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Биографиите

Издръжката на живот се увеличава

кевР се отчете с доклад пред парламента за 
2017 г. Пропуснат бе проблемът с продажбата 
на Чез. Припомняме, че против съмнителната 
сделка на гинка от Пазарджик бяха събрани 200 
хил. подписа. Бойко Борисов първо заяви, че дър-
жавата ще вземе основен дял. После по обичайния 
си начин се отметна. левицата предложи специ-
ален закон комисията за енергийно и водно регу-
лиране да има право да контролира сделки в сек-
тора и да ги разваля при необходимост. гербад-
жиите, за да спадне общественото напрежение, 
го приеха в пленарната зала…

в многострадалната ни република назначена-
та от парламента комисия не изпълнява закон, 
възлагащ й определени действия, заради което 
БсП поиска оставката на председателя й – седе-
саря иван иванов, и го дава на прокуратурата. 
още по-странно е, че десницата, гласувала еди-
нодушно, сега се прави на ощипана невеста, че 
не бил съвършен! стигаме до извода, че в край-
на сметка гинка и онези, които са зад гърба й, 
ще владеят електроразпределението на 3 млн. 
българи и ще определят силата на финансовите 
токови удари. а кевР и геРБ ще им помагат „без-
користно“, докато народът дреме и наблюдава 
безучастно как се руши държавността.

Токов удар

„П”

Позиция

на стр. 3

на стр. 4

Смели в мечтите, 
мъдри в решенията

на стр. 6

Да ти е светло на душата

на стр. 13

на стр. 22

В работническия клуб 
на улица „Пиротска” е 
шумно. Тук почти вся-
ка вечер се събират да 
споделят горчивата съд-
ба строители, хамали, ко-
няри, фабрични майсто-
ри, често с целите си се-
мейства. 

Там някъде на изток 
техни събратя отвоюват 
бъдещето си с оръжие в 

ръка. В Берлин барика-
ди развяват алени зна-
мена. По склоновете на 
Люлин планина белеят 
костите на разбунтува-
лите се фронтоваци, не-
успели да преминат през 
Владайския проход, за да 
търсят сметка от царя и 
правителството, прати-
ло ги за четири години 
в окопите…

Издръжката на живот у нас 
е скочила с над 30% за послед-
ните 10 години, сочат данни 
на КНСБ. Данните на синдика-
та обхващат периода от 2008 
до 2018 г.

Най-голямо е увеличение-
то при хранителни-
те стоки. Тази година 
даваме за едно и съ-
що количество хра-
ни с над 37% пове-
че пари в сравнение 
с 2008 г.

Социологическо проучване, осъществено от на-
ционално представителните организации на хората 
с увреждания и КТ „Подкрепа“ и свързано с доходи-
те и статуса на хората с увреждания, показва, че раз-
мерът на пенсиите на 83,5% от хората е под линията 
на бедността у нас, или под 321 лв.

84% от инвалидите 
са под линията 

на бедността 

на стр. 2

на стр. 20

Последният роман 
на Шаляпин До 15 юли във 

всички пощенски 
станции.

абонатите  вина-
ги  печелят!

каТаложен  №552

аБониРайте се!

Цените са:

Преди години музикалният 
историк и близък на актриса-
та Илка Попова Марин Бончев 
обяви пред общественост-
та ни, че Попова е получила 
безценен подарък от светов-
ноизвестния  бас Фьодор Ша-
ляпин – старинен пръстен. То-
гава видни руски учени и об-

щественици искаха да купят 
реликвата заедно с нейната 
интересна история.

Гениалният певец и опер-
ната ни звезда се запознават 
през 1937 г. в Париж. По то-
ва време славата на Шаляпин 
обикаля целия свят. 

Един невероятен празник, изпъстрен с много 
емоции и приятни изненади, организираха кмет-
ство Новоселец, НЧ „Пробуда - 1928“ и пенсионер-
ският клуб „Изгрев“ по случай деня на своето род-
но място и 90 години от създаването на местното 
читалище.  

Четете в броя:

на стр. 3 

вдИгаТ ценИТе 
на Тока, 
парноТо, 

ТоплаТа вода 
И прИроднИя 

газ 

1 месец 2 месеца 5 месеца
3 лв. 5,40 лв. 13,20 лв.

Изплащането на пен-
сиите за юли ще започ-
не от 9-и (понеделник) 
и ще приключи на 20-и 
(петък). Ще бъде извър-
шено съобразно изгот-
вен график, предвари-
телно обявен във вся-
ка пощенска станция. 
Сметките на онези, ко-
ито получават пенсиите 
си по банков път, ще бъ-
дат заредени на 9 юли.

важно!

Слава богу, предадохме 
щафетата за домакинство-
то на Австрия! Не се изло-
жихме пред чужденците. 
Правителството отчете ус-
пеха си с цифри, а от Ев-
росъюза ни похвалиха. Ка-
бинетът обаче се прова-
ли в изпълнението на мно-
го вътрешни задачи. Спо-

ред агенция АФИС рейтин-
гът му се изравни с този на 
БСП и значително повече 
станаха българите, които 
приемат за належаща про-
мяната. Вместо хвалби по-
честно щеше да бъде да се 
даде гласност на разходите 
за масрафа. 
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Български

88-годишната съ-
ба Петкова от с. 
Черни връх, Бурга-
ско, ни пише: „Целого-
дишен абонат съм на 
в-к „Пенсионери” много 
отдавна” и пита: „Има 
ли право на наследява-
не от дядо осиновено 
дете? Дядото е почи-
нал през 1973 г. Дете-
то е родено през 1976 г. 
Осиновено е  през 1983 
г. Бащата осиновител 
е починал през 1986 г.” 
Тъй като писмото не е 
добре подредено, ще 
се помъча да разгадая 
питането.

От писмото става яс-
но, че синът на дядото, 
който е починал през 
1973 г., е осиновил де-
те през 1983 г. Това де-
те е  било осиновено 
и от майката. По-долу 
в писмото се спомена-
ва, че впоследствие тя 
го е разсиновила. 

Синът - осиновите-
лят, почива през 1986 
г. Той бива наследен 
от съпругата си (съ-
що осиновителка) и от 
осиновеното дете. То-
ва дете се ползва с 
всички права на на-
следник, независимо 
от това, че е осинове-
но. Това произтича от 
чл. 5, ал. 1 от Закона 
за наследството (ЗН), 
където е казано: „Де-
цата на починалия на-
следяват по равни час-

ти.” И в ал. 2 от ЗН се 
пояснява: „Като деца 
на наследодателя се 
смятат и осиновените 
от него.” Чл. 9 от ЗН 
разпорежда: „Съпру-
гът наследя-
ва част, 
р а в -
н а 

н а 
ч а с т -
та на вся-
ко дете.” И се-
га да отговоря на въ-
проса „Има ли право 
на наследство от дя-
дото осиновеното де-
те?”. Да, има право на 
дял от наследството. 

През 1973 г., когато 
дядото е починал, не-
гов наследник е станал  
синът му, който е оси-
новител на детето. Ак-
тивите – ниви, ливади, 
къщи и всичко оста-
нало, което дядото е 
имал в деня на смърт-
та си, е преминало към 
имуществото на него-
вото дете (деца), в слу-
чая  на осиновителя. 
Както посочих по-горе, 

синът на дядото през 
1983 г. осиновява със 
съпругата си детето. 
През 1986 г. осинови-
телят почива. Имуще-
ството, което е имал 

в деня на 
смъртта 

с и , 

вклю-
чително  

и това, което 
е получил от дядото, 
и това, което е придо-
бил сам осиновителят, 
се разделя поравно с 
преживялата съпруга.

От писмото става яс-
но, че в един значи-
телно по-късен етап 
осиновителката пра-
ви акт, с който пре-
кратява осиновяване-
то -  разсиновява де-
тето по мотиви, опи-
сани в писмото, кои-
то са без значение за 
процеса на наследява-
нето. Затова „детето”- 
вече 38-годишно мом-
че, не фигурира като 
син на осиновителка-

та. Но той съвсем за-
конно фигурира като 
наследник на баща си 
и оттам на дядо си. На-
кратко: осиновителка-
та го е разсиновила, но 
когато е починал мъ-
жът й, детето е било 
негов осиновен син-
дете и с равни права 
го е наследило. Осино-
вителят не е могъл да 
извърши акта на раз-
синовяване.

Тук няма да се спи-
рам на размера на де-
ла на  „38-годишно-
то дете” , тъй като не 
разполагам с подроб-
на информация кол-
ко деца е имал дядо-
то и т. н. 

Очевидно в случая 
се касае за едно по-
особено наследяване, 
което предполагам ав-
торката на писмото не 
приема от чисто емо-
ционална страна и счи-
та за несправедливо. 
Но законът е такъв!!!

2 Законът Пенсиите

отговаРя адвокат кРъстан владимиРов – софийска адвокатска колегия

104-годишен 
избра 

евтаназията 

Средният осигурителен 
доход за март 2018 г.

Как наследяват осиновените

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Недостатъци на системата

От стр. 1
Анкетата е проведена в периода от март до 

април тази година. Особено тревожен е фактът, 
че 41% от всички мъже и жени с увреждане раз-
читат единствено на тези доходи. Това обяснява 
факта, че 27,6% са оставали без електричество, 
защото не са в състояние да платят сметките си, 
още по-драматично звучи, че всеки трети не е 
в състояние да си купи нужните му за поддър-
жане на нормален живот лекарства. Отговорите, 
които дават мъжете и жените, показват, че поч-
ти 60% са били отхвърлени, пренебрегнати или 
са им отказали директно единствено заради ув-
реждането, когато кандидатстват за работа. Ра-
ботодателите отказват масово да наемат хора с 
увреждания и този вид дискриминация не е тай-
на за никого. Според експертите на синдиката 
няма реални аргументи, че въвеждането на екс-
пертиза на работоспособността ще помогне за 
трудовата реализация на хората с увреждания.

84% от инвалидите 
са под линията 
на бедността 

Националният осигурителен ин-
ститут обявява, че размерът на сред-
ния осигурителен доход за страна-
та за март 2018 г. е 879,67 лв. Сред-
номесечният осигурителен доход за 
страната за периода от 1.4.2017 г. до 
31.3.2018 г. е 838,24 лв.

Определеният средномесечен 
осигурителен доход за страната за 
посочения период служи при изчис-
ляване размерите на новоотпуснати-
те пенсии през април 2018 г. съглас-
но чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социал-
но осигуряване.

Сегашната пенсионна система 
в България има много недоста-
тъци и породи редица парадо-
кси, с което направи български-
те пенсии най-ниските в Европа 
и в последната третина на све-
товната класация. Причината за 
това е преди всичко политиче-
ската класа, която се старае да 
създаде благоприятни условия 
за себе си и бързо забогатява-
не в условията на див, спекула-
тивен капитализъм. Непре-
къснато се променя пенси-
онният модел чрез чисто 
волунтаристични решения 
– неспазване на приетото 
швейцарско правило, инде-
ксиране на пенсиите, несъ-
образено с реалните усло-
вия, замразяване на пенси-
ите, нарастване възрастта 
за пенсиониране, открове-
ни кражби и от минимал-
ни увеличения – последно-
то не бе 2,4%, а 2,3555 и по-
малко и беше наглост да ка-
жеш, че няма да има ком-
пенсация за грешките, и др. 
Затова на много митинги и 
протести в продължение на по-
вече от 10 години на пресконфе-
ренции, заседания на бюджетни 
и социални комисии на НС, обръ-
щения към парламентарни гру-
пи, към МС на Република Бълга-

рия пенсионерите поставят ак-
туализирани за 2018 г. следни-
те искания:

1. Преизчисляване на пенсии-
те със средномесечен осигури-
телен доход (СМОД) за 2016 г.

2. Вдигане нивото на макси-
малния осигурителен доход до 
нивото на максималната дър-
жавна заплата, или до 12 мини-
мални работни заплати.

3. Минималната пенсия да се 

определя от нивото на линия-
та на бедност, но не по-малко 
от 80% от номиналната реална 
минимална работна заплата за 

страната.
4. Премахване тавана на пен-

сиите за всички и установяване 
процента на максималната пен-
сия като процент от максимал-
ната държавна заплата – 20-35 
на сто.

5. Периодично преизчислява-
не на пенсиите по СМОД в срок, 
не по-голям от три години, а при 
резки изменения – по решение 
на НС.

6. Прекратява-
не нарастването 
на възрастта за 
пенсиониране на 
ниво 2017 г. - 64 г. 
за мъжете и 61 г. 
за жените.

Тези искания 
може да се реа-
лизират при се-
гашните финан-
сово-икономи-
чески условия 
и с някои подо-
брения, внесени 
в законите, свър-
зани с данъчната 
политика и Коде-

кса за социално осигуряване на 
България.

ст. н. с. д-р инж. 
 Венелин ст. НОВакОВ

1 0 4 - г о -
дишният ав-
стралийски 
учен Дейвид 
Гудъл ре-
ши да сложи 
край на жи-
вота си чрез 
е в т а н а з и я 
в болница 
в Базел. Ре-
шението си 
той обяви 
на прескон-
ференция. 

Ученият е роден през 1914 г. и смята, че евта-
назията трябва да бъде по-достъпна. "Не искам 
повече да живея. Щастлив съм, че имам възмож-
ността сам да сложа край на живота си", каза Гу-
дъл, като уточни, че предпочита смъртта да на-
стъпи чрез инжекция, но остава на лекарите да 
изберат метода. 

В Швейцария евтаназията е легална и достъпна. 
Гудъл се пенсионира на 102 г. възраст. Той не бе 
болен, но както самият казваше, е бил все по-слаб 
и с по-слаби възможности да живее, най-вече за-
ради прогресивното намаляване на зрението му. 

Известният ботаник и еколог е баща на четири 
деца и дядо на 12 внуци. Той като член на сдру-
жението "Екзит Интернешънъл" бе известен акти-
вист за правото на евтаназия.
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Маргарита ЛОЗАНОВА

кратки 
ВЕСти

бисери

нов завод

Германска фирма ин-
вестира 32 милиона ев-
ро, за да построи нов 
завод за електрическо 
окабеляване на автомо-
били в Плевен. Това ще 
създаде 2000 работни 
места за региона.
Стокообменът 

с русия

През 2017 г. дву-
странният стокообмен 
между България и Ру-
ската федерация се е 
увеличил с над 40%, 
надхвърляйки 4,3 млрд. 
долара.

Според статистиката 
на НСИ той заема 6,7% 
дял от общия външно-
търговски обмен на 
България.
Пренаселен дом

Около 42% от насе-
лението на България 
живее в пренаселено 
жилище. По този пока-
зател страната ни се на-
режда на първите мес-
та в Европейския съюз.

одобрение  
за еврото

51% от български-
те граждани одобряват 
еврото като валута на 
страната си.

Поскъпване  
на жилища

България e в топ 7 
на жилищните пазари 
с най-бърз ръст на це-
ните в света. Страната 
ни е класирана сред 57 
изследвани пазара, ка-
то остава в „червената“ 
зона на класацията на 
компанията, където по-
падат най-бързо растя-
щите пазари.

Милост за кравата 
Пенка - народът да по-
чака.

кеворк кеВОркяН

Издръжката на живот се увеличава
От стр. 1
Стойността на нехранителните 

стоки е нараснала с близо 
25%. За този период са се 
увеличили и заплатите, 
но също и инфлацията.

В същото време за 
издръжката на едно 
четиричленно семей-
ство в София трябват 
3055 лв. „Потребителската 
кошница в София се различава от 
тази в страната, защото в столицата 
има по-голямо количество на ня-
кои стокови продукти, като наеми, 
транспортни услуги. София-град 
е с по-висок жизнен стандарт, но 
тук е и по-високата работна запла-

та. 26% от домакинствата в Бълга-
рия са с общ доход на едно лице 

под линията на бедност-
та от 321 лева”, комен-

тира Виолета Иванова 
от КНСБ.

През първото три-
месечие и през по-

следните три години 
има положителна макро-

икономическа среда - това 
довело и до намаление на лицата 
под линията на бедността.  Работ-
ната заплата нараснала със 7 на 
сто за първото тримесечие. 73% от 
домакинствата в България живеят 
под необходимите средства за из-
дръжка, посочи експертът.

Държавата ще плаща 
специализации на меди-
ци срещу ангажимента 
да останат да работят в 
България за определен 
период от време. Тази 
идея лансира здравни-
ят министър Кирил Ана-
ниев. Въпросът за необ-
ходимостта от промяна 
в Наредбата за специа-
лизациите беше поста-
вен от депутатката от 
ДПС Нигяр Джафер. Tя 
изтъкна проблемите, с 
които се сблъскват мла-
дите лекари, и нагласи-
те им за напускане на 
страната. Възможност-
та за безплатна специ-
ализация, поета от дър-
жавата, ще важи само за 

специалностите, при ко-
ито има остри дефицити 
на кадри.

„Направен е пълен 
анализ на проблема, 
свързан с човешките 
ресурси в системата на 
здравеопазването. След 
като установим потреб-
ностите от кадри, ще 
предложа на Министер-
ския съвет обучението, 
квалификацията, прек-
валификацията, придо-
биването на специал-
ност и продължително-
то обучение за цял жи-
вот да бъдат за сметка 
на държавния бюджет,  
при условие че тези хо-
ра поемат отговорност 
за определен период 

от време да работят на 
територията на Бълга-
рия", заяви министър 
Ананиев и подчерта, че 
вече се водят разгово-
ри с министъра на фи-
нансите това да стане 
възможно с бюджета за 
2019 г.

И в момента Минис-
терството на здравео-
пазването финансира 
таксите за обучение и 
практика на специали-
зантите, обучаващи се в 
приоритетните специ-
алности. В този списък 
влизат анестезиология и 
интензивно лечение, об-
ща и клинична патоло-
гия, педиатрия, спешна 
медицина, инфекциозни 

болести и неонатология. 
Така на практика според 
планираната промяна 
този списък ще се раз-
шири.

А ако медиците ре-
шат да се възползват от 
новата оферта за без-
платна специализация 
от страна на държава-
та, ще трябва да поемат 
ангажимента да останат 

на работа в същата бол-
ница, в която са практи-
кували. Така те няма да 
могат нито да заминат да 
работят в чужбина, нито 
пък да отидат в друго ле-
чебно заведение. 

Министърът допъл-
ни, че е-рецептите и е-
регистрите се очаква да 
заработят до края на та-
зи година.

Специализация без пари 
срещу работа в България 

Стартовата заплата за 
учители става 920 лв.

С 20% ще бъдат увели-
чени заплатите на учите-
лите от 1 януари 2019 г.  
За целта са предвидени 
допълнителни 330 млн. 
лева.

Дългосрочният анга-
жимент, който е заложен 
и в програмата на прави-
телството, е до 2021 г. за-
платите на учителите да 
са двойни.

