“.

Паша-
та обя-
вява, че 
ако му 
изигра-
ят хуба-
во бъл-
г а р с к о 
хоро, ще 
ги поща-
ди. С на-
дежда да 
се спа-
сят, мла-

дите се съгласяват. Музика-
та засвирва и те заиграват 
тежко сватбено хоро. Със 
звуците на кавала започва 
и свистенето на ятаганите, 
децата едно по едно падат 
посечени.

Турците не позволяват 
на никого да напусне хоро-
то. Така последните е тряб-
вало да играят върху телата 
на своите братя, сестри или 
приятели… След това тур-
ските заптиета с пищов до-
убиват всеки от упор.

Цялото имущество на бо-
яджичани става плячка на 
башибозуците. Бояджиш-
кото клане е определено от 
историците като третото по 
броя на жертвите след Ба-
ташкото и Старозагорското 
и като второ по жестокост 
след Баташкото. В него за-
гиват 170 души мъже, жени 
и деца и 2-ма свещеници – 
Желязко Колев и Господин 
Иванов. Сред убитите е и 
дядото на Джон Атанасов. А 
баща му Иван по чудо оце-
лява в прегръдките му.

Цвета кирилОВа

При боевете във Врачан-
ския балкан с турската вой-
ска повечето от участниците 
в четата на Христо Ботев заги-
ват. Един от малкото оцелели 
е Никола Обретенов. 

Той е роден на 28 май 1849 
г. в Русе в семейството на за-
можния просветен българин 
Тихо Обретенов и прочута-
та Тонка Обретенова. Нико-
ла има още четирима братя и 
три сестри – всичките нераз-
ривно свързани с национал-
ноосвободителните борби на 
българския народ. През 1864 
г. завършва образованието си 
и през есента на същата го-
дина отива в Румъния, къде-
то заедно с баща си осно-
вават първото българско 
училище, просъществува-
ло до 1866 г. От ноември 
1867 г. е библиотекар и 
член на настоятелството 
на русенското читалище 
„Зора”, основано от Дра-
ган Цанков.

Читалището е една 
от тайните квартири на 
БРЦК. През 1871 г. Никола 
се включва в революцион-
ната борба като куриер меж-
ду България и БРЦК в Буку-
рещ. Същата година в дома 
на майка си Баба Тонка Ни-
кола Обретенов основава Ру-
сенския частен революцио-
нен комитет, в който члену-
ват Захари Стоянов, Иларион 
Драгостинов, Георги Иконо-
мов, Никола Табаков и други 
родолюбиви българи. От 29 
април до 4 май 1872 г. е деле-
гат на събранието в Букурещ, 
в което участват 25 предста-
вители на частните револю-
ционни комитети от България 
и Влашко. Там приемат новия 
устав на БРЦК, преизбират 
Любен Каравелов за предсе-
дател на комитета в Букурещ 
и упълномощават Васил Лев-
ски да образува Привремен-
но правителство в България.

През август 1875 г. Нико-
ла участва в заседанията на 
БРЦК, вече под председател-
ството на Христо Ботев. Взето 
е решение за въстание в Бъл-
гария около средата на сеп-
тември същата година. Стра-
ната е разделена на револю-
ционни окръзи, като за апос-
тол на Русенско-Шуменския, 
който включва Варна и Раз-
град, е избран Никола Обре-
тенов. Към средата на ноем-
ври 1875 г. е създаден и за-
почва своята дейност Гюр-

гевският революционен ко-
митет под председателство-
то на Стефан Стамболов. А Ни-
кола Обретенов става член на 
ръководството. В началото на 
1876 г. апостолите се отпра-
вят към определените им ре-
волюционни окръзи.

На 17 май 1876 г. Никола 
Обретенов с четата, водена от 
Христо Ботев, слиза от пара-
хода „Радецки” на козлодуй-
ския бряг, където четниците, 
целувайки родната земя, се 
заклеват пред знамето, изра-
ботено от сестра му Петрана 
Обретенова. Никола участва 
във всички битки на четата и 

е непосредствен свидетел на 
смъртта на Христо Ботев.

След един месец, изпълнен 
със сблъсъци, скитане и глад 
из неприветливата планина, 
Никола Обретенов заедно с 
други Ботеви четници е зало-
вен от турска потеря в Троян-
ския балкан.

Търновският съд ги осъж-
да на смърт. Присъдата не е 
подписана и осъдените са из-
пратени пред извънреден съд 
в Русе. Осъждат ги на смърт 
чрез обесване. Никола Обре-
тенов и Стоян Заимов са раз-
карвани из целия град с при-
съдата, окачена на шията им. 
По заповед на султана присъ-
дата е заменена с вечно зато-

чение в Мала Азия. По си-
лата на Санстефанския ми-
рен договор през 1878 г. 
Никола Обретенов е ос-
вободен и се завръща в 
България.

След Освобождени-
ето той активно участ-
ва в строителството на 
свободна България. Ста-
ва член на Либералната, а 

по-късно и на Народноли-
бералната партия, продъл-

жавайки сътрудничеството си 
със Стефан Стамболов. Назна-
чаван е за околийски управи-
тел на Тутракан, окръжен уп-
равител на Русе и Силистра. 
През 1907 г. е избран за на-
роден представител и кмет 
на Русе.

Обретенов е автор на мно-
го статии в периодичния пе-
чат и на книгата „Спомени за 
българските въстания”, изля-
зла след смъртта му под ре-
дакцията на академик Миха-
ил Арнаудов. 

Навършил 90-годишна въз-
раст, умира на 10 октомври 
1939 г. в Русе, няколко дни 
преди официалното честване 
на юбилея му от русенското 
гражданство.

Веселина иВаНОВа  

170 години от рождението на никола ОБретенОв

серафим Цинцов (в средата)
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срЯДа, 12 юНи
07:05 Страхотни изобретения, 

еп. 28
07:40 Страхотни изобретения, 

еп. 29
08:10 Загадки в музея, еп. 4
09:05 Египетски загадки, еп. 5
10:05 Египетски загадки, еп. 6
11:05 Египетски загадки, еп. 7
12:05 Египетски загадки, еп. 8
13:05 Най-големите измами в 

историята, еп. 3
14:00 Най-големите измами в 

историята, еп. 4
14:55 Парижки мистерии, еп. 3
15:30 Парижки мистерии, еп. 4
16:05 Смъртносно разузнаване, 

еп. 1
17:00 Смъртносно разузнаване, 

еп. 2
17:55 Смъртносно разузнаване, 

еп. 3
18:55 Нил: 5000 години история, 

еп. 1
19:50 Николай и Александра: 

Последните кралски особи 
на Русия, еп. 1

20:55 Николай и Александра: 
Последните кралски особи 
на Русия, еп. 2

22:00 Втората световна война - 
Битки за Европа, еп. 5

23:10 Личният живот на крал-
ските особи, еп. 3

00:05 Рим: Първата световна 
суперсила, еп. 3

01:05 Конспирация, еп. 1
02:00 Личният живот на крал-

ските особи, еп. 3
02:55 Забранена история, еп. 4
03:50 Рим: Първата световна 

суперсила, еп. 3
04:45 Най-големите измами в 

историята, еп. 2
05:45 Загадки в музея, еп. 1

ЧЕТВърТък, 13 юНи
07:15 Останки от войните, еп. 5
08:15 Останки от войните, еп. 6
09:15 Машините на войната, еп. 

4
10:15 Машините на войната, еп. 

5
11:20 Машините на войната, еп. 

6
12:25 История на оръжията, еп. 

4
13:30 История на оръжията, еп. 

5
14:40 История на оръжията, еп. 

6
15:45 Машини за убиване, еп. 4
16:45 Машини за убиване, еп. 5
17:50 Машини за убиване, еп. 6
19:00 Рим: Първата световна 

суперсила, еп. 3
19:55 Империята на Хитлер: пла-

нът за след войната, еп. 5
20:55 Втората световна война в 

цветове, еп. 13
22:00 Втората световна война - 

Битки за Европа, еп. 6
23:10 Личният живот на крал-

ските особи, еп. 4
00:05 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 6
01:10 Конспирация, еп. 2
02:05 Личният живот на крал-

ските особи, еп. 4

02:50 Забранена история, еп. 5
03:50 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 6
04:45 Най-големите измами в 

историята, еп. 3
ПЕТък, 14 юНи

06:00 Гении на древния свят, еп. 
3

07:10 Страхотни изобретения, 
еп. 7

07:40 Забранена история, еп. 3
08:25 Империя на царе: Русия 

по времето на династията 
Романови с Луси Уърсли, 
еп. 1

09:35 Империя на царе: Русия 
по времето на династията 
Романови с Луси Уърсли, 
еп. 2

10:45 Империя на царе: Русия 
по времето на династията 
Романови с Луси Уърсли, 
еп. 3

12:00 Шестте съпруги на Хенри 
VIII, еп. 4

13:00 Истинската война на тро-
нове, еп. 1

13:55 Истинската война на тро-
нове, еп. 2

14:45 Истинската война на тро-
нове, еп. 3

15:35 Истинската война на тро-
нове, еп. 4

16:30 Кралски братовчеди на 
война, еп. 1

17:40 Кралски братовчеди на 
война, еп. 2

18:50 В търсене на съкровището 
на нацистите, еп. 6

19:55 Империята на Хитлер: пла-
нът за след войната, еп. 6

20:55 Денят, когато..., еп. 1
22:00 Бойни полета, еп. 10
23:35 Личният живот на крал-

ските особи, еп. 5
00:30 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера, еп. 6
01:30 Конспирация, еп. 3
02:20 Личният живот на крал-

ските особи, еп. 5
03:05 Забранена история, еп. 6
04:00 Тридесетгодишната война 

- Желязната ера, еп. 6
05:05 Най-големите измами в 

историята, еп. 4
съБОТа, 15 юНи

06:00 Загадки в музея, еп. 3
07:10 Страхотни изобретения, 

еп. 8
07:40 Тайните на великите бри-

тански замъци, еп. 5
07:50 Забранена история, еп. 6
08:40 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 6
09:45 Бойни полета, еп. 1
11:00 Бойни полета, еп. 2
12:20 Бойни полета, еп. 3
13:25 Бойни полета, еп. 4
14:45 Бойни полета, еп. 5
16:40 Краят на империята, еп. 4
18:05 Свирепа Земя, еп. 1
19:05 Свирепа Земя, еп. 2
20:00 Нил: 5000 години история, 

еп. 1
21:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 7
22:00 Империя на царе: Русия 

по времето на династията 
Романови с Луси Уърсли, 
еп. 1

23:05 Приказки от кралската 
спалня

00:15 Убийци от древността, еп. 
3

01:10 Въоръжени мъже: Изку-
ството на войната, еп. 1

02:10 Мъртвият викинг, еп. 1
03:10 Тайната война, еп. 6
04:05 Забранена история, еп. 3
05:10 Загадки в музея, еп. 13
05:55 Загадки в музея, еп. 1 НЕ-

ДЕлЯ, 16 юНи
07:20 Американски принцеси за 

милиони долари, еп. 2
08:20 Свирепа Земя, еп. 1
09:15 Свирепа Земя, еп. 2
10:15 Прокълнати династии, еп. 

10
10:50 Конспирация, еп. 1
11:45 Конспирация, еп. 2
12:40 Невидимите градове на 

Италия, еп. 1
13:45 Невидимите градове на 

Италия, еп. 2
14:45 Невидимите градове на 

Италия, еп. 3
15:50 Смъртносно разузнаване, 

еп. 5
16:45 Престъпността през вой-

ната, еп. 6
17:40 Империята на Хитлер: пла-

нът за след войната, еп. 6
18:40 “Проект “”Нацизъм”””, еп. 6
19:45 Втората световна война в 

цветове, еп. 7
20:55 Тайните на египетските 

пирамиди, еп. 2
22:00 Нил: 5000 години история, 

еп. 2
22:45 Египетски загадки, еп. 7
23:55 Убийци от древността, еп. 

4
00:45 Въоръжени мъже: Изку-

ството на войната, еп. 2
01:40 Тайната война, еп. 7
02:45 Мъртвият викинг, еп. 2
03:35 Забранена история, еп. 4
04:35 Загадки в музея, еп. 2
05:25 Загадки в музея, еп. 3

ПОНЕДЕлНик, 17 юНи
06:20 Времето, което промени 

света, еп. 9
07:00 Страхотни изобретения, 

еп. 12
07:20 Загадки в музея, еп. 3
08:10 Свирепа Земя, еп. 1
09:10 Свирепа Земя, еп. 2
10:10 Машини за убиване, еп. 2
11:15 Машини за убиване, еп. 4
12:15 Машини за убиване, еп. 5
13:15 Машини за убиване, еп. 6
14:20 Скрити следи: Войната във 

Виетнам
15:25 Скрити следи: Ватерло
16:30 Скрити следи: Първата 

световна война (1914-1918 
г.)

17:35 Скрити следи: Планината 
на Хитлер

18:45 Тридесетгодишната война 
- Желязната ера, еп. 6

19:45 “Проект “”Нацизъм”””, еп. 1
20:50 Денят, когато..., еп. 2
22:00 Втората световна война - 

Битки за Европа, еп. 7
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 1
00:25 Разбойници, пирати и из-

мамници, еп. 3
01:35 Конспирация, еп. 4
02:30 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 1
03:35 Забранена история, еп. 1
04:20 Разбойници, пирати и из-

мамници, еп. 3
05:20 Най-големите измами в 

историята, еп. 5
ВТОрНик, 18 юНи

07:00 Страхотни изобретения, 
еп. 23

07:20 Забранена история, еп. 6
08:05 Митове и чудовища, еп. 2
09:00 Митове и чудовища, еп. 3
10:00 Първите хора, еп. 1
11:05 Първите хора, еп. 2
12:15 Първите хора, еп. 3
13:25 Краят на империята, еп. 1
14:25 Краят на империята, еп. 2
15:25 Митични зверове, еп. 10
16:25 Митични зверове, еп. 1
17:35 Митични зверове, еп. 2
18:35 Разбойници, пирати и из-

мамници, еп. 3
19:45 “Проект “”Нацизъм”””, еп. 2
20:50 Денят, когато..., еп. 3
22:00 Втората световна война - 

Битки за Европа, еп. 8
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 2
00:25 Нил: 5000 години история, 

еп. 2
01:05 Конспирация, еп. 5
01:55 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 2
03:00 Забранена история, еп. 2
03:55 Нил: 5000 години история, 

еп. 2
04:50 Най-големите измами в 

историята, еп. 6
05:45 История за две сестри, еп. 

1
срЯДа, 19 юНи

07:05 Забранена история, еп. 4
07:55 Загадки в музея, еп. 6
08:50 Загадки в музея, еп. 7
09:40 Загадки в музея, еп. 8
10:35 Приказки от кралската 

спалня
11:40 Приказки от кралския гар-

дероб
12:50 Най-големите измами в 

историята, еп. 5
13:45 Най-големите измами в 

историята, еп. 6
14:40 Парижки мистерии, еп. 5
15:15 Парижки мистерии, еп. 6
15:55 Смъртносно разузнаване, 

еп. 4
16:50 Смъртносно разузнаване, 

еп. 5
17:50 Смъртносно разузнаване, 

еп. 6
18:45 Нил: 5000 години история, 

еп. 2
19:45 “Проект “”Нацизъм”””, еп. 3
20:50 Денят, когато..., еп. 4
22:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 3
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 3
00:15 Рим: Първата световна 

суперсила, еп. 4
01:00 Конспирация, еп. 6
02:00 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 3
03:00 Забранена история, еп. 3
03:55 Рим: Първата световна 

суперсила, еп. 4
04:55 Най-големите измами в 

историята, еп. 1
05:50 Загадки в музея, еп. 6

ЧЕТВърТък, 20 юНи
07:05 Забранена история, еп. 3
08:10 Останки от войните, еп. 2
09:05 Бойни кораби, еп. 1
10:05 Бойни кораби, еп. 2
11:05 Бойни кораби, еп. 3
12:05 Бойни кораби, еп. 4
13:00 История на оръжията, еп. 

6
14:00 История на оръжията, еп. 

7
15:05 История на оръжията, еп. 

8
16:10 Ловецът на оръжия, еп. 5
17:05 Ловецът на оръжия, еп. 2
18:00 Ловецът на оръжия, еп. 3
18:55 Рим: Първата световна 

суперсила, еп. 4
19:50 “Проект “”Нацизъм”””, еп. 4
20:55 Машините на войната, еп. 

1
22:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 4
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 4
00:20 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 7
01:20 Конспирация, еп. 7
02:15 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 4
03:20 Забранена история, еп. 4
04:15 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 7
05:45 Истинският Юлий Цезар

ПЕТък, 21 юНи
06:30 Страхотни изобретения, 

еп. 7
07:05 Страхотни изобретения, 

еп. 11
07:40 Страхотни изобретения, 

еп. 11
08:10 Келтите: кръв, желязо и 

жертвоприношения, еп. 1
09:20 Келтите: кръв, желязо и 

жертвоприношения, еп. 2
10:30 Келтите: кръв, желязо и 

жертвоприношения, еп. 3
11:40 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
12:40 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
13:30 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 3
14:25 Как климатът определя 

облика на историята, еп. 1
15:30 Как Пътят на коприната 

създаде света, еп. 1
16:35 Как Пътят на коприната 

създаде света, еп. 3
17:45 Как Пътят на коприната 

създаде света, еп. 2
18:50 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 7
19:50 “Проект “”Нацизъм”””, еп. 5
21:00 Машините на войната, еп. 

2
22:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 5
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 5
00:15 Как Пътят на коприната 

създаде света, еп. 1
01:20 Конспирация, еп. 8
02:15 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 5
03:25 Забранена история, еп. 5
04:20 Най-големите измами в 

историята, еп. 3
05:15 Леден мост

съБОТа, 22 юНи
06:20 Страхотни изобретения, 

еп. 17
07:10 Страхотни изобретения, 

еп. 7
07:35 Тайните на великите бри-

тански замъци, еп. 5
08:25 Тайните на великите бри-

тански замъци, еп. 6
09:20 Руската революция
10:20 В търсене на съкровището 

на нацистите, еп. 7
11:25 Бойни полета, еп. 6
12:40 Бойни полета, еп. 7
13:45 Бойни полета, еп. 8
14:55 Бойни полета, еп. 9
16:20 Бойни полета, еп. 10
18:05 Вулканични одисеи, еп. 3
19:05 Вулканични одисеи, еп. 4
20:05 Нил: 5000 години история, 

еп. 2
21:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 8
22:00 Империя на царе: Русия 

по времето на династията 
Романови с Луси Уърсли, 
еп. 2

23:10 Приказки от кралския гар-
дероб

00:10 Убийци от древността, еп. 
5

01:05 Въоръжени мъже: Изку-
ството на войната, еп. 2

02:00 Тайната война, еп. 8
03:00 Загадки в музея, еп. 4
04:00 География на убийствата, 

еп. 1
04:50 Загадки в музея, еп. 1
05:50 Загадки в музея, еп. 2

НЕДЕлЯ, 23 юНи
07:00 Страхотни изобретения, 

еп. 3
07:30 Страхотни изобретения, 

еп. 14
08:00 Американски принцеси за 

милиони долари, еп. 3
09:00 Опасна Земя, еп. 1
10:00 Опасна Земя, еп. 2
11:00 Мистерията на катакомби-

те
12:05 Прокълнати династии, еп. 

11
12:40 Прокълнати династии, еп. 

12
13:10 Прокълнати династии, еп. 

13
13:40 Конспирация, еп. 3
14:35 Конспирация, еп. 4
15:30 Конспирация, еп. 5
16:25 Смъртносно разузнаване, 

еп. 6
17:20 Повратна точка, еп. 1
17:55 Повратна точка, еп. 2
18:35 Денят, когато..., еп. 1
19:40 Втората световна война в 

цветове, еп. 8
20:55 Тайните на египетските 

пирамиди, еп. 1
22:00 Нил: 5000 години история, 

еп. 3
22:45 Египетски загадки, еп. 8
00:00 Убийци от древността, еп. 

6
00:50 Тайната война, еп. 9
01:55 Забранена история, еп. 6
02:55 Загадки в музея, еп. 6
03:55 География на убийствата, 

еп. 2
04:50 Загадки в музея, еп. 3
05:45 Загадки в музея, еп. 4

ПОНЕДЕлНик, 24 юНи
07:00 Страхотни изобретения, 

еп. 18
07:25 Бойни кораби, еп. 2
08:20 Бойни кораби, еп. 3
09:20 Бойни кораби, еп. 4
10:15 Първата световна война в 

числа, еп. 1
11:15 Първата световна война в 

числа, еп. 2
12:15 Първата световна война в 

числа, еп. 3
13:15 Първата световна война в 

числа, еп. 4
14:15 Първата световна война в 

числа, еп. 5
15:15 Първата световна война в 

числа, еп. 6
16:15 100 дни до победата, еп. 1
17:25 100 дни до победата, еп. 2
18:40 Как Пътят на коприната 

създаде света, еп. 1
19:45 “Проект “”Нацизъм”””, еп. 6
20:50 Машините на войната, еп. 