Министерството на об-
разованието и социални-
те му партньори подписа-
ха новия колективен тру-
дов договор, който има за 
цел да разпише по-бла-
гоприятни условия за за-
етите в системата на учи-
лищното и предучилищ-
ното образование. Но-
вите параметри на дого-
вора предвиждат старто-
вата заплата за учители 
и други педагогически 
специалисти, която в мо-
мента е 760 лева, да ста-
не 920 лева. Възнаграж-
дението за старши учите-

лите и старши възпитате-
лите ще бъде повишено 
на 955 лева, а за главен 
учител - 1005 лева.

Предвижда се и по-
високо заплащане на ди-
ректорите и заместник-
директорите, както и на 
педагогическите специ-
алисти, за които работа-
та с деца не произтича от 
преките служебни задъл-
жения. Наставничеството 
на учителите също ще се 
заплаща с не по-малко от 
60 лева месечно.

Предвижда се и уве-
личение на средствата 
за т. нар. лекторски ча-

сове. Увеличението тряб-
ва да се случи на 1 януа-
ри 2019 г., но при добро 
изпълнение на бюджета 
е възможно то да стане 
факт от началото на но-
вата учебна година през 
септември.

Новият колективен 
трудов договор акценти-
ра и върху разработване-
то и прилагането на по-
литики за недопускане 
на агресия в училище. 
Предвидено е родите-
лите при записването на 
учениците да се запозна-
ват с всички нормативни 
изисквания, а това да се 
уверява с техния подпис.

Най-ниските педагоги-
чески заплати ще бъдат:
- учител - 920 лв.;
- старши учител - 955 лв.; 
- главен учител - 1005 лв.; 
- зам.-директор - 1065 лв.; 
- директор - 1140 лв.

Трудовите възнаграж-
дения на непедагогиче-
ските специалности ще 

бъдат уве-
л и ч а в а н и 
с оглед на 
синдикал-
ното член-
ство и при-
д о б и т а т а 
к в а л и ф и -
кация за 
длъжност-
ите съот-

ветно:
- "помощник-възпита-

тел", "помощник-готвач"- 
не по-малко от 105% от 
МРЗ; 

- "готвач", "огняр", "ох-
ранител" – не по-малко от 
110% от МРЗ; 

- "домакин", "касиер", 
"технически секретар", 
"ЗАС" - не по-малко от 
115% от МРЗ; 

- "счетоводител", "гла-
вен счетоводител", „биб-
лиотекар" и други подоб-
ни на тях длъжности - не 
по-малко от 125% от ми-
нималната работна за-
плата.

Вдигат цените на тока, парното, 
топлата вода и природния газ 

От 1 юли влизат в 
сила новите по-висо-
ки цени на тока, пар-
ното, топлата вода и 
природния газ. Те бя-
ха гласувани на закри-
то заседание от Коми-
сията за енергийно и 
водно регулиране, до-

като хора протестира-
ха пред сградата на 
ведомството. 

Основната причи-
на за поскъпването 
на тока, топлата во-
да и парното е увели-
чението на цената на 
природния газ с 11%.

Най-много ще се 
увеличи цената на 
топлата вода в Бургас 

- с над 17%, в Плевен 
- с над 15 на сто, и в 
София - с 7,45 на сто:
 Т о п л о ф и к а ц и я 

София" - 7,46%
EVN "Топлофика-

ция Пловдив" - 0,94%
 "Веолия Енер-

джи" - Варна - 4,89%

 "Топлофикация 
Бургас" - 17,12%
 "Топлофикация 

Плевен" - 15,19%
 "Топлофикация 

Русе" - 6,73%
 "Топлофикация 

Велико Търново" - 
2,89%

За потребителите, 
използващи приро-
ден газ, увеличение-

то ще бъде 6,5%. То-
кът средно поскъпва 
с малко над два про-
цента. Най-висока ос-
тава цената в Северо-
източна България, къ-
дето увеличението е 
почти 3%, в Западна 
и Югоизточна Бълга-

рия поскъпването е с 
близо 2%:
ЧЕЗ - 1,75%
EVN - 1,82%
Енерго Про - 

2,78%
Цената на тока ще 

важи една година, а 
тази на парното и топ-
лата вода може да бъ-
де преизчислена след 
три месеца.
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На протестите, вдиг-

натите извънбюджет-
но заплати на отделни 
съсловия, успокоявай-
ки страстите, убийства-
та, грабежите, насили-
ето върху самотни въз-
растни хора, телефон-
ните измами и т.н. в то-
зи период. Защото вина-
ги когато котките са ан-
гажирани да се умилк-
ват около краката на 
чорбаджията, мишки-
те в тъмното мазе лу-
деят. Със сигурност ня-
ма значение каква лъ-
жестатистика ще изва-
ди на показ министърът 
на МВР Радев. Престъп-
ността през последни-
те месеци напомня на-
чалото на прехода, кога-
то Б. Борисов управля-
ваше охранителната си 
фирма „Ипон“, на коя-
то май бе отнеман ли-
цензът по едно време. 
Цинизъм е да се игно-
рира вот за недоверие, 
внесен от опозицията, 
и да не се проведе дис-
кусия по темата. А впо-
следствие пред журна-
листите да се размах-
ват графики, които ня-
ма кой да опровергае. 

Нека обективният 
читател не ни обвиня-
ва в черногледство. Не 
е добро полугодието на 
2018 г. в доста отноше-
ния. Доказателство са 
външните инвестиции. 
Стигали сме до 9-10 
млрд. долара по време-
то на тройната коали-
ция. Сега те са за око-
ло 600 млн. Петнаде-
сет пъти по-малко  ком-
пании са се решили да 
вложат пари в несигур-
на и корумпирана дър-
жава. Това е значител-
но по-важно от пощип-
ванията след 2-3 чашки 
твърд алкохол от стра-
на на Юнкер на Бойко-
вите бузки. 

За трите гербаджий-
ски мандата добрините 
за обикновения човек 
са изключително мал-
ко в здравеопазването, 
правораздаването, си-
гурността, доходите. Не 
е нужно да се изреждат 
постоянно известни фа-
кти. По брутен вътре-
шен продукт на глава 
от населението не само 
не сме лидер на Балка-
ните, за каквито се пред-
ставяме на думи, ами 
дишаме прахта на Гър-
ция, Румъния, Хърватия, 
Словения и т.н. След фи-
нансовата криза гърци-
те ни бият 4 пъти по този 
показател, а румънците 
са три пъти по-задово-
лени от нас. При влиза-
нето в преддверието на 
Европейския съюз роп-
таехме, че „мамалигари-
те“ ще ни дърпат назад. 
Да погледнем към близ-
кото минало. Народна-
та република бе точно с 
2,5 по-висок БВП на чо-
век от разчитащата само 
на туризма, банкерство-
то и корабите на Онасис 
своя съседка…

За да не се отпуши 

веднага след приключ-
ването на домакинство-
то всеобщото недовол-
ство, Борисов отвори 
торбата с

ХИТрИнИТе
Прави го по принуда. 

Колоните от автобуси 
на малките и средните 
фирми, цистерните на 
провинциалните бен-
зиностанции, майките 
с деца в неравностой-
но положение, инвали-
дите, синоптиците шес-
тват под прозорците му. 
Докато той забавляваше 
гостите, неговите депу-
тати приеха лобистки 
закони в интерес на мо-
нополисти от различни 
браншове. Очаква се не-
доволство от скока в це-
ните на енерговносите-
лите на топлото, светло-
то и продуктите от пър-
ва необходимост, пряко 
зависими от газа, тока 
и транспорта. Гербад-
жиите явно не са гото-
ви за извънредни избо-
ри през есента. С мно-
зинството в парламен-
та единствено от Бойко 

зависи кога да си пода-
де оставката. От улица-
та, която много трудно 
може да се организира 
без платени

проТеСТерИ
няма как да стане. След 
намерението на Тръмп 
да се сприятелява с Пу-
тин, на 16 юли предстои 
срещата им в Хелзинки, 
и решението фондаци-
ята „Америка за Бълга-
рия“ да намали и прекра-
ти доларовите стимули 
на НПО-тата за „демо-
кратични“ процеси ми-
тингите ще бъдат реха-
ви. Синдикатите са про-
държавни и не им стиска 
да обявят национална 
стачка. Оставили са тру-
дещите сами да се борят 
за правата си. Явно се 
притесняват данъчните 
да не се поинтересуват с 
какви пари се издържат, 
след като постъпленията 
от членския внос са не-
значителни. 

За да влезе отново 
в ритъм генераторът 
на идеята за Западни-
те Балкани, майсторът 
манипулатор от Банкя, 
явно е решил да пре-
дизвиква съчувствие. 
На 19 юни в неизвес-
тен гръцки електро-
нен сайт излиза фалши-
ва новина, че Борисов 
си е купил някакъв ос-
тров. Нито една медия у 
нас не подхвана темата. 
Най-лесно е да се про-
вери във фирмата про-
давач има ли реализи-
рана сделка и не се ли 
продава все още имо-
тът. На 27 юни Бойко, 
бесен и гневен, се нах-
върля срещу „мръсни-
ците, жълтите лъжци от 
медиите, издевателст-
ващи над него и семей-
ството му“. Търсихме, но 
никъде не открихме да е 

излизала подобна пуб-
ликация. Разчу се, че в 
предаване на Нова теле-
визия е било подготве-
но да се пусне нещо по-
добно, но ръководство-
то решило да го спре. 
Никой не бе се поинте-
ресувал от случката, до-
като премиерът сам не я 
обяви. Според колегата 
Иван Бакалов, автор на 
книгата „Проектът „Бой-
ко Борисов“, реакцията 
е, меко казано, странна. 
Доста по-сериозни чуж-
дестранни издания при 
продажбата на БТК пуб-
ликуваха, че премиерът 
е получил „подарък“ от 
новите собственици, ра-
вен на 50 млн. евро. Не 
последва никакъв ко-
ментар за

клевеТа
Изследователската 

творба на журналиста, 
разследващ тъмното ми-
нало на Борисов, до ден 
днешен не е опроверга-
на. Само дето изчезна от 
продажба и е невъзмож-
но човек да си я доста-
ви. Горе-долу така стои 

и въпросът с „бестселъ-
ра“ на Антон Тодоров 
„Шайка“, цитиран от ми-
лионера Марешки при 
първите изяви в парла-
мента, преди да го на-
тиснат проблемите и да 
разбере, че рита ли сре-
щу ГЕРБ, не само ще сри-
нат бизнеса му, но може 
и да гледа небето през 
решетки.

Проф. Велислав Ми-
неков сподели хипоте-
за, напомняща приказ-
ката за лъжливото ов-
чарче. Бойко започва да 
внушава, че е постоянен 
обект на фалшиви нови-
ни и лъжливи обвине-
ния, та когато наистина 
излезе нещо за придоби-
та къща в Испания или 
друга някаква апетитна 
недвижимост, публиката 
да махне с ръка и да не 
повярва.

Прието е в нормал-
ните държави видните 
люде да обявяват богат-
ството си. У нас не е та-
ка. Страхът сковава и ре-
портерките, че и техни-
те главни редактори да 
поставят въпроси в тази 
посока. Питали са го и 
Бойко какви са авоарите 
му. Измъква се с отгово-
ра, че месечно харчи по 
две хилядарки, и микро-
фонът тутакси се изключ-
ва. Личният живот е тема 
табу. Излезе потресаващ 
материал в сериозното 

списание „Конгрешънъл-
куатро“ за миналото на 
бившия охранител. Има-
ше и доклад на послани-
ци до ЦРУ с купища обви-
нения за участие и дори 
ръководство на органи-
зирана престъпна групи-
ровка. Немски и френски 
журналисти го посещава-
ха още през 2009 г. в дома 
му и описваха подробно 
колекцията от уиски, ку-
бинските пури, портрета 
на Марлон Брандо в ро-
лята на любимия герой 
на Бойко - Кръстника, и 
т.н. Никой нищо не изя-
снява, понеже всичко яко 
е хванато и Борисов сам 
трябва да разпореди да 
бъде разследван от служ-
бите, които са му на пря-
ко подчинение. 

„Същинският общест-
вен разговор кой е Бори-
сов е закъснял с десет го-
дини“, твърди Иван Бака-
лов. Според него за въз-
хода на ГЕРБ до голяма 
степен са виновни меди-
ите. Но това е друг сери-
озен проблем, който за-
почва от класацията спо-
ред „Репортери без гра-

ници“ по свобода на 
словото на България 
на 111-о място и за-

вършва със списъка на 
собствениците на наци-
онални електронни ме-
дии и издания…

Епидемията за без-
критичност и облива-
нето със захарен сироп 
делата на управниците 
от страна на четвърта-
та власт ги направи та-
кива, каквито са – само-
влюбени, алчни, брутал-
ни, с чувство за безнака-
заност. 

Домакинството на 
Европейския съюз бе 
представено като адми-
нистративен подвиг на 
правителството, а всъщ-
ност е ротационен тех-
нически процес. Девет-
десет на сто от нещата 
са предварително пла-
нирани и решенията се 
вземат в Брюксел. Оста-
налото е скъпа бутафо-
рия. За нас, пенсионери-
те, не последва нищо по-
ложително от разходка-
та на Меркел и Макрон 
по Моста на влюбени-
те, свързващ НДК с хо-
тел „Хилтън“. Парите ни 
бяха увеличени с 3,8 на 
сто, като оцеляващите 
с до 300 лв. си остана-
ха 1 267 000. Месечните 
разходи скочиха с по 30-
40 лв., а към финикийски-
те ни знаци се добави-
ха по 10-ина. И това ако 
не е подигравка, здраве 
му кажи!

4 Политика Общество

Докога Словения ще е 
без правителство

Измина вече един 
месец, откакто на 3 юни 
в Словения се прове-
доха предсрочни пар-
ламентарни избори, а 
страната все още е без 
правителство. Тогава 1 
милион и 700 хиляди 
избиратели трябваше 
да изберат 90 депутати 
в Държавното събра-
ние. Мандатът на на-
родните избраници е 4 
години, като за влиза-
не в парламента тряб-
ва да се преодолеят 4% 
бариера. Явиха се над 
1600 кандидати от 25 
политически партии и 
коалиции.

Причината за вота 
стана политическата 
криза, предизвикана от 
оставката на премиера 
Миро Церар. Той се от-
тегли от поста си  на 
14 март заради реше-
ние на Върховния съд, 
о т м е н я -
що ре-
зултатите 
от рефе-
рендума, 
на кой-
то беше 
о д о б р е -
но стро-
ителство-
то на же-
лезопът-
ната ли-
ния Ко-
пер - Ди-
вач. За 
нейното осъществя-
ване гласуваха 53,5% 
от избирателите. То-
ва беше най-големият 
инвестиционен проект 
на дясноцентристкото 
правителство. Церар 
определи като „повра-
тен момент” решение-
то на съда и заяви, че 
по този начин „са нане-
сли удар тези, които ис-
кат да спрат развитие-
то на страната”. Указът 
за изборите беше по-
дписан от словенския 
президент Борут Пахор 
на 14 април. Датата на 
изборите беше опреде-
лена след съвещание 
с основните парламен-
тарно представени по-
литически сили. Слу-
жебен премиер не бе-
ше назначен, защото 
парламентарните гру-
пи, които имат право да 
издигнат неговата кан-
дидатура за този пост, 
не успяха да постигнат 
съгласие в определе-
ния от закона срок.

Резултатите от избо-
рите показаха, че в но-
вия парламент влизат 7 
партии, като първа по-
литическа сила е ан-
тиимигрантската  Сло-
венска демократическа 
партия на бившия пре-
миер Янез Янша (на 

снимката), която по-
лучи 25% от гласовете 
и 25 депутатски мес-
та. Но за съставяне на 
собствено правител-
ство бяха необходими 
40%. Втора е лявоцент-
ристката „Листа на Ма-
риян Шарец” с 18%. Со-
циалдемократите полу-
чават 12,5%. Партията 
на съвременния цен-
тър – 9%. Демократич-
ната партия на пенси-
онерите взе 8%. След 
нея се нареждат „Но-
ва Словения – Хрис-
тиянска народна пар-
тия” със 7,6% и „Леви-
те” със 7,1%.

След изборите Сло-
вения бе изправена 
пред ново предизви-
кателство – съставя-
нето на коалиционно 
правителство. Партия-
та на Янша обаче среща 
определени труднос-

ти при 
сформи-
р а н е т о 
на каби-
нет пора-
ди край-
но де-
сните си 
в ъ з г л е -
ди. Един-
ствената 
п о л и т и -
ческа си-
ла, която 
е заявя-
вала, че 

е готова да работи с 
националистите, е дяс-
ноцентристката „Нова 
Словения”. Но на по-
добна коалиция не й 
достигат още 9 пред-
ставители в парламен-
та, за да формират мно-
зинство. 

Всички останали 
партии бяха заявили 
предизборно, че няма 
да влизат в коалиция 
със Словенската демо-
кратическа партия, до-
като тя се оглавява от 
Янез Янша, който на 
два пъти беше преми-
ер от 2004 до 2008-а 
и от 2012 до 2013 г. и 
шест месеца бе в затво-
ра през 2014 г. зара-
ди участие в корупци-
онен скандал. Така че 
съществува вероятност 
премиерското кресло 
да се заеме от Мари-
ян Шарец. Но този ва-
риант е вероятен, ако 
неговата партия сфор-
мира лявоцентристко 
правителство със со-
циалдемократите, „Но-
ва Словения” и Пар-
тията на съвременния 
център.

А ако не бъде със-
тавено правителство, 
Словения я очакват но-
ви избори.

коментиРаме

Цветан илиеВ

Биографиите

все по-малко са смелчаците, които открито 
казват, че царят е гол. Ще завършим с мрачна-
та прогноза на проф. минеков, че „негодният 
парламент избира негодно правителство, Бъл-
гария потъва и изчезва”! добавяме: рибата се 
вмирисва от главата. истинските биографии 
на онези, които три мандата не успяха да по-
мръднат прекрасната родина и на йота от по-
следното място в ес по доходи и зачеркнаха 10 
години от нашия живот, трябва да се прочетат 
задълбочено и отново. иначе е невъзможно да се 
отговори вярно на въпроса кой кой е и за какво 
се бори, влизайки във властта. 

Петьо ДаФиНкиЧеВ
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Абонирайте се за 
цялата година, 

както го направих аз!

Църквата „Свето Възнесение Господне““
отбеляза 150-годишнина

Творец с мисия
достоен живот

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

купуваме нови изтребители

150-годишен юбилей отбеляза храмът „Свето Въз-
несение Господне“ в село Караманово. На празника 
бе отслужена архиерейска света литургия от Негово 
високопреосвещенство Великотърновския митропо-
лит Григорий в съслужение със свещенослужители от 
епархията. Църквата се оказа тясна за всички, които 
искаха да се поклонят и да се помолят пред иконите, 
безмълвни свидетели на превратностите на времето. 

Храмът „Свето Възнесение Господне“ 
е проектиран и изграден от Кольо Фи-
чето съвместно с майстори строители от 
Брацигово. Градежът на църквата започ-
ва веднага след изграждането на прочу-
тия мост над река Янтра край Бяла. Хра-
мът отваря врати през 1868 г. Погледна-
та от птичи поглед, църквата прилича на 
кръст. Запазени са всички икони, съхра-
нили блясъка на златния варак. В западна-
та част може да се видят балконът и стъл-
бите, които водят към него. През 50-те го-
дини на миналия век оттам са се носили 
песнопенията на църковния хор. Още от 
самото начало на съществуването в църквата са се 
провеждали учебните занятия на килийното учили-
ще. На източната стена на храма е запазена малка 
плоча, на която е обозначена с абсолютна точност 
надморската височина на населеното място – 79,84 
метра. В десния западен ъгъл на двора, на най-ви-
сокото място се издига камбанарията. 

От началото на годината по инициатива на кмета 

на селото Бисер Блажев и църковното настоятелство 
стартира и дарителска кампания за отбелязване на 
годишнината. Една от целите беше да се закупи и 
монтира нова камбана, защото старата беше спука-
на. Семейство Надя и Илия Тодорови от София из-
вършват благороден жест, като купуват нова камба-
на за църквата. „Това е най-голямото дарение, което 
църквата е получила в навечерието на годишнина-

та. Камбаната тежи 70 килограма и струва повече от 
3000 лева“, уточни секретарят на читалищното на-
стоятелство Румяна Николаева. В списъка на дари-
телите са  включени повече от сто души. За нуждите 
на църквата вече са закупени свещници, кадилни-
ца и кръст.  Извършени са и поредица от неотлож-
ни ремонтни и възстановителни дейности.

Марий ПеТрОВ

Когато в нашата поща се получиха каталози-
те за абонамента, веднага побързах да се абони-
рам за пореден път за любимия ми в. „Пенсионе-
ри”, вестника на онеправданите възрастни хора. 
От много години на стената ми висят цветният и 
църковният календар на вестника. Не мога да се 
начудя на онези читатели, които си губят време-
то да купуват вестника от вестникарските будки, 
вместо да си направят един целогодишен абона-
мент, с което биха могли да подпомогнат и пре-
красния ви колектив. Затова моят призив към те-
зи читатели е: Господа, искате ли нашият вестник 
да е с най-многоброен тираж и да е на челно мяс-
то сред многото подобни издания? Ако е така, то 
абонирайте се за цялата година, както го направих 
аз и стотици други читатели на вестника.

с уважение: инж. ангел калайДжиеВ, 
ваш сътрудник и читател

Наскоро собстве-
никът и ректор 
на Висшето учи-

лище по агробизнес и 
развитие на регионите 
в Пловдив проф. д-р 
инж. Димитър Дими-
тров навърши 65 годи-
ни и… получи и пър-
вата си пенсия. Дру-
жеството на пловдив-
ските писатели, на ко-
ето той е член, му на-
прави творческа вечер 
в Етнографския музей 
в града. Инициативата 
на пловдивската писа-
телска гилдия бе без-
резервно подкрепена 
и от Дружеството на 
пловдивските карика-
туристи, на което Ди-
митър Димитров бе 
дългогодишен пред-
ставител. 

За него председа-
телят на Съюза на не-

зависимите писатели в 
България акад. Марин Ка-
диев казва, че професо-
рът творец е интегрална 
личност. В литературни-
те среди ректорът на ВУ-
АРР – Пловдив е познат с 
псевдонима Дим К. Дим, с 
който подписва своите ка-
рикатури от 1980 г. досега. 

Димитър Димитров освен 
изявен карикатурист е ав-
тор на стихове. Миналата 
2017 г. той събра поетич-
ните си откровения в ед-
на прекрасна стихосбир-
ка със заглавието „Тест за 
младост”.

Тридесет и шестте му 
поетични творби са чу-

Най-после Народното съ-
брание е одобрило проекти-
те за модернизация на армия-
та, в т. ч. за закупуване на 8 из-
требителя за ВВС. Министер-
ството на отбраната щяло да 
поиска оферти от 7 държави, в 
които обаче не влиза Русия. А 
защо не и Русия? Известно е, че 
преди време тя ни е предлага-
ла нови модернизирани МиГ - 
29М/М2, но офертата е била отка-
зана. А защо? Не е ли най-важното 
самолетите да са с най-добри ле-
тателни и бойни качества, с най-
дълъг експлоатационен срок, т. 
е. нови и на най-ниска цена? А 
не кой да ги достави. И за неспе-
циалистите е ясно, че най-добре 
биха отговаряли на тези изисква-
ния руските МиГ-29М/М2. Защо-
то според специалистите по ле-
тателни и бойни качества те не 

отстъпват на другите предлага-
ни. Познати са на летателния и 
инженерно-техническия състав и 
няма да изискват нови средства и 
време за обучение, ново наземно 
оборудване (тренажори, апара-
тура и т.н.). Както и нови боепри-
паси и ракети за въоръжението.

Очертава се обаче сделката да 
е за американските изтребители 
F-16 втора ръка. Които след вре-
ме отново ще трябва да подме-
няме. Управляващите ни поли-

тици трябва да са наяс-
но, че за своите недал-
новидни решения не в 
интерес на България ра-
но или късно български-
ят народ ще им потърси 
отговорност.

Между впрочем при-
ет е и проектът за модер-
низация на сухопътните 

войски със закупуването на 150 
бронирани машини. Докато пре-
ди ние бяхме производители на 
бронетранспортьори.

И още. Решението в парламен-
та е взето с подкрепата на 151 де-
путати, а 7 са се въздържали. Къ-
де са били останалите 82-ма де-
путати? Къде го има 1/3 от работ-
ниците и служителите да не са на 
работа, но да си получават редов-
но заплатите?
инж. гутьо сиМеОНОВ, софия

Дерзайте!

десно оформени от худож-
ниците Любен Диманов и 
Иван Поповски. Книжовен 
човек, поет, карикатурист, 
музикант, певец, или обоб-
щено казано – генератор 
на духовност. В синтезиран 
вид това е най-точното оп-
ределение за проф. Дими-
тър Димитров. 

От началото на житей-
ския си трудов път е ра-
ботил като проектант, до-
цент и преподавател във 
ВСИ (сега Аграрен универ-
ситет), зам.-министър в Ми-
нистерството на земедели-
ето, ректор.

През 1992 г. подготвя 
проект и учредява Висше 
училище „Земеделски ко-
леж“, което през 2011 г. 

прераства във Висше учи-
лище по агробизнес и раз-
витие на регионите с уни-
верситетски статут. Есен-
та на 2012 г. община Плов-
див го удостоява с награ-
дата  „Пловдив“ за култу-
ра - признание за дълго-
годишната му подкрепа на 
културните събития в гра-
да, както и за впечатлява-
що дарителство.

Наскоро, гостувайки в 
училището – университет 
на студентите, големият 
Антон Дончев каза на рек-
тора творец: „Професоре, 
Митко, синко. Абе много 
лесно ти чета книгите.” „А 
аз чисто по човешки му ка-
зах: – споделя професорът. 
– Първата ми професия е 

инженер и мразя да 
хабя пространството 
с излишни думи. Зато-
ва може би пиша и по-
езия. Защото в поезия-
та всичко е много кон-
центрирано. С някол-
ко думи казваш толко-
ва много, колкото дори 
в роман невинаги мо-
жеш да го кажеш…

В изкуството, както 
и в бизнеса има място 
за този, който може да 
каже нещо ново! Най-
накрая разбираш, че 
простото нещо в жи-
вота е мисията на все-
ки един от нас да осигу-
рим физическото и ду-
ховното здраве! До то-
ва се свежда всичко” 
– обобщава ректорът 
творец проф. Димитър 
Димитров! 

Христо казашки

Уважаеми г-н Дафинкичев,
Приемете поздравленията на Русен-

ската областна организация на Съ-
юза на пенсионерите-2004 по случай 
27-годишнината на любимия ни в-к 
„Пенсионери”! 

Вестникът на истината и справед-
ливостта!

Вестникът, който не се класира след 
стотното място по „свобода на сло-
вото” по оценката на „Репортери без 
граница”.

27 години истината за съдбата на 
възрастните хора в България.

Истината за геноцида и пренебре-
жението към тях.

Вестникът без автоцензура за об-
ществено значимите проблеми на 
страната.

Вестникът, който си позволява да 
отразява цялата истина!

Дерзайте!
Русенската областна организация на 

Съюза на пенсионерите 2004  ви под-
крепя, насърчава и ще ви съдейства 
в отразяването на истината и за въз-
растните хора, и за България!

й. казакОВ, председател
 на Областния съвет на сП-2004

ПоздРавиха ни
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Супа от 
червено цвекло

Продукти: 1 голяма 
глава червено цвекло, 3 
картофа, 2 глави кромид 
лук, ½ глава целина, 1 зе-
ленчуков бульон, 35 г мас-
ло, сокът от половин ли-
мон, сол, прясно смлян че-
рен пипер, нарязан на сит-
но прясно смлян керевиз 
за поръсване

 Приготвяне: Черве-
ното цвекло, целината и 
картофите се обелват, из-
миват се и се нарязват на 
кубчета. Маслото се за-
грява и лукът се изстиск-
ва. Добавят се зеленчуко-
вият бульон и зеленчуци-
те, подправя се със сол и 
черен пипер. Супата кък-
ри на слаб котлон, докато 
зеленчуците омекнат.  

 1/3 от нея се пасира и 
пак се връща в тенджера-
та, за да стане по-гъста. На-
края се поръсва с наряза-
ни листенца керевиз и се 
овкусява с лимонов сок.

кюфтета С картофи
 и тиквички

Продукти:  3 тиквички, 
500 г картофи, сол на вкус, 
5 скилидки чесън, 1 гла-
ва червен лук, 1 ч. л. че-
рен пипер, 1 ч. л. чубрица, 
3 стръкчета копър, 2 с. л. 
брашно, 1 яйце 

 Приготвяне: Тиквич-
ките се измиват и се рен-
досват, посоляват се и се 
оставят да се отцедят. През 
това време се обелват кар-
тофите и се слагат да се 
варят. След като са гото-
ви, се изцеждат и се на-
мачкват. Вземат се топки 
от тиквичките и се стискат 
между пръстите, докато се 
изцедят от водата, после 
се слагат при картофите. 
Добавят се подправките, 
брашното, яйцето и всич-
ко се разбърква.  Оформят 
се плоски кюфтенца. В ти-
ган се загрява олио. Кюф-
тенцата се пържат от две-
те страни.   Сервират се с 
месо или салата.

ЗА ВАшАтА трАпеЗА

6 Женски свят

наша Радост

Да се поучим от японките

От стр. 1
Той е чест гост в ан-

глийския кралски двор, а 
в Италия и Франция го бо-
готворят. Певецът е щаст-
лив, че жъне триумфи в 
Америка, Лондон, Париж, 
Берлин, Барселона, Ми-
лано, но в душата си но-
си много тъга. Измъчван е 
от носталгия по Русия, ко-
ято напуска завинаги през 
1922 г. В интимния си  жи-
вот певецът чувства огро-
мна пустота и в писмо до 
свой близък признава, че 
е самотен. Със своята пър-
ва жена - младата итали-
анска балерина Йола Тор-
наги Фьодор, се запознава 
през 1896 г. в Нижни Нов-
город. Йола се славела ка-
то добра танцьорка, но ко-
гато започнала да ражда, 
се отказала от сцената. Ша-
ляпин и Торнаги имат 4 де-
ца. Първото им дете уми-
ра на 4 годинки и Фьодор 
страда дълго за него. Се-
мейството живее в Москва. 
С балерината певецът има 

още син Борис, който ста-
ва художник, и близнаците 
Татяна и Фьодор. 

Те не били навършили 
още и година, когато  Ша-
ляпин се сближава с Ма-
рия Петцолд, вдовица и 
собственичка на бирени 
заводи „Едуард Петцолд“.  
Тя гледа две момичета от 
първия си брак и ражда дъ-
щеря от певеца. Така Фьо-
дор създава второ семей-
ство. Първият му брак не 
бил разтрогнат, а втори-
ят не бил официално ре-
гистриран и се смятал за 
недействителен. По непи-
сано правило двете жени 
не се виждали и не се по-
знавали.

През 1922 г. Шаляпин 
заминава на гастроли в 
чужбина заедно с Мария 
Петцолд и повече не се 
връща в родината си. Йо-
ла Торнаги дълго време 
живее в Русия. По покана 
на сина си Фьодор тя ка-
ра старините си при него 
в Рим. Торнаги умира на 
92 г. в Италия. Шаляпин за-
вършва земния си път през 
1938 г. в Париж. След време 
по молба на неговите де-
ца прахът му е пренесен в 
Москва и погребан в Ново-
девическото гробище.

Един от най-ярките мо-
менти в биографията на ве-
ликия певец е срещата му 
в Париж със забележител-
ната певица Илка Попова 
(1905-1976). Тогава българ-
ката е на 39 години,  а рус-
накът – на 64. Макар и мла-
да, Илка има зад гърба си 
няколко любовни романа, 
много обожатели и канди-
дати за женитба. От сним-
ките й през този период ни 
гледа невероятно красива 

жена с изразителни 
очи и усмихнато ли-
це, с тяло на мане-
кен, облечена в из-
искани тоалети. Тя 
е първата българ-
ка, пяла на сцена-
та на Миланската 
скала, и втора - на 
сцената на Париж-
ката Гранд опера. 
По това време По-
пова е вече прима-
дона на Гранд опе-
ра, а Шаляпин гос-
тува в театър “Ша-
тле” за гастроли в 
т. нар. “Руски сезо-
ни”. Един на друг ги 

представя руският пианист 
и импресарио на Фьодор 
– Кашук. Шаляпин помага 
на актрисата да се справи с 
един професионален про-
блем и възхитен от успехи-
те, й подарява любимия си 
пръстен. Той казва на Илка, 
че бижуто носи магическа 
сила, дава стабилен глас 
и щастие на своя прите-
жател. По-късно певицата 
научава от известния бас, 
че когато го боляла глава, 
той просто допирал пръс-
тена до челото си. За да не 
се напие, руснакът потапял 
красивото бижу във водка-
та. Старинният пръстен е 
принадлежал на Петър I и е 
осветен от двама руски па-

триарси. Златната реликва 
е инкрустирана с два бри-
лянта и е с изображение на 
руски светец, клекнал пред 
кръста, а в краката му се 
търкаля главата на дяво-
ла. Примадоната излизала 
на всяко представление с 
пръстена на Шаляпин, уве-
рена, че той й носи успех 
и я предпазва от зли сили.

 Илка и Фьодор са заед-
но до заболяването на пе-
веца през 1938 г. След това 
семейството му не допус-
ка никого до него. Двамата 
артисти изживяват бурен 
любовен роман. Той започ-
ва с интересен епизод. Ша-
ляпин присъства на пред-
ставление на Попова. По-
сле бързо излиза от залата 
и отива в нейния дом. Дава 
пари на прислугата да мъл-
чи и се скрива зад една за-
веса. Примадоната се при-
бира и си ляга уморена. То-
гава от тъмното се появя-
ва великият руснак. Висок, 
със сини очи и мечтател-
но лице, той бил повече от 
привлекателен. След вся-
ко негово представление 
много млади девойки и же-
ни искали да влязат в гри-
мьорната му. Понякога се 
случвало да оказват такъв 
натиск върху вратата, че за 
да не я счупят, певецът из-
лизал и раздавал автогра-
фи. “С женската част от чо-
вечеството имам небивал 
успех!”, обичал да се ше-
гува търсеният мъж.

Връзката между двама-
та певци е кратка, но наси-

тена с много страст, пъту-
вания и развлечения. Чес-
то Шаляпин пеел до зори 
в някоя парижка кръчма, 
а Илка танцувала на маса-
та и му пригласяла в из-
пълнението на старинни-
те руски романси. После 
той й разказвал дълго за 
родния си град Казан, за 
своите приятели. Казвал 
й, че в душата си ще оста-
не винаги руснак, където 
й да живее. Действително, 
макар че прекарва 16 го-
дини извън Русия, Шаля-
пин не пожелава да вземе 
чуждо поданство.

Има поговорка, че 
хубавото не трае дъл-
го. Може би това е вяр-
но, след като една такава 
любов е прекъсната от 
смърт та. След завръща-
нето си в България, По-
пова слуша често плочи 
с гласа на великия бас. 
Тя плачела и казвала на 
близките си: “Тъкмо по-
вярвах в любовта, и тя ме 
изостави!”. Пред позна-
тите си певицата твърдя-
ла, че пръстенът на Ша-
ляпин й е помогнал да 
се превъплъти на 75 г. в 
“Дама пика”.

лятна манджа
 „изобилие”

 Продукти:  500 г червени 
чушки, 2 домата, 600 г тик-
вички, 500 г патладжани, 200 
г зелен фасул, 1 глава лук, 1 
морков, половин к. ч. олио, 
нарязан пресен магданоз, сол

Приготвяне: Чушките 
се измиват, почистват се от 
дръжките и семената и се на-
рязват на парченца. Тиквич-
ките се белят и се нарязват на 
кубчета. Патладжанът също 
се бели, нарязва се, посолява 
се и се слага вода. Зеленият 
фасул се почиства, измива се 
и се нарязва. Лукът се наряз-
ва или се настъргва. Морко-
вът се почиства и се настър-
гва на едро ренде. Домати-
те се обелват и се режат на 
кубчета.  В тенджера се сла-
гат лукът, морковът и зеле-
ният фасул, налива се олио 
и малко вода и всичко се за-
душава. Прибавят се и дру-
гите зеленчуци (патладжа-
нът трябва да се отцеди от 
водата и да се измие, пре-
ди да се готви!) и се нарязва 
пресен магданоз. 

Последният роман на Шаляпин

 японската традиция да 
се пие вода сутрин на глад-
но някои наричат лечение, 
но то е обикновена и лес-
нодостъпна практика, коя-
то всеки може да прилага 
независимо от възрастта 
си. затова, ако досега само 
сте слушали, може да прис-
тъпите към прилагането на 
тази практика в ежедневие-
то си, защото със сигурност 
само след броени дни:

  Ще се чувствате по-
здрави и свежи.

Усещането за лекота на-
стъпва само няколко дни 

след началото, а детокси-
кацията започва веднага.
 Метаболизмът ще се 

ускори. Ще усетите прилив 
на енергия.
 сутрешната чаша с во-

да помага за отслабването, 
дори да не сте на диета. 
Този навик ще подпомогне 
храносмилането и ще го за-
бърза, освен че ще намали 
апетита ви.
 Ще изчезнат стомаш-

ните киселини и неразпо-
ложение. Чашата вода су-
трин на гладно ще помогне 
да се справите с този дис-

комфорт.
 Пиенето на вода е пър-

вото и основното средство, 
за да избегнете преждевре-
менното състаряване на 
кожата и образуването на 
бръчки. само след месец 
ще забележите, че кожата 
ви е по-еластична и блестя-
ща, без да се налага да сме-
няте обичайната си козме-
тика.
 косата се съживява. 