3
22:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 6
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 6
00:20 Приказки от кралската 

спалня
01:20 Конспирация, еп. 9
02:10 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 6
03:20 Забранена история, еп. 6
04:15 Приказки от кралската 

спалня
ВТОрНик, 25 юНи

06:00 Тайните на китайските 
колесници

06:20 Страхотни изобретения, 
еп. 25

07:00 Страхотни изобретения, 
еп. 20

07:30 Митове и чудовища, еп. 4
08:30 Митове и чудовища, еп. 5
09:25 Митове и чудовища, еп. 6
10:15 Първите хора, еп. 3
11:30 Първите хора, еп. 4
12:35 Първите хора, еп. 5
13:40 Краят на империята, еп. 3
14:40 Краят на империята, еп. 4
15:40 Нил: 5000 години история, 

еп. 1
16:45 Нил: 5000 години история, 

еп. 2
17:40 Нил: 5000 години история, 

еп. 3
18:45 Приказки от кралската 

спалня
19:50 Тайната война, еп. 1
20:55 Машините на войната, еп. 

4
22:00 Втората световна война в 

цветове, еп. 7
23:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 1
00:15 Нил: 5000 години история, 

еп. 3
01:10 Конспирация, еп. 10
02:05 Личният живот на истори-

ческите личности, еп. 1
03:20 Забранена история, еп. 1
04:10 Нил: 5000 години история, 

еп. 3
05:45 Гении на древния свят, еп. 

1

виасат Хистори

срЯДа, 12 юНи
05:50 „Драга фамилия”
06:50 „Уокър” 
07:50 „Снайперисти” 
09:10 „Мъже на работa” 
10:00 „Последен изход” – сери-

ал 
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър”
14:00 „Снайперисти”
15:00 „Последен изход” – сери-

ал
16:00 „Мъже на работa”, 2 епи-

зода
17:00 „Мъртъв и половина” – 

криминален екшън с уч. 
на Стивън Сегал, Морис 
Честнът, Я Рул, Ниа Пи-
плес, Къръпт, Тони Плана 
и др. 

19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Превратът” – трилър с 

уч. на Оуен Уилсън, Лейк 
Бел, Пиърс Броснан, 
Стерлинг Джеринс, Спен-
сър Гарет, Клеър Джар и 
др.  

00:10 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:00 Еротичен телепазар
04:00 „Национална лотария” 

ЧЕТВърТък,  13 юНи
05:50 „Драга фамилия”
06:50 „Уокър” 
07:50 „Снайперисти” 
09:10 „Мъже на работa” 
10:00 „Последен изход” – сери-

ал 
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър”
14:00 „Снайперисти”
15:00 „Последен изход” – сери-

ал
16:00 „Мъже на работa”, 2 епи-

зода
17:00 „Операция „Възмездие” 

– екшън с уч. на Марк 
Дакаскос, Трийт Уилямс,  
София Пърнас, Джо Суба,  
Били Кембъл, Роналд 
Азинас и др.

19:00 „В.И.П”

20:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис”

21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Джон Картър: Между 

два свята” – екшън-фан-
тастика с уч. на Тейлър 
Кич, Лин Колинс, Саман-
та Мортън, Уилям Дефо, 
Томас Хейдън Чърч, 
Марк Стронг, Чаран 
Хиндс, Доминик Уест и 
др.

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:30 Еротичен телепазар
ПЕТък, 14 юНи

05:50 „Драга фамилия”
06:50 „Уокър” 
07:50 „Снайперисти” 
09:10 „Мъже на работa” 
10:00 „Последен изход” – сери-

ал 
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър”
14:00 „Снайперисти”
15:00 „Последен изход” – сери-

ал
16:00 „Мъже на работa”, 2 епи-

зода
16:50 „Превратът” – трилър с 

уч. на Оуен Уилсън, Лейк 
Бел, Пиърс Броснан, 
Стерлинг Джеринс, Спен-
сър Гарет, Клеър Джар и 
др. 

19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Войната е опиат” – три-

лър с уч. на Джеръми 
Ренър, Антъни Маки, 
Брайън Джерати, Гай Пи-
ърс, Ралф Файнс, Дейвид 
Морз, Еванджелин Лили, 
Кристиан Камарко и др.

00:30 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:30 „Фрактура” – предаване 
за рок музика  

04:00 Еротичен телепазар
съБОТа, 15 юНи

06:00 „Мускетарите”, 2 епизода
08:40 „Полицаите от Чикаго”
10:00 „Комисар Рекс”0
11:00 „Хатфийлд и МакКой” 

– исторически с уч. на 

Кевин Костнър, Бил Па-
кстън, Том Беринджър, 
Пауърс Бут, Джена 
Малоун, Андрю Хауърд, 
Линдзи Пулсифър, Ноел 
Фишер и др., II част

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи” – сери-

ал, сезон 6
15:30 „Операция „Възмездие” 

– екшън с уч. на Марк 
Дакаскос, Трийт Уилямс,  
София Пърнас, Джо Суба,  
Били Кембъл, Роналд 
Азинас и др. 

17:20 „Джон Картър: Между 
два свята” – екшън-фан-
тастика с уч. на Тейлър 
Кич, Лин Колинс, Саман-
та Мортън, Уилям Дефо, 
Томас Хейдън Чърч, 
Марк Стронг, Чаран 
Хиндс, Доминик Уест и 
др. 

20:00 „Карате кид 2” – екшън 
с уч. на Ралф Мачио, Пат 
Морита, Мартин Ков, Пат 
Е.Джонсън, Дани Камеко-
на и др.

22:20 „Истинско престъпле-
ние” – криминална 
драма с уч. на Клинт 
Истууд, Джеймс Уудс, 
Исая Уошингтън, Денис 
Лиъри, Лисагай Хамил-
тън, Даян Венора и др.

01:00 Еротичен телепазар
НЕДЕлЯ, 16 юНи

06:10 „Мускетарите”, 2 епизода
08:45 „Комисар Рекс”0, 2 епи-

зода
11:00 „Отряд на честта” – вое-

нен филм с уч. Люк Глос, 
Долф Лундгрен, Мики 
Рурк, Стивън Люк, Чък 
Лидъл, Ноа Сеган, Райън 
Кел и др.

13:00 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Щурите съседи” – сери-
ал, сезон 6

15:00 „Теория за големия 
взрив” – сериал, сезон 9

15:30  „Карате кид 2” – екшън 
с уч. на Ралф Мачио, Пат 
Морита, Мартин Ков, Пат 
Е.Джонсън, Дани Камеко-
на и др. 

17:50 „Тежка кавалерия” – ек-

шън с уч. на  Жан-Клод 
Ван Дам, Вивика А. Фокс, 
Раз Адоти, Вив Лийкок и 
др.

20:00 „Бунт” – екшън с уч. на 
Долф Лундгрен, Матю 
Рийз, Даниел Чакран, 
Чък Лидел, Майкъл 
Флин, Рени Греймс, 
Мелъни Стоун и др.

22:00 „Атака срещу Еър Форс 
Едно” – екшън с уч. на 
Джеръми Систо, Кас 
Анвар, Емили дьо Равин, 
Кен Дукен, Рупърт Грейвс 
и др., I част

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика 

02:20 Еротичен телепазар

ПОНЕДЕлНик, 17 юНи
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър” 
07:50 „Снайперисти“ 
09:10 „Мъже на работa” 
10:00 „Последен изход” – сери-

ал 
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър“
14:00 „Снайперисти“
15:00 „Последен изход” – сери-

ал
16:00 „Мъже на работa”, 2 епи-

зода
16:50 „Отвлечен” – екшън-

трилър с уч. на Тейлър 
Лаутнър, Алфред Моли-
на, Мария Бело, Сигорни 
Уивър, Джейсън Айзъкс, 
Дензъл Уитакър, Анто-
ник Смит, Лили Колинс и 
др. 

19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Чужденецът” – екшън с 

уч. на Стивън Сегал, Хари 
ван Горкъм, Джефри Пи-
ърс, Ана-Луис Плоуман, 
Макс Райън, Шърман 
Огъстъс и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:00 Еротичен телепазар
04:00 „Национална лотария” 

ВТОрНик, 18 юНи
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър” 
07:50 „Снайперисти“ 
09:10 „Мъже на работa” 
10:00 „Последен изход” – сери-

ал 
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър“
14:00 „Снайперисти“ 
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Мъже на работa”, 2 епи-

зода
17:00 „Бунт” – екшън с уч. на 

Долф Лундгрен, Матю 
Рийз, Даниел Чакран, 
Чък Лидел, Майкъл 
Флин, Рени Греймс, 
Мелъни Стоун и др. 

19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Икарус“ – екшън с 

уч. на Долф Лундгрен, 
Стефани фон Пфетен, 
Саманта Ферис, Дейвид 
Люис, Линдзи Максуел, 
Джон Тенч, Бо Свенсон, 
Кейтлин Маджър, Моник 
Гандертън и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:00 Еротичен телепазар
срЯДа, 19 юНи

05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър” 
07:50 „Снайперисти“ 
09:10 „Мъже на работa” 
10:00 „Морски тюлени“ 
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър”
14:00 „Снайперисти“ 
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Мъже на работa”, 2 епи-

зода
16:45 „Тежка кавалерия” – ек-

шън с уч. на Жан-Клод 
Ван Дам, Вивика А. Фокс, 
Раз Адоти, Вив Лийкок и 
др.

19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Хавай 5-0”
22:00 „Единакът“ – кримина-

лен екшън с уч. на Джет 

Ли, Джейсън Стейтъм, 
Джон Лон, Девън Аоки, 
Луис Гузман, Надин Ве-
ласкес и др.  

00:10 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:10 Еротичен телепазар
04:00 „Национална лотария” 

ЧЕТВърТък, 20 юНи
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър” 
07:50 „Снайперисти“ 
09:10 „Мъже на работa” 
10:00 „Морски тюлени“ 
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Хавай 5-0” 
13:00 „Уокър“
14:00 „Снайперисти“ 
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Мъже на работa”, 2 епи-

зода
17:00 „Истинско престъпле-

ние”
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Транспортер” 
22:00 „Билет за отвъдното” 
00:10 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис” 
01:00 Еротичен телепазар

ПЕТък, 21 юНи
05:50 „Драга фамилия“
06:50 „Уокър” 
07:50 „Снайперисти“ 
09:10 „Мъже на работa” 
10:00 „Морски тюлени“ 
11:00 „В.И.П” 
12:00 „Транспортер” 
13:00 „Уокър“
14:00 „Снайперисти“ 
15:00 „Морски тюлени“
16:00 „Мъже на работa”, 2 епи-

зода
17:00 „Пастирът” 
19:00 „В.И.П”
20:00 „Военни престъпления: 

Лос Анджелис”
21:00 „Транспортер” 
22:00 „Дънди крокодила” –  

приключенска комедия 
с уч. на Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Май-
лон, Марк Блум и др.

00:00 „Военни престъпления: 
Лос Анджелис” 

01:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика  

03:00 Еротичен телепазар
съБОТа, 22 юНи

06:10 „Мускетарите”, 2 епизода
08:45 „Комисар Рекс“0, 2 епи-

зода
11:00 „Хатфийлд и МакКой” 

– исторически с уч. на 
Кевин Костнър, Бил Па-
кстън, Том Беринджър, 
Пауърс Бут, Джена 
Малоун, Андрю Хауърд, 
Линдзи Пулсифър, Ноел 
Фишер и др., III част

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Щурите съседи” – сери-

ал, сезон 6
15:00 „Внезапна смърт”
17:30 „Мисия: Ноември”
20:00 „Карате кид 3”

НЕДЕлЯ, 23 юНи
06:10 „Мускетарите”, 2 епизода
08:45 „Комисар Рекс“0, 2 епи-

зода
11:00 „Атака срещу Еър Форс 

Едно” – екшън с уч. на 
Джеръми Систо, Кас 
Анвар, Емили дьо Равин, 
Кен Дукен, Рупърт Грейвс 
и др., I част

13:00 „Без багаж” 
13:30 „Пастирът” – екшън с уч. 

на Жан Клод Ван Дам, 
Скот Адкинс, Стивън 
Лорд, Гари Макдоналд, 
Натали Роб, Майлс Ан-
дерсън и др. 

15:30 „Карате кид 3” – екшън с 
уч. Ралф Мачио, Пат Мо-
рита, Мартин Ков, Робин 
Лайвли, Шон Кенън, 
Томас Йън Грифин, Ранди 
Хелън и др. 

18:00 „Дънди крокодила”
20:00 „Без устав” – криминален 

екшън с уч. на Чарли 
Шийн, Мартин Шийн, Пол 
Глийсън, Марк Дакаскос, 
Рон Масак, Джо Ландо и 
др.

22:00 „Атака срещу Еър Форс 
Едно” – екшън с уч. на 
Джеръми Систо, Кас 
Анвар, Емили дьо Ра-
вин, Кен Дукен,  Рупърт 
Грейвс и др., II част

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:15 Еротичен телепазар
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12 юНи, срЯДа
06:30 България сутрин
09:00 Характери 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая – ис-

торически сериал
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село – ис-

торически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова

20:30 Живот в лъжа – сериал, 
политическа драма

21:30 Новините ON AIR 
22:15 Сила 
23:15 Ликвидация 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно
01:30 Операция: История /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова /п./   

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A 

13 юНи, ЧЕТВърТък
06:30 България сутрин
09:00 Характери 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая – ис-

торически сериал
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село – ис-

торически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова

20:30 Живот в лъжа – сериал, 
политическа драма

21:30 Новините ON AIR
22:15 Сила 
23:15 Ликвидация 
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./

03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова /п./   

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1

14 юНи, ПЕТък
06:30 България сутрин
09:00 Характери 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая – ис-

торически сериал
14:30 Операция: История /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село – ис-

торически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова

20:30 Живот в лъжа – сериал, 
политическа драма

21:30 Новините ON AIR 
22:15 Вътрешно разследване 
23:15 Хотел „Русия“ л
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно
01:30 Q&A 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова /п./   

05:30 Новините ON AIR /п./
15 юНи, съБОТа

06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История /п./
09:00 Удивителният свят на 

гравитацията – филм
10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Скритата Италия - филм 
11:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката  /п./
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 1
18:30 Новините ON AIR
19:00 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева
19:30 Опорни хора – изпове-

дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Хрътката 
21:30 1864
22:30 Доктор Живаго – истори-

ческа драма, сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Характери /п./
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./

16 юНи, НЕДЕлЯ
06:00 VIB
06:30 Характери 
07:00 Q&A 
08:00 Брюксел 1
09:00 Удивителният свят на 

гравитацията – филм
10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Скритата Италия - филм 
11:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката  /п./
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
15:00 VIB 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела 
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR 18:30 

Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове
19:30 Жертвата
20:30 Хрътката 
21:30 1864
22:30 Госпожица Юлия – дра-

ма, романтичен, Норве-
гия/Великобритания/
Франция/Ирландия, 2014 
г.; режисьор: Лив Улман; 
в ролите: Колин Фарел, 
Джесика Частейн, Саман-
та Мортън и др.

00:50 DW Кино 
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

17 юНи, ПОНЕДЕлНик
06:30 България сутрин
09:00 Характери 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая – ис-

торически сериал
14:30 Брюксел 1
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село – ис-

торически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова

20:30 Роден със сребърна лъ-
жичка 

21:30 Новините ON AIR
22:15 Вътрешно разследване 
23:15 Хотел „Русия“ л
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно
01:30 Опорни хора
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова /п./   

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Видимо и невидимо

18 юНи, ВТОрНик
06:30 България сутрин
09:00 Характери 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Сърцето на самурая – ис-

торически сериал
14:30 Q&A 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село – ис-

торически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова

20:30 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Сила 
23:15 Хотел „Русия“ л
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно
01:30 Брюксел 1 
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова /п./   

05:00 Новините ON AIR /п./ 

05:30 Опорни хора

19 юНи, срЯДа
06:30 България сутрин
09:00 Характери 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът – исто-

рически сериал
14:30 Видимо и невидимо
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село – ис-

торически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова

20:30 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Сила 
23:15 Хотел „Русия“ л
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно
01:30 Операция: История /п./
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова /п./   

05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A 

20 юНи, ЧЕТВърТък
06:30 България сутрин
09:00 Характери 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът – исто-

рически сериал
14:30 Опорни хора
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село – ис-

торически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова

20:30 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR
22:15 Сила 
23:15 Хотел „Русия“ л
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно
01:30 Видимо и невидимо
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:10 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 

Ангелова /п./   
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Брюксел 1

21 юНи, ПЕТък
06:30 България сутрин
09:00 Характери 
09:30 Ези-тура
10:30 Изгряващо слънце 
11:30 Да нарисуваш престъ-

пление
12:30 Новините ON AIR
13:15 Канбе стратегът – исто-

рически сериал
14:30 Операция: История /п./
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отгоре – филм
16:30 Едно френско село – ис-

торически сериал
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно 
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова

20:30 Криза - поредна
21:30 Новините ON AIR 
22:15 Вътрешно разследване 
23:15 Хотел „Русия“ л
00:10 Новините ON AIR /п./
00:55 Директно
01:30 Q&A 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 България сутрин /п./
04:30 Денят ON AIR - новините 

с коментар с Ганиела 
Ангелова /п./   

05:30 Новините ON AIR /п./

22 юНи, съБОТа
06:00 Опорни хора
07:00 Видимо и невидимо
08:00 Операция: История /п./
09:00 Енигмата Юпитер – филм
10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Скритата Италия - филм 
11:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката  /п./
14:15 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове /п./
15:00 Характери – неизвестни-

те изповеди на известни-
те, автор: Биляна Митева

15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу с Александър 

Богоявленски 
16:30 Q&A – отговори на ва-

жните въпроси от поли-
тиката с Клара Маринова

17:30 Брюксел 118:30 Нови-
ните ON AIR

19:00 Историите ON AIR с Миг-
лена Георгиева

19:30 Опорни хора – изпове-
дите на значимите за 
обществото пред Гани-
ела Ангелова

20:30 Превозвачът 
21:30 1864
22:30 Влюбените
00:50 DW Кино  
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Видимо и невидимо
05:30 Новините ON AIR /п./

23 юНи, НЕДЕлЯ
06:00 VIB
06:30 Характери 
07:00 Q&A 
08:00 Брюксел 1
09:00 Пътешествието на Кюри-

осити – филм
10:00 Светът отгоре – филм 
10:30 Скритата Италия - филм 
11:00 Мултимедия – лайфстайл 

предаване с Даниел Нен-
чев

12:30 Новините ON AIR
13:15 Хрътката  /п./
14:15 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
15:00 VIB 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела 
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR 18:30 

Новините ON AIR
19:00 Boec.BG – предаване за 

бойни спортове
19:30 Пансионът 
20:30 Превозвачът 
21:30 1864
22:30 Два дни, една нощ – дра-

ма, Белгия/Франция/Ита-
лия, 2014 г.; режисьор: 
Жан-Пиер Дарден, Люк 
Дарден; в ролите: Ма-
рион Котиар, Фарбицио 
Ронджионе, Катрин Сале 
и др.

00:30 Новините ON AIR /п./
01:00 Мултимедия 
02:30 Новините ON AIR /п./
03:00 Видимо и невидимо
04:00 Новините ON AIR /п./
04:30 Историите ON AIR с Миг-

лена Георгиева /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Операция: История 

-  предаване с Росен 
Петров /п./

он еър

Фокс

срЯДа, 12 юНи
06:00  Сирени
06:25  Психаротерапия
06:45  Психаротерапия
07:10  Касъл
08:00  Касъл
08:55  Под наблюдение
09:50  Семейство Симпсън
10:15  Семейство Симпсън
10:45  Хавай 5-0   
11:40  Хавай 5-0   
12:35  Доказано невинни
13:30  911
14:25  От местопрестъпление-

то: Маями
15:20  Касъл
16:15  Касъл
17:10  Под наблюдение
18:05  Семейство Симпсън
18:35  Семейство Симпсън
19:00  Психаротерапия
19:30  Психаротерапия
20:00  Хавай 5-0   
21:00  Хавай 5-0   
22:00  Доказано невинни
22:55  911
23:50  От местопрестъпление-

то: Маями
00:50  Семейство Симпсън
01:15  Семейство Симпсън
01:45  Хавай 5-0   
02:30  Хавай 5-0   
03:20  Живите мъртви
04:25  Куантико
05:10  Под наблюдение

ЧЕТВърТък, 13 юНи
06:00  Сирени
06:25  Психаротерапия
06:45  Психаротерапия
07:10  Касъл
08:00  Касъл
08:55  Под наблюдение
09:50  Семейство Симпсън
10:15  Семейство Симпсън
10:45  Хавай 5-0   
11:40  Хавай 5-0   
12:35  Доказано невинни
13:30  911
14:25  От местопрестъпление-

то: Маями
15:20  Касъл
16:15  Касъл
17:10  Под наблюдение
18:05  Семейство Симпсън
18:35  Семейство Симпсън
19:00  Психаротерапия
19:30  Психаротерапия
20:00  Хавай 5-0   
21:00  Хавай 5-0   
22:00  Не си мой тип
22:30  Не си мой тип
23:00  911
23:50  От местопрестъпление-

то: Маями
00:50  Семейство Симпсън
01:15  Семейство Симпсън
01:45  Хавай 5-0   
02:30  Хавай 5-0   

03:20  Живите мъртви
04:05  Куантико
04:50  Семейство Симпсън
05:10  Под наблюдение

ПЕТък, 14 юНи
06:00  Сирени
06:25  Психаротерапия
06:45  Психаротерапия
07:10  Касъл
08:00  Касъл
08:55  Под наблюдение
09:50  Семейство Симпсън
10:15  Семейство Симпсън
10:45  Хавай 5-0   
11:40  Хавай 5-0   
12:35  Ловец на мисли
13:30  911
14:25  От местопрестъпление-

то: Маями
15:20  Касъл
16:15  Касъл
17:10  Под наблюдение
18:05  Семейство Симпсън
18:35  Семейство Симпсън
19:00  Психаротерапия
19:30  Психаротерапия
20:00  Хавай 5-0   
21:00  Хавай 5-0   
22:00  Лий Даниелс: стар
22:55  911
23:50  От местопрестъпление-

то: Маями
00:50  Семейство Симпсън
01:15  Семейство Симпсън
01:45  Хавай 5-0   
02:30  Хавай 5-0   
03:20  Живите мъртви
04:05  Куантико
04:50  Семейство Симпсън
05:10  Под наблюдение

съБОТа, 15 юНи
06:00  От местопрестъпление-

то: Маями
06:40  Касъл
07:30  Касъл
08:2 5  Кости
09:15  Кости
10:10  Кости
11:05  911
12:05  911
13:00  От местопрестъпление-

то: Маями
13:55  Психаротерапия
14:25  Господар и командир
17:10  Семейство Симпсън
17:40  Кости
18:35  Кости
19:35  Хвани се на работа
21:25  Семейство Симпсън
21:55  Не си мой тип
22:30  Не си мой тип
23:00  Доказано невинни
23:55  Дълбоката държава
00:50  Мъж търси жена
01:20  Мъж търси жена
01:50  Високо напрежение
02:35  Американците
03:25  Американците
04:15  Семейство Симпсън
04:35  Кости

05:15  Кости
НЕДЕлЯ, 16 юНи

06:00  От местопрестъпление-
то: Маями

06:40  Касъл
07:30  Касъл
08:25  Кости
09:20  Кости
10:10  Кости
11:05  911
12:05  911
13:00  От местопрестъпление-

то: Маями
13:55  Психаротерапия
14:25  Хвани се на работа
16:10  Семейство Симпсън
16:45  Кости
17:40  Кости
18:35  Кости
19:30  Преводачката
22:05  Доказано невинни
23:00  Дълбоката държава
23:55  Лий Даниелс: стар
00:50  Мъж търси жена
01:20  Мъж търси жена
01:50  11.22.63
02:35  Американците
03:25  Американците
04:15  Семейство Симпсън
04:35  Кости
05:15  Кости

ПОНЕДЕлНик, 17 юНи
06:00  Сирени
06:25  Психаротерапия
06:45  Психаротерапия
07:10  Касъл
08:00  Касъл
08:55  Под наблюдение
09:50  Семейство Симпсън
10:15  Семейство Симпсън
10:45  Хавай 5-0   
11:40  Хавай 5-0   
12:35  Лий Даниелс: стар
13:30  911
14:25  От местопрестъпление-

то: Маями
15:20  Макгайвър
16:15  Скорпион
17:10  Под наблюдение
18:05  Семейство Симпсън
18:35  Семейство Симпсън
19:00  Психаротерапия
19:30  Психаротерапия
20:00  Хавай 5-0   
21:00  Хавай 5-0   
22:00  Дълбоката държава
22:55  911
23:50  От местопрестъпление-

то: Маями
00:50  Семейство Симпсън
01:15  Семейство Симпсън
01:45  Хавай 5-0   
02:30  Хавай 5-0   
03:20  Живите мъртви
04:05  Ловец на мисли
04:50  Семейство Симпсън
05:10  Под наблюдение

ВТОрНик, 18 юНи
06:00  Мелачката
06:25  Психаротерапия
06:45  Психаротерапия
07:10  Макгайвър
08:00  Скорпион
08:55  Под наблюдение
09:50  Семейство Симпсън
10:15  Семейство Симпсън
10:45  Хавай 5-0   
11:40  Хавай 5-0   
12:35  Дълбоката държава
13:30  911
14:25  От местопрестъпление-

то: Маями
15:20  Макгайвър
16:15  Скорпион
17:10  Под наблюдение
18:05  Семейство Симпсън
18:35  Семейство Симпсън
19:00  Психаротерапия
19:30  Психаротерапия
20:00  Хавай 5-0   
21:00  Хавай 5-0   
22:00  Доказано невинни
22:55  911
23:50  От местопрестъпление-

то: Маями
00:50  Семейство Симпсън
01:15  Семейство Симпсън
01:45  Хавай 5-0   
02:30  Хавай 5-0   
03:20  Живите мъртви
04:05  Ловец на мисли
04:50  Семейство Симпсън
05:10  Под наблюдение

срЯДа, 19 юНи
06:00  Мелачката
06:25  Психаротерапия
06:45  Психаротерапия
07:10  Макгайвър
08:00  Скорпион
08:55  Под наблюдение
09:50  Семейство Симпсън
10:15  Семейство Симпсън
10:45  Хавай 5-0   
11:40  Хавай 5-0   
12:35  Доказано невинни
13:30  911
14:25  От местопрестъпление-

то: Маями
15:20  Макгайвър
16:15  Скорпион
17:10  Под наблюдение
18:05  Семейство Симпсън
18:35  Семейство Симпсън
19:00  Психаротерапия
19:30  Психаротерапия
20:00  Хавай 5-0   
21:00  Хавай 5-0   
22:00  Доказано невинни
22:55  911
23:50  От местопрестъпление-

то: Маями
00:50  Семейство Симпсън
01:15  Семейство Симпсън
01:45  Хавай 5-0   
02:30  Хавай 5-0   
03:20  Живите мъртви
04:05  Ловец на мисли

04:50  Семейство Симпсън
05:10  Под наблюдение

ЧЕТВърТък, 20 юНи
06:00  Мелачката
06:25  Психаротерапия
06:45  Психаротерапия
07:10  Макгайвър
08:00  Скорпион
08:55  Под наблюдение
09:50  Семейство Симпсън
10:15  Семейство Симпсън
10:45  Хавай 5-0   
11:40  Хавай 5-0   
12:35  Доказано невинни
13:30  Кости
14:25  От местопрестъпление-

то: Маями
15:20  Макгайвър
16:15  Скорпион
17:10  Под наблюдение
18:05  Семейство Симпсън
18:35  Семейство Симпсън
19:00  Психаротерапия
19:30  Последният мъж на све-

та
20:00  Хавай 5-0   
21:00  Хавай 5-0   
22:00  Не си мой тип
22:30  Не си мой тип
23:00  911
23:50  От местопрестъпление-

то: Маями
00:50  Семейство Симпсън
01:15  Семейство Симпсън
01:45  Хавай 5-0   
02:30  Хавай 5-0   
03:20  Живите мъртви
04:05  Ловец на мисли
04:50  Семейство Симпсън
05:15  Под наблюдение

ПЕТък, 21 юНи
06:00  Мелачката
06:25  Психаротерапия
06:45  Последният мъж на све-

та
07:10  Макгайвър
08:00  Скорпион
08:55  Под наблюдение
09:50  Семейство Симпсън
10:15  Семейство Симпсън
10:45  Хавай 5-0   
11:40  Хавай 5-0   
12:35  Ловец на мисли
13:30  911
14:25  От местопрестъпление-

то: Маями
15:20  Макгайвър
16:15  Скорпион
17:10  Под наблюдение
18:05  Семейство Симпсън
18:35  Семейство Симпсън
19:00  Последният мъж на све-

та
19:30  Последният мъж на све-

та
20:00  Хавай 5-0   
21:00  Хавай 5-0   
22:00  Лий Даниелс: стар
22:55  911
23:50  От местопрестъпление-

то: Маями
00:50  Семейство Симпсън
01:15  Семейство Симпсън
01:45  Хавай 5-0   
02:30  Хавай 5-0   
03:20  Живите мъртви
04:05  Ловец на мисли
04:50  Семейство Симпсън
05:15  Под наблюдение

съБОТа, 22 юНи
06:00  От местопрестъпление-

то: Маями
06:40  Скорпион
07:30  Скорпион
08:25  Кости
09:20  Кости
10:10  Кости
11:05  911
12:05  911
13:00  От местопрестъпление-

то: Маями
13:55  Психаротерапия
14:25  Преводачката
17:05  Семейство Симпсън
17:40  Кости
18:35  Кости
19:35  Такси 3
21:30  Семейство Симпсън
22:00  Не си мой тип
22:30  Не си мой тип
23:00  Доказано невинни
23:55  Дълбоката държава
00:50  Мъж търси жена
01:20  Мъж търси жена
01:45  11.22.63
02:30  Американците
03:20  Американците
04:10  Семейство Симпсън
04:30  Кости
05:15  Кости

НЕДЕлЯ, 23 юНи
06:00  От местопрестъпление-

то: Маями
06:40  Скорпион
07:30  Скорпион
08:25  Кости
09:20  Кости
10:10  Кости
11:05  911
12:05  От местопрестъпление-

то: Маями
13:00  От местопрестъпление-

то: Маями
13:55  Психаротерапия
14:25  Такси 3
16:15  Семейство Симпсън
16:45  Кости
17:40  Кости
18:35  Кости
19:30  Доведени братя
21:30  Семейство Симпсън
22:00  Доказано невинни
22:55  Дълбоката държава
23:55  Лий Даниелс: стар
00:50  Мъж търси жена
01:20  Мъж търси жена
01:45  11.22.63
02:40  Американците
03:25  Американците
04:15  Семейство Симпсън

04:35  Кости
05:15  Кости

ПОНЕДЕлНик, 24 юНи
06:00  Мелачката
06:25  Последният мъж на све-

та
06:45  Последният мъж на све-

та
07:10  Макгайвър
08:00  Скорпион
08:55  Под наблюдение
09:50  Семейство Симпсън
10:15  Семейство Симпсън
10:45  Хавай 5-0   
11:40  Хавай 5-0   
12:35  Лий Даниелс: стар
13:30  911
14:25  От местопрестъпление-

то: Маями
15:20  Макгайвър
16:15  Скорпион
17:10  Под наблюдение
18:05  Семейство Симпсън
18:35  Семейство Симпсън
19:00  Последният мъж на света
20:00 Хавай 5-0  
22:00  Дълбоката държава
22:55  911
23:50  От местопрестъпление-

то: Маями
00:50  Семейство Симпсън
01:45  Хавай 5-0   
02:30  Хавай 5-0   
03:20  Живите мъртви
04:05  Ловец на мисли
04:50  Семейство Симпсън
05:15  Под наблюдение

ВТОрНик, 25 юНи
06:00  Мелачката
06:25  Последният мъж на све-

та
07:10  Макгайвър
08:00  Скорпион
08:55  Под наблюдение
09:50  Семейство Симпсън
10:15  Семейство Симпсън
10:45  Хавай 5-0   
11:40  Хавай 5-0   
12:35  Дълбоката държава
13:30  911
14:25  От местопрестъпление-

то: Маями
15:20  Макгайвър
16:15  Скорпион
17:10  Под наблюдение
18:05  Семейство Симпсън
18:35  Семейство Симпсън
19:00  Последният мъж на света
20:00  Хавай 5-0 
22:00  Доказано невинни
22:55  911
23:50  От местопрестъпление-

то: Маями
00:50  Семейство Симпсън
01:45  Хавай 5-0
03:20  Живите мъртви
04:05  Ловец на мисли
04:50  Семейство Симпсън



12.VI. - 18.VI.2019 г.
24

Български 27Забавни минути

сòр. 31
ВОДОраВНО: Калигула, Еколог, Ливада, Ара-

бика, Наган, Герен, КАТ, Танин, Зокум, Те, Пат, Ма-
тине, Обор, Ученик, Тенор, Коридор, Лен, Пан, Са-
тира, Ура, Ре, Емине, Ирасек /Алоис/, Рила, Ана-
нас, Га, Секира, Еди, Опал, То, Трасета, Оти, Ма-
на, Амин, Капан, Опора, Ир, Комета, Юта, Татул, 
Молив, Напа, Катамаран. 

ОТВЕсНО: Салата, Оперета, Оток, Лигатура, 
Иконом, Ла, Ливан, Чинели, Апетит, Ганимед, 
Март, Отава, Пуд, Наноси, Арарат, Лаг, Тирана, 
Ама, Уна, Фа, Език, Тенеси, Юлар, Арон, Пи, Аде-
нит, Па, Берекет, Ринит, Рапан, Кану, Елара, АК, 
Зоб, Моне /Клод/, Асо, Лик, Бонус, Поп, Локатор, 
Регата, Гатер, Бакалин.

сòр. 27 сòр. 31
ВОДОраВНО: Калигула, Еколог, Ливада, Ара-

бика, Наган, Герен, КАТ, Танин, Зокум, Те, Пат, Ма-
тине, Обор, Ученик, Тенор, Коридор, Лен, Пан, Са-
тира, Ура, Ре, Емине, Ирасек /Алоис/, Рила, Ана-
нас, Га, Секира, Еди, Опал, То, Трасета, Оти, Ма-
на, Амин, Капан, Опора, Ир, Комета, Юта, Татул, 
Молив, Напа, Катамаран. 

ОТВЕсНО: Салата, Оперета, Оток, Лигатура, 
Иконом, Ла, Ливан, Чинели, Апетит, Ганимед, 
Март, Отава, Пуд, Наноси, Арарат, Лаг, Тирана, 
Ама, Уна, Фа, Език, Тенеси, Юлар, Арон, Пи, Аде-
нит, Па, Берекет, Ринит, Рапан, Кану, Елара, АК, 
Зоб, Моне /Клод/, Асо, Лик, Бонус, Поп, Локатор, 
Регата, Гатер, Бакалин.

сòр. 27сòр. 27
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Звезда на „Рома“ съсипа 
дебюта на Балъков

лига на нациите – волейбол мъже

Шест медала за грациите ни в Бърно

квалификации за евро 2020

Българският наци-
онален отбор записа 
първа загуба в ква-
лификациите за Евро 
2020. “Лъвовете” от-
стъпиха с 1:2 при ви-
зитата си на Чехия 
в Прага. Дебютът на 
Красимир Балъков за-
почна отлично за “лъ-
вовете” с гол на Ис-
маил Иса (3), но че-
хите за пореден път 
показаха, че са един 
от най-кошмарните 
ни противници, като 
стигнаха до пълен об-
рат с две попадения 
на звездата на „Рома” 
Патрик Шик (19, 50).

“Трикольорите” мо-
гат да бъдат доволни, 
че не записаха раз-
громно поражение, 
след като домакините 
създадоха доста по-
ложения пред врата-
та на Николай Михай-

лов и късметът беше 
на страната на "лъво-
вете". Бала пусна цели 
четирима дебютанти 
в мача - Кристиян Ди-
митров и Исмаил Иса, 
които бяха титуляри, 
както и влезлите като 
резерви Янис Карабе-
льов и Цветелин Чун-
чуков. Балъков също 
така заложи на 18-го-
дишния Мартин Мин-
чев от първата мину-
та. Отборът му обаче 
не успя да покаже ни-
що от това, което ис-
каше селекционерът 
- владеене на топката 
и игра със самочувст-
вие, като отстъпваше 
по всички показатели 
на чехите, които запи-
саха първи успех в те-
зи квалификации.

Националният ни 
отбор остана без ус-
пех срещу чехите от 

шест мача, 
като това бе-
ше петото 
поражение, а 
едва веднъж 
през 2012 г. 
срещата за-
върши без 
голове. Го-
ловата раз-
лика в полза 
на Чехия ве-
че е  13:2. За 
България то-
ва беше трета 

загуба от четири мача 
на стадиона на Спарта 
(Прага) през този век.

Селекционерът на 
"трикольорите" Краси-
мир Балъков заложи 
на играчи на седем от 
14-те футболни отбора 
в елита на България. 
Представители на Лев-
ски (Николай Михай-
лов), Лудогорец (Ан-
тон Недялков), ЦСКА-
София (Кристиян Ма-
линов), Ботев Пловдив 
(Тодор Неделев и Крис-
тиян Димитров), Черно 
море (Мартин Минчев), 
Етър (Георги Сърмов) 
и Дунав (Исмаил Иса) 
стартираха от първа-
та минута. Останалите 
трима футболисти бяха 
капитанът Ивелин По-
пов (Ростов), Страхил 
Попов (Касъмпаша) и 
Васил Божиков - Сло-
ван (Братислава).

група а
Чехия - България 2:1
Черна гора - Косово 1:1

група В
Литва - Люксембург 1:1
Украйна - Сърбия 5:0

група D
Дания - Ейре 1:1

група F
Фарьорски острови - Испания 1:4
Норвегия - Румъния 2:2
Швеция - Малта 3:0

група G
Австрия - Словения 1:0
Латвия - Израел 0:3
Северна Македония - Полша 0:1

рЕЗУлТаТи ОТ срЕщиТЕ В ОТДЕлНиТЕ грУПи
група с

Естония - Северна Ирландия 1:2
Беларус - Германия 0:2

група Е
Хърватия - Уелс 2:1
Азербайджан - Унгария 1:3

група Н
Исландия - Албания 1:0
Молдова - Андора 1:0
Турция - Франция 2:0

група I
Русия - Сан Марино 9:0
Шотландия - Кипър 2:1
Белгия - Казахстан 3:0

група J
Финландия - Босна и Херцеговина 2:0
Армения - Лихтенщайн 3:0
Гърция - Италия 0:3

Волейболистите от националния 
отбор на България записаха втората 
си победа в Лигата на нациите, след 
като обърнаха непобедeния досе-
га тим на Франция с 3:2 (18:25, 22:25, 
25:21, 25:22,15:11) в третата си среща 
от турнира в Нингбо (Китай).

Воденият от Силвано Пранди със-
тав прекъсна серията си от 4 последо-
вателни 
пораже-
ния.

С е -
л е к ц и -
о н е р ъ т 
на Бъл-
г а р и я 
Силвано 
П р а н -
ди си 
п о з в о -
ли дос-
та про-
мени в 
състава 
по време на мача и те в крайна смет-
ка се оказаха печеливши. Национали-
те ни губеха с 0:2 гейма, но успяха да 
обърнат развоя на срещата и да три-
умфират след страхотни изяви в ата-
ка и на блокада.

В първия мач от турнира на китай-
ска земя волейболистите ни  допус-
наха загуба от домакина Китай с 0:3 
(24:26, 20:25, 17:25). 

Почти всички български волейбо-
листи излязоха с мустаци в този дву-

бой, но и това не им помогна да изми-
ят срама от загубата от Португалия с 
1:3 от турнира в Мендоса (Аржентина).

Българските волейболисти има-
ха всички шансове дори да спечелят 
този двубой, след като стигнаха до 
геймбол в първата част при 24:23, но 
го пропиляха. Аржентинският настав-
ник Раул Лозано бе подготвил отлич-

но волейбо-
листите на 
Китай за този 
двубой и те 
се развихри-
ха във вто-
рата и трета-
та част, кога-
то си правеха 
каквото искат 
на игрището. 
Дори смени-
те, които Сил-
вано Пранди 
предприе, не 
дадоха ника-

къв резултат и Китай унижи Бълга-
рия с чиста и категорична победа с 3:0.

Момчетата на селекционера Сил-
вано Пранди отстъпиха  на светов-
ния шампион Полша с 1:3 (25:22, 19:25, 
25:27, 20:25) и във втората си среща от 
турнира в Група 5 в Нингбо (Китай).

Волейболистите от националния 
отбор на Франция надиграха светов-
ния шампион Полша с 3:1 (28:26, 25:23, 
24:26, 25:20) в  група 5 от надпревара-
та, игран в Нингбо.

„лъвовете“ се събудиха 
и обърнаха „петлите“

Българката Катрин Тасева (на сним-
ката) заслужи бронз на лента на турни-
ра по художествена гимнастика от вери-
гата Гран при в Бърно (Чехия). Тя се на-
реди трета с 18.400 точки. Така Тасева за-
върши надпреварата с общо четири от-
личия, след като взе бронз в многобоя 
и стигна до сребърните медали на топ-
ка и бухалки. Победителка стана Арина 
Аверина (Русия) с 20.450, която заслужи 
общо четвърто злато след победите си в 
многобоя и на обръч и топка. Български-
те състезателки взеха общо шест медала 
на Гран при в Бърно, като в индивидуал-
ните финали Боряна Калейн остана вто-
ра на обръч и трета на топка.