Особено за жените, които 
имат слаба и чуплива коса, 
пиенето на вода рано су-
трин не само ще стимулира 

растежа й, но ще подобри 
нейната структура, ще я на-
прави по лъскава и по-лес-
но податлива на прически.
 Пикочните инфекции 

ще останат в миналото.
Чашата вода на гладно 

ще пречисти бъбреците и 
пикочните пътища и ще се 
погрижи за тях по-добре, 
отколкото всеки антибио-
тик.

 как да пиете вода су-
трин на гладно, така че да 
извлечете възможно пове-
че ползи за здравето и кра-
сотата си?
 Непосредствено след 

събуждане изпивайте по 4 
чаши вода. Препоръчител-
но е това да става преди да 
сте измили дори зъбите си 
и, разбира се, на гладно.

 съвсем естествено е 
да не можете да погълнете 
4 чаши вода наведнъж. за-
това започнете с една и по-
степенно с времето увели-
чавайте количеството.
 В следващите 45 мину-

ти не приемайте други теч-
ности и храна.
 след тези 45 минути 

може да закусите по оби-
чайния начин. Ще забеле-
жите, че количествата хра-
на ще са доста по-малки.
 след закуска, обяд и 

вечеря в продължение на 
два часа се въздържайте от 
консумация на храна.

Днес аз имам ден рожден
и съм вече супермен!
Искам кака ми Ирен
да играе само с мен.
Най харесвам мама Лили
да ми казва: „Синко мили!”
Татко Бисер да ме учи
да съм най-доброто внуче.
Кай е умничко дете
и на воля то расте.
Всички много го обичат
и Сладунчо го наричат!

От баба МОНи, баба ДаНи и дядо ЦеЦО 

К а й
На 4 юли Кай Илиев 

навършва 4 години

Страницата подготви Наталия ГеНАДиеВА
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ПеТък, 6 юли 

6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя
13:30 Системата
14:30 Сийбърт
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Гласувайте за Беки
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 Трето полувреме
17:00 Четвъртфинална среща 

от Световното първен-
ство по футбол 

19:00 Трето полувреме
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Четвъртфинална среща 

от Световното първен-

ство по футбол 
23:00 Трето полувреме
23:45 Фестивалът в Гластънбъ-

ри
0:45 Телепазарен прозорец 
1:00 Четвъртфинална среща 

от Световното първен-
ство по футбол 

2:50 Четвъртфинална среща 
от Световното първен-
ство по футбол 

4:45 Днес и утре
5:10 Изкуството на 21 век
5:35 Туристически маршрути
6:05 Системата

съБОТа, 7 юли 
7:00 Инуяша
7:25 Животни по пижами
7:35 Сийбърт
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Истинският рицар
11:50 Частните музеи в Чехия: 

Музей на дървените иг-
рачки

12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко

13:00 Бразди 
13:30 Иде нашенската музика
14:35 Дясната ръка на прези-

дента
16:00 Трето полувреме
17:00 Четвъртфинална среща 

от Световното първен-
ство по футбол 

19:00 Трето полувреме
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Четвъртфинална среща 

от Световното първен-
ство по футбол 

23:00 Трето полувреме
23:45 Спасяването на Грейс Б. 

Джоунс
1:40 Четвъртфинална среща 

от Световното първен-
ство по футбол 

5:25 Бразди 
5:55 Иде нашенската музика

НеДеля, 8 юли  
7:00 Инуяша
7:25 Сийбърт
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Кибер пес
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 Извън играта
13:30 BG Music Festival
15:30 Огън и плам
16:05 Американският Черен 

красавец
17:30 Спортна треска
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Защо изчезна Атлантида?
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Това е само краят на све-

та
23:00 По света и у нас
23:15 Дясната ръка на прези-

дента
0:40 Американският Черен 

красавец
2:05 Спасяването на Грейс Б. 

Джоунс
4:10 Днес и утре
4:35 Туристически маршрути
5:00 Защо изчезна Атлантида?

ПОНеДелНик, 9 юли
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Най-големите музеи в 

света: Италианското по-
солство в Париж

13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 
представя: “Вкусната Ев-
ропа”

13:30 Системата
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сийбърт
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната Ев-
ропа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Анна Герман
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Децата са добре
22:50 Частните музеи в Чехия: 

Музей на автомобилите 
“Прага”

23:00 По света и у нас

23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 4
0:25 Телепазарен прозорец 
0:40 Капри
1:35 Анна Герман
2:25 Най-големите музеи в 

света: Италианското по-
солство в Париж

3:10 Частните музеи в Чехия: 
Музей на автомобилите 
“Прага”

3:20 Въпрос на чест 4
4:10 Системата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ВТОрНик, 10 юли 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната Ев-
ропа”

13:30 Системата
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сийбърт
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната Ев-
ропа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Анна Герман
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Полуфинална среща от 

Световното първенство 
по футбол 

23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 4
0:40 Телепазарен прозорец 
0:55 Полуфинална среща от 

Световното първенство 
по футбол 

2:50 Туристически маршрути
3:20 Въпрос на чест 4
4:10 Системата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

сряДа, 11 юли 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната Ев-
ропа”

13:30 Системата
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сийбърт
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната Ев-
ропа”

18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Анна Герман
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Полуфинална среща от 

Световното първенство 
по футбол 

23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 4
0:40 Телепазарен прозорец 
0:55 Полуфинална среща от 

Световното първенство 

по футбол 
2:50 Туристически маршрути
3:20 Въпрос на чест 4
4:10 Системата
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧеТВърТък, 12 юли 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе 2
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната Ев-
ропа”

13:30 Системата
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:55 Сийбърт
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 

представя: “Вкусната Ев-
ропа”

18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Анна Герман
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Преследвачът
22:00 Марс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 4
0:25 Телепазарен прозорец 
0:40 Капри
1:35 Анна Герман
2:35 Марс
3:25 Дойче веле: Шифт
3:40 Въпрос на чест 4

ПеТък, 6 юли 
06:00 Притури се планината 

- народната певица Сте-
фка Съботинова

06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите 
07:25 Раздвижи се с БНТ 2
07:55 Мили Бате “Писма на 

един дакел”
08:15 Пътешествия
08:45 Под морските вълни
09:00 По света и у нас
09:10 Средновековните крепо-

сти на Източните Родопи: 
Османското нашествие

09:40 Европейски маршрути
09:55 Време за губене
10:25 Япония днес
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 “Надиграй ме” в училище
15:15 Знаете ли…
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 История.bg
19:05 Светлин                        
20:00 По света и у нас
20:30 Абсурдите с БНТ 2
21:00 Ново 10 + 2 
22:00 Виктория
23:35 Истории от лабиринта: 

Комаром, улица “Игман-
ди”

00:05 Отвъдморски сюжети
00:35 Туристически маршрути
01:05 Абсурдите с БНТ 2
01:35 История.bg
02:35 Пътеводител БГ 
03:05 Фото, моля...
03:35 Непозната земя 
04:05 Часът на зрителите 

съБОТа, 7 юли 
06:00 Специалитетите на Бабет 
06:30 Пътешествия
07:00 Сагуа - сиамската котка
07:30 Сийбърт
08:00 Сребристият жребец
08:25 Децата.com
09:00 Пътеводител БГ
09:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

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

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

България
13:05 Добър ден с БНТ 2
14:05 Виктория
15:40 Световен шампионат по 

фолклор World folk 2017
16:40 №1 Туризмът: Чешката 

връзка
17:05 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:35 Хрътката 2 
18:40 Едно Антарктическо 

лято
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и нас
20:30 Боби
22:25 Добър ден с БНТ 2
23:25 Хрътката 2 
00:30 Отвъдморски сюжети
01:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:30 Ленти и документи: 

“Младите в киното”
02:15 Големанов
04:00 Рецепта за култура 
05:00 Ай да идем 
05:30 №1 Туризмът: Чешката 

връзка

НеДеля, 8 юли 
06:00 Специалитетите на Бабет 
06:25 Знаете ли…
06:45 Световните градове на 

България
07:20 Сагуа - сиамската котка
07:50 Сийбърт
08:20 Сребристият жребец
08:45 Духовна обител: Мана-

стир “Свети Никола” /
Калугеровски манастир/

09:15 Изкуството да живеем 
09:45 Метафора
10:30 Български уроци – аз уча 

български 
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем 
12:30 Шифт
12:45 Япония днес
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Боби
15:55 Часът на българската 

музика
16:55 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:25 Геният
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Моята 

прекрасна лейди”
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Концерт на Петър Сал-

чев и Васил Петров
21:45 Диванът на Сталин
23:15 Добър ден с БНТ 2
00:15 Геният
01:20 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:50 Диванът на Сталин
03:20 Световните градове на 

България
03:55 Библиотеката
04:55 Ай да идем 
05:25 Децата.com

ПОНеДелНик, 9 юли
6:00 60 стъпки към върха
6:40 Непозната земя
7:05 Часът на зрителите 
7:30 Раздвижи се с БНТ 2
8:00 „Мили Бате”
8:15 Пътешествия
8:45 Европа днес
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци 
11:10 Пред олтара на операта
11:40 Япония днес
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век: “Ханко 

тръгва на война”
13:30 Пътеводител БГ 
14:00 “Надиграй ме” в училище
15:10 Многоликата Япония: 

Земята е само една
15:30 Рецепта за култура 
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Очарователни погледи 

към Китай
19:05 Умно село
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Вестникар ли?
22:55 Ленти и документи: „Че-

тене на партитура“
23:30 Отвъдморски сюжети
0:00 Днес и утре
0:30 Абсурдите с БНТ 2
1:00 Златният век: “Ханко 

тръгва на война”
2:00 Пред олтара на операта 
2:30 Рецепта за култура 
3:30 Непозната земя 
3:55 Часът на зрителите

ВТОрНик, 10 юли 
6:00 Добруджанските хора на 

Димитър Нанков
6:30 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Раздвижи се с БНТ 2
8:00 Ние, врабчетата
8:15 Пътешествия
8:45 Япония на фокус
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:10 Време за губене
10:40 Часът на зрителите
11:10 България от край до 

край 3
11:40 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век: “Походът”
13:30 Опознай България 
14:00 “Надиграй ме” в училище
15:15 Евроновини
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Майстори на българско-

то слово
19:20 Мария Нейкова в песен 

за двама
20:00 По света и у нас
20:30 Абсурдите с БНТ 2
21:00 Цигански барон
22:55 Ленти и документи: “Иво 

Хаджимишев”
23:30 Отвъдморски сюжети
0:00 Днес и утре
0:30 Абсурдите с БНТ 2
1:00 Златният век: “Походът”
2:00 България от край до 

край 3
2:30 Рецепта за култура 
3:30 Непозната земя
4:00 Часът на зрителите

сряДа, 11 юли 
6:00 Пей ми песен – Надежда 

Хвойнева
6:30 Непозната земя 
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Раздвижи се с БНТ 2
8:00 Ние, врабчетата
8:15 Пътешествия
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:10 Време за губене
10:40 Опознай България 
11:05 България от край до 

край 3
11:35 Днес и утре
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци
14:00 “Надиграй ме” в училище
15:55 Капри
16:50 Пътешествия
17:20 Отвъдморски сюжети
17:50 Пътувай с БНТ 2
18:20 Капри
19:15 Атанас Далчев - филмов 

силует
19:30 Илия Бешков - човекът, 

който се превърна в 
рисунка

20:00 По света и у нас
20:30 Абсурдите с БНТ 2
21:00 Службогонци
22:35 Ленти и документи: „Бъл-

гарската скулптура“
23:15 Отвъдморски сюжети
23:45 Изкуството на 21 век
0:15 Абсурдите с БНТ 2
0:45 Америка днес
1:45 Япония на фокус
2:00 България от край до 

край 3
2:30 Рецепта за култура 
3:30 Непозната земя 
4:00 Часът на зрителите 

4:25 Майстори на българско-
то слово

4:50 Мария Нейкова в песен 
за двама

5:30 Изкуството на 21 век

ЧеТВърТък, 12 юли 
6:00 Иво Папазов и оркестър 

„Тракия“
6:30 Непозната земя 
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Раздвижи се с БНТ 2
8:00 Ние, врабчетата
8:10 Пътешествия
8:40 Многоликата Япония: 

Земята е само една
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци 
11:10 България от край до 

край 3
11:40 Екология
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:20 Български уроци 
13:50 Знаете ли, че...
14:00 „Надиграй ме” за деца
15:05 Пътуване в миналото
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:50 5 минути София
19:00 Името на моя вятър /

Теодосий Спасов/
20:00 По света и у нас
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Рецепта за култура 
22:30 Воин за справедливост
0:05 Изкуството на 21 век
0:35 Абсурдите с БНТ 2
1:05 Воин за справедливост
2:40 Рецепта за култура 

ПеТък, 6 юли 
06:00 Денят започва
08:30 Културни адреси
09:00 По света и у нас
09:10 Музикални следи
09:40 Съдби човешки
10:05 Животът е вкусен
11:00 Бени и Артур
11:15 Енциклопедия България
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:20 Изненада 
13:35 Средновековните крепо-

сти на Източните Родопи
14:05 Съвременници
14:35 Време за губене
15:05 Пътувай с БНТ 2
15:35 “Бързо, лесно, вкусно” 
16:05 Най-доброто от....
16:35 Време за губене 
17:05 Извън играта
17:45 Заедно
18:15 Тайните на древните 

траки
19:15 България от край до 

край 3
19:45 Докато мама спи
20:00 По света и у нас
20:30 Нощем с белите коне
21:30 Абсурдите с БНТ 2
22:00 Бразди 
22:25 Роси Кирилова 35 г. на 

сцена
00:15 В кадър
00:45 Перперикон
01:40 Непозната земя
02:10 Часът на българската 

музика

съБОТа, 7 юли 
06:00 Време за губене 
06:30 Животът е вкусен
07:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
08:00 Ай да идем 
08:30 Български уроци
09:00 Съвременници 
09:30 Непозната земя
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: “Слън-

цето и сянката”
14:10 Време за губене 
14:40 Мера според мера: Лято-

то на 1903
16:10 На опера с БНТ 2: “Труба-

дур”
16:45 Денят започва
18:00 Европейското председа-

телство на България
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Преходът или какво ста-

на с нас
21:30 Летовници
23:30 Нощни птици
00:30 Рецепта за култура 
01:30 Часът на зрителите
02:00 България от край до 

край 3
02:30 На опера с БНТ 2: “Труба-

дур”
03:05 Абсурдите с БНТ 2
03:35 Денят започва
04:55 Черният щъркел
05:25 Непозната земя
05:55 Атлас: Перлите на доли-

ната /Казанлък/

НеДеля, 8 юли 
06:25 Животът е вкусен
07:20 Опознай България
07:45 Български уроци
08:15 Децата.com
08:45 България от край до 

край 3
09:15 Европеецът от Байлово
09:55 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 БГ кинокласика: “Сбогом, 

приятели”
14:30 Пряк път до Бразилия
14:45 Извън играта
15:25 Мера според мера: 1906 - 

1908
16:45 Бразди 
17:15 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Тържествен концерт за 

официалното закриване 
на Българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС 2018

22:30 Лист отбрулен
00:15 По света и у нас
00:30 Спортна треска
01:30 Извън играта
02:10 Иде нашенската музика
03:15 Непозната земя
03:45 Денят започва с Георги 

Любенов
05:00 Бразди 
05:30 Опознай България

ПОНеДелНик, 9 юли 
6:00 Денят започва
8:30 Културни адреси: София, 

Европа
9:00 По света и у нас
9:10 Заедно
9:40 Часът на зрителите
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...
11:35 Живот в солената лагуна
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Приказките на щурчето
16:30 Ретро спорт
17:30 Човешка комедия
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Европейски маршрути
19:45 Спи спокойно, Франк
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощем с белите коне
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:35 Културни адреси
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
0:10 Часът на зрителите  
0:40 Още от деня
1:20 България от край до 

край 3
1:50 Вяра и общество 
2:50 Български уроци 
3:20 Време за губене 
3:50 Пътувай с БНТ 2
4:20 “Бързо, лесно, вкусно” 

ВТОрНик, 10 юли 
6:00 Денят започва
8:30 Културни адреси
9:00 По света и у нас
9:10 Човешка комедия
9:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
10:10 Животът е вкусен
11:05 Приказките на щурчето
11:35 Съдби човешки
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:15 Спи спокойно, Франк
13:30 История.bg
14:25 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:55 Време за губене 
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Къщата на думите
16:25 Иде нашенската музика
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 На опера с БНТ 2: “Труба-

дур”
19:35 Малки истории
19:45 Шест правила как да 

станеш най-добрият 
футболист

20:00 По света и у нас
20:30 Грях
21:45 Концерт на Васил Петров
23:05 Родени да побеждават
23:20 Пътувай с БНТ 2: Етно
23:50 Ай да идем 
0:20 Още от деня
1:05 Съвременници 
1:35 Малки истории
2:35 Извън играта
3:15 Време за губене 
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 “Бързо, лесно, вкусно” 
4:45 Иде нашенската музика

сряДа, 11 юли 
6:00 Денят започва
8:30 Културни адреси
9:00 По света и у нас
9:10 Атлас
9:40 Време за губене 
10:10 Животът е вкусен
11:05 Къщата на думите
11:35 Шест правила как да 

станеш най-добрият 
футболист

11:50 5 минути София
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
17:30 Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Съвременници 
19:30 Знаете ли, че...
19:35 Прозорецът на Нина
20:00 По света и у нас
20:30 Бон шанс, инспекторе
22:00 Молитва за човека
22:40 Непозната земя
23:10 120 години българско 

цирково изкуство
1:10 Още от деня
1:50 Нощни птици
2:50 История.bg
3:50 Време за губене 
4:20 Пътувай с БНТ 2
4:50 “Бързо, лесно, вкусно” 
5:20 Ай да идем 
5:50 Живо наследство

ЧеТВърТък, 12 юли 
6:00 Денят започва
8:30 Културни адреси
9:00 По света и у нас
9:10 Знаци по пътя
9:40 Бразди 
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...
11:35 Прозорецът на Нина
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество 
13:30 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Ретро спорт
17:15 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Кокиче в блатото
19:00 Открито с Валя Ахчиева
19:30 Малки истории
19:45 Футболът не е за моми-

чета
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Най-тежкият грях
22:30 Музика за душата
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Време за губене 
0:00 България от край до 

край 3
0:30 Още от деня
0:45 Живот в солената лагуна
1:10 Абсурдите с БНТ 2
1:40 Библиотеката
2:40 Концерт на Илия Анге-

лов /2016 г./
3:50 Време за губене 
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък, 6 юли
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Приятели“, с.4, еп. 5
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

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

ство”, с.1, еп. 10
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.3, еп. 39
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”, с.1, еп. 
38

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“, с.1, 

еп. 52
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия 
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем”, с. 2, еп. 
58

21:30 Премиера: „Салон за 
красота“, с.1, еп.5

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

23:30 bTV Новините - късна 
емисия 

00:00 „Загадките на Лора”, с.1, 
еп.1

01:00 „Шест сестри” /п./ 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу 
04:30 „Опасни улици”, с.1, еп. 15
05:00 „Аламинут“ /п./

съБОТа, 7 юли
06:00 „Малкото пони: Приятел-

ството е магия” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на”, с.5, еп. 14,15 
08:00 „Тази събота и неделя” 

- предаване с водещи 
Мариана Векилска, Жени 
Марчева и Диана Любе-
нова 

11:00 „Cool…T” - лайфстайл 
предаване с водещ Петя 
Дикова 

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия 

12:30 „Мястото БГ“ - докумен-
тална поредица

13:00 Премиера: „Лято в Сици-
лия“ - романтичен

15:00 bTV Ваканция: „Рио 2” , 
приключенски, комедия, 
семеен

17:00 „Близнаци“ - комедия
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
19:30 bTV Репортерите /п./ 

- поредица за журна-
листически филми и 
разследвания

20:00 „Любовта се случва” - 
драма, романтичен

22:00 „Поредният ергенски 
запой“ - комедия

00:00 „Тя ме откри” - комедия, 
драма, романтичен 

02:00 „Лято в Сицилия“ - ро-
мантичен (Германия, 
Италия, 2016), режисьор 
- Михаел Койш

03:30 „Двама мъже и полови-
на” /п./ 

04:30 „Cool…T” /п./ - лайфстайл 
предаване 

05:30 „Аламинут“ /п./

НеДеля, 8 юли
06:00 „Малкото пони: Приятел-

ството е магия” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на”, с.5, еп. 16,17
08:00 „Тази събота и неделя” 

- предаване с водещи 
Мариана Векилска, Жени 
Марчева и Диана Любе-
нова 

11:00 „Търси се…” /п./ - токшоу 
с водещи Меги и Нели

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия 

12:30 „НепознатиТЕ” /п./ 
13:00 Премиера: „Лято във 

Флорида“ - романтичен
15:00 bTV Ваканция: „Шрек 2“
17:00 „120 минути” -
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите /п./ 

- поредица за журна-
листически филми и 
разследвания

20:00 „Нотинг Хил“ - комедия
22:00 „Любов и други невъз-

можни неща” - драма
00:00 „В какво се превръщат 

мечтите“ - драма, фен-
тъзи, романтичен (САЩ, 
Нова Зеландия, 1998), ре-
жисьор - Винсент Уорд, 
актьори - Роби Уилямс, 
Куба Гудинг - младши, 
Анабела Сиора, Макс 
фон Сюдоф и др.