Португалия е пър-
вият победител в тур-
нира Лига на нациите 
на УЕФА! Настоящият 
европейски шампион 
прибави ново отличие 
в колекцията си, по-
беждавайки на фина-
ла в Порто състава на 
Холандия с 1:0. Среща-

та на “До Драгао” бе 
сравнително равнос-
тойна, но домакините 
създадоха повече го-
лови положения и в 
крайна сметка успяха 
да стигнат до успеха с 
попадение на Гонсало 
Гедеш в 60-ата минута. 
Така Португалия про-

дължи добрата 
си серия да няма 
загуба в официа-
лен мач на свой 
терен от 2014 г. 
насам. В същото 
време “лалетата” 
все още нямат ус-
пех над Португа-
лия като гост. С та-
зи победа възпи-
таниците на Фер-
нандо Сантош до-
несоха 6 милиона 
евро на своята фе-

дерация, докато в каса-
та на Холандия ще вля-
зат 4,5 милиона евро.

Англия спечели тре-
тото място. След като 
изиграха с Швейцария 
120 минути, "трите лъ-
ва" се поздравиха с ус-
пеха след изпълнение 
на дузпи.

Португалия ликува
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Съюзен живот Читалища

Празник 
в с. Сигмен

Äен на Òракия 
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Гости на клуб „Съгласие”

Нов живот на „Свекърва“

Паметникът на 
Бенковска поляна

Членовете на клуб „Тракия” в Карнобат чества-
ха празника на Тракия.  Председателката Христи-
на Стаматова изнесе доклад, в който разказа за 

тракийската кауза, за съдбата на българските бе-
жанци. Присъстващите споделиха спомените си 
за разказите на своите близки за онези страшни 
времена, за преселването на тракийците в Кар-
нобат. В програмата на честването бяха включе-
ни и музикални изпълнения.

клуб „Тракия”, карнобат

Самодейци 
от Долна Сту-
дена предста-
виха поста-
новката „Све-
кърва“ по Ан-
тон Страши-
миров. Теа-
тралите от 
НЧ „Пробуда“ 
обраха ова-
циите на пуб-
ликата, изпъл-
нила до краен 
предел сало-
на на читали-
щето. Зрителите некол-
кократно изведоха на 
бис артистите, като им 
отправиха пожелания 
за нови творчески изя-
ви и им подариха мно-
го цветя. „Театрални-
ят състав беше възста-
новен в края на мина-
лата година, последва-
ха многобройни репе-
тиции. Актьорите тряб-
ваше „да изпипат“ все-
ки детайл от движени-
ята и репликите си, да 
станат едно цяло с ро-
лите си“, сподели чи-
талищният секретар 
Ивелина Анчева. Режи-
сьор на постановката е 
местната учителка Петя 
 Петкова, която направи 
нетрадиционен прочит 

дейци имат желание да 
се представят и на сце-
ни извън общината.

„Дадохме не само нов 
живот на „Свекърва“, но 
и обогатихме културния 
живот на читалището. 
Независимо от ангажи-
ментите си всеки от са-
модейците идваше с го-
лямо желание на репе-
тициите. Изпитахме ис-
тинско удовлетворение 
след спектакъла“, разка-
за кметът на Долна Сту-
дена Николай Стойчев, 
който е и член на теа-
тралната трупа. След ус-
пеха на „Свекърва“ са-
модейците започват да 
мислят за постановки-
те през следващия се-
зон, които задължител-
но трябва да са повече 
от една.

Марий ПEйЧЕВ

Гостуването между прияте-
ли е нещо обичайно за пенсио-
нерските клубове. Дълги години 
имаме дружба с пенсионерския 
клуб „Хале” от Ямбол. През ап-
рил ни гостуваха в пенсионер-
ския клуб „Съгласие”, Карнобат. 
Посрещнахме ги с музика, пита 
и здравец. Гости на милото ни 
тържество бяха Мария Колева 
и Костадин Атанасов – предсе-

датели на общинските органи-
зации на пенсионерите в Кар-
нобат и Ямбол. Председателите 
на пенсионерските клубове Зла-
тка Кожухарова и Калинка Дине-
ва поздравиха присъстващите с 
топли думи. Двата клуба си раз-
мениха цветя и подаръци. Сре-
щата бе добра възможност за об-
мяна на опит и за изява на пев-
ческите групи, които повдигна-

ха настроението с майсторските 
си изпълнения. Маринка Начева 
рецитира стихове, а Калинка Ди-
нева поднесе красив музикален 
поздрав.

Домакините развеселиха 
всички с хумористични сценки.

Извиха се кръшни хора. Разде-
лихме се с обещанието отново да 
се срещнем – този път в Ямбол.

радостина кОйЧЕВа 

на творбата. В главната 
роля на свекървата се 
превъплъти Валя Дими-
трова. В пиесата взеха 
участие всички 10 учас-
тници в театралния са-
модеен състав. „Всич-
ки декори са изработе-
ни и са собственост на 
читалището. Освен това 
всеки от артистите пре-
достави и от дома си 
обзавеждане и аксесо-
ари, за да се пресъзда-
де автентичната обста-
новка“, допълни Иве-
лина Анчева. Сред гос-
тите на премиерата бя-
ха читалищни дейци от 
всички населени места 
в общината. Те отправи-
ха покана към трупата 
да изнесе представле-
ние във всяко от девет-

те читалище. Дни след 
премиерата „Свекърва“ 
се изигра и на сцената 
в Караманово, а вече са 
уговорени представле-
ния в Новград и Криви-
на.  Театралните само-

събка Вълкова колева, активистка в пенсио-
нерския клуб „Здравец” - с. Сигмен, обл. Бургас, 
отпразнува своя 80-годишен юбилей през пролет-
ния месец април в задушевна приятелска атмос-
фера, с много цветя, пожелания за здраве и дъл-
голетие и празнична трапеза.

Рожденичката поздрави приятелите си с автор-
ско стихотворение, посветено на нейния юбилей.

радка кОлЕВа-иНДЖиЕВа

 Прелиствайки  историята на 
родното ми село и родния край, 
откривам събития, които будят 
преклонение.  Такова събитие е 
и Априлската епопея  от 1876 го-
дина, споменът за която ни е ну-
жен и днес, за да опазим своя род 
и родина, за да я има България.  
По повод 143-ата годишнина от 
Априлското въстание на  Бенков-
ска поляна  под връх Еледжик се 
проведе възпоменателно  тър-
жество. Родолюбивата проява бе 
осъществена с активното участие 
на кметството и народното чита-
лище „Георги Бенковски – 1900“ 
в с. Церово.

По покана на Анна Иванова, 
председател на ПК ,,Надежда“, с. 
Церово, на тържеството присъст-
ваха над 50 членове от пенсио-
нерските клубове в с. Лесичово 
с председател Димитрия Тошки-

на и с. Щърково с председател 
Рени Славова. Домакините по-
срещнаха сърдечно своите при-
ятели. Заедно слушаха въл-
нуващото слово на Ки-
рил Попов – краевед  и 
член на читалищното 
ръководство, посве-
тено на Еледжишкия 
въстанически пункт. 
Поклониха се пред 
подвига на априлци. 
Прозвучаха патрио-
тични песни  и стихо-
ве от детска група от учи-
лище  „ Христо Ботев“ в 
с. Церово и от Виолета 
Риджакова  от ПК „На-
дежда“. Много вълнуващ поздра-
вителен адрес  към домакините 
прочете Лена Петрова от пенсио-
нерския клуб в с. Щърково. Цветя 
и венец на паметните плочи под-

несоха членовете на клубовете,   
децата и  общинският съвет, с. 
Лесичово.  Приятните разговори, 

сладката почерпка и хуба-
вите снимки за спомен 

приповдигнаха на-
строението. Музи-
ката  на български-
те хора  увлече чле-
новете на клубове-
те и те бяха в сти-
хията си. Кръшно-

то хоро поведе  Ди-
митър Влахов, пред-

седател на  читалищно-
то настоятелство в с. 
Церово.  Приятелска-
та среща   бе един от 

слънчевите  и запомнящи се ми-
гове в броеницата от празници 
и хубави срещи в нашия живот. 

      Николина сЕрДарОВа,  
с. Церово, общ. лесичово

110 години читалище „Самосъзнание  - 1908“
е участвала в много съ-
бори и фестивали. 

Най-изявени в гру-
пата са  Иванка Деше-
ва, Манушка, Славка Го-
чева, Генка Аврамова и 
други, донесли  много 
награди от фестивали и 
надпявания. В читали-
щето се намира пенси-
онерският клуб. Малко 
хора останаха в селото, 
но  читалището и книги-
те са там. 

Честита 110-годиш-
нина на читалището и 
на всички белоречени, 
пръснати из цяла Бъл-
гария! 

йорданка ЖЕкОВа, 
силистра

Преди 110 г. в с. 
Бяла река, Вели-
котърновско, се 

основава НЧ "Само-
съзнание - 1908”. Ос-
нователи са учители-
те Нено Ненков и Ма-
рин Карагьозов. Чита-
лището се намирало в 
една стара сграда  и 
почти цялото село се 
записало за членове. 
Закупили книги, маси, 
столове и едно радио 
на батерии. Заедно с 
училището през 1928 
г. построяват голям са-
лон със сцена и бал-
кон. Ученици и роди-
тели започнали да по-
сещават читалището и 
да четат книги. Под 
ръководството на учи-
телите се отбелязвали 

много празници: Коле-
да, Нова година, Три-
фон Зарезан, Велик-
ден, Гергьовден и Св. 
Кирил и Методий. На 
Коледа обикаляли къ-
щите да коледуват и 
им давали месо, на-
деници и пари. Всич-
ко дарено продавали 
и направили декори 
за сцената и завеса. 
Много тържествено 
бил отбелязван Три-
фон Зарезан. Предния 
ден ходели из селото и 
събирали мас, червен 
пипер и пари. Празни-
ка отбелязвали в мест-
ността Потока, където 
варели курбан. Вечер-

та имало 
вечерин-
ка и том-
бола. Не-
премен-
но има-
ло свес-
ло от 
грозд. На 
24 май 
г о л я м 
празник 
организирали учите-
лите Слави и Анаста-
сия Минкови, Ана По-
пова, Георги Петков и 
други. 

По-късно голяма чи-
талищна дейност разви-
ват Манаил Димов, Иван 
Минков и Йорданка Гъ-

лъбова. Представени са 
много пиеси, нарече-
ни вечеринки – „Изгу-
бена Станка”, „Хан Та-
тар”, „Свекърва”, „Сна-
ха”, „Бай Ганьо”, „Албе-
на”, „Боряна” и др. Тър-
жествено са отбелязани 
50- и 100-годишнината 

на читалището. Първият 
библиотекар е  Иван Ан-
дреев - дядо Ваньо. Най-
дълго  в библиотеката се 
задържа Василка Васи-
лева. Тя много умело ра-
боти с учениците през 
ваканциите. Създава се 
фолклорна група, която 
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„Идиот” с Илия Добрев, 
светла му памет, прекра-
сен артист, но тъй като е 
завършил и педагогика, 
пътят му беше начертан 
така, че бе и режисьор. 
Текстът беше на Досто-
евски, той  не може да 
се чете просто така като 
вестник. Спомням си, че 
на 50-ия ми рожден ден 
си подарих моноспекта-
къла „Надежда сляпата” 
по текст на Боян Папа-
зов. Общо взето, късме-
тът по професионалния 
ми път и в киното, и в 
театъра бе чудесен, за-
щото съм играла житей-
ски истории предимно 
на истински жени. Как-
то беше и в „Сами с въл-
ци”, три серии, който ре-
жисира брилянтният За-
ко Хеския, там играх ис-
тинска жена, която до-
ри се появи на 
снимките, а аз 
щях да припад-
на от вълнение. 
В „Авантаж” же-
ната в реалния 
живот работе-
ше в химиче-
ско чистене в 
с. Ботунец. С 
нея обаче ня-
мах сили да се 
срещна и нау-
чих наизуст са-
мо един моно-
лог, който ре-
жисьорът Ге-
орги Дюлгеров 
беше записал 
на диск и ми даде да го 
слушам, за да се ориен-
тирам по-леко във всич-
ко нейно. Тогава бях на 
20, а да се изправя ли-
це срещу лице с истин-
ския герой бе притес-
нително. Да, страхове-
те са нормално човеш-
ко състояние, но аз и до-
сега изпитвам такъв от 
кокошки и от тъмното 
например. Та жената си 
живее живота, а аз го иг-
рая. Да, играта може и да 
е много естествена, на 
ниво документално ки-
но, но така или иначе не 
съм в истинския живот.

Разбира се, няма как 
да не спомена и култо-
вия „Дами канят”, къде-
то нито във филма, нито 
в живота успях да взе-
ма шофьорска книжка. 

хме за мястото, където 
трябваше да заснемем 
безумната сцена, в коя-
то всички се метнахме в 
мръсния шаранник със 
с к ъ с а -
на пред-
п а з -
на мре-
жа в не-
го и щя-
хме да 
се изпо-
д а в и м , 
а Сте-
фан Да-
н а и л о в 
п ъ р в и 
щ е ш е 
да е. Ед-
ва тога-
ва мно-
го от нас 
разбра-
ха, че не 
могат да 
плуват... 
И сега ми е пред очи-
те Иван, който си събу 
дънките, запали ги и ка-
за: „О, Господи, филмът 
свърши, слава Богу бла-
гополучно с тези щури 
хора!”...

- славата дарява 
привилегии, но тя е 
и коварно нещо, чо-
век може да се вземе 
прекалено насериоз-
но. как се съхранихте?

- Немският поет, дра-
матург, режисьор и те-
оретик на изкуството 
Бертолд Брехт, който е 
бил учител на моя про-
фесор, е казал, че човек 
може да мисли, но може 
и да не мисли. Нужно е 

всеки сам да избере пъ-
тя си. Щастлива съм, че 
съм имала най-върхов-
ните учители от детска-
та градина, та до уни-
верситета. А двойно по-
щастлива ме прави фа-
ктът, че имах шанса да 
се докосна до цяла пле-
яда от божествени бъл-
гарски артисти, голе-
мите личности и чове-
ци с големи души. Това 
са хората, които нари-
чам мои учебници, но не 
само по театър и кино, 
а и по етика. Сред тях 
са Слабака, Гришата Ва-
чков, Надето Тодорова, 
Гочето Русев, Черкелов, 
Апостол Карамитев, Ка-
лоянчев и много, много 
други... 

Невена Коканова 
обаче остави траен от-

те ни приятели и хора.
-  сред които е и ге-

орги Парцалев...
- Да, имах удоволст-

вието да го познавам, 
в с е 
пак 28 
г о д и -
ни съм 
играла 
в Сати-
р а т а . 
Парца-
лев за 
мен е 
най-го-
лямата 
д у ш а 
на све-
та, коя-
то съм 
среща-
ла. Той 
беше и 
си ос-
т а в а 
истин-

ски кавалер и елеган-
тен човек, с когото съм 
имала щастието да об-
щувам. На сцената за 
първи път играя в пие-
сата „Рейс” на Станислав 

Стратиев. Накрая, както 
подобава, всички участ-
вали в постановката се 
хващаме за ръце и се по-
кланяме пред най-голе-
мия критик - публика-
та. Та помня, че вървях 
плахо и чаках Парцалев 
да се поклони, а после и 
аз. Той обаче ме хвана 
за ръка, изведе ме на-
пред и каза пред апло-
диращата публика: „Ето, 
тук при нас дойде едно 
кокиченце и ние тряб-
ва да си го отгледаме.” 
След това зад кулиси-
те, ми каза: „Мария, аз 
трябва да те поднеса на 
публиката. Знам, че ще 
получа моите аплодис-
менти, но ти тепърва за-
почваш.” Този 
пример е дос-
татъчен за този 
мил и голям чо-
век. Аз винаги 
ще го обичам, 
за мен той е 
там, най-висо-
ко в листата на 
най-добрите 
актьори! Както 
и днес, кога-
то гледам пре-
дишни филми 
(не обичам ду-
мата стари, за-
щото те са от-
лежали във 
времето, по-
казали, че могат да съ-
ществуват) с Парцалев 

или негова песен от 
предаване, всеки път 
виждам, че именно той 
е един от най-модерни-
те артисти днес, защо-
то гледа с обич и е мно-
го естествен. Както ве-
че загатнах, това беше 
и веруюто на Иван Ан-
донов - естественост в 
играта. Така се печели 
много повече, отколко-
то с превзетост, фалш, 
преиграване и препра-
вяне.

Един ден, когато се 
кача и аз горе на небето, 
ще се срещна с тези ми-
ли души. Моля ги обаче 
да ме почакат още там, 
в красивото небесно те-
атрално царство. Знам, 
че нямат нищо против 
(смее се). Мисля, че още 
ми е рано.

- г-жо статулова, 
какво взеха години-
те от вас до момента 
- и лично, и професи-
онално?

- Те, годините, поне 
за мен нямат абсолютно 
никакво значение. Тяло-

то на човека е времен-
ното гнездилище на не-
говия дух. Крехка малка 
къщичка, направена от 
много ефирен матери-
ал. Никой за нищо не би-
ва да се отчайва, рецеп-
та точна нямам, но знам, 
че за да е оптимист ед-
на личност, тя трябва да 
е здрава, колкото може 
повече, да е жива, раз-
бира се, и да храни сво-
ята душа с хубави поми-
сли, добрини и красиви 
картини пред очите си 
като природата, поля-
та, планината, морето, 
узрялото доматче в гра-
дината, сочната ябълка 
на дървото, капчицата 
мед в кошера.

интервюто взе  
иво аНгЕлОВ

Всички компактдискове 
по земята няма да стиг-
нат, за да преразкажа 
преживяното  във или 
зад кадър. Приятелство 
ни с Невена Коканова 
тръгна оттогава. Режи-
сьорът на филма и мой 
приятел Иван Андонов 
(с него снимах и любов-
ния филм на България 
„Покрив” с Гришата Ва-
чков и Пепа Николова, 
които бяха циганското 
семейство), то и изис-
кваше едно-единствено 
нещо от целия актьор-
ски състав. Казваше ни: 
„Просто е, играйте, жи-
вейте във филма истин-
ски.” И се получи естест-
вено. Извън снимачна-
та площадка е смешно, 
весело и понякога леко 
тъжно. Но ние опреде-
лено умеехме да се за-
бавляваме. Спомням си, 
отидохме на дегустация 

на вино в Асеновград, 
където снимахме и са-
мия филм. Всички ак-
триси бяхме облечени в 
копринени дрехи, беше 
лято, бяхме се издокара-
ли, гримирали, сложили 
и по червилце, отлично 
накипрени, първи бя-
хме долу, на рецепция-
та на хотела, откъдето 
трябваше да ни вземат. 
Иван дойде и се плесна 
по челото: „Ах, ако беше 
за снимки, все някоя ще-
ше да закъснее, ама на-
ли е за дегустация на ви-
но, всички сте тук.” (Смее 
се.) Изпихме по две ча-
ши, червилото поизчез-
на, но смехът не прес-
тана. Същия ден вечер-
та имахме нощни снмки. 
Прибрахме се, поспахме 
два часа и се отправи-

печатък и диря у мен. 
Тя е кръстница на сина 
ми. Наскоро с мой при-
ятел пътувахме от Варна 
за София и през целия 

път не спряхме да си 
говорим за нея, защото 
именно тя ни запозна, а 
аз продължих това при-
ятелство. Говорихме си 
как заедно са участвали 
в телевизионно 
предаване, как 
се е държала тя, 
показа ми и тя-
хна обща сним-
ка, позирайки 
между балони. 
Невена е човек, 
който не може да 
се забрави, пом-
ниш всичките му 
добрини и онази 
мъжка част, коя-
то притежава-
ше - да шофира 
фантастично и 
да прави зид от камъ-
ни. Не обичам да гово-
ря в минало време, но за 
мен тя беше мъжка же-
на, освен истинска при-
ятелка, въпреки неж-
ността, очарованието и 
цялата женственост на 
света, която беше съ-
брана в нея.

Веднъж с Невена бя-
хме на гости при Ма-
рия Русалиева, Бог да я 
прости! Тя правеше хо-
роскопи и казваше неща 
по числа, узнала ги от 
наследствени книги на 
нейния баща. Та започ-
на да пресмята като гла-
вен счетоводител, точ-
но като Йозеф Швейк, 
добрия войник, сати-
ричния герой на Яро-
слав Хашек, а аз й викам, 
че не сме дошли при ма-
тематик, а при приятел-
ка. В този миг тя вдигна 
очи към мен и Невена и 
каза: „Вие сте две звезд-
ни сестри.” Никоя среща 
не е случайна, а при мен 
и Невена беше само за 
радост и любов.

Преди да напус-
не земния си път, тя 
ми заръча да й запа-
ля три свещи зад гла-
вата - во име Отца и 
Сина и Светия Дух, та-
ка както се кръстим. 
Свещите, които се па-
лят, е за да ги видят 
онези, вече отлетели-

Да храним Душите с красота

с наградата "Златен век" 
на министерството на културата

в разговор с  проф. стефан данаилов

в пиесата "Женско царство"

с невена коканова в "дами канят"
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Bлади Bъpгала  
лyд по Teзджан

Има ли пpоблeми cъc cлyxа Лили Иванова?

Kакво cтава c 
Mаpия Игнатова?

Mаpия игнатова нe e това, коeто бeшe. Жи-
вотът я напpавил дpyга, cтpecът я обeзобpа-
зил. Близкитe на тв водeщата cа пpитecнeни за 
нeйното здpавe.

Тя e отcлабнала дpаcтично в поcлeдно вpeмe. 
Tова e пpизнак, чe нe e щаcтлива, коeто можe 
би e логично cлeд cлyчилото ce в любовния й 
живот.

Чаpовната блондинка винаги e била фина 
жeна, но ce-
га cъвceм 
ce cтопи-
ла и e загy-
била много 
от жeнcтвe-
ноcтта cи. 
Kpаката й 
вeчe пpи-
личали на 
клeчки, бy-
зитe й били 
xлътнали, а 
лицeто й – 
изпито. Tя 
тeжала нe 
повeчe от 
46 килогpа-
ма – твъpдe малко за нeйния pъcт.

игнатова вepоятно e отcлабнала от cтpec, по-
дозиpат в обкpъжeниeто й. Heотдавна тя ce pаз-
дeли c дългогодишния cи интимeн паpтньоp 
Димитъp Pачков и към днeшна дата той нe щe 
и да чye за нeя. 

Mаpия и Mитко пpeкаpаxа заeдно eдно 
дeceтилeтиe, но пpeди мeceци окончатeлно за-
гъpбиxа общото cи бъдeщe. Tвъpди ce, чe коми-
кът e взeл това peшeниe, тъй като e бил обидeн 
от нeйна изнeвяpа, но това нe e потвъpдeно ка-
то инфоpмация.

 

Иванова. Пpимата започ-
нала да гyби cлyxа cи, а то-
ва било фатално за нeйни-
тe концepтни изяви.

Tъй като ecтpадната 
звeзда ce качва на cцe-
ната cъc cвоя личeн бeнд, 
който й акомпаниpа на 
живо, било от изключи-
тeлна важноcт тя да чyва 
вceки звyк на инcтpyмeн-
титe.

Hапоcлeдък обачe из-
питвала затpyднeния. И 
ce пpинyдила да peши 
пpоблeма, като вeчe пee 
c огpомни cлyшалки.

Mакаp пъpвоначално да 
ce дъpпала да ноcи пpиc-
поcоблeниeто, защото pаз-

валяло цялоcтния й имидж и 
пpичecката й, вce пак била 

по-cклонна за cлyшалкитe, от-
колкото за cлyxов апаpат, c 
какъвто понякога пee Bаcил 
Hайдeнов.

Cлeд 59 години на cцeната за 
пpъв път на Лили й ce cлyчва-
ло да нe чyва мyзиката в yши-
тe cи бeз външна помощ, но и 
това нe я обeзкypажило. Бeз 
излишна eмоция пpeди годи-
ни тя подxодила и към факта, 
чe памeтта й започнала cepи-
озно да й изнeвepява.

Чecто ce cлyчвало пpимата 
да позабpавя някои от peфpe-
нитe на пecнитe от шиpокия 
cи peпepтоаp. Затова въвeла 
пpактиката пpeд нeя на cцe-
ната винаги да има cтойка, 
на която c гигантcки шpифт 
cа изпиcани тeкcтовeтe на 
паpчeтата й.

Актьоpът и pиали-
ти звeзда Bлади Bъp-
гала лeтял в облацитe 
на щаcтиeто. Cилвия 
– бившата му cъпpyга, 
тpябва много да завиж-
да на новата мy изгоpа. 
Hякогашният „кyкyвeц” 
нe жалел cpeдcтва и 
ycилия за актyална-
та cи половинка Teз-
джан Фepад, глeдал я 
като пиcано яйцe. Лю-
бовта мy c нея, заpо-

дила ce пpeди няколко 
години на peпeтициитe 
за пиecата „Чepвeната 
или чepната”, ce оказа-
ла доcта облагоpодя-
ваща за побeдитeля от 
„BИП Бpадъp 2014”.

Изпълнeн c топли 
чyвcтва към гоcпожи-
ца Фepад, Bлади ce 
пpeбоpил c голeмия 
cи поpок – алкоxола, 
подcтpигал ce и започ-
нал да xоди гладко из-

Папи Xанc скърби 
за баща си

Наскоро певецът Папи Xанc загyби баща cи 
cлeд битка c pака. Bъпpeки това той ce появи на 
cцeната на „Kато двe капки вода“, къдeто бe eдин 
от yчаcтницитe, за да изпълни пpофecионалния 
cи ангажимeнт. Дpамата в личния мy cвят обачe 
го подтикна да взeмe дpаcтично peшeниe.

Той обмиcля да пpeкpати за дълго мyзикални-
тe cи изяви. Cподeлял e нeвeднъж, чe паpодиитe, 
които пpecъздава в xитовe като „Keкc“, cа cтава-
ли повод за напpeгнати pазговоpи мeждy нeго и 
баща му.

Изтъкнати-
ят поeт, кpи-
тик и пpeво-
дач Bлади-
миp Tpeнда-
филов, който 
издъxна eдва 
на 63, ce опит-
вал да го наcо-
чи в пpавил-
на поcока, но 
накpая вдиг-
нал pъцe и 
пpиeл нecтан-
даpтната ви-
зия и занимания на наcлeдника cи.

Наскоро Папи Ханс тpогна зpитeлитe c eмоци-
онална изповед. Tой ce объpна на два пъти към 
баща cи и подчepта, чe e c нeго и много го обича, 
бeз да pазяcни повeчe подpобноcти за поcланиe-
то cи. Mалко по-къcно ce pазбpа, чe имeнно тога-
ва cа били поcлeднитe чаcовe на татко му.

B нeгова памeт той cмята да заpeжe глy-
поcтитe и да оcтави в миналото мyзикалното cи 
твоpчecтво. „Ако някога изобщо пpопeя отново, 
щe напpавя така, чe баща ми да ce гоpдee c мeн. 
Жалко, чe нe ycпяx да го cтоpя пpиживe“, pазкpи-
ва мъката cи Папи Xанc.

Пeтя Дикова pодила напyк на вcичко
Pодилата наскоро водeща на 

пpeдаванeто „СООL…Т” Пeтя Ди-
кова ce чyвcтвала отлично в но-
вата cи pоля на pодитeл. Teлe-
визията изобщо нe й липcвала 
– щepката на Аня Пeнчeва и Cа-
шо Диков нe възнамepявала да 
ce вpъща бъpзо на pабота, как-
то напpавиxа доcта от колeжки-
тe й. „Cмятам да изкаpам дълъг 
отпycк по майчинcтво”, cподeля-
ла тя пpeд познатитe cи.

Mного xоpа поздpавили Пи-
пи за cмeлоcтта да отcтъпи по-
зицията cи в шоyто на Би Tи Bи 
на по-младата и атpактивна Поли 
Гepгyшeва. „22-ма дyши пpeбpо-
иx, които мe питаxа: „Tи лyда ли 

cи да pаждаш?”. Tова бяxа по-
пyляpни личноcти, колeги… Яв-
но пpофecията тeлeвизионep e 
много пpимамлива в тази дъpжа-
ва. Щяла cъм да cи загyбя мяcто-
то и eдва ли нe да cляза от тpона. 
Иcтината e, чe cлeд 20 години в 

тeлeвизията, peйтинги, пpe-
давания най-ceтнe cpeщнаx 
любовта в лицeто на Илия, за-
бpeмeняx и откpиx иcтинcкия 
cмиcъл в живота”, казва жyp-
налиcтката. Mъжът й Илиян 
Любомиpов много помагал 
в отглeжданeто на малкия 
Алeкcандъp. Pаздавал ce и в 
домакинcтвото, за да можe 
Пeтя бъpзо да ce възcтанови 

и да възвъpнe cилитe cи. Бeбe-
то ce появило c юнашко тeгло – 
4 кг и 260 гpама, и ce наложило 
Дикова да pоди чpeз ceкцио. Tя 
възнамepявала pажданeто да e 
по ecтecтвeн път, но в последния 
момент лекарите решили друго.

Mаpгаpита Mиxнeва 
отвpатила кандидат-зeтя

Mаpгаpита Mиxнeва нe ce 
пpeдcтавила в добpа cвeтлина 
пpeд гаджeто на дъщepя cи.

Тя нe оcтанала очаpована от 
младия и виcокообpазован мъж, 
когото дъщepя й довeла в Cофия. 
Tpидeceт и кycyp годишната Heда 
cмятала, чe щe заpадва майка cи, 
като й пpeдcтави избpаника cи, 
но нищо подобно нe ce cлyчило.

Бившата тв звeзда ce запоз-
нала c кандидат-зeтя в cтоличeн 
pecтоpант. По вpeмe на вeчepята 
тя pазговаpяла xладно c младe-
жа и го каpала да ce чyвcтва като 
на pазпит – задавала мy въпpоcи 
за pодитeлитe мy, за бъдeщи-

тe мy плановe. Чyждeнeцът из-
питвал голям диcкомфоpт от 
нeдpyжeлюбното поcpeщанe, 
твъpдят очeвидци от cъceднитe 
маcи. И допълват, чe щepката на 
Mаpгаpита cъщо била нeдовол-
на от дъpжаниeто на майка cи. 
Mладата жeна обачe нe поcмяла 
да й напpави забeлeжка  да cмe-
ни тона.

Beчepта след ресторанта 
 бившата тв водeща ce пpибpала 
в апаpтамeнта cи. Щepката и из-
бpаникът й пък поeли пeш към 
лyкcозeн cтоличeн xотeл. Mаp-
гаpита така и нe поканила младe-
жа да пpecпи в жилищeто й.

бpъcнат. А най-xyба-
вото от вcичко e, чe 
ce въpнало вдъx-
новeниe-
то мy 
и ce-
г а 

„Джани мe peновиpа”, 
дава cи cмeтка и cами-
ят актьор.

той пак pажда и 
peализиpа идeи за 
твоpчecки пpоeкти. 

Здpавоcловни нeволи отно-
во били надвиcнали над Лили 
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Óвели÷ава се силата 
на „Åл Íинüо”

Шантавите къщи 

 Тантофобията е 
страхът от загубата на 
любим човек.
 изследвания по-

казват, че хората, кои-
то спят с няколко въз-
главници, често са са-
мотни и депресирани.
 Несъзнателно 

сме привлечени към 
хора, които имат съ-
щия музикален вкус 
като нас.
Да имитирате 

увереност може да по-
влияе позитивно вър-
ху мозъчната химия и 
да промени живота ви.
Да спите без су-

тиен подобрява ка-
чеството на съня с 
95% и е ефективен 
начин за борба с без-
сънието.
Хората са по-от-

кровени, когато са 
физически уморени 
или стресирани. То-
ва е причината и за 
признанията по вре-
ме на среднощни раз-
говори.
ще изглеждате 

по-атрактивни за чо-
века срещу вас, ако 
го карате да се смее.
спъването насън 

и събуждането с под-
скачане или потрепва-
не се случва, когато 
съзнанието ви си ми-
сли, че умирате.
Някои хора авто-

матично решават, че 
сте им ядосани, кога-
то сте тихи и спокой-
ни. Това се дължи на 
гузната съвест.
Психологически 

наранените хора са 
по-силни, защото зна-
ят, че могат да оцеле-
ят. Болката прави съз-
нанието по-силно.
Психолозите каз-

ват, че колкото по-до-
бър ставате като чо-
век, толкова повече 
добро привличате. Да 
намерите точния чо-
век започва от вас.
Обикновено хо-

рата с най-добри съве-
ти са тези с най-много 
проблеми.
 Около 70% от 

всички извинения са 
безсмислени.
 Жените са по-

силно повлияни от 
чувството за хумор 
на мъжа, отколкото от 
неговия външен вид.
 Отлагането на 

будилника може да ви 
направи по-уморени, 
отколкото ако стане-
те веднага.
 Да се престру-

вате, че не изпитвате 
гняв, мъка или само-
та, когато в действи-
телност ви мъчат по-
добни чувства, може 
буквално да съсипе 
ума ви.

е открит през 1967 го-
дина. 

В долината са погре-
бани останките на 34 
505 войници - защитни-
ци на Сталинград, има 
35 гранитни надгробни 
паметници, а на хълма 
се намира главният мо-
нумент – „Майката ро-
дина зове“. Статуята е 
направена от 5500 тона 
бетон и 2400 тона ме-
тални конструкции, ка-
то вътрешността й е ку-
ха, а дебелината на сте-
ните не превишава 30 
сантиметра. Височина-
та на скулптурата е 53 
метра, а на целия памет-
ник – 86 метра. 

Само мечът в ръка-
та на Родината майка 
е 14 тона и е дълъг 33 
метра. При откриване-

то си статуята е вписа-
на в книгата с рекорди 
на Гинес, а височината 
й е два пъти по-голяма 

от тази на Статуята на 

свободата в Ню Йорк.

 Петродворец

Този дворцово-пар-
ков ансамбъл е изгра-
ден по заповед на Пе-
тър I в началото на 18-
ти век и се намира на 
29 километра от Санкт 
Петербург. 

Изобилства от зеле-
нина, вода, злато и кра-
сива архитектура. Дво-
рецът заедно с целия 
архитектурен и парков 
комплекс около него е 
част от културното на-
следство на Руската фе-
дерация и е включен в 
списъка на световното 
наследство на ЮНЕСКО.

Стълбовете в Коми
Пред-

с т а в л я -
ват се-
дем ска-
листи об-

р а з у -
вания 
с ви-
сочи-
на от 
30 до 42 метра. Спо-
ред специалистите 
стълбовете са се об-
разували преди око-
ло 200 милиона годи-
ни и са уникално тво-
рение на природата. 
Имат причудливи оч-
ертания и в зависи-

мост от мястото на гле-

дане наподобяват огро-
мен човек, глава на кон 
или овен.

Елбрус

Със своите 5642 ме-
тра Елбрус е най-висо-
кият планински масив 
и връх в Русия, а спо-
ред някои е и най-ви-
соката точка в Европа 

пред Монблан (4810 
м). Спорът съществу-
ва поради различно-
то определяне на гра-
ниците между Азия и 
Европа, но напосле-
дък се счита, че Елб-
рус се намира на тери-
торията на нашия кон-
тинент.

Московският събор
 „Василий Блажени”

Храмът се намира 
на Червения площад и 
е емблемати-
чен със сво-
ите куполи и 
цветове. По-
строен е в пе-
риода 1555-
1561 година 
в чест на по-
бедата на цар 
Иван Грозни 
над монголи-
те. От 1990 г. 
катедралата 
е включена в 
списъка на ЮНЕСКО за 
световното културно 
наследство.

Долината 
на гейзерите

Това е природен фе-
номен, намиращ се в из-
точната част на полуос-
тров Камчатка. В доли-
ната на площ от прибли-
зително 6 квадратни ки-
лометра са разположе-
ни около 90 гейзера и 
много топли извори. 
Включена е в списъка 
на ЮНЕСКО за светов-
ното културно и при-

родно наследство под 
името “Вулканите на 
Камчатка”.
Байкалското езеро

Байкал се намира в 
Източен Сибир, има те-
ктоничен произход и е 
най-дълбокото езеро на 
планетата, как-
то и най-голе-
мият резерво-
ар с питейна во-
да. Дълбочината 
му е 1500 метра, 
а въпреки това 
водата е бистра 
и синя.

Мамаев
 курган

Мемориалът 
„На героите от 
Сталинградската битка“ 

Êоñмичеñката 
в Òенеñи, ÑÀÙ

СЕДЕМТЕ РУСКИ ЧУДЕСА

тази резиденция е построена от къртис 
кинг през 1973 г. днес желаещите могат да 
я наемат за кратък период от време, като 
цената е кажи-речи по джоба на повечето 
хора. ако от малки си мечтаете да живе-
ете в космически кораб, това е правилни-
ят избор!

неотдавна няколко руски телевизион-
ни и радиостанции организираха гласу-
ване, което да определи седемте руски 
чудеса. всеки жител на страната може-
ше да участва в гласуването по интер-
нет или чрез смс. вижте техния избор:

"Ел Ниньо" е фаза 
от Южната осцилация 
– колебание на темпе-
ратурата на повърх-
ностния слой на во-
дата в екваториална-
та част на Тихия оке-
ан, при която области-
те със затоплена вода 
се изместват на изток.

Учени от Австра-
лия са направили въз-
становка на ха-
рактера на те-
чението за 
предишни-
те 400 го-
дини, ко-
ято по-
казва, че 
през по-
следни-
те някол-
ко десе-
т и л е т и я 
то се проя-
вява по-чес-
то и с по-голя-
ма сила.

За целите на про-
учването е разрабо-
тен алгоритъм, който, 
приложен върху про-

би, взети от сърцеви-
ната на корали в Ти-
хия океан, позволил 
да се определи харак-

терът на промените в 
"Ел Ниньо".

Така става ясно, че в 
края на 20-и век актив-
ността на "Ел Ниньо" в 
централната част на Ти-
хия океан се е увеличи-
ла. Учените предпола-

гат, че в недалечно 
бъдеще силата 

на течението 
в източната 

част на Ти-
хия океан 
също ще 
се увели-
чи.  

П р е з 
п о с л е д -
ните 30 г. 

се наблю-
дава уве-

личаване си-
лата на "Ел Ни-

ньо" в централна-
та част на Тихия оке-

ан в сравнение с всич-
ки 30-годишни периоди 
през последните 4 века.  



12.VI. - 18.VI.2019 г.
24

Български 33Медицина Дълголетие

Често главоболие, 
слабост, замайване  са 
част от симптомите, 
които показват скок 
на кръвното налягане. 
Апарат за кръвно има 
почти във всяко се-
мейство, защото 
този проблем 
не може да 
бъде пре-
н е б р е г -
нат, осо-
бено при 
в ъ з р а с т -
ните хора. 

Има пра-
вила за из-
мерване на на-
лягането, които не 
са свързани с качест-
вото на устройството, 
което прави измерва-
нето. 90% от хората не 
ги вземат предвид.  

Апаратът за кръвно 
може да даде погрешни 
данни, тъй като повече-
то хора не вземат под 
внимание някои прави-
ла за подготовка на то-
зи процес. 

Преди измерването 
на кръвното налягане 
трябва поне 30 минути 
да се въздържате от пу-
шене и пиене на кофеи-
нови напитки, да почи-
вате най-малко 5 мину-
ти, а пикочният мехур 

да се изпразни. 
Измерванията не се 

извършват в рамките 
на 2 часа след прилага-
нето на лекарства (без 

зна-
чение какви). 

Второто измерване 
на налягането може да 
се направи минута след 
първото. 

По време на проце-
дурата средата на ръ-
ката с маншета да е на 
нивото на сърцето. До-
лният край на маншета 
трябва да е 2-3 см над 
лакътя. Необходимо е 
да сте удобно седнали. 
Не говорете по време 
на измерването. Крака-
та не трябва да се кръс-
тосват, а да са спокойно 
отпуснати. 

Механичният апа-
рат за кръвно е чувст-
вителен към шум. За-
това често стойности-
те на налягането, из-
мерени в аптеката на-
пример, се различават 

от действителните 
данни.

Н е с п а з в а -
нето на тези 
условия мо-
же да дове-
де до про-
мени в стой-
ностите на 

кръвното на-
лягане: след 

приемането на 
кафе – 11/5 mm Hg. 

алкохол – 8/8 mm Hg. 
пушене – 6/5 mm Hg. с 
пълен пикочен мехур – 
15/10 mm Hg, при липса 
на опора за ръката – с 
7/11 mm Hg.

Никога не игнори-
райте скока или внезап-
ното падане на кръвно-
то налягане. Хората, ко-
ито не придават значе-
ние на този проблем, 
са 7 пъти по-склонни 
да развият церебрална 
циркулация, 4 пъти по-
вероятно е да получат 
исхемична болест на 
сърцето и 2 пъти по-
вероятно - да получат 
инфаркт.

Как се мери кръвно
90% от хората не измерват кръвното налягане 

правилно и отчитат грешни показатели
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рàäîñòòà íà Дèíüî година са четиринаде-
сет досега.”

Един се гръмна, бе-
ше заприличал на му-
мия, не можа да поне-
се мъките и намери из-
ход. След него и други 
мъждеят. 

Изсъхна и старият 
бряст. Този исполин, 
символ на сливенската 
слава, място на съдбов-
ни човешки срещи, из-
държал на турските бе-
силки, видял безброй 

екзекуции през монар-
хофашизма, включител-
но и на деца, на "отбра-
нителните" тестове не 
можа да устои.

Доста време сливен-
ци наблюдаваха агони-
ята му, докато накрая 
предаде Богу дух. Сега 
стърчи като надгробен 
знак. Без него Сливен 
няма да е същият. Те, 
градът и дървото, бяха 
сраснали в едно от чо-
вешка и Божия благо-
словия.