02:00 „Лято във Флорида“ - 
романтичен (Германия, 
2016), режисьор - Михаел 
Венинг

03:30 „Двама мъже и полови-
на” /п./ 

04:30 „Търси се…” /п./ - токшоу
05:30 „Лице в лице” /п./ 

ПОНеДелНик, 9 юли 
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин” с водещ 

Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

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

ство”, с.1, еп. 11
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.3, еп. 40
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”, с.1, еп. 
39

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“, с.1, 

еп. 53
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем”, с. 2, еп. 
59

21:30 Премиера: „Салон за 
красота“, с.1, еп.6

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

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Загадките на Лора”, с.1, 
еп.2

01:00 „Шест сестри” /п./ 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Опасни улици”, с.11, еп. 6
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

ВТОрНик, 10 юли
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин” с водещ 

Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

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

ство”, с.1, еп. 12
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.3, еп. 41
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”, с.1, еп. 
40

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 „Сърцето на града“, с.1, 
еп. 54

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем”, с. 2, еп. 
60

21:30 Премиера: „Салон за 
красота“, с.1, еп.7

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

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Загадките на Лора”, с.1, 
еп.3

01:00 „Шест сестри” /п./ 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Опасни улици”, с.11, еп. 7
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване

сряДа, 11 юли
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин” с водещ 

Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

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

ство”, с.1, еп. 13
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.3, еп. 42
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”, с.1, еп. 
41

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18:00 „Сърцето на града“, с.1, 
еп. 55

19:00 bTV Новините - централ-
на емисия

20:00 Премиера: „Великолеп-
ният век: Кьосем”, с. 2, еп. 
61

21:30 Премиера: „Салон за 
красота“, с.1, еп.8

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

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Загадките на Лора”, с.1, 
еп.4

01:00 „Шест сестри” /п./ 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Опасни улици”, с.11, еп. 8
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

ЧеТВърТък, 12 юли
06:00 „Трансформърс прайм” 
06:30 „Тази сутрин” с водещ 

Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна 

емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

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

ство”, с.1, еп. 14
15:00 Премиера: „Шест сес-

три”, с.3, еп. 43
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”, с.1, еп. 
42

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

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“, с.1, 

еп. 56
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Великолеп-

ният век: Кьосем”, с. 2, еп. 
62

21:30 Премиера: „Салон за 
красота“, с.1, еп.9

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

23:30 bTV Новините - късна 
емисия

00:00 „Загадките на Лора”, с.1, 
еп.5

01:00 „Шест сестри” /п./ 
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Опасни улици”, с.11, еп. 9
05:30 „Лице в лице” /п./ - пуб-

лицистично предаване 

ПеТък, 6 юли
06:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” с.7
08:00 „Дневниците на вампира” 

с.8
09:15 „Неправна кантора” - ко-

медия (Италия, 2013), ре-
жисьор - Умберто Рикони 
Картени, актьори - Фабио 
Воло, Зое Феликс, Енио 
Фантастичини, Никола 
Нокела

11:30 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета” с.7, еп. 
11,12

13:30 „Дневниците на вампира” 
с.8, еп.14

14:30 „Коледата невъзможна 
2“ - комедия, семеен 
(САЩ, 2014), режисьор - 
Алекс Зам, актьори - Лари 
Дъ Кейбъл Гай, Брайън 
Степанек, Антъни Каре-
ли, Кенеди Клемънтс, 
Кърстен Робек

16:15 „Бездомници“ - драма 
(САЩ, 1997), режисьор - 
Вин Дизел, актьори - Вин 
Дизел, Майк Ейпс, Дарнел 
Уилямс, Михаела Тудуров

18:30 „Арго“ - драма, трилър 
(САЩ, 2012)

21:00 „Боговете на Египет“ - 
приключенски

23:30 „Шум на пари” - комедия
01:30 „Роден на четвърти юли“ - 

биографичен
съБОТа, 7 юли

06:00 „Булка от интернет” - три-
лър, криминален, (САЩ 
2015), режисьор: Кристин 
Конрад, актьори:Ан Уин-
търс, Александра Пол, 
Джеми Лънър, Анализа 
Кокран

07:45 „Майчинство” - комедия 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Катрин Дикман, актьо-

ри - Ума Търман, Антъни 
Едуардс, Мини Драйвър

09:45 „Миньоните“ - анимация
11:45 „Неправна кантора” - ко-

медия
14:00 „Арго“ - драма, трилър 
16:30 „Боговете на Египет“ - 

приключенски, фентъзи 
(САЩ, Австралия, 2016), 
режисьор - Алекс Пройас, 
актьори - Брентън Туейтс, 
Джон Самаха, Кортни 
Итън, Николай Костер 
- Валдау, Елоди Юнг, 
Джерард Бътлър, Брайън 
Браун, Ема Буут, Чадуик 
Боусман, Рейчъл Блейк

19:00 „Шум на пари” - комедия, 
екшън (САЩ, 1997), режи-
сьор - Брет Рътнър, актьо-
ри - Крис Тъкър, Чарли 
Шийн, Фейзън Лъв, Ве-
роника Картрайт, Джоел 
Коен, Алек Соколов, Пол 
Сорвино, Даниел Ройбък, 
Дейвид Уорнър, Дамиан 
Чапа, Джей Стърн, Джоел 
Кохън, Ник Ашфорд 

21:00 „Жажда за скорост” 
- екшън (САЩ, 2014), 
режисьор - Скот Уо, 
актьори - Рами Малек, 
Харисън Гилбертсън, Ра-
мон Родригес, Кид Къди, 
Доминик Купър, Имаджин 
Потс, Арън Пол

23:30 Cinema X: „Тринадесет” 
- драма, трилър (САЩ, 
2010), режисьор - Гела 
Баблуани, актьори - 
Джейсън Стейтъм, 50 
Cent,Дейвид Заяс, Еманю-
ел Щрики, Мики Рурк, Рей 
Лиота, Рей Уинстън, Ната-
ша Лионе, Габи Хофман, 
Уейн Дювал,Александър 
Скарсгард, Майкъл Ша-
нън

01:30 „Прераждане“ - драма, 
романтичен (САЩ, 2004)

НеДеля, 8 юли
06:00 „Отново е Коледа“ - коме-

дия, семеен (САЩ, 2016), 
режисьор - Кристи Карл-
сън Романо

07:45 „Коледата невъзможна 
2“ - комедия, семеен 
(САЩ, 2014), режисьор - 
Алекс Зам, актьори - Лари 
Дъ Кейбъл Гай, Брайън 
Степанек, Антъни Каре-
ли, Кенеди Клемънтс, 
Кърстен Робек

09:45 „Круд” - анимация, прик-
люченски, комедия

11:45 „Робо - куче“ - семеен
14:00 „Беднякът милионер” 
16:30 „Жажда за скорост” 

- екшън (САЩ, 2014), 
режисьор - Скот Уо, 
актьори - Рами Малек, 
Харисън Гилбертсън, Ра-
мон Родригес, Кид Къди, 
Доминик Купър, Имаджин 
Потс, Арън Пол

19:00 „Изнудвачът” - драма
21:00 „21 грама“ - драма (САЩ, 

2003), режисьор - Алехан-
дро Гонзалес Иняриту, 
актьори - Шон Пен, На-
оми Уотс, Дани Хюстън, 
Еди Марсан, Бенисио Дел 
Торо, Шарлът Гейнсбърг 

23:30 „Конспираторът“ - драма 
(САЩ, 2010), режисьор - 
Робърт Редфорд, актьори 
- Джеймс Макавой, Робин 
Райт, Кевин Клайн, Евън 
Рейчъл Ууд, Том Уилкин-
сън, Джъстин Лонг, Дани 
Хюстън, Джеймс Бадж 
Дейл, Тоби Кебел

02:00 „Тринадесет” - драма, 
трилър (САЩ, 2010), ре-
жисьор - Гела Баблуани, 
актьори - Джейсън Стей-
тъм, 50 Cent,Дейвид Заяс, 
Еманюел Щрики, Мики 
Рурк, Рей Лиота, Рей Уин-
стън, Наташа Лионе, Габи 
Хофман 

ПОНеДелНик, 9 юли
06:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” с.7
13:30 „Дневниците на вампи-

ра” с.8
09:15 „Беднякът милионер” 
12:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” с.7, еп. 13
13:00 „Дневниците на вампи-

ра” с.8, еп.15
14:00 „Това не си ти” - драма
16:15 „Шум на пари” - коме-

дия, екшън (САЩ, 1997), 
режисьор - Брет Рътнър, 
актьори - Крис Тъкър, 
Чарли Шийн, Фейзън 
Лъв, Вероника Картрайт, 
Джоел Коен, Алек Соко-
лов

18:30 „Конспираторът“ - драма 
(САЩ, 2010), режисьор 
- Робърт Редфорд, актьо-
ри - Джеймс Макавой, 
Робин Райт, Кевин Клайн, 
Евън Рейчъл Ууд, Том 
Уилкинсън, Джъстин 
Лонг, Дани Хюстън, 
Джеймс Бадж Дейл

21:00 Премиера: „Джурасик 
свят“ - екшън, прик-
люченски, фантастика, 
трилър (САЩ, 2015),ре-
жисьор - Колин Тревъ-
роу, актьори - Крис Прат, 
Брайс Далас Хауърд, Тай 
Симпкинс, Ирфан Кхан, 
Винсент Д’Онофрио, Ло-
рън Лапкус, Омар Си, Би 
Ди Уонг, Ник Робинсън, 
Джейк Джонсън, Джуди 
Гриър и др.

23:30 „Всичко ке обърка” - ко-
медия (Франция, 2015), 
режисьори - Никола 
Бенаму, Филип Лашо, 
актьори - Филип Лашо, 
Алис Давид, Венсан Де-
заня, Тарек Будали и др.

01:15 „Ризоли и Айлс” с.7
02:15 „Дневниците на вампи-

ра” с.8

ВТОрНик, 10 юли
06:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета” с.7
08:00 „Дивачета” - научно - по-

пулярен филм
09:15 „Шум на пари” - комедия, 

екшън 
11:30 „Фамилията” с.1, еп. 1,2
13:30 „Дневниците на вампи-

ра” с.8, еп.16
14:30 „Изнудвачът” - драма
16:30 „Отново е Коледа“ - ко-

медия, семеен (САЩ, 
2016), режисьор - Кристи 
Карлсън Романо

18:30 „Джурасик свят“ - екшън, 
приключенски, фан-
тастика, трилър (САЩ, 
2015),режисьор - Колин 
Тревъроу, актьори - 
Крис Прат, Брайс Далас 
Хауърд, Тай Симпкинс, 
Ирфан Кхан, Винсент 
Д’Онофрио, Лорън 
Лапкус, Омар Си, Би Ди 
Уонг, Ник Робинсън, 
Джейк Джонсън, Джуди 
Гриър и др.

21:00 „Пропукване” - крими-
нален, драма, мистерия 
(САЩ, 2007), режисьор - 
Грегъри Хоблит, актьори 
- Антъни Хопкинс, Райън 
Гослинг, Розамунд Пайк, 
Ембет Дейвиц, Били Бърк 
и др.

23:15 „Транс” - драма, кри-
минален, трилър (Ве-
ликобритания, САЩ, 
Франция, 2013), режи-
сьор - Дани Бойл, актьо-
ри - Джеймс Макавой, 
Росарио Доусън, Венсан 
Касел, Дани Сапани, Мат 
Крос, Тъпанс Мидълтън 
и др.

01:15 „Фамилията” - сериал 
03:30 „Дневниците на вампи-

ра” с.8

сряДа, 11 юли
06:00 „Фамилията” с.1
08:30 „Пропукване” - кримина-

лен, драма, мистерия 
11:00 „Фамилията” с.1, еп. 3,4
13:15 Премиера: „Ривърдейл” 

с.1, еп.1
14:15 „Конспираторът“ - драма 

(САЩ, 2010), режисьор 
- Робърт Редфорд, актьо-
ри - Джеймс Макавой, 
Робин Райт, Кевин Клайн, 
Евън Рейчъл Ууд, Том 
Уилкинсън, Джъстин 
Лонг, Дани Хюстън

16:45 „Майчинство” - комедия 
(САЩ, 2009), режисьор - 
Катрин Дикман, актьори 
- Ума Търман, Антъни 
Едуардс, Мини Драйвър 
и др.

18:45 „Това не си ти” - драма 
(САЩ, 2014) , режисьор - 
Джордж К. Улф, актьори 
- Хилари Суонк, Ейми 
Росъм, Джош Дюамел, 
Стефани Беатриз, Джей-
сън Ритър, Джулиан 
МакМеан и др.

21:00 „Турбо” - анимация (САЩ, 
2013), режисьор - Дейвид 
Сорън; Озвучаващи ак-
тьори: Райън Рейнолдс, 
Снуп Дог, Пол Джиамати, 
Самюъл Джаксън, Ми-
шел Родригес, Ричард 
Дженкинс, Мая Рудолф, 
Къртууд Смит, Бил 
Хейдър, Луис Гузмън, 
Майкъл Пеня, Кен Джонг 
и др.

23:00 „21 грама“ - драма 
(САЩ, 2003), режисьор 
- Алехандро Гонзалес 
Иняриту, актьори - Шон 
Пен, Наоми Уотс, Дани 
Хюстън, Еди Марсан, 
Бенисио Дел Торо, Шар-
лът Гейнсбърг и др.

01:30 „Фамилията” с.1
03:45 „Ривърдейл” с.1

ЧеТВърТък, 12 юли
06:00 „Фамилията” с.1
08:15 „Ривърдейл” с.1
09:30 „Отново е Коледа“ - ко-

медия, семеен 
11:30 „Фамилията” с.1, еп. 5,6
13:30 Премиера: „Ривърдейл” 

с.1, еп.2
14:30 „Пропукване” - кримина-

лен, драма, мистерия 
16:45 „Турбо” - анимация (САЩ, 

2013), режисьор - Дейвид 
Сорън; Озвучаващи ак-
тьори: Райън Рейнолдс, 
Снуп Дог, Пол Джиамати, 
Самюъл Джаксън, Ми-
шел Родригес, Ричард 
Дженкинс, Мая Рудолф, 
Къртууд Смит, Бил Хей-
дър, Луис Гузмън

19:00 „Робо - куче“ - семеен, 
фентъзи (САЩ, 2015), 
режисьор - Джейсън 
Мърфи, актьори - Май-
къл Кампиън, Патрик 
Мълдуун, Оливия Д`Або, 
Уолъс Шон, Кени Бомонт 
и др.

21:00 „Перфектната буря” 
- драма, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2000), 
режисьор - Волфганг 
Петерсен, актьори - 
Джордж Клуни, Марк 
Уолбърг, Джон С. Райли, 
Даян Лейн, Уилям Фи-
чнер, Карън Алън, Боб 
Гантън, Мери Елизабет 
Мастрантонио и др.

23:30 „Споделено” - комедия 
(САЩ, 2013), режисьор 
- Никол Холофсенър, 
актьори - Джулия Луис - 
Драйфус, Лени Лофтин, 
Джесика Сент Клер, 
Кристофър Никълъс 
Смит, Трейси Феъруей, 
Тони Колет, Джеймс Ган-
долфини и др.

01:30 „Фамилията” с.1
03:30 „Ривърдейл” с.1

ПеТък, 6 юли
06:00 „Модерно семейство” с.7
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Кое е това момиче” с.5
09:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу 
10:00 „София Грейс и Роузи: 

Кралско приключе-
ние“ - приключенски, 
комедия, семеен (САЩ, 
2014), режисьор - Брайън 
Левант, актьори - София 
Грейс Браунлий, Роузи 
МакКлилънд, Жаки Ачи-
леас и др.

12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи” - сери-

ал
14:00 „Без пукната пара“ - се-

риал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Играчи” - сериал
18:00 „Щурите съседи“ - сери-

ал
19:30 „Моето семейство“ с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ с.7
21:00 „Приятели“ с.9
22:00 Премиера: „ Без пукната 

пара” с.5
23:00 „Хотел „Елеон” с.2
00:00 „София Грейс и Роузи: 

Кралско приключе-
ние“ - приключенски, 
комедия, семеен (САЩ, 
2014), режисьор - Брайън 
Левант, актьори - София 
Грейс Браунлий, Роузи 
МакКлилънд, Жаки Ачи-
леас и др.

02:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

03:00 „Кое е това момиче“ - се-

риал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
съБОТа, 7 юли

06:00 „Модерно семейство“ - 
сериал 

07:00 „Двама мъже и полови-
на“ с.6

08:00 „Слънчева Филаделфия“ 
с.10 

09:00 „Клуб „Веселие” с.6
10:00 Премиера: „Женихът“ 

- комедия (Русия, 2016), 
режисьор - Александър 
Незлобин, актьори - 
Сергей Светлаков, Игор 
Мишин, Евгени Никишов 
и др. 

12:00 „По средата“ - сериал 
14:00 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - се-

риал
17:30 „Щурите съседи“ - сери-

ал
20:30 „Полицейска академия 

6” - екшън, комедия, 
криминален (САЩ, 1989), 
режисьор - Питър Бо-
нърз, актьори - Джордж 
Гейнс, Майкъл Уинслоу, 
Буба Смит, Дейвид Граф, 
Лесли Иистбрук, Мариън 
Рамзи и др.

22:30 „Шегаджии” - сериал
00:00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
01:00 „Клуб „Веселие” - сериал
02:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“ 

- сериал 
04:00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ - 

сериал

НеДеля, 8 юли
06:00 „Модерно семейство“ - 

сериал 
07:00 „Двама мъже и полови-

на“ с.6
08:00 „Слънчева Филаделфия“ 

с.11 
09:00 „Клуб „Веселие” с.6
10:00 „Полицейска академия 

6” - екшън, комедия, 
криминален (САЩ, 1989), 
режисьор - Питър Бо-
нърз, актьори - Джордж 
Гейнс, Майкъл Уинслоу, 
Буба Смит, Дейвид Граф, 
Лесли Иистбрук, Мариън 
Рамзи и др.

12:00 „По средата“ - сериал 
14:00 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - се-

риал
17:30 „Щурите съседи“ - сери-

ал
20:30 „Женихът“ - комедия 

(Русия, 2016), режисьор 
- Александър Незлобин, 
актьори - Сергей Светла-
ков, Игор Мишин, Евгени 
Никишов и др.

22:30 „Шегаджии” - сериал
00:00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
01:00 „Клуб „Веселие” - сериал
02:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“ 

- сериал 
04:00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ - 

сериал

ПОНеДелНик, 9 юли 
06:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.7
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Кое е това момиче” - се-

риал, с.5
09:00 „Играчи” - сериал 
10:00 „Новогодишна нощ” - ко-

медия, романтичен
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи” - сери-

ал
14:00 „Без пукната пара“ - се-

риал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“ - сери-

ал
19:30 „Моето семейство“ - се-

риал, специален епизод
20:00 „По средата“ - сериал, с.6
21:00 „Приятели“ - сериал, с.10
22:00 Премиера: „ Без пукната 

пара” - сериал, с.6
23:00 „Хотел „Елеон” - сериал, 

с.2
00:00 „Новогодишна нощ” - ко-

медия, романтичен
02:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - се-

риал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ - 

сериал

ВТОрНик, 10 юли
06:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.7
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Кое е това момиче” - се-

риал, с.5
09:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
10:00 „Историята на Пепеляш-

ка: Имало една песен” 
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Без пукната пара“
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ 
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“ - се-

риал, специален епизод
20:00 „По средата“ - сериал, с.6
21:00 „Приятели“ - сериал, с.10
22:00 Премиера: „ Без пукната 

пара” - сериал, с.6
23:00 „Хотел „Елеон”
00:00 „Историята на Пепе-

ляшка: Имало една 
песен” - комедия, семе-
ен, романтичен (САЩ, 
2011), режисьор: Деймън 
Сантостефано, актьори 
- Люси Хейл, Миси Пайл, 
Меган Парк, Фреди Стро-
ма, Джесалин Уанлим, 
Титус Макин - мл., Емили 
Пиърс и др.

02:00 „Модерно семейство“
03:00 „Кое е това момиче“ 
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ - 

сериал

сряДа, 11 юли
06:00 „Модерно семейство” 
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Кое е това момиче” 
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 Премиера: „Мръсни 

думи“ - комедия (САЩ, 
2013), режисьор - Джей-
сън Бейтман, актьори 
- Джейсън Бейтман, Кат-
рин Хан, Алисън Джани, 
Роан Чанд, Бет Грант, 
Филип Бейкър Хол, Бен 
Фалкон и др.

12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Без пукната пара“
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“ 
19:30 „Моето семейство“
20:00 „По средата“ - сериал, с.6
21:00 „Приятели“ - сериал, с.10
22:00 Премиера: „ Без пукната 

пара” - сериал, с.6
23:00 „Хотел „Елеон”
00:00 Премиера: „Мръсни 

думи“ - комедия (САЩ, 
2013), режисьор - Джей-
сън Бейтман, актьори 
- Джейсън Бейтман, Кат-
рин Хан, Алисън Джани, 
Роан Чанд, Бет Грант, 
Филип Бейкър Хол, Бен 
Фалкон и др.

02:00 „Модерно семейство“ 
03:00 „Кое е това момиче“ 
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ 

ЧеТВърТък, 12 юли
06:00 „Модерно семейство” 
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Кое е това момиче” 
09:00 „Комиците и приятели” 
10:00 „Призраци на бивши 

гаджета” - романтичен, 
комедия (САЩ, 2009), 
режисьор - Марк Уотърс, 
актьори - Лейси Чабърт, 
Робърт Форстър, Ан 
Арчър, Брекин Мейър, 
Даниел Сунджата, Матю 
Макконъхи, Дженифър 
Гарнър, Ема Стоун, Крис-
тина Милиан, Майкъл 
Дъглас и др.

12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Без пукната пара“ 
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави”
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“ 
20:00 „По средата“ - сериал, с.6
21:00 „Приятели“ - сериал, с.10
22:00 Премиера: „ Без пукната 

пара” - сериал, с.6
23:00 „Хотел „Елеон” 
00:00 „Призраци на бивши 

гаджета” - романтичен, 
комедия (САЩ, 2009),

02:00 „Модерно семейство“ - 
сериал

03:00 „Кое е това момиче“ - се-
риал

04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ - 

сериал
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Уникална икона 
от слонова кост

Животът в Пловдив през Средновековието

Откриха паметник на жертвите  
 на Холокоста

„Орел над Дунав“ 

В Археологическия 
музей в Бургас беше 
представена една из-
ключително рядка и 
ценна находка – ико-
на от слонова кост, от-
крита при разкопките 
на крепостта Русокаст-
ро през 2017 г. Откри-
тието бе показано за 
пръв път пред широ-
ката публика.

Иконата е 
двустранна. 
На лицева-
та стра-
на са из-
образени 
архангел 
Г а в р а и л 
в ход на-
ляво и св. 
Василий Ве-
лики, а на об-
ратната страна 
- два релефни кръ-
ста – процесиен и на-
престолен. Иконата е 
изработена в средата 
на Х в. в Константино-
пол и е принадлежала 
на византийски импе-
ратор или на член от 
императорското се-
мейство. Такива ико-
ни са изработвани в 
частните владетелски 
ателиета само за чле-
новете на най-близкия 
кръг около императо-
ра. Находки като та-
зи днес може да се ви-
дят само в колекциите 
на най-големите све-

товни музеи като Лув-
ър, Берлинския музей, 
Британския музей, Ме-
трополитън. Подобни 
изящни творби се съх-
раняват в съкровищ-
ниците на най-голе-
мите западноевропей-
ски катедрали. Те са 
дарени там от рицари-

те на Четвъртия 
кръсто-

н о -

с е н 
п о х о д , 

които са ги отнесли 
след разграбването на 
императорската хазна 
в Константинопол през 
1204 г.

При разкопки по-
добна находка се от-
крива едва за втори 
път в целия свят. Любо-
питното е, че първата е 
намерена също в Бъл-
гария в далечната 1901 
г. Тогава френският ар-
хеолог Жорж Сьор от-
крива фрагмент от по-
добна икона при раз-
копките на крепостта 
Трапезица.

Седмото издание на 
фестивала на средно-
вековния бит и култура 
“Дни на предците” се 
проведе в първопрес-
толната Плиска. Стоти-
ци любители на възста-
новките се събраха в 
първата българска сто-
лица, за да покажат сво-
ите умения, нови при-
добивки и знания. Ак-
центи на фестивала са 
воински умения и бой-
ни практики, възпроиз-
ведени от гърба на ко-
ня и в пеши битки, кон-
на езда и използване-
то й при пресъздава-
нето на различни исто-
рически периоди. Иде-

ята на фестивала е да 
отведе посетителите в 
стари времена и тради-
ции. Именно в тези тра-
диции изцяло се е по-
топил и реконструкто-
рът Венелин Йорданов. 
Той  работи по мащаб-
ния проект за истори-
ческо селище край село 
Неофит Рилски и това 
му дава възможност по-
стоянно да бъде в ста-
рите и славни времена.

„Усещането е до-
бро, все пак пресъзда-
ваш нещо, което отдав-
на е загубено и забра-
вено от много българи. 
Просто запознаваш хо-
рата с тяхната история. 

За съжаление почти ни-
що не сме запазили от 
прабългарите. Това не 
е само традиция и кул-
тура. Има много цен-
ности – уважение към 
животните и природа-
та, това нещо не може 

да се види почти никъ-
де“, каза Венелин Йор-
данов.

В културата на бълга-
рите той открива много 
неща, които заслужават 
уважение и е хубаво да 
присъстват и днес.

Пловдивският сред-
новековен фестивал 
„Животът в Пловдив 
през Средновекови-
ето“ представи пред 
жителите и гостите на 
града едно незабрави-
мо преживяване, по-
топено в средновеков-
на атмосфера, където 
те имаха възможност 
да научат нови и лю-
бопитни подробности 
за живота в града и на 
Балканите през пери-
ода ΧΙΙΙ–ΧV век. За то-
ва допринесоха 120-
те участници в съби-
тието.

Бяха представени 
автентичен военен ла-
гер, бойни демонстра-
ции, средновековни 
занаяти и историче-
ски достоверни ре-
конструкции на оби-
чаи, костюми и въо-
ръжение. Гостите вку-
сиха храни и напитки, 
приготвени по сред-
новековни рецепти, 
стреляха със средно-
вековен лък, играха 
средновековни игри, 
посмяха се на средно-
вековен шут и  се вклю-
чиха в част от демон-
стрираните занаяти: 
ковачество, грънчар-

ство, кожарство, шива-
чество, плетене на риз-

Над 200 участници от Италия, Украйна, Румъния 
и България се включиха в 14-ото издание на фес-
тивала за антично наследство „Орел над Дунав“ в 
Свищов.

Сред групите, които участваха, бяха майсторите 
във възстановката на антични исторически съби-
тия в Европа  „Романа“ от Рим, Италия. Към тях се 
присъединиха виртуозите от „Багатур“ и уникал-
ното огнено шоу на огнената група „Феникс” от 
Козлодуй. До тях застанаха домакините от „Първи 
италийски легион”, за да представят най-доброто 

от българските възстановки на свищовска сцена.
За първи път гостите видяха старинен северен 

фолклор на викингите - Бурдоны Черна (Украйна). 
В програмата бяха заложени както утвърдени съ-
бития като голямата битка на римляни и варвари 
с 200 участници, така и антични танци, демонстра-
ции по виртуозна конна езда, парад по улиците на 
Свищов. Популярният кулинарен експерт, майстор-
готвачът Лео Бианки, представи „Походната кухня 
на Лео“ и журира кулинарната битка между участ-
ващите исторически групи, което завърши с масо-
ва дегустация от публиката. За първи път във фес-
тивала на живо имаше римска сватбена церемония 
за реална сватбена двойка.

Паметник, който да 
напомня на поколени-
ята  за     жертвите на 
Холокоста и за призна-
телността на спасените 
евреи към българския 
народ, беше открит в 
Русе от местната орга-
низация "Шалом". Той е 
разположен зад Амери-
канското пазарче, на т. 
нар Докторски площад 
(пл. "Доктор Мустаков").

 Идеята за изгражда-
нето на паметника при-
надлежи на русенската 
организация на евре-
ите, а  реализирането 

е осъществено освен  с 
техни средства и с даре-
ния на израелски фир-
ми. Арх. Цвети Русинов 

безвъзмездно е изра-
ботил проекта. 

След минута мълча-
ние за жертвите на Хо-
локоста под звуците на 
„Адажио” на Албинони 
и тема от "Списъкът на 
Шиндлер", изпълнени 
от Петрана Стоянова 
на виолончело, в не-
бето литнаха шест гъ-
лъба и шест балона с 
надпис "Ние помним". 
Шест - като шестте ми-
лиона жертви на ев-
рейския народ.

21 табла със снимки и документи и 80 ориги-
нални експоната от фонда на отдел „Най-нова 
история“  в Регионалния исторически музей във 
Варна бяха представени в изложба под мотото 
„Аз бях жител на град Сталин“. Всички те показ-
ват щрихи от историята на Варна в годините, ко-

Аз бях жител на град Сталин
гато е носил името Сталин (1949-1956 г.). По-
сетителите можеха да видят учебни пособия 
и помагала, детски игри и играчки, модни 
аксесоари, монети и банкноти и др. от 50-те 
години на ХХ век. Изложбата е финансирана 
по програма „Европа за гражданите“ на Ев-
ропейския съюз, направление "Европейска 
памет за миналото".

Името на съветския лидер в годините на 
Втората световна война и след това са носи-
ли днешните Брашов (Румъния), Дунайварош 
(Унгария), Катовице (Полша), Кучова (Алба-
ния) и Варна. Варна носи името на Йосиф Ви-
сарионович в продължение на седем години.

"Днес от този период не е останало много", под-
чертава уредникът от отдел „Най-нова история” 
на Рeгионалния исторически музей – Варна, Зла-
тка Антова и припомня, че сред построените тога-
ва сгради е тази на Висшето военноморско учили-
ще „Никола Вапцаров”.

ници, сече-
не на моне-
ти, тъкане и 
бродиране, 
и з р а б о т -
ка на бижу-
та, книги и 
писма, ико-
нопис.

Г о с т и т е 
на фестива-
ла слушаха 
среднове-
ковна по-

езия, видяха презента-
ция за средновековна-

та европейска фехтов-
ка, популярни сказки 
за живота на обикно-
вения човек и аристо-
крацията и обяснения 
на тънкостите на про-
фесиите, които са се уп-
ражнявали през Сред-
новековието в града.

Беше показана въз-
становка на народния 
празник Еньовден (лят-
ното слънцестоене) по 
начина, по който се е 
празнувал през Сред-
новековието. 
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кОНФискУВаХа 
злаТО ВъВ ВарНа
615,85 грама златни 

изделия на стойност 40 
645 лв. задържаха слу-
жители от отдел "Митни-
ческо разследване и раз-
узнаване" в Митница Ва-
рна.

Н е д е к л а р и р а н и т е 
златни накити са откри-
ти при съвместна про-
верка на митнически 
служители и служители 
на "гранична полиция" 
на гкПП кардам на ми-
кробус "Форд Транзит" 
с българска регистра-
ция, управляван с пъл-
номощно от румънски 
гражданин. В два спе-
циално пригодени тай-
ника в микробуса са от-
крити при щателната 
проверка пакети, съ-
държащи около 1 кг би-
жутерски изделия, как-
то и 1200 къса цигари 
без български акцизен 
бандерол.

каМиОН БлъсНа БУс
камион блъсна бус с 

работници, мъж загина 
на място, шестима са ра-
нени, съобщиха от поли-
цията в габрово. В буса 
пътували една жена и 7 
мъже - работници в съ-
щата фирма.

От сблъсъка бусът из-
лязъл от пътното плат-
но. Пътувалите са транс-
портирани в МБал-
габрово, където един 
от тях - мъж на 57 годи-
ни, е починал. 

Причините за произ-
шествието са в процес 
на изясняване.

аресТУВаХа 
ПриЧиНиТелка  
На каТасТрОФа
Пловдивската поли-

ция задържа 27-годиш-
ната психоложка анто-
ния лукова, която при-
чини верижно меле край 
с. Труд до Пловдив. шо-
фьорката сама се е явила 
в полицията. Тогава по-
страдаха 5 деца и трима 
възрастни.

Виновничката за ката-
строфата бе обявена за 
общодържавно издир-
ване, след като не се яви 
на разпит. Оказа се, че 
книжката й е била отне-
та за 2 г. Причината е, че 
карала пияна. 

ДрОгираН сгази ЧОВек
22-годишен мото-

рист е блъснал пешехо-
дец, който е починал на 
място. Тежкият инци-
дент е станал на кръс-
товището на ул. "Хрис-
то Ботев" и ул. "гриви-
ца” в Плевен.

При извършената 
проверка се е оказало, 
че мотористът е непра-
воспособен и е управля-
вал мотоциклета след 
употреба на наркотич-
ни вещества.

90-годишна 
даде 6000 лв.  

измами с черна магия

2600 лв. взеха 
лъжкини от 

пловдивчанкаИзмамнички отмъкнаха спестяванията на 
90-годишна жена от Благоевград. 6000 лева 
дала бабата за разваляне на черна магия!

Измамничките са били две, около 30-годиш-
ни, с малко дете. Позвънили на вратата на 
90-годишната жена, като й поискали храна и 
дрехи за детето. С тази схема успели да изма-
мят и други хора, коментират от полицията в 
Благоевград.

„В момента, в който спечелят доверието на 
човека, се 
възползват 
от негово 
невнимание 
или доверие 
и му обясня-
ват, че има 
н а п р а в е н а 
магия, и за 
да се разва-
ли, е нужно 
той да даде 
н а л и ч н и т е 
си пари, цен-
ности, върху които да се бае”, обясява Йордан-
ка Шаркова, говорител на ОД МВР – Благоев-
град. Притеснена, че й е направена черна ма-
гия, възрастната жена доверчиво дала всичко 
ценно на двете си гостенки.

„В повечето случаи тези пари или ценности 
се слагат в кърпа, като на потърпевшите се каз-
ва, че трябва да мине малко време, след което 
да се извадят парите и да се развали магията”, 
обясни още Шаркова. 

Измамничките обаче ловко сменяли кърпи-
те, като оставяли жертвата си с празни ръце. 

81-годишна жена стана 
жертва на измама за раз-
валяне на магия със сума-
та от 2600 лева, съобщиха 
от ОДМВР - Пловдив. Въз-
растната пловдивчанка 
подала сигнал за измама-
та. Тя разказала пред слу-

ж и т е л и 
на Второ 
РУ, че по-
канила в 
дома си 
непозна-
та, коя-
то я за-
говори-
ла мину-
ти преди 
това на 
улицата. 
Ж е н а т а 

се представила за врач-
ка и предложила да раз-
вали проклятие, тегнещо 
над семейството на пен-
сионерката, като поис-
кала всичките й налични 
пари. След като ритуалът 
приключил и посетител-
ката си тръгнала, домаки-
нята установила, че пре-
доставените от нея 2 600 
лева липсват.