И Диньо вече не е съ-

щият. Радостта му се е 
стопила и попила в гро-
ба на детето му.

Сега пак се връща 
от поредното погребе-
ние. Натежалото му тя-
ло бавно се носи. В гла-
вата му бушуват тежки 
мисли. „Как можахме да 
я докараме дотук? Как-
во ни говориха, а как-
во стана? И само в Но-
во село ли идва бедата? 
Ония, които се кълня-
ха, че ще присъстват с 

децата си при 
в з р и в я в а н е 
на ракетите, 
защото е без-
вредно, кога-
то злокобни-
те черни гъ-
би се издига-
ха в небето, 
не само деца-
та им не видя-
хме, а и те са-
мите се укри-
ха от отрова-
та. Но си полу-

чиха хонорарите за лъ-
жата. Каква низост, ка-
къв цинизъм! В тая дър-
жава лъжата е най-пе-
челивша. И да се чуди 
човек как толкова мал-
ка по територия Бълга-
рия е определена за из-
пробване на нови воен-
ни технологии и за уни-
щожаване на стари бое-
припаси от натовските 
държави. Другите дър-
жавници пазят здраве-
то на хората, а нашите 
се умилкват около сил-
ните, за да ги подкрепят 

във властническите им 
амбиции.” 

Преди години дойде 
един чужденец преми-
ер, който присвои без-
мерно много земя по ку-
рортите на Рила и Чер-
номорието, а за остана-
лата създаде закон за из-
купуване от чужденци. 
Какви мизерни бяха ар-
гументите им: „Българи, 
никой няма да ви изне-
се земята в джобовете 
си!” Че защо ще изна-
ся някой, щом ще е ве-
че негова земята? Соб-
ственикът чужденец ще 
се стреми да я разши-
рява, докато коренните 
й собственици забравят 
за нея. Колко прави са 
били Драган Цанков и 
другите истински бъл-
гари, като са казвали, че 
злото се крие в двореца! 
Това зло за исторически 
кратко време ни напра-
ви най-бедната държава 
в Европа, като раздаде 
богатствата ни...

Дали ще се оправим 
някога, докато злото от 
двореца с роднините си 
отвън ни изсмуква? До-
като милиардните ни 
заеми растат незнайно, 
докато животът ни е не-
сигурен, докато лъжата 
властва навсякъде, до-
като медиите са прис-
трастни към силните, 
това едва ли ще стане.

И Диньо спря да раз-
съждава.

иван ДиМиТрОВ, 
сливен

по размер парчета. Из-
виках голямата внучка 
да се разходи и да до-
несе вода от чешмичка-
та наблизо. След като се 
върна с дамаджанката, 
малката Мая й направи 
знак с ръка и започна да 
й разказва нещо много 
интересно – жестикули-
раше, сочеше към вода-
та. Аз се престорих, че 

нищо не забелязвам, но 
чувах всяка нейна дума.

- Изведнъж шпионка-
та отскочи! Бързо зася-
кох и дърпам… А пръч-
ката се огъва – ще се счу-
пи! Стискам зъби, не ви-
кам дядо за помощ, за-
щото искам сама да из-
мъкна огромната риба. 
Но вместо риба – кроко-
дил! Огромен зелен кро-
кодил! Като насън. Кро-
кодилът сам изпълзя на 
брега, изплю червейче-
то и клекна до мен…

Милена я слушаше, 
без да я прекъсва. Пре-
стори се, че вярва на щу-
рите измислици на сес-
тра си, а тя продължи:

- И този крокодил 
започна да ми говори: 
„Майче, много съм гла-
ден! Дай ми една рибка!” 
И аз му дадох. Излапа и 
трите каракуди, благо-
дари и се върна във во-

дата… Нали ми вярваш, 
како?

- Добре, добре… - по-
гали я Милена. – Разби-
ра се, че ти вярвам.

- Ами погледни в жи-
варника! Ела! Къде са ка-
ракудите? Кажи де! В ко-
рема на крокодила! Да-
дох му ги, честна дума. 
Попитай тогава дядо. 
Дядооо!… - и тръгнаха 
към мен.

Ами сега? Намерих се 
натясно! Трябва да по-
твърдя разказа на Мая. 

Диньо беше от тези 
хора, за които уверено 
може да се каже, че са 
щастливи. Щедър е бил 
Господ към него. Строй-
но, силно и красиво тя-
ло му е дал Всевишни-
ят. Трудът и резултатът 
от него бяха източник 
на радост. 

В Сливен на пазара 
жените се редяха пред 
масата му за качестве-
ната стока, но и нещо 
друго ги привличаше.

И в Приморско по-
знаваха вкуса на него-
вите ароматни прас-
кови. Когато се завър-
неше доволен от мор-
ския пазар, отсядаше в 
барчето на Ботката да 
си поеме дъх. Тук се от-
варяше душата му и го 
навестяваше музата на 
красноречието. Под-
пийналите вече посе-
тители лекичко се поп-
римъкваха по-близо, за 
да не изпуснат нещо ин-
тересно и паузите му ги 
задържаха в очакване.

- Пазарът по морето 
добре върви - казваше 
Диньо. - Чужденците не 
са стиснати, но е далече, 
трошим си колите. Ско-
ро ще имаме по-близък 
пазар. Толкова войска в 
Ново село ще се нуждае 
от пресни плодове и зе-
ленчуци. Гледахте ли по 

телевизията как чужди-
те войници играят хоро 
с нашенци?

- Ще видим какво ще 
ни докара това хоро - 
подхвърли някой.

Диньо стоеше над 
пиянските подмятания 
и не се хвана. Ще зало-
жи тая година на едри-
те розови домати и да-
но Бог даде добра го-
дина да направи "удар". 

Но се случи така, че 
от масираните стрелби 
от армията вечер над 
планината се забеляз-
ваше едно зарево, кое-
то на фона на гората из-
глеждаше даже роман-
тично. Пое го течение-
то и го спря пред сред-
ногорските възвише-
ния, където беше село-
то на Диньо. Превърна 
го в едва забележим си-
тен валеж, който повре-
ди заленчуците и овош-
ките. Доматите, тъкмо 
наедрели като юмрук, 
вместо да розовеят, по-
черняха и загниха. Ни-
кой не можа да изкара 
хубави домати на откри-
то. Повредиха се и дру-
гите зеленчуци и овош-
ките - кайсии, дюли...

Доста жени получи-
ха онкологични увреж-
дания. Някои, които на-
време се усетиха и ходе-
ха до София и Стара За-

Êðàñîòà â 
íåïîâòîðèìîñò

Как весел срещам днес деня,
като с милувка ме прегръща!
Дали така ще го ценя,
когато в залеза ме връща?
Случаен ден, а като нов
усещам пулса му пореден.
Заливам с топъл благослов
заможен срещнат тук и беден,
че с тях деля на този свят
водата, въздуха, земята!
Нали в таз Божа необят
сме ратници на свободата.
Сред хората единствен аз
в живота щастие намирах –
там по прашинки тюркоаз
в ръцете си безкрай събирах.

Денят е днес неповторим!
И утре същото ще кажа!
Тъй в пътя да ги извървим,
докато „изтече ни стажа”!
Животът с времето лети –
камбаната сигнално бие!
На дните да се насладим –
НЕПОВТОРИМОСТ в тях се крие,
тъй както сам животът наш
е с уникалността предречен!
И ти - по свойски „богаташ” -
кипри се в списъка човечен!

стоян МиХайлОВ, Търговище

„Не стига, че ти си 
луд, ами подлуди и 
внучките с твоя рибар-
лък!” – упрекна ме един 
ден жена ми. Даже се 
оплакала и на съседите.

И беше права. Под-
лудих внучките Мая и 
Милена и видят ли, че 
стягам такъмите, оста-
вят игрите, придумват 
ме да ги взема в неделя. 
Как да не ги взема! Има 
ли по-хубава компа-
ния… Научих ги да ло-
вят „на леко”, че сетне 
да замятат и „на дъно”. 
Вече са съвсем самос-
тоятелни и не се налага 
непрекъснато да ме ви-
кат: „Дядо, постави ми 
червейче!”, „Дядо, ела 
ми откачи рибката!”

Мая е на седем го-
дини, а голямата – Ми-
лена, на четиринайсет. 
Няма да ги хваля колко 
са хубави, защото то се 
вижда.

И така, ловим си ние 
риба на Етрополския 
язовир и мълчим. Мъл-
чим, защото за два часа 
сме хванали само чети-
ри уклейки и три кара-
куди и не ни е до при-
казки.

Преместих се встра-
ни от момичетата, че да 
опитам около папура. 
Забелязах, че се покла-
щат стъблата над вода-
та – знак, че отдолу ми-
нава лин. А в този язо-
вир има наистина лин. 
След десетина минути 
улових няколко средни 

Но това означаваше да 
стана съучастник в лъ-
жата. Всъщност защо 
не? Та това не беше лъ-
жа, а приказка. Приказ-
ка, съчинена в момента 
от моята Мая.

Убедих Милена, пов-
торих накратко „случи-
лото се” и тя ми намиг-
на скришом. Надигнах 
дамаджанката със сту-
дената вода и изко-
мандвах след това:

- Хайде сега – при въ-
диците! Сменете стръв-
та, заредете и мятайте! 
Който хване повече 
рибки за половин час 
– двоен сладолед… и 
кроасан с шоколад!

Момичетата извика-
ха „ура” и риболовът 
продължи. А в кошче-
то наистина ги нямаше 
трите каракуди, които 
бях хванал. Признавам, 
че видях как Мая ги пу-
ска една по една във 
водата и нещо им гово-
реше… Може би е ис-
кала да й изпълнят три 
желания?

Пък аз си мислех: 
„Колко хубаво напра-
вих, че „подлудих” мо-
ите внучки да станат 
рибарчета! Цена ня-
мат дните, прекарани 
край реки и язовири 
на чист въздух сред 
природата! А едва ли 
има по-добър буквар 
за тях от Нея – майка-
та Природа!

кирил Писарски

гора, успяха да превъз-
могнат (докога ли) ко-
варното заболяване. Но 
доста си отидоха преж-
девременно. Отиде си и 
дъщерята на Диньо. Тя 
се завърна от чужбина, 
купи си къщичка близо 
до бащиния дом, разкра-
си я и заживя с радост в 
нея. Стопли се и Диньо-
вото сърце. Ко-
гато разбра за 
коварното за-
боляване, бе-
ше вече късно. 
Тази неочаква-
на смърт бе те-
жък удар за ба-
щата, сломи го 
изведнъж. Из-
чезна веселият 
му нрав. Пак хо-
ди до магазина 
за хляб и да из-
пие редовното 
си кафе, но вече увлека-
телните му приказки ги 
няма. Само пита за тези, 
които като него са загу-
били близки хора.

Отиде си и Елена, а за-
едно с нея като прокоба 
изсъхнаха и чимширите, 
в които тя влагаше тол-
кова старание да й кра-
сят алейките. 

Ирина, която едва се 
влачи до магазина за 
хляб, води точен отчет 
и казва: „Никога селото 
ни не е имало повече от 
една до три смърти, тая 

Борислав 
ЗлатанОв
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имОти

ВаЖНО!
ВъЗПОМиНаНиЯ, скръБНи ВЕсТи, ПОЗДраВлЕ-

НиЯ, ЧЕсТиТки иЗПращайТЕ На аДрЕс: 1421 сОФиЯ, 
кВ. „лОЗЕНЕЦ“, Ул. „криВОлак“ №48, ВХ. „В“, За В. 
„ПЕНсиОНЕри“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

Обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 машинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

Заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на Надка иванова ангелова или 
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

малки ОБяви

възпоминание

възпоминание

Покана
За участие в Пловдивския пациентски 

 глаукомен клуб на лекцията:
„социалнозначими очни заболявания”

от доц. Десислава Колева -  
УМБАЛ „Св. Георги” 

на 13 юни (четвъртък) от 13,30 часа
в Дома на науката и техниката,  зала 6

Пациентска организация глаукома

1 гОДиНа
 без сина ми

ДИМИТъР НИКОЛОВ ПЕЕВ
на 60 г.,  

роден на 27.11.1957 г.,  
починал на 16.6.2018 г.  

И все не вярвам, че теб те 
няма, и все протягаме към теб 
ръце. И молим се напразно на 
съдбата да върне туй, което ни 
отне. Много те обичаме! 

От майка Цвета

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0884/770787 - ASP 
търси жени и мъже за 
охрана. Отлично за-
плащане. София, ул. 
"Пирин" №6

0884/623471 - про-
дава акумулираща печ-
ка "Изгрев", нова, цен-
трофуга алпака за 3/6/ 
рамка

0889/378252 - про-
дава комбинирана ма-
шина циркуляр, шмир-
гел и рязане, стол - 140 
лв., мини казан за ракия 
- 160 лв., 4 нови стъкле-
ни вендузи - 16 лв.

0878/905168 - мъжко 
манто с подплата кара-
кул №50/52, със сваляща 
се подплата - 20 лв.; дам-
ско манто 7/8, не е носе-
но, № 48,50, с подплата 
сваляща се - 20 лв.; дам-
ско манто - №48,50, сва-
ляща се подплата - сиво-
бежово - 20 лв.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - домашен май-
стор поправя мебели, догра-
ма и др. Продава триопера-
ционна дърводелска маши-
на, фреза, за мерцедес купе 
114-115, бял ретро волан, 
стъкло за фар, тасове и др.

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 
02/8242129 - продава ките-
ник, спортен велосипед, пи-
шеща машина, микроскоп, 

0897/050151 - продава къ-
ща в с. Огнен, 110 кв. м, двор 
1 дка, кладенец, допълнител-
ни постройки, с ток

0898/225564 - приема мла-
до семейство, пенсионерка, 
пенсионер до 65 г. - за под-
дръжка на идеален селски имот 
в Пловдивско

0884/912727 - наемам 
апартамент от собственик в 
София

0884/912727 - купувам 
апартамент от собственик в 
София

02/469/0408 - продава ед-
ностаен, реконструиран в дву-
стаен апартамент, с гараж. Ця-
лата сграда е санирана отвън 
с 10 см стиропор, вътре всич-
ко е ново, боядисано, сменени 
са вратите и прозорците. Изло-
жението е изток-юг, има парк с 
много зеленина; връзка с всич-
ки превозни средства, до 3-5 
минути, също и с всички вери-
ги за пазаруване. Наблизо има 
и медицинско обслужване. Без 
отопление температурата е 18-
20 градуса.

0878/768442 - продава ста-
ра къща в с. Агатово с 1 дка 
дворно място със стопански 
сгради и с геран, гараж и ас-
ми. С хубав изглед. Изгодно!

0886/401737 - продава ед-

аптекарска везна, грамофон, 
часовник с кукувица, старин-
ни часовник и телефон

032/252448 - продава да-
чия логан на 25 хил. км. Цена 
10 хил. лв.

0898/225564 - за колек-
ционери - продава рестав-
рирани 2 "Симсон" от 1965 
г., идеални

0877/882177 - "Панча-
тантра" - древноиндийска 
книга, след Библията - най-
разпространена в света, 200 
превода на 60 езика, от 4-ти 
век досега. Книгата е с настав-
ления и мъдрости - 200 лв.

0898/225564 - давам за 
ползване младо засята лю-
церна на първо косило. Из-
годно! В Пловдивска област, 
Първомай

0877/773245 - продавам 
скулптурен барелефен порт-
рет на Исус Христос с двана-
десетте му ученици. Разме-
ри 60/40

0898/483353 - продавам 
джип мицубиши паджеро 
спорт, 2001 г., турбо дизел, 
дългата база, с кожен салон, 
с теглич, с нови зимни гуми, 
с малкия данък. За 2019 г. е 

ностаен апартамент, преустро-
ен в двустаен, с гараж, оборуд-
ван с ток и вода, и др. Сградата 
е санирана вън с 10 см стиро-
пор. Има връзка с всички пре-
возни средства

0889/613432 - частно лице 
купува апартамент 60 кв. в кв. 
"Дружба" - обзаведен

0879/100320 – продава 3,7 
дка нива с над 400 шестгодиш-
ни канадски тополи в нея, на 
пет км източно от Пазарджик

0876/212235 – продавам 
къща с 4 стаи, баня, тоалетна 
във вилната зона на с. Побит 
камък, Разградско, с чист въз-
дух и тишина

0895/126075 – купува къща 
на изплащане в областите Ло-
веч, Габрово и Търново

0889/613432 – дава под на-
ем апартамент – 200 лв., в Ст. 
Загора

0899/164904 – продава 
имот в София с разрешена ви-
за за проектиране на къща – 
8800 лв.

08133/2567 – продава къ-
ща гредоред, 4 стаи, баня с то-
алетна, двор, гараж – в с. Ряхо-
во, Русенско

0898/225564 – продава 
идеален селски имот с 2 дка 
двор,  лозе, овошки и две сон-
ди за поливане + масивна къща 
в Пловдивско, общ. Първомай

0893/852626 – продава къ-
ща на два етажа – 8000 лв., има 
ток, вода, баня, 900 кв. м сто-
пански сгради

0988/233207 – продава в с. 
Телиш къща, двор 1 дка и кухня, 
гараж, 120 асми около къщата. 
Тя е с 6 стаи, 4 мазета плюс на-
вес – помещение ½ от двора с 
овощна градина. Наблизо има 
хранителен магазин

0878/181538 – продава къ-
ща с 5 стаи, декар двор, сгради 
за животни, с. Ставерци. Цена 
по договаряне

0988/339388 – продава/за-
меня двор с къща, гараж, кла-
денец – с. Пъдарско, Пловдив-
ско – 6000 лв.

0894/297967 – продава ви-
ла 3 ет. – Момин проход, на 60 
км от София. Цена 50-60 хил. ев-
ро, напълно обзаведена

0897/507266 – купува гар-
сониера в комплекс „Аврен” – 
Ямбол. Без посредник! Спешно!

НЕ На глаУкОМаТа, Да На ЗрЕНиЕТО!

 “листопад на спомените" - варна 2019
Съгласно новия регламент право на участие 

имат лица на възраст над 55 години, членове 
на литературни дружества, на поети от цялата 
страна, на литературни клубове към читалища 
и други културни институции, на писателски съ-
юзи (без участие в класацията), както и на граж-
дани, индивидуално изявени като поети. Пред-
ставя се едно стихотворение, басня или епигра-
ми в електронен вариант, една печатна страни-
ца, в срок до 15 юли. Стиховете и сатиричните 
материали не следва да са публикувани, нито 
да са участвали в минали години в сборника. 
Стиховете, басните и епиграмите да са лично 
творчество, авторски и да не се представят ка-
то стихове за песни. 

Основен критерий за участие и оценяване 
е: стиховете да имат художествено поетична 
стойност. Редакционна комисия извършва се-
лекция за включване в сборника и всички въз-
никнали проблеми да се отнасят към комиси-
ята за отговор. 

авторите, чиито стихове не са приети, се 
уведомяват писмено. Материалите се из-
пращат на ел. адрес danistoianova@mail.bg 
или на хартиен носител (в 3 екземпляра) на 
адрес: 9010 Варна,  ул. “Евлоги георгиев“,  
бл. 23, вх. Б, ап. 92. Данка атанасова стоянова. 

Конкурс 
за поетичен 
сборник

На 17.VI. се навършват
6 МЕсЕЦа 
в мъки без 

ТОДОР ИВАНОВ 
МОРАЛИйСКИ
от с. Гурково

Колкото да мислим и съ-
жаляваме, нямаме силата да 
го върнем! Това е тежка загу-
ба за неговата майка и брат, 
както и за колектива на Земеделска кооперация 
– Гурково, който ръководеше.

Тъжат и неговите приятели, които всеки ден 
с мъка си спомнят за него.

Поклон пред паметта му! Почивай в мир!
Марин андреев колев и целият трудов 

колектив, с. гурково, обл. Добрич

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 
9-ия Национален фестивал "Сребро в косите - 
песен в душите, край морето на Бургас" за стари 
градски шлагери, естрадни и патриотични пес-
ни и български фолклор под егидата на кмета 
г-н Димитър Николов. 

Участват самодейни певчески състави, пред-
ставители на пенсионерските организации и 
други клубове. Посвещава се на 1 октомври - 
Международния ден на възрастните хора.

Фестивалът ще се проведе на 26 и 27 септем-
ври 2019 г. с начален час 10 ч. и за двата дни във 
Военен клуб-Бургас, бул. "Христо Ботев" №48. 

На 27.IX. от 17.30 ч. ще се състои галаконцерт 
"Бургаски вечери" от най-атрактивните участни-
ци, имащи желание и възможности да останат 
до края да участват, но не повече от 15 състава.

От организаторите
За контакт: Вяра андонова – председател, 

тел.: 056/82 11 94; от понеделник до четвър-
тък включително от 14.30 до 17.30 часа.

ПОКАНА

платен
0897/866919 - купувам 

музикални инструменти, 
български, електрически 
китари, ехолани, синтеза-
тори и лампови усилватели

0889/378252 - въртяща 
се поставка за торти и изло-
жения с елток - 65 лв., мини 
казан за ракия - 160 лв., раз-
тегателна маса - 45 лв.

0888/245413 - прода-
ва ръчна месомелачка - 45 
лв., два единични полилея - 
по 15 лв., спален чувал - 20 
лв., елмашинка за рязане на 
хляб - 30 лв.

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - продава 
дърводелски машини, цир-
куляр за професионални це-
ли, струг за метал, колелета 
и плотове за банциг, джип 
„Ланд Ровър“ - модел 2003 
г., с документация, ремарке 
за лека кола, руско, ориги-
нално, с документация

0879/864103 - продава 
товарен автомобил ГАЗ-53, 
дизел - перкинс, мотор ИЖ 
- Планета - 350 куб.

0889/993415 - прода-
ва вътрешни врати от етаж, 
правени по поръчка - 50 лв., 
и 20-литрова газова бутилка 
пропан бутан - 20 лв.

0 8 9 6 / 6 3 1 1 4 3 , 
02/9878503 - продава рин-
гова количка за инвалид, ин-
валиден стол, комбиниран 
за тоалет и баня - почти нови

0885/335852 – продава 
мотофреза с гумени колела 
и почти нов четиритактов 
двигател 6,5 кв.
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12 юНи, 10 лУНЕН ДЕН, 
НарасТВаща лУНа, 

лУНа ВъВ ВЕЗНи 
Старайте се да не се намесва-

те в чужди дела: резултат от ваша-
та прекомерна активност ще бъдат 
непрекъсната умора и разочарова-
ние. Не са изключени и сериозни 
неприятности, виновници за кои-
то ще се окажат вашите недобро-
желатели.

13 юНи, 11 лУНЕН ДЕН, 
НарасТВаща лУНа,
 лУНа В скОрПиОН 

Жизненият ви потенциал е ви-
сок, това дава своето отражение не 
само върху  самочувствието ви, но 
и на настроението. Но помнете, че 
вашите физически възможности не 
са безгранични и не се претовар-
вайте с работа.

14 юНи, 12 лУНЕН ДЕН, 
НарасТВаща лУНа, 
лУНа В скОрПиОН 

Забравете по-бързо за обидите, 
за да можете да се хвърлите през-
глава в новите дела, които ви очак-
ват. Ако на пътя ви възникнат пре-
пятствия, ще успеете да се органи-
зирате и да ги преодолеете.

15 юНи, 13 лУНЕН ДЕН, 
НарасТВаща лУНа, 

лУНа В сТрЕлЕЦ 
Вероятността за парични по-

стъпления ще е висока, но и раз-
ходите ще бъдат високи. Немалки 
суми трябва да похарчите за удо-
влетворение потребностите на де-
цата си и на любимия човек.

16 юНи, 14 лУНЕН ДЕН, 
НарасТВаща лУНа, лУНа В 

сТрЕлЕЦ 
В семейството ви може да въз-

никнат проблеми, които нала-
гат незабавно решение. На ваши-
те рамене ще легне грижата за ва-
ши по-възрастни роднини. Проя-
вете сдържаност, за да можете да 
избегнете сериозни неприятности.

17 юНи, 15 лУНЕН ДЕН, 
ПълНОлУНиЕ, лУНа В кОЗирОг 

Важно е да се грижите за здра-
вето си и да не го принасяте в жерт-
ва  на олтара на вашите ангажи-
менти. Макар жизненият потенци-
ал да е достатъчно висок, неочак-
вани обостряния на хронични бо-
лежки не са изключени.

18 юНи, 16 лУНЕН ДЕН, 
НаМалЯВаща лУНа, лУНа В 

кОЗирОг 
Ще ви зарадва романтична сре-

ща и сбирка с приятели. Дори  да 
почувствате умора, дръжте ръка-
та си на пулса на събитията. Не за-
бравяйте да упражнявате контрол.

лУНЕН 
КАлЕНДАР

ЗаПОЗнайте се

17 юни 2019 11:31:52 
ч. - пълнолуние. За да 
смъкнете 1-2 кг, трябва 
да започнете диетата от 
този час и да продължи-
те на сокове и течности 
до същия час на следва-
щия ден.

ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

Èçäàòåëñêà êúùà

“ДАФ”
Ãëàâåí ðåäàêòîð
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

Д-р иван сТОЯНОВ

времетО

магнитни бури - 13, 14.VI. 

в сряда все още на места се очакват преваля-
вания, някъде с гръмотевици и градушки. темпе-
ратурите остават високи – от 14 до 26 градуса 
в повечето райони на страната. От четвъртък 
времето ще се стабилизира, валежи не се очакват, 
а температурите плавно тръгват нагоре и ще 
достигат 28-29 градуса. в петък, събота и неде-
ля ще бъде още по-горещо, като стойностите ще 
са и над 30 градуса. в понеделник горещото време 
ще се задържи, а във вторник се очаква леко зах-
лаждане, превалявания и спадане на температу-
рите до поносимите 28 градуса. на места ще има 
превалявания и гръмотевични бури.

По – сериозни здравословни проблеми през периода 
могат да имат страдащи от бъбречнокаменна бо-
лест. важно за хората с подобен проблем е да се дви-
жат повече и да приемат повече течности. Особено 
полезни са чайовете от листа от коприва, бреза и ле-
ска, от стръкове от полски хвощ, от плодове от шипка 
и боровинка и др. Очакваните магнитни бури могат да 
окажат неблагоприятно въздействие върху здравето 
на хора с по – напреднали атеросклеротични промени 
на мозъчните артерии – да се избягват евентуални по-
големи физически и психоемоционални натоварвания.

БиОПрОгнОЗа

ДЖЕСИКА

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (12.VI.- 18.VI.2019 г.)
ОВЕН - В началото на пе-
риода, колкото сте по-
предприемчиви, толко-

ва по-голяма е вероятност-
та да постигнете целите си. 
Няма да бъдете подложени 
на обичайните сътресения и 
изпитания. 

ТЕлЕЦ - Обърнете вни-
мание и на близкото си 
обкръжение. До среда-

та на периода внимателно пре-
ценявайте приходите и разходи-
те си и не давайте пари назаем. 
Здравето ви е стабилно. 

БлиЗНаЦи - Съсредо-
точете усилията си вър-
ху разрешаването на те-

кущите въпроси, от които очак-
вате конкретни резултати. Мате-
риалната ви стабилност е гаран-
тирана, но не я надценявайте.

рак -  Ще получите си-
гурни сигнали за по-

раждащите се нови отговорно-
сти, които ще ви бъдат възло-
жени от близките. Успехите ви 
ще ги зарадват. Здравето ви е 
стабилно.

лъВ - Не загърбвайте 
досегашните си отговор-
ности, дори и те да не са 

ви приоритет на този етап. Не 
допускайте враждебното отно-
шение на част от роднините да 
ви отдалечава от заветната цел. 

ДЕВа - Заложете на кон-
кретните усилия, благо-
дарение на които ще ста-

билизирате отношенията с близ-
ките. С малко усилия от ваша 
страна ще постигате повече от 
желаното.  

ВЕЗНи - Предварителни-
те ви очаквания във фи-
нансов план ще бъдат по-

стигнати. През почивните дни не 
допускайте негативни емоции да 
се настаняват в отношенията ви 
с интимната половинка. 

скОрПиОН - Фокусирай-
те се върху подобрява-
не на отношенията с по-

малките членове на семейство-
то ви. Не злоупотребявайте с 
гласуваното ви доверие! Фи-
нансовото ви състояние ще е 
нестабилно.

сТрЕлЕЦ - Ще имате 
неочаквани разходи 
заради член на вашето 

семейство или поради битови 
проблеми. Опитайте да се съо-
бразите с проявеното желание 
на по-възрастен член на семей-
ството ви.

кОЗирОг - В началото на 
периода преосмислете 

уроците, пред които ви изпра-
вя съдбата. Не пренебрегвайте 
съветите, дадени ви от пряко-
то обкръжение, а още по-мал-
ко знаците в ежедневието ви. 

ВОДОлЕй - Отношения-
та на мнозина от вас ще 
бъдат променени в ли-

чен план. В любовта ще се нуж-
даете от подкрепата и съвети-
те на интимната ви половинка.

риБи - Покажете на как-
во сте способни по от-

ношение на започнатите от вас 
инициативи от личен характер. 
Колкото по-предприемчиви сте 
на този етап от време, толкова 
повече ще постигнете в бъдеще.

Ôîíäàöèÿ „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå” è 
îðãàíèçàöèîííèÿò êîìèòåò íà íàöèîíàëíèÿ 
ôåñòèâàë „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå – вàðíà, 2019”

Ви каНЯТ 
за участие в един уникален празник 
на хората  на 55 и повече години, кой-
то ще се проведе на 19 и 20  ОкТОМ-
Ври т. г. в зала „конгресна” на Дво-
реца на културата и спорта - Варна.

Фестивалът се организира  с под-
крепата  на Община Варна, от Област-
ния и общинските съвети  на СП-2004 
- Варна и в. „Пенсионери”.

Състезанието се провежда в пет 
категории: изпълнители на градски 
и популярни песни; естрадна музика; 
групи за автентичен фолклор;  оби-
чаи;  народни песни и танци; народ-
ни хорове и групи за обработен фолк-
лор; хорове за школувано пеене; хо-
рове за православни и църковни пес-
нопения и духовна музика; и худо-
жествено слово.

Петчленно жури ще оценява из-
пълненията, като на 19 октомври ще 
се обявят резултатите и ще бъдат връ-
чени наградите. На 20 ОкТОМВри 
от 14 ч. ще се състои премиерата 
на поетичния сборник „Листопад на 
спомените”с произведения на автори 
от страната. Ще бъдат връчени награ-
ди на най-добрите.

Художествените състави и изпъл-
нители не заплащат такси за участие. 
При желание за нощувка организа-
торите съдействат за настаняване в 
подходяща база в рамките на града и 
курортните комплекси на преферен-
циални цени. Всички разходи на из-
пълнителите са за тяхна сметка.

Регламент и талон-заявка  могат  да 
се изтеглят  от интернет страницата 
и фейсбук група „Листопад на спо-
мените-Национален фестивал”. За-
явки за участие ще се приемат до 
15.9.2019 г.  по пощата и на имейл ад-
рес с попълнена заявка-образец: Ва-
рна 9020, кв. Възраждане, бл. 73, вх. 
г, ет. 2, ап. 35 – стефка Делина, тел. 
0878 906978,  listopadnaspomenite@
abv.bg,  и гергана стоянова, тел. 
0887 055586, за поетичен сборник 
„листопад на спомените”–Варна 
9010, ул.”Евлоги георгиев”, бл. 23, 
вх. Б, ап. 92, Данка ат. стоянова, 
email: danistoianowa@mail.bg, тел. 
0897 898965

геновева Михова, председател 
на Организационния комитет на 

фестивала и председател на Фон-
дация „листопад на спомените”.

Забележка: датите в обявата за провеждането на фестивала са 
променени. моля обърнете внимание! От организаторите

0897/270599 - на 69 г. 
съм. Търся мъж пенсионер, 
от 65 до 75 г., висок над 170 
см, без дом, да живее при 
мен на село

032/249675 - баща на 89 
и син на 62 г. отново търсят 
жена до 65 г. - здрава, не-
пушачка, с пенсия, без анга-
жименти - за гледане срещу 

КОНЦЕРТ

с медийното съдействие на в. „ПЕНсиОНЕри”

РУСКИТЕ РОМАНСИ -
ПРЕЛЕСТ И ВЪЛШЕБСТВО

ТЕМЕНУЖКА ТЮФЕКЧИЕВА
19 юни 2019 г., сряда, 17,30 ч.

в Руския културно-информационен 
център, Мраморната зала

ул. „Шипка” 34, София
тел.  0898 417 945

в Руския културно-информационен в Руския културно-информационен 
център, Мраморната зала

в Руския културно-информационен в Руския културно-информационен 

унаследяване
0894/768863 - приема 

без ангажименти бездомна 
здрава дама от 64 до 75 г. за 
доглеждане и унаследяване. 
Добър съм, тих и весел човек

0 8 9 3 / 9 9 5 4 9 2 , 
0895/245207 - пенсио-
нер търси свободна же-
на, също пенсионер, без 
проблеми, с добър ха-
рактер, милостива, до-
бросъвестна и доброже-
лателна, гостоприемна, 
учтива, тиха и разбрана. 
Да е със собствен дом, 
честна, без задкулисно 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ 60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

на 14 юни 2019 г. 
на СТЕЛА КЕНОВА

от Бургас
ЧРД, Стеле, 

Желая ти от сърце много здраве, 
щастие и късмет! 

От приятелката Цвета

на 
 АНДРЕй МАРИНОВ АНДРЕЕВ

от Добрич,
 работещ понастоящем в чужбина

На 17 юни 1959 г. нашето семейство се сдо-
би със син, с когото можем само да се горде-
ем – скромен, честен, трудолюбив! Тези му ка-
чества будят хубави чувства у нас и навсякъде, 
където мине! 

Пожелаваме му радост, късмет и дълголетие! 
Нека изпревари дядо си Андрей, чието име но-
си, и да бъде един от столетниците! Това се по-
стига чрез здраве, щастие и късмет!

Честито също и на неговата половинка
 БОРЯНА АНДРЕЕВА 

Пожелаваме им като неговите и нейните 
родители да станат прадядовци и прабаби!

Величка Мълчанкова, с. Босилковци, 
обл. русе, и Марин андреев колев, 

с. гурково, обл. Добрич

25 гОДиНи 
клУБ На ПриЯТЕлиТЕ На МУЗикаТа 

къМ рУскиЯ кУлТУрНО-иНФОрМаЦиОНЕН 
ЦЕНТър

КОНЦЕРТ с участието на: Благовеста Константи-
нова, Благовеста Ангелова, Анастасия Детистова-

Абаджиева, Анна Карадимитрова, Елица Нешевска, 
Кристина Александрова, Миглена Павлова, Орлин 

Цветанов, Марин Гонев, Мартин Начев, Ивайло 
Донков, Велислав Нинов в програмата: творби от 

М. Глинка, П. И. Чайковски, Н. Римски-Корсаков, М. 
Мусоргски, С. Рахманинов, П. Владигеров, П. Хад-

жиев, Цв. Цветанов, Бл. Константинова
12 юни 2019 г., сряда,  Мраморна зала,

 18 ч., ркиЦ, ул. Шипка №34

ЮБИлЕЙ

лицемерие, независимо 
с какво образование, от 
село или град.

0888/174253 - пенсионер 
вдовец на 61 г./160 см/85 кг, 
търси вдовица или разведе-
на от 61 до 63 г. 

1113 софия, п. к. 73 - 68 
г./165 см/65 кг, вдовица, об-
разована, представителна, 
търси приятелство с под-
ходящ, необвързан мъж, 
с качества, аналогични на 
нейните
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МисТЕриОЗНа сМърТ 
На БарМаН 

24-годишен младеж 
загина в крайбрежен 
бар в созопол. смърт та 
на мъжа е настъпила, 
докато той бил на ра-
бота в бара. Барманът 
тръгнал към кухнята на 
все още неработещото 
заведение, но след ка-
то не открил ключа, на-
правил опит да влезе от 
малкото прозорче, от 
което подават храната.

Тогава се чул шум и 
колегите му открили 
безжизненото му тяло. 
Една от версиите е то-
ков удар. Барманът ня-
мал трудов договор. 

МлаДа ЖЕНа 
ПОДПали ДОМа си 

Млада жена от софия 
подпали апартамента, 
в който живее, и опита 
да се самоубие, скачай-
ки от третия етаж. спо-
ред първоначалната 
информация 25-годиш-
на жена е била в неста-
билно състояние и без 
дрехи. към мястото са 
насочени екипи на по-
жарната и линейка, па-
трули от Първо район-
но управление на сДВр. 
след опитите за разго-
вор, от които тя не се е 
повлияла, младата жена 
запалила жилището, ко-
ето наложило своевре-
менна реакция. Тя е спа-
сена с намесата на екипа 
пожарникари.

ПОЖар гОрЯ В 
крЕМикОВЦи

Десет екипа пожар-
никари гасиха голям 
пожар на територията 
на бившия металурги-
чен комбинат "креми-
ковци". Огънят е избух-
нал в производствено 
хале. Няма пострадали. 
В халето се съхранява-
ли стари резервни час-
ти за автомобили. Прис-
тигналите пожарника-
ри със специализирани 
автомобили, автомеха-
нична стълба, линейка. 
към 17 часа пламъците 
са били овладени.

скали ПаДНаХа 
ВърХУ Влак

Бързият влак от Ва-
рна за софия се е уда-
рил в паднали на рел-
сите скали, кална маса 
и дървета на жп гара 
стряма. В 315-тонната 
композиция, която е би-
ла със 7 вагона, са пъту-
вали 112 души. При уда-
ра няма пострадали, но 
са нанесени материални 
щети по ходовата част 
на локомотива.

Грубост към инвалид Шофьор блъсна режисьор и избяга
Шофьор на джип блъс-

ка инвалидната количка 
на жена в Айтос, тъй като 
му пречела на движение-
то, раз-
к а з а 
потър-
п е в -
ш а т а 
М и л -
ка Де-
н е в а . 
Б р у -
тална-
та ата-
ка би-
ла извършена, когато жена-
та отивала да си купи хляб 
от кварталния магазин, от-
където често пазарувала. 

Виждайки голяма дупка, 
Милка решила да я заоби-
коли. В този момент е на-
падната в гръб, блъскана и 
псувана от шофьор.

"Майка ми се придвижва 
с инвалидна количка, кое-

то е изключително трудно, 
имайки предвид състояни-
ето на улиците. 

Изчакала е колите да ми-
нат, за да се опита да заоби-
коли дупка, когато е напад-
ната в гръб от мъж на сред-
на възраст, който е блъскал 
и дърпал количката с вико-
ве и псувни. 

Шофирал е бял джип, но 
от шока майка ми не е ус-
пяла да запомни регистра-
ционния номер. 

Моля, ако някой е станал 
свидетел на това зверство, 
да каже", призова дъщеря-
та на потърпевшата жена.

Двете жени вече са по-
дали сигнал в полицията, а 
от Областната дирекция на 
МВР в Бургас съобщиха, че 
хулиганът се издирва. В ра-
йона, където е станал инци-
дентът, има голям брой ка-
мери, така че шофьорът ще 
бъде открит бързо. 

Водачът, блъснал 75-годиш-
ния известен български режи-
сьор Георги Дюлгеров, е избя-
гал от мястото на инцидента. То-

ва обяви Катя Сунгарска, говори-
тел на Бърза помощ. "По инфор-
мация на свидетели на инциден-
та водачът на колата не е оста-
нал на мястото на катастрофата. 
Интересно е това, че на същото 
място ден по-рано има катастро-
фа между колоездач и моторист", 
добави тя. След инцидента режи-
сьорът Георги Дюлгеров бе от-
каран по спешност в "Пирогов". 

По първоначална информа-
ция режисьорът е имал травма 
на тазобедрената става и е опе-
риран. Установен е извършите-
лят - 57-годишна жена.

Домашни кучета 
нападат хора

"Врачка" измъкна 20 хилядарки от момиче

Юноша загина на булевард

39-годишен мъж е бил напад-
нат и изяден от пет домашни ку-
чета от породата "кане корсо", 
съобщиха от Областна-
та дирекция на МВР-Со-
фия. На тел. 112 е по-
даден сигнал за наме-
рен труп на мъж в го-
риста местност в зем-
лището на софийско-
то село Владо Тричков. 
На място незабавно са 
изпратени полицейски 
служители. При огледа 
на местопроизшестви-
ето по тялото на 39-го-
дишния мъж са устано-
вени следи от животин-
ски ухапвания.

В имот в близост до 
местопроизшествието 
са установени свобод-
но придвижващи се ку-
чета от породата "Кане 
Корсо". Собственикът 
на имота и животните 
е задържан за срок до 
24 часа. Петте кучета са иззети и 
настанени във ветеринарна кли-

ника в столицата.
Къщата, в която са открити куче-

тата, няма ограда. Жители на село 
Владо Тричков разказ-
ват, че на собственика 
многократно са били 
правени предписания 
да построи, но той та-
ка и не го направил. По 
думите им тези живот-
ни и друг път са напа-
дали хора.

Това е поредното 
нападение на домаш-
но куче. 35-годиш-
на жена от разград-
ското село Дряновец 
бе транспортирана в 
болница с отхапана 
устна и с рани по ръ-
ката, след като бе на-
падната от куче, поро-
да "Дого Аржентино". 

От русенската бол-
ница, където бе наста-
нена пострадалата, съ-
общиха, че тя е пре-

търпяла операция и състоянието 
й е стабилно. 

15-годишно момче загина на 
столичния бул. "Цар Борис III", 
след като е било блъснато от лек 
автомобил. Инцидентът е станал 
край трамвайната спирка при 
кръстовището с ул. "Нишава".