Пловдивският апе-
лативен съд измени 
условната присъда на 
Иванка Ройдова, из-
вестна като Кървава-
та Ваня от село Брани 
поле, която е подсъди-
ма за поръчителство 
на няколко убийства. 

Магистратите ре-
шиха, че Ройдова 
трябва да лежи 3 го-
дини в затвора и раз-
поредиха тя да бъде 
задържана още в съ-
дебната зала. Кърва-
вата Ваня бе призната 
за виновна за това, че 
умишлено е подбужда-
ла и склонявала поли-
цай от ДАНС под при-
критие да умъртви брат 
й Стойчо Ройдов, сина 
му Георги, дъщерята му 
и съпруга й, както и две-
те им деца. 

Тя била поръчала 
агентът да отвлече брат 
й и да му постави ин-
жекция инсулин, за да 
изглежда смъртта ес-
тествена. Причината е 
наследство на почина-
лия й баща Георги Рой-
дов в САЩ, което въз-
лиза на 3-4 милиона 

ОтМеНиХА 
приСЪДА НА 

пОрЪчитеЛКА 

долара. Кървавата Ва-
ня платила на агента 
на ДАНС предварител-
но 3000 лв. с обещани-
ето, че ако роднините й 
бъдат елиминирани, ще 
му заплати още 10% от 
наследството. 

Окръжният съд в 
Пловдив я призна за ви-
новна, но й наложи ус-
ловна присъда от 3 го-
дини лишаване от сво-
бода с 5-годишен изпи-
тателен срок. Ройдова 
обаче бе обявена за не-
винна. Самата тя отрича 
обвиненията. 

Нашенски 
джебчийки 
задържани в Атина
Полицията в Атина е задържала 30 души, циган-

ки от България, за които се смята, че стоят зад де-
сетки случаи на джебчийства в столицата на Гър-
ция само за един уикенд.

Някои от членовете на бандата били на по 12 

години. Смята се, че четирима граждани на Египет 
също са играли ключова роля. Начело на групата 
стоял българин, който не е заловен. Издирват се 
и още 21 души.

Бандата е действа-
ла на оживени места 
в Атина, включително 
на Акропола, а члено-
вете й се представя-
ли за туристи. Те чес-
то търсели помощ от 
своите жертви да ги 
упътят по карта, като 
отвличали внимание-
то им, така че техни съ-
участници да пребър-
кат джобовете им.

ваня Ройдова

Убийци получиха 
ниски присъди цигани замеряха 

полицаи в Ботевград
В ъ р х о в -

ният касаци-
онен съд по-
твърди ви-
ната, но на-
мали присъ-
дите на два-
мата младе-
жи, които 
преди 10 го-
дини убиха по особено жес-
ток начин студента по меди-
цина Михаил Стоянов в Бо-
рисовата градина.

През 2008 г. 25-годишният 
Михаил беше пребит и уду-
шен от Радослав Кирчев (по 
това време на 19 г.) и Алек-
сандър Георгиев (по това 
време на 20 г.), защото при-
личал на хомосексуалист. 
Според обвинението двама-
та убийци са участвали в гру-
па, която "разчиствала" Бо-
рисовата градина от гейове. 
Близо две години разследва-
щите нямаха заподозрени за 
жестокото убийство. Проце-

сът срещу двамата на първа 
инстанция пък продължи ня-
колко години, като през 2015 
г. Софийски градски съд пос-
танови 4 години и 10 месе-
ца затвор за Радослав Кир-
чев и 13 години за Алексан-
дър Георгиев. Присъдите бя-
ха обжалвани и тричленният 
състав на Софийския апела-
тивен съд реши да увеличи 
наказанията на Александър 
Георгиев и Радослав Кирчев 
на съответно 15 години и 6 
години затвор. Съдът прие, 
че те неоснователно са би-
ли занижени заради млада-
та им възраст и продължи-
телността на делото. 

Подсъдимите обаче об-
жалваха пред последната 
инстанция - ВКС, като вър-
ховните съдии са намалили 
наказанието на Георгиев от 
15 на 10 г., а на Кирчев от 6 
на 4,5 г. Мотивите за нама-
ляването на присъдите все 
още не са известни.

Н а -
п р е ж е -
ние меж-
ду роми 
и поли-
цаи из-
бухна в 
Б о т е в г -
рад. В 
полунощ 
е полу-
чен сиг-
нал за 
с и л н а 
музика в 
блок 15 
в града. 
К о г а т о 
униформените отишли на място, се оказало, че отпред се е 
събрала тълпа. Ромите започнали да хвърлят камъни и дър-
вета по служебните автомобили. Изпочупени са част от стък-
лата на полицейските коли, но няма пострадали служители. 

Опитите за други хулигански действия са били предот-
вратени. По-късно с помощта на видеозапаси е  установена 
самоличност та на 6-ма души, които са били най-активни в на-
падението. 

михаил стоянов
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Места с мистична енергия

Скрибина
Лековито и мистично 

е и тракийското мегали-
тно светилище Скриби-
на край гоцеделчевско-
то село Крибул. Извест-
но с чудесата, то се рад-
ва на голяма посещае-
мост от цялата страна и 
чужбина. На Скрибина 
са идвали семейства от 
Испания и Германия, ко-
ито не можели да имат 
деца, но после ставали 
родители. Освен на без-
детни майки мегалитно-
то светилище помага и 
при други болести. 

тангърдък кая
Тангърдък кая, из-

вестна още като Утро-
бата, се намира в гор-
ния край на язовир 
Кърджали. Била 
е естестве-
на пеще-
ра със 
стран-
н а 
п р а -
в а 
ф о р -
м а , 
к о я т о 
древни-
те са до-
о б р а б о т и -
ли и са и прида-
ли абсолютно формата 
на женски полов орган. 
В 12 часа, по време на 
най-късия ден в година-
та, слънцето така огря-
ва пещерата, че слънче-
вият лъч се оформя ка-
то фалос и достига края 
на каменната матка. То-

ва е моментът на Съе-
диняването на Небето 
и Земята - оплождане-
то. В този ден древни-
те са празнували. Това 
е било място на извест-
ните тракийски Диони-
сиеви вакханалии.

кръстова 
гора

На Кръсто-
ва гора усе-
щанията са 
различни. Чо-
век се чувства 
превъзбуден и 
усеща енергия 
в повече. Сим-
вол на Кръстов 
връх е чудо-
творният Хри-
стов кръст, из-
ползван в ми-
налото в поч-
ти всички ри-
туали на мест-
ното населе-
ние – при ос-
вещавания, за 
целебни цели, по вре-
ме на погребални цере-

монии, 

за благославяне. Според 
преданието на това мяс-
то е бил скрит Кръста, 
на който е разпнат Исус 
Христос.  Кръстът се на-
мирал в Манастира „Све-

та Троица” до 18 век, ко-
гато турците разруши-
ли сградата до основи. 
Христовият кръст обаче 
бил спасен. Именно така  
вълшебството на Кръс-

Продължение от бр. 26

това гора идва от сила-
та на Христа и неговия 
кръст, скрит в недрата 
на Родопите.

Светилището  
на нимфите 

Светилището на 
нимфите и Афродита 
се намира в живописна 
местност до село Кас-
наково, на няколко ки-
лометра от Хасково. То 
е най-добре запазено-
то тракийско светили-
ще в България. Издиг-

нато е върху руините 
на древен култов цен-
тър, възникнал около 
карстови минерални 

извори през ранно-
желязната епо-

ха. Светили-
щето пред-

с т а в л я -
ва обши-
рен ком-
п л е к с , 
в к л ю ч -
ващ мно-

ж е с т в о 
сгради и го-

лям амфитеа-
тър. Според за-

пазените надписи то 
е построено в чест 
на водните нимфи и 
Афродита през II век 

от тракийския ветеран 
от римската армия Тит 
Флавий и неговата бла-
говерна съпруга. В ком-
плекса са включени съ-
що култови постройки 
и сгради за поклонни-
ците. Трите минерал-
ни извора впечатляват 
с красивото си архите-
ктурно оформление, а 
водите им са прочути с 
лечебната си сила.

 Всяка година на све-
щеното място се про-
вежда събор на Възне-
сение Господне (Спасов 
ден), 40 дни след Велик-
ден. В изворите и око-
ло тях се оставят даро-
ве, палят се свещи, коли 
се жертвено животно.  
През 1968 г. светили-
щето на нимфите и Аф-
родита край село Кас-
наково е обявено за па-
метник на културата от 
национално значение.

светилището на нимфите 

скрибина

тангърдък  кая - входът на пещерата

кръстова гора

главната улица

центърът

Как можете да тръгнете от София, да 
посетите две други страни и да се вър-
нете само в 1 ден, при това като носи-
те единствено личната си карта? Ще ви 
разкажем. 

Ако поемете с колата в 6 - 6.30 ч., след 
по-малко от час ще бъдете на сръбска-
та ни граница. Рано - рано минаването 
е за секунди. Поемате по но- вата ма-
гистрала до Пирот и малко с л е д 
него, която прекъсва на 
две места, което стру-
ва около 3 лева. По-
сле, след 13-те ту-
нела и завоите, 
които помним 
от всяко пъ-
туване с 
кола на 
З а -

пад, 
стъпва-
те на ма-
г и с т р а л а т а 
Ниш - Белград. 
Натам, накъдето 
сме се насочили, може-
те да стигнете по два начи-
на. Или да се отклоните към 
Крагуевац, таксата е към 9 лева, 
и да поемете дълъг и интересен път 
през сръбската провинция, или да ка-
рате скоростно до отбивката към Чачак 
и да се влеете в другия път. Последният 
голям град е Ужице. След него се качвате 
на Мокра гора. Отдалеч виждате на вър-
ха на планината Дървения град. 

Това е идея и собственост на светов-
ноизвестния режисьор Емир Кустурица, 
един от малкото носители на 2 награди 
"Златна палма" и един отделен приз за 
режисура от Кан, "Златен" и "Сребърен 
лъв" от другия най-голям световен ки-
нофестивал във Венеция. Той го е напра-
вил на километри от босненската 
граница като демонстрация 
към родината му, коя-
то не просто го 
о т р е ч е 

з а -
ради 
пози-
ц и я т а 
му про-
тив раз-
пада на 
федераци-
ята Югосла-
вия. Но даже 
подпали род-
ния му дом. 
Комплексът, за 
който се плаща в х о д 
от малко над 4 ле- ва, е наистина 
оригинален. Всичко е от дърво - къщите, 
даже настилката. Зданията са в стар сръб-
ски стил - има няколко заведения, пекар-
на, черква. Има и къщи за гости. 

"Улиците", де факто алеи, в Дървения 
град, където Кустурица често сам преби-
вава и организира в него и междунаро-
ден кинофестивал, носят имената на при-
ятелите и на идолите на великия Емир. За-
ради това ще видите и табела "Марадона" 
-  за другаря си той направи цял филм, 
и "Фелини" - а една от вилите е "Долче 
вита", и "Че Гевара" и "Достоевски". За 
разкош декорът включва излъскана ста-
ра "Волга" от 60-те години на миналия 
век, и "Трабант" - кабрио. Хепи соц, как-
то се казва. От заведенията най-красива 
панорама открива кафенето на голяма-

та тераса на върха на хълма, на който е 
комплексът. Разкрива се приказна глед-
ка към възвишенията в околността, как-
то и към разположените в подножието на 
балкона тенис-кортове. Зад нея има еле-
гантен ресторант, а над него - типично 
сръбски, където предлагат дори шопска 
салата наред с останалите ястия - някои 
от които с доста оригинални имена. Це-
ните не са ниски, но не са и прекалени: 
обяд за двама с нелошата наливна бира 
на комшиите ще ви излезе 40-50 лв. То-
ва е без десерт, понеже в страните от 

бивша Югославия обикновено слад-
кишите не им се получават по съ-

временните стандарти. 
Дървения град е съвсем 
близо до възтясната пла-

нинска граница меж-
ду Сърбия и Босна 

и Херцеговина. 
Тя, разбира 

се, е фор-
мална, 

тъй 

к а -
то от 

другата 
страна на 

браздата е 
онази част от 

тристранната фе-
дерация, наричана 

Република Сръбска. 
Това, което обаче вед-

на- га прави впечатление са 
о г р о - мните джамии на места без 
население, но разположени срещу все-
ки манастир, а тук има много, и то доста 
стари и исторически. 

Първият град по пътя е забележите-
лен. Ако онзи на Кустурица беше Дърве-
ния, този пък е на сръбския нобелист Иво 
Ан- дрич и е каменен. Нарича 

се Вишеград. Не, не е он-
зи в сърцето на Европа, 

по името на който бе-
ше създадена четвор-
ката на Словакия, Че-

хия, Унгария и Пол-
ша в ЕС. Голямата 
забележителност 
е мостът над Дри-

на, както е кръс-
тено най-из-
вестното про-

изведение на 
Андрич. Пи-
ше го през 

1944 г., из-
дава го на 
с л е д в а -

щата, а през 
1961 г. за него му 

е връчена най-голямата 
световна литературна награда. 

Мостът не е нещо особено - ние има-
ме такива, наследство от Уста Кольо Фи-
чето, но реката е невероятна с нейния 
изумрудено - смарагдов цвят. 

Старият град, от който тръгва стро-
ителното съоръжение също е приятен, 
особено за следобедна разходка. Пътят 
от другата страна на моста, който води 
напред към босненската столица Сара-
ево, за която вече сме разказвали в на-
шите западнобалкански маршрути, про-
дължава да се вие покрай Дрина и от-
крива все по-атрактивни гледки към нея, 
особено при един от завоите й, където тя 
се разклонява на две. А недалеч отново 
Кустурица е инвестирал в Каменен град 
или Андричград. Препоръчваме за връ-
щане по-бързия път, особено за каране 
по тъмно, с включване в магистралата 
още при Чачак - общо пътуването е око-
ло 5-6 часа в зависимост от карането от 
Вишеград до София. 
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Кой е истинският Христос

Смели в мечтите, 
мъдри в решенията

селец бяха поздравени 
лично и от градоначал-
ника Николай Грозев, 
който изтъкна, че ини-
циативите на местната 
власт, всеотдайността 
на новоселци и тяхното 
трудолюбие продължа-
ват да променят китно-
то село, като същевре-
менно запазват и съх-
раняват уникалния му 
облик, традиции и кул-
тура. Той им пожела да 
бъдат все така отговор-

ни и креативни, смели 
в мечтите си и мъдри в 
решенията си за разви-
тието и процъфтяване-
то на родния им край. 
Г-н Грозев се обърна 
и с думи на благодар-
ност към местното чи-
талище, което вече 90 
години поддържа огъ-
ня на знанието, обога-
тява културния живот, 
съхранява и развива 
българските традиции 
и обичаи в селото и об-
щината.   

Новоселец е сред 
китните новозагорски 
села с възрожденски 
дух и традиции, с бога-
та култура и неповтори-
ма атмосфера - село, ко-
ето носи духа на пред-
ците, с  хубавите къщи, 
белосани стени и кра-
сиви чардаци, от кои-
то лъха вечност, уют и 
спокойствие. Органи-
заторите на празнични-
те изяви и този път оп-
равдаха очакването за 

една незабравима ве-
чер с песенното и тан-
цовото фолклорно из-
куство. В пъстра китка 
от народни ритми се 
преплетоха и уникал-
ни обичаи, сред които 
и един особено атрак-
тивен – нестинарство-
то. Не бяха забравени 
и читалищните деяте-
ли, които с гордост от-
белязаха и своята беле-
жита годишнина. Те за-
познаха присъстващи-

те с дейността си чрез 
кратка презентация, ка-
то отдадоха заслужено-
то уважение на своите 
председатели през го-
дините на упорит труд. 
В края на вечерта кме-
тицата на Новоселец 
Силвия Александро-
ва и Ивелина Алексан-
дрова – библиотекар в 
местното читалище, за-
едно разрязаха торта-
та по случай двойния 
празник. Последните, 
финални щрихи на та-
зи толкова емоционал-
на и зареждаща вечер 
поставиха бляскави-
те съцветия на пъстра-
та заря в помръкнало-
то небе, след което жи-
тели и гости се хванаха 
на едно хубаво българ-
ско хоро. 

ивелина 
алексаНДрОВа, 

библиотекар 
секретар на  

НЧ "Пробуда - 1928", 
с. Новоселец

От стр. 1
Години наред на 

Свети Дух всички но-
воселци празнуват за-
едно този скъп за тях 
ден, като честват не-
бесния си покровител 
и си пожелават добру-
ване – за тях, за децата 
им, и разцвет на село-
то и общината. Праз-
никът е желан и оби-
чан, защото им дава 
възможност да бъдат 
сред най-близките си 
хора, и ги зарежда с 
топлота, сигурност, вя-
ра и надежда. Емоци-
ите, които ги съпътст-
ват, оставят у тях спо-
мени за цял живот. Та-
къв незабравим спо-
мен ще ос-
тави и то-
зи 28 май за 
една неве-
роятна ве-
чер, изпъл-
нена с мно-
го настрое-
ние и весе-
лие.  Кмети-
цата на се-
лото Сил-
вия Александрова по-
срещна официалните  
гости от община Нова 
Загора – градоначал-
ника Николай Грозев, 
народния представи-
тел в 44-ото народно 
събрание Галя Захари-
ева, заместник-кмето-
вете Светла Стоянова 
и Маргарит Тодоров, 
общински съветници 
и кметове на населени 
места. Първи своя му-
зикален поздрав към 
присъстващите отпра-
виха певческите групи 
от местното читалище 
и пенсионерския клуб. 
Силвия Александрова, 
кмет на село Новосе-
лец, поздрави жители 
и гости, като ги при-
зова да се гордеят с 
непреходните народ-
ни традиции, които се 
превръщат в пазител 
на българския дух, на 
мъдростта и идентич-
ността на нацията. Жи-
телите на село Ново-

Поредното  издание 
на фестивала събра 22 
самодейни групи и над 
30 индивидуални изпъл-
нители.

Силен дух, любов 
към самодейното изку-
ство и желание да съх-
ранят и предадат на бъ-
дещите поколения бъл-
гарския фолклор  пока-
заха участниците в  по-
редния фестивал на ху-
дожествената самодей-
ност на пенсионерски и 

читалищни колективи в 
столицата.

Фестивалът е  пос-
ветен на 140-годишни-
ната от освобождение-
то на България и се ор-
ганизира от столична-
та организация на СП-
2004 със съдействието 
на Столичната община.

Участници и гости 
бяха приветствани от 
Валентина Николова 
– председател на Цен-
тралния съвет на СП-

2004. Целта на фестива-
ла  е да бъде място за 
изява  на  възрастните 
хора,  да им даде въз-
можност да се чувстват 
полезни, съхранявай-
ки  и популяризирайки  
българския фолклор. 
Преобладаваща част от 
групите -  и пенсионер-
ските, и читалищните,  
представиха български 
фолклор – песни, танци, 
обреди.