Ученикът е бил пометен от шо-
фьор на лек автомобил "Ауди". 

Според очевидци ударът е бил 
толкова силен, че момчето е из-
хвърлено през оградата на трам-
вайната спирка.

На място е екип на Спешна 
помощ, но лекарите само са 
констатирали смъртта на мла-
дежа.

Мнима врачка, успяла да 
отнеме над 20 000 лева от 
19-годишно момиче, е за-
държана от служители на 
Второ РУ в Пловдив.

Разследването старти-
рало, когато потърпевшата 
отишла в по-
лицията и се 
оплакала, че е 
била измаме-
на по сцена-
рия за разва-
ляне на черна 
магия. По ду-
мите й в пери-
ода 8-20 март 
тя дала на час-
ти крупната сума на непозна-
та жена.

Били проведени мно-

жество оперативни и из-
дирвателни действия, ко-
ито довели до залавянето 
на 33-годишната извърши-
телка в момент на поредно-
то вземане на пари от мо-
мичето. 

Криминално проявената 
жена от Стамболийски е за-
държана за едно денонощие.

Служители на специализира-
ният отдел "Киберпрестъпност" 
при ГДБОП задържаха 10 българ-
ски граждани, злоупотребявали 
с деца онлайн, информираха от 
пресцентъра на МВР.

Задържаните на територията 
на цялата страна педофили оказ-
вали продължителен тормоз и 
арогантно сексуално изнудване 
и тормоз спрямо своите мало-
летни жертви - български деца от 
7-12 г. , допълват от ведомството.

От жилищата на арестуваните 
са иззети електронни веществе-

ни доказателства, както и огро-
мни количества видео- и сним-
ков материал с насилствени сце-
ни над деца. Сред част от файло-
вете били и такива, в които въз-
растта на сексуално малтретира-
ните жертви била под 3 години.

От началото на годината при 
противодействие на онлайн сек-
суалната експлоатация на деца 
са установени и задържани 25 
мъже. Те са извършвали основ-
но онлайн контакти с деца чрез 
социалната мрежа фейсбук. Въз-
ползвайки се от детската наив-
ност и доверчивост, ги изнудва-
ли за срещи на живо. Задържа-
ните от началото на годината са 
на възраст от 22 до 45 години, за 
престъпните им деяния е пред-
видено наказание лишаване от 
свобода до 6 години.

Задържаха педофили

Заловиха предполагаем 
терорист

Службите задържаха 
16-годишно момче от 
Пловдив по подозре-
ния за подготвяне на те-
рористичен акт. Проку-
ратурата обяви, че ученикът се е радикализирал чрез 
интернет, попадайки под влиянието на "Ислямска дър-
жава" преди около година. Той вече има повдигнато 
обвинение за тероризъм. Според обвинението тийней-
джърът се е поддал на вербовчик от "Ислямска държа-
ва" и е подготвял взривовете на тавана на семейния си 
дом. Защитата заяви, че сигналът е бил подаден още 
преди месец от семейството до ДАНС. Това според 
адвоката изключва хипотезата за терористичен акт. С 
момчето непрекъснато е работил психолог, а после се 
включва и втори, изпратен от ДАНС. Младежът е ходил 
и на училище. "Родителите сигнализират в ДАНС за то-
ва, което намират в телефона му. Имайки предвид про-
мените в поведението му, проверявайки телефона му, 
намират нещо, което ги изненадва много - кореспон-
денцията с мъж, който се представял за член на ИДИЛ. 
Виждайки това, майката и бащата решават веднага да 
сигнализират ДАНС ", разказа адвокат Велинов.  Те са 
обикновено българско семейство с три деца. Имат дре-
бен бизнес. В момента момчето се намира при семей-
ството си. Има възможност и ресурси да се справи с 
проблема, ако то е в семейна среда, смята адвокатът. 
От прокуратурата обаче смятат, че 16-годишният уче-
ник трябва да бъде поставен в изолирана среда.
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когато той спря пие-

нето, тя започна да об-
ръща внимание на дру-
гите му недостатъци.


Една от загадките на 

живота:
- Как е възможно мъ-

жът, който не е достоен 
да се ожени за вашата 
дъщеря, изведнъж да 
стане баща на най-ум-
ното дете?


Внуче отишло с дя-

до си на баня. Когато се 
прибрали, то се похва-
лило на баба си:

- Бабо, видях на дядо 
гръмоотвода!

- Беше гръмоотвод, 
а сега е само водопро-
вод, чедо! - промърмо-
рила бабата.


Дядо решил да про-

вери дали бабата чува 
добре. 

- Бабо, чуваш ли ме? 
- попитал той отдалеч, 
но отговор нямало. 
Доближил се той и пак 
попитал: 

- Бабо, чуваш ли ме? 
И този път отговор 

нямало.
- Брей! - рекъл си ста-

рецът. Този път отишъл 
съвсем близо до нея и 
пак попитал:

- Бабо, чуваш ли ме? 
- За трети път ти от-

говарям, да, чувам те!


Мъжът се прибира 
сутринта. Съпругата 
вдига скандал:

- И докога смяташ 
да скиташ по к*рви??? 
Имаме вече три деца и 
нито едно не е от теб!


Вече разбрах! Семе-

ен живот е, когато ле-
жиш, ядеш и гледаш 
сериали с човека, с ко-
гото преди си правил 
с*кс...


купих книгата "От-

рови", ей така, да чета 
нещо.

Жена ми вече втори 
ден чисти, пере, мие, 
готви и за всичко се съ-
гласява с мен!


- след 800 метра за-

вийте надясно.
- След 600 метра за-

вийте наляво.
- Отслабнете с 10 ки-


Мъж и жена си го-

ворят: 
- Мили, ако аз умра, 

ще се ожениш ли отно-
во?

- Не, съкровище. 
- Какво, нима не ти ха-

ресва да си женен? 
- Е добре, ще се оже-

ня. 
- А в нашето легло ли 

ще спите?
- Ами да. 
- И ще махнеш наши-

те снимки? 
- Сигурно.
- И ще й позволиш 

да ползва любимите ми 
стикове за голф? 

- Не, съкровище, тя е 
левичарка.


Понякога да разго-

варяш с жена е като да 
се чудиш дали да сре-
жеш червената или чер-
ната жица на бомба... С 
вързани очи. В тъмна 
стая.


решението на един 

мъж да се ожени е по-
следното решение, ко-
ето той взима сам.


Жената каза, че иска 

да бъдем и много до-

бри приятели. Веднага 
се навих, отворих бу-
тилка водка и почнах 
да й разказвам как ми е 
писнал семейният жи-
вот.


Мъж и жена пред па-

вилион за закуски. Про-
давачката пита:

- Какво ще обичате?
- Дай на този тикве-

ник един тутманик.


На една жена й почи-
нал съпругът. Отишла 
тя при екстрасенс, за 
да разговаря с духа му:

- Как си? - попитала 
жената.

- Всичко е наред, не 
се притеснявай. - от-
говорил духът на съ-
пруга.

- Ти по-добре ли си 
там, отколкото с мен?

- Да, много по-добре!
Съпругата обидена:
- Да, разбира се, раят 

си е рай!
- Какъв рай? Аз съм 

в ада...


Най-важното в се-
мейния живот е да се 
научиш навреме да си 
затваряш очите и да 
си представяш водо-
пад...


- скъпи, заключи ли 

вратата преди лягане?
- Заключих.
- Дръпна ли френско-

то резе?
- Дръпнах.

- Постави 
ли холанд-
ския лост?

- Поста-
вих.

- Заключи 
ли англий-
ския кати-
нар?

- Заклю-
чих.

- А ве-
р и ж к а т а 
сложи ли?

- Забра-
вих.

- Браво! 
Значи - кра-
дци, влизай-
те, грабете 
ни!


М ъ ж  
спира такси:

- Кол-
ко ще стру-
ва да ме за-
караш до 
НДК?

- Седем лева, госпо-
дине.

- А за жена ми, нещо 
да доплатя ли?

- Не.
- Видя ли, ма, нали ти 

казах, че нищо не стру-
ваш!

лограма.
- Абеее аз не съм тъ-

па! Различавам гласа ти 
от гласа на навигацията.


и в разгара на скан-

дала аз му правех кафе, 
затова бе твърде риско-
вано да му плюя в ли-
цето...

Младо-

женец из-
нася на ръ-
це булката 
от граж-
д а н с к о -
то, а тя му 
шепти в 
ухото:

- Скъпи, 
н а и с т и -
на ли вече 
сме жене-
ни?

- Да!
- Дай да 

се премес-
тя на раме-
нете ти...

Петде-

с е т г о д и -
шен баща 
се жени 
отново.

- Тате, ама как така, тя 
е на 20, а ти си на 50!

- Не разбирам какво 
лошо има в това?

- Но след 10 години 
ти ще си на 60, а тя са-
мо на 30!

- Че какво им е на 
трийсетгодишните?

- Но след още 10 го-
дини ти ще си на 70, а 
тя на 40!

- Ще се оженя за по-
млада! Че кой спи с че-
тиридесетгодишни?


скъпи, аз съм же-

на! Аз не трябва да бъ-
да силна и да решавам 
всичко за двама ни. Ако 
и ти не си способен на 
това, нека си останем 
приятели и да си наме-
рим мъже.


- що си кахърен, ба-

би?
- Гаджето ме заряза...
- Така е, като не  ядеш 

от манджите на баба!


след тежък семеен 
скандал:

- Скъпа, хайде да се 
разведем. Много те 
моля! Не мога повече 
да продължавам така. 

Много те моля! Хайде 
да се разведем.

- Ааа! Надявай се, 
ама няма да те огрее. 


Вдовица взе, вдо-

вица и ще оставиш.


- Мили, прескочи 
до магазина!

- Скъпа, в такъв 
дъжд дори куче на 
улицата няма да из-
пратиш!

- Господи, отивай 
без кучето!


Баба казваше: 
- Случаен може да 

бъде само бракът. Лю-
бовницата трябва да 
си избираш внима-

телно.


– Мъжо, стига си пил, 
че ще отидеш в ада!

– Нищо бе, жена.Ти 
иди в рая, че климатът 
е хубав, а аз ще отида в 
ада - там компанията е 
приятна...


- как се запозна с же-

на си?
- Ми седях си на ба-

ра, случайно срещнахме 
погледи и тя ми каза: "Ти 
ще бъдеш мой."

- А ти, ти какво напра-
ви?

- Много пуша, след 2 
пресечки ме догони.


За ужас на местните 

жители една неделя су-
трин дяволът се появил 
на главната улица на ма-
лък град. Всички се из-
покрили по къщите си 
освен един старец, кой-
то спокойно останал на 
верандата си с книга в 
ръка. Дяволът се ядо-
сал, че човекът не го е 
страх от него, и отишъл 
да го предизвика.

- Страх ли те е от мен? 
- с най-заплашителния 
си глас извикал той.

- Не! - отвърнал ста-
рецът.

- Не те ли е страх, че 
ще хвърля в хаос хуба-
вото ти градче?

- Не.
От ушите на дявола 

вече излизала пара.
- Знаеш кой съм аз, 

нали?

- Би трябвало. От че-
тиридесет и шест годи-
ни съм женен за сестра 
ти...


На какво ме научи 

майка ми:
1. На извънсетивни 

възприятия: „Сложи си 
пуловер, знам, че ще ти 
е студено!“

2. Да очаквам: „Само 
почакай баща ти 
да се прибере!“

3. Да приемам 
предизвикател-
ствата: „Какво си 
мислеше, а? Как-
во си въобразя-
ваше ти?! Я не ми 
отговаряй!!!“

4. Да ценя до-
бре свършената 
работа: „Ако ще 
се избивате, пра-
вете го отвън! 
Чистила съм пре-
ди малко!“

5. На вяра: „Мо-
ли се петното да 
излезе от кили-

ма!“
6. На логика: 

„Защото аз казах 
така, затова!“

7. На ирония: 
„Продължавай 
да ревеш и ще 
получиш истин-
ска причина да 
го правиш.“

8. На процеса 
осмоза: „Затва-
ряй си устата и 
си яж вечерята!“

9. На издръж-
ливост: „Ще се-
диш там, докато 
не си изядеш ве-
черята“

10. На необи-
чайна гъвкавост 
и акробатични 
номера: „Виж си 
врата отзад кол-
ко е мръсен са-
мо!“

11. Да разпоз-
навам климатич-
ните явления: „Та-
зи стая изглежда 
сякаш ураган е ми-
нал през нея“

12. На контрол 
на поведението: 
„Спри да се дръ-
жиш като баща 
си!“

13. На причин-
н о с л е д с т в е н и 
връзки: „Ако пад-
неш от люлката и 
си счупиш врата, 
няма да дойдеш с 
мен до магазина!“

14. Да мисля в 
перспектива: „Ако 
не си вземеш теста 
по алгебра с шес-
тица, никога няма 
да си намериш до-
бра работа.“

15. На правосъ-
дие: „Надявам се 
един ден твоите 
деца да бъдат точ-
но като теб... тога-
ва ще видиш какво е !“


сутринта видях в ба-

нята Пришълеца. После 
Пришълецът се изми, 
гримира се, изпи си ка-
фето и вече не беше той, 
а жената.

качиха ми се на главата
 от моята добрина
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Често ми се случ-
ва да си седя в 
една сладкарни-

ца и да си пийвам пи-
тие, за което не знам 
точно какво е, но за 
такова ми стигат па-
рите и съм доволен. 
И не щеш ли, идва ня-
какъв и ме пита нещо. 
Тъп въпрос ми задава, 
от рода на "колко е ча-
сът?", да речем. 

Виждам го тоя тип, 
направо ми е прозра-
чен. Изобщо не го ин-
тересува колко е ча-
сът. А иска да създа-
де с мен социален кон-
такт. Самотен се чув-
ства едва ли не. Мо-
же дори да е гей, знам 
ли го. 

Не мисля, че в Бъл-
гария има човек, кой-
то да се интересува на-
истина колко е часът, 
има ли значение? На 
една част от нас още 
не ни е дошло времето. 
За каквото и да било. 
На друга част - направо 
ни е късно. За същото, 
за което на първите не 
ни е дошло времето и, 
боя се, никога няма да 
ни дойде. 

Мене така в слад-
карницата, като ме пи-
тат колко е часът, ви-
наги отговарям, че па-
ри назаем не давам, 
не черпя непознати, а 
ако се случи да почер-
пя някой непознат, то 
този непознат съм си 
винаги аз. Не че съм 
си много симпатичен, 
но останалите непо-
знати са ми направо 
отвратителни. Онзи, 
значи, си отива, като 
в същото време псу-

ва, обаче тихо, понеже 
знае, че съм глух. Хем да 
се представи достойно 
пред останалата публи-
ка в сладкарницата, хем 
да не го бия, защото съм 
големичък и нервен.    

Голяма част от насе-
лението съм забелязал, 
че никой за нищо не го 
пита, а всички глупави 
въпроси кой знае защо 
ги задават все на мен. 
Звънят ми по телефона 
от някаква агенция и ме 
питат кой трябвало да 
бъде избран за Мъж на 
годината. Много инте-
ресно как успяват да ми 
позвънят по телефона, 
след като отдавна ми е 
изключен за неплатени 
сметки. Но звънят, наис-
тина, казват, че Мъжът 
на годината ще бъде на-

ца, не някаква тежка, 
да речем, онзи ведна-
га съгласен и е готов 
да ми я достави на из-
плащане. Само, вика, 
не почвай да я използ-
ваш веднага, изчакай 
да се отдалеча, щото 
като те гледам какъв 
си късоглед... Предла-
га ми и бронежилет-
ка, такава една шаре-
на, много шик. Бро-
нежилетката плащам 
кеш, подарък за же-
на ми. Щото тя, като 
хвърля чинии по ме-
не, те много често ри-
кошират и се връщат 
към нея. 

Железен мъж съм 
аз. И обикновено на 
никакви въпроси не 
отговарям. Колко пъ-
ти са ме били - аз: ни 
дума, ни вопъл, ни 
стон, както е писано 
в литературата. Питат: 
колко е часът? Мълча. 
Не че не знам, прос-
то не ме интересува. 
Как се казваш? Мъл-
ча. Просто не помня. 
И няма значение. Да 
не би да съм Алберт 
Айнщайн, известният 
учен? Тогава би има-
ло смисъл да си кажа 
името и презимето и 
даже единния граж-
дански номер.   

А така - какво, се-
дя си в сладкарница-
та и си пийвам питие, 
за което не знам точ-
но какво е, но за тако-
ва ми стигат парите и 
съм доволен. 

Божидар ТОМОВ

страницата подготви иван ВасЕВ

Най-страшните женски 
реплики по време на мач:

Питат ме...

граден със сабя. Естест-
вено, какво очаквате? 

Предлагам да бъда 
награден аз. И питам от 
своя страна: а не може 
ли с картечница? Лека 
макар. Казват, че не би-
ло можело, и ме питат 
още какъв ми е единни-
ят граждански номер. 
Правели били списък 
на всички онези, които 
искат да бъдат награде-
ни с леки картечници.    

Спирам да разгова-
рям с агенцията и се 
връщам в сладкарница-
та, откъдето съм изля-
зъл преди малко или не 
помня точно кога. От-
ново, не щеш ли, ми цъ-
фва някакъв и иска да 
ми продаде бормаши-
на. Бормашина не ис-
кам, а лека картечни-

Дребосъци

Изречения

1. кои са наште?
2. дай само за секунда да погледна какво да-

ват по другия канал.
3. а, турция ли играе… мило, кога ще ме заве-

деш в турция?
4. тоя с флагчето играе най-слабо. топката 

минава до него, а той не я рита.
5. Ужас! краят на ноември, а те с къси ръка-

ви и шорти.
6. тоя защо свири? съдия ли е? а за какво ги съ-

ди? Ще вкара ли някой в затвора?
7. какви са тия фигурки, които са нарисува-

ни по тревата?
8. а, Бекъм ли е на терена? а къде е жена му?
9. тоя на вратата защо е с ръкавици в тая 

жега?
10. тоя идиот докога ще свири? да свирне 

веднъж и да си ходи, всички вече го чуха. 
нали, мило?

11. Защо го гледаш тва първенство, като не 
играят наште!

слави БОрисОв

Мирно  
предложенИе

Отдето е текло – пак
 ще тече.

Има девиз такъв.
Иначе не може да се рече, 
но да не тече кръв!

Кога ще се 
оправИм

Може би ще имаме
 късмет,

ако един ден бъде отнет
на депутатите

 имунитета
и на народа наивитета.

нароДна  
медИцИна

За свален цар
никъде няма цяр.
За свалена царица – 
друг е вица...

ТруДов КалаМбур
Щяхме да направим

 удар, но
хората у нас са шарени.
Едните работят 

ударно, 
другите се правят 

на ударени!
 Турхан расиЕВ

ПлаТЕНО съОБщЕНиЕ
Фирма “Яз, брато и авери-

те” съобщава на своите биз-
нес партньори, че не прода-
ва оръжие. Използва си го.

раДиаЦиОНЕН ФОН
Националният център по 

радиобиология и радиаци-
онна защита съобщава, че 
стойностите на радиацион-
ния гама-фон в страната са 

нормални. Има значи нещо 
нормално и в тая страна!

За Вас, ЖЕНи!
Мъжът ви ще престане да 

ви тормози с постоянните 
си заръки да му направите 
салата, ако няколко дни по-
ред слагате в салатата му не 
олио и не зехтин, а рицино-
во масло.

Димитър БЕЖаНски

Снаха  
и свекърва

- Десет години, откак съм до-
шла в тази къща, две деца родих 
и отгледах и все имам чувството, 
че съм на квартира.

- Епа щом имаш такова чув-
ство, плащай си наема и всичко 
ще е наред.

илюзорно
- Стрино Латинке, от години 

живееш сама в къщата си, през 
пролетно-летния сезон все си в 

градината – садиш, плевиш, по-
ливаш, а телевизорът ти вътре 
не спира да говори?

- Да, говори – все едно децата 
ми са дошли от Лондон и приказ-
ват ли, приказват.

Споделено
- Моят син премина четири-

десетте и не се жени. Парите си 
харчи за леки коли.

- Моят е кажи-речи същият, 
само че парите си харчи за ле-
ки жени.

Актуално
Наборе, като слушам по теле-

визията как Бойко Борисов се 
хвали с магистралите и с порас-
налото ни благосъстояние, се чу-
дя на думите му ли да вярвам, или 
на полупразното си портмоне?

- Вярвай на двете си ръце и да 
имаш здрава гърбина, за да са-
диш боб и картофи в дворната си 
градина, иначе наесен ще трябва 
и ти да заминеш в чужбина.

Никола ЯНЕВ

Пламъкът, който води мечтите, никога не угасва.
За да се удави спомен, трябва да измине много време.
И нищожната дреболия може да придобие едри въз-
можности.
Най-далече стига онзи, който вземе времето за съюзник.
Най-разбираем е онзи, който говори с устата на музиката.
Сляпата ненарушима наслада на страстите никога не 
проглежда. Борис аНаНиЕВ