Първи на сцената да 
поздравят възрастните 
хора излязоха малките 
танцьори от детски тан-
цов състав - район „Лю-
лин”, с художествен ръ-
ководител  Дарина Вла-
димирова.

Участниците изявиха 
своите музикални, ли-
тературни и артистич-

ни  способности в раз-
лични  жанрове - народ-
ни, стари градски, ду-
ховни песни и стихове, 
танцови изпълнения, 
шопски хумор, спортни 
композиции и възста-
новка на обичая „жът-
ва“ (колоритно изпъл-
нен  от фолклор-
ния ансамбъл “От 
извора“ на чита-
лище „Николай 
Хайтов – 1936”), 
емоционални ре-
цитации на автор-
ски и чужди сти-
хотворения.

Близо 4 часа из-
пълнителите се 
надпяваха, танцу-
ваха, рецитираха, 
забавляваха залата с ху-
мор, а тя ги аплодира-
ше бурно.

„Бъдете  живи и здра-
ви, още дълги години да 
сте  сред нас и да ни за-
реждате с вашия енту-
сиазъм и патриотизъм, 
да ни предавате до-
брото”, каза единстве-
ната млада участнич-

ка от пенсионерската 
група „Владайски зов“ 
след изпълнението на 
песента „Сей, земеде-
лецо“.

Изводите от прове-
дения традиционен 
фестивал са няколко:

- Фестивалът под-

държа духа, дава въз-
можност за контакти и 
социално включване на 
възрастните хора в жи-
вота, показа приемстве-
ност  между възрастни-
те самодейци и млади-
те хора, способства за 
съхранение  и популя-
ризиране на българ-
ския фолклор.

- Показа  добро взаи-
модействие между пен-
сионерските клубове и 
читалищата в община-
та.

- В същото време фес-
тивалът показа и „сиро-
машията“, невъзмож-
ността да си осигурят 

хонорари за ръково-
дители и акомпанира-
щи музиканти за певче-
ските  групи.

Всички участници  
във фестивала  полу-
чиха грамоти, а групи-
те -  плакети, които бя-
ха осигурени от Столич-
ната община. 

слава ХиНкОВа

Къде  се  губи  връзката,  кой  под-
клажда  скритата  война  срещу  цен-
тралното  ръководство  на СП-2004,  
оправдание  ли  е незнанието? 

Повод  да напиша  тези  редове  и 
да задам такива тежки  въпроси  е 
материалът  на Цвета Маркова  от  с. 
Рогозен,  Враца,  „Къде  са  защитни-
ците  на възрастните“. Ние  сме  тук.  
И  както  ни завеща  Цв. Минков  (бог  
да го прости),  не се предаваме.

Г-жа  Маркова   ни  нарича  с  пре-
зрение “страхливци“  и  ни обвиня-
ва,  че  не сме освирквали  депута-
тите  от  страх  да  не загубим  за-
платите  си. 

 Нашата  председателка   г-жа Ни-
колова е  с  220 лв. пенсия и е  да-
рила  на съюза  цялата техника  и  
канцеларско  обзавеждане. И  нито   
един от нас,  независимо  на какво  
ниво   в йерархията  на СП-2004  се  
намира,  не  получава   нито лев  за  
обществената  си  дейност. Така е  
по  закона  за  ЗЮЛНЦ, по  който  е 
регистрирана  нашата  организация.

Трябвало  да се  извиним  на П. 
Дафинкичев,  който  толкова  годи-
ни  водил битката  за закон  за въз-
растните  хора. 

 Цв. Маркова,  която,  предпола-
гам, е абонат  на в. „Пенсионери”  и 
е  следила  всички  публикации  в 
изданието, би  трябвало  да  знае,  
че  ние винаги  сме били  заедно в 
тази битка.  Цв. Минков,  Г. Русанов,  
Цв. Найденова, аз и още много дру-
ги  сме  автори  на  така  и неосъщес-
твения    като  закон  проектозакон.

Мое е  мнението,  че  по-добре 
е да  има лош  закон, но да  го  има  
закона  за възрастните  хора.

Заедно с  главния редактор на 
вестниика   водихме много  тежка  
битка  за  единството,  което така и 
не се  състоя. А  не се  състоя пора-
ди  нарцизма  на  партийните лиде-
ри. Тогава  кой  трябва да се  изви-
нява?  Интересен  е финалът  в  ма-
териала  на  нашата  критичка: „ Аз 
съм на 80 г. и  ме боли,  че така на-
речените ни  избраници  не се бо-
рят  за  правата  на пенсионерите.“

Нито   един  от нас  не  е нито  де-

путат,  нито  кмет,  нито  общински 
съветник.

Госпожата  ни  обвинява,  че  не 
сме  направили жива  верига, че  не 
сме  освирквали  депутатите,  негла-
сували  закона. Но  забравя,  че  вся-
какви  протестни  действия,  включи-
телно и   „живи  вериги”,  се  разре-
шават и  одобряват  от Столичната  
община.  А  освиркването,  пищял-
ките  и вувузелите  са в арсенала  на  
дясната   байганьовщина. 

А  като  надпартийна  организа-
ция   в  нашите  редове   членуват 
възрастни  хора,  симпатизанти  на  
цялата  политическа  палитра.

Питам: ако  съм  председател  на  
дружество  или  организация,  в  ко-
ято  90%  от  членовете  са  привър-
женици  на ГЕРБ  и  на другите  десни  
партии,  как  да  изведа  тези  хора  
да  протестират срещу  парламента?

Ще   завърша с въпроса  за страх-
ливостта. Кой е страхливец - ние  ли,  
членовете  на ЦС  на СП-2004,  които  
заедно с колективни  партньори  от  
други  пенсионерски организации 
организирахме  няколко   многохи-
лядни  митинга  пред  НС,  ДКЕВР,  
МС    и  искахме  оставката на  Б. Б., 
защото  е лъжец, или  депутати  от  
управляващата  коалиция,  които  не 
се  осмелиха да гласуват „против” за-
кона  за  възрастните  хора, а  гласу-
ваха „въздържал се“?

И  още  нещо  - единият  от  митин-
гите  погрешно  беше  приписан  на 
К. Нинова и медиите му дадоха пар-
тийна окраска, като не публикуваха    
изказванията на  председателката  
на  съюза В. Николова. 

Срещу  нас   и нашата  организаци-
ия  се  води  скрита, подмолна,  „хи-
бридна“ война, която  може  да  носи 
по-голям  тираж  и  повече  зрители 
и слушатели  на медиите,  но  не  но-
си  нищо  добро за  пенсионерите. 

И  нека  тогава  нашата  пенсио-
нерска  съвест  прецени,  кой от нас  
е истинският  Христос и  кой  е Юда.

иван ПаВлОВ, член на 
медийната комисия   на сП-2004 

ПРаво на отговоР
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Циганската 
престъпност

Страницата подготви  Цветан иЛиеВ

Няма забвение Проблемът с растя-
щата битова прес-
тъпност особено в 

малките и отдалечените 
населени места не е от 
вчера, но отново излезе 
на дневен ред след по-
следните брутални убий-
ства и обири, извършени 
от цигани. Малко са хо-
рата, които могат да ка-
жат, че не са били оби-
рани, нападани или за-
плашвани от преоблада-
ващото ромско населе-
ние в селата.

Цялото общество ста-
ва свидетел на циган-
ските престъпления. Мо-
же би двойно повече са 
случаите, които се при-
криват, а хиляди са не-
разкритите. Необходи-
мо ли е медиите шумно 
да разгласяват поредно-
то убийство или нагъл 
грабеж, за да предпри-
емат мерки от МВР? До-
пустимо ли е министер-
ството, което разполага 
с бюджет от над милиард 
лева и съвременен тех-
нически ресурс, да стои 
със скръстени ръце, до-
като избиват, малтрети-
рат и изнасилват близки-
те ни? Самото ръковод-
ство на силовото ведом-
ство изглежда толери-
ра подобни престъпле-
ния, след като позволя-
ва дори служителите му 
да бъдат обект на напа-
дения без последствия 
за извършителите. Пре-
сен пример за това е на-
падението на циганите в 
Ботевград на 23 срещу 
24 юни срещу полицаи, 

дошли да направят за-
бележка заради силна-
та музика, която смуща-
ва жителите на града. 
Това доведе и до реак-
цията на вицепремиера  
Красимир Каракачанов, 
който заяви, че „на ци-
ганизацията, циганска-
та престъпност и без-
чинствата трябва да се 
сложи край“. Определе-
но трябват спешни ре-
форми от върха на пи-
рамидалната структура 
в МВР, които да позво-
лят на органите на ре-
да да действат по-реши-
телно срещу циганските 
набези.

 Как би могло бездуш-
но да се приеме напри-
мер новината, че 19-го-
дишен циганин убива 
74-годишна старица в 
луковитското село Пет-
ревене, за да й отнеме 
12 лева.  Местните спо-
делят, че живеят в страх, 
защото ромите ги пре-
възхождат двойно по 
численост, а кражбите 
са нещо обичайно.

Наглостта на апаши-
те стига дотам, че оби-
рат дори кмета. Обик-
новено крадците опус-
тошават самотните къ-
щи. След това нападат 
през нощта тези, в ко-
ито има по един пенси-

онер. В някои села ка-
то съседното на Петре-
вене Тодоричене хора-
та са принудени да нае-
мат частна охранителна 
фирма, след като много-
кратно са обирани. В съ-
щото село бе убит един 
старец, а 80-годишната 
му съпруга изнасилена.

За част от тази на-
родност за съжаление 
кражбата е професия, 
изнасилването - заба-
вление, грабежите се 
приемат като метод за 
препитание, а убийства-
та - ежедневие.

У нас всяко проти-
водействие на инсти-
туциите на циганската 
престъпност се опре-
деля стереотипно като 
ксенофобия и отстъпле-
ние от така наречените 
евроатлантически цен-
ности. Не е ксенофобия, 
расизъм или каквото и 
да е друго от този род да 
се нарекат нещата с ис-
тинските им имена. Кол-
кото и те да са страшни и 
срамни за нацията като 
цяло. Защото само това 
е пътят, по който трябва 
да се тръгне, за да бъде 
преборена растящата 
циганска престъпност у 
нас в интерес на цялото 
общество.

атанас аТаНасОВ  

Безмълвен е новият кумаришки 
площад… Тъжно пери крилете си три-
ъгълното покривче – няма вече как-
во да засланя. Войковият паметник 
под него е похитен в началото на де-
мократичните промени и своеволия. 
И сега само съхраненият спомен мо-
же да възкреси времето, когато раз-
вълнувано множество е шумяло око-
ло гранитния му пиедестал.

Отлетели са вече осем десетилетия, 
ала паметта за съдбата на смелия ку-
маришки младеж е будна и всяка го-
дина на 25 юни роднини, приятели 
и почитатели на героя се събират в 
най-тихата част на старата Кумарица. 
Стъпките им спират пред вечното жи-
лище на Александър Войков, обесен 
от фашистките палачи заради създа-
дените от него антивоенни ядки в бъл-
гарската армия. Младежът от памет-
ната плоча посреща безмълвно сво-
ите почитатели, които го окръжават 
благоговейно.

Ухаят рози и алени карамфили в 
двете мраморни вази, трепкат пламъ-
четата на свещите, забучени във влаж-
ната земя, приютила тленните остан-
ки на героя след Девети септември. 
Вдясно от паметната плоча стои Рад-
ка Войкова, единствената жива него-
ва сестра. Посребрени коси увенчават 
нейното благородно лице. За миг тя 
се привежда и прошепва: „Мили ба-
те, нощес те сънувах, но ти защо не 
ми продума, та да чуя пак хубавия ти 
глас, който е милвал детството ми?” 
Всички стаяват дъх при това ридание 
на сестринското сърце.

В следващите мигове зазвучават 
слова, които възкресяват лика на 
Александър Войков. Затрогват до съл-
зи думите, написани от Иван Гелев, 
племенник на героя. „На последно-

то свижда-
не през же-
лезните за-
творниче-
ски решет-
ки оковани-
ят младеж 
прошепва:

- Мамо, 
ако ме уби-
ят, знай, 
че не съм 
п р е с т ъ п -
ник, а борец за правда и свобода…

След тези думи майката преглъща 
сълзите си и изправя глава. Погледът 
й излъчва болка, обич и нежност, но и 
гордост, че е отгледала достоен син, 
защитник на онеправданите.”

Потресаващ е разказът на Радка Та-
нева за последните мигове от живота 
на героя. „Зорки погледи следят вся-
ка стъпка на смъртника към безмълв-
ния силует на бесилото в дъното на 
затворническия двор. През нощта е 
валял дъжд и пред Санде лъсва като 
разплакано око помътена локва. Кон-
воят го насочва право към нея, но той 
спира, събира сили, повдига тежките 
вериги, впити в краката му, и я прес-
кача. Живял достойно и красиво, Вой-
ков желае да умре неопетнен. Свален 
жив от бесилото, той е пронизан от 
щика на един освирепял фелдфебел.”

Стихват развълнуваните гласове, 
заглъхват човешките стъпки към из-
хода, но остават цветята – символи 
на обичта и признателността. Тиши-
на обгръща това свято място, къде-
то почива един герой. Той отново е 
сам, както са самотни планинските 
великани.

Невенка аТаНасОВа,  
гр. Нови искър

в памет на майор александър войков

александър войков като 
млад работник в софия

коментиРаме""Цитаделата"" се срути при Курската дъга
Рано сутринта на 5 

юли 1943 г. започва ве-
ликата битка на Кур-
ската дъга. Тя продъл-
жава 50 дни. Немското 
командване след ката-
строфалното си пора-
жение при Сталинград 
решава да вземе ре-
ванш и да нанесе съ-
крушителен удар на съ-
ветските войски в райо-
на на Курската дъга. За 
настъплението си фа-
шистка Германия из-

праща огромно коли-
чество бойна техника 
и жива сила. Тя възла-
га големи надежди за 
разгрома на Червена-

та армия на най-нови-
те танкове „Тигър” и 
„Пантера”, както и на 
щурмовите самоходни 
оръдия „Фердинанд”. 
В Германия е проведе-
на всеобща мобилиза-
ция за попълване с жи-
ва сила на различните 
родове войски. В наве-
черието на атаката на 
Курската дъга хитле-
ристите съсредоточа-
ват огромни бойни си-
ли – 50 дивизии с око-

ло 900 хил. войници и 
офицери, около 10 000 
оръдия и минохвърга-
чки, около 2700 танка и 
над 2000 самолета. Опе-

рацията за немците но-
си кодовото наименова-
ние „Цитадела”.

Съветското военно 
ръководство начело със 
Сталин също разполага 
на Курската дъга мощни 
бойни сили и в продъл-
жение на три месеца се 
готви да спре немското 
настъпление, а след то-
ва – да премине в ата-
ка и да ликвидира хит-
леристката военна гру-
пировка на Курската дъ-

га. Там Съветската 
армия е имала 1 
337 000 войници и 
офицери, около 20 
хил. оръдия и ми-
нохвъргачки, око-
ло 3500 танка и са-
моходни оръдия и 
2500 бойни самоле-
та. Били са напра-
вени в дълбочина 
хиляди отбрани-
телни съоръжения 
и укрепления. Съ-
ветските войски са 
командвани от бъ-
дещите талантливи 
маршали на Съвет-
ския съюз К. К. Ро-
косовски и И. С. Ко-

нев и армейски генерал 
Н. Ф. Ватутин. На Курска-
та дъга храбро се сра-
жават против немските 
окупатори и летците от 

френската ескадри-
ла „Нормандия” – по-
късно тя се нарича 
„Нормандия-Неман”.

На 12 юли 1943 
г. Съветската армия 
спира временното 
настъпление на хит-
леристките войски и 
преминава в мощно 
контранастъпление. 
Пак на 12 юли 1943 
г. при село Прохо-
ровка, Белгородска 
област, става едно 
от най-големите и 
най-жестоките тан-
кови сражения през 
Втората световна вой-
на. В него вземат учас-
тие около 1500 танка и 
самоходни оръдия. Във 
великата и победонос-
на битка на Курската 
дъга героичната Черве-
на армия унищожава 30 
немски дивизии, стоти-
ци танкове, оръдия, са-
молети и друга бойна 
техника. Поражението 
на хитлеристите поста-
вя Германия пред воен-
на катастрофа. С тази 
битка се извършва ко-
ренен прелом в хода на 
Втората световна вой-
на в полза на Съветския 
съюз. След тази побе-
да започва масовото из-
гонване на фашистките 

завоеватели от съвет-
ската страна. Победата 
на Съветския съюз на 
Курската дъга оказва 
силно влияние за раз-
растване на партизан-
ското движение в по-
робените от фашисти-
те европейски държа-
ви, за спасяването на 
евреите от концлаге-
рите и за по-бързото 
откриване на Втория 
фронт.

Разгромът на хитле-
ристките войски при 
Курск показа на света 
способността на Съвет-
ския съюз сам да побе-
ди фашистка Германия. 
След поражението си 
на Курската дъга нем-

ската армия вече няма 
възможност да подгот-
ви големи настъпател-
ни операции. За без-
примерен героизъм и 
мъжество по време на 
сраженията на Курска-
та дъга над 100 хил. съ-
ветски офицери и вой-
ници са наградени с ор-
дени и медали, а 60 ду-
ши са получили най-ви-
сокото бойно звание – 
Герой на СССР. В редо-
вете на Съветската ар-
мия при Курск са се сра-
жавали и българи чер-
веноармейци. От тях 
има и загинали.

александър ТиМеВ,  
с. горна козница, 

обл. кюстендил

75 години от великата битка

авторът на тези редове е имал възможност да посети ня-
колко пъти бойното поле на курската битка. Българските 

строители, които работеха в гр. стари оскол, Белгородска 
област, всяка година организираха екскурзия до курската 

дъга и поднасяха цветя и венци пред гробовете на загинали-
те съветски воини и българите червеноармейци.
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иЗпитАНи реЦепти

реЦеПТи На Мария 
ТреБеН При гУша
С билката еньовче 

се приготвя чай и се пие 
по три пъти на ден поло-
вин-един час преди яде-
не. Важно е да се знае, 
че е задължително да се 
прави дълбока гаргара!

„Страх ме беше да се 
оперирам, но болест-
та ме тормозеше. Имах 
силно изразена гуша и 
реших да опитам гарга-
ра с еньовче по рецеп-
тата на Мария Требен. 
Попарвах билката и до-
като е още топла, за-

почвах да правя гарга-
ри по няколко пъти на 
ден. Който иска, да вяр-
ва, но гушата ми изчезна 
за два-три месеца и съм 
безкрайно благодарна 
за това. Самата ми щи-
товидна жлеза вече е до-
бре, както ме увериха и 
при прегледа“, споделя 
Иванка Жекова във фо-
рум за билките на Мария 
Требен.
 Втората рецепта е 

с две по-големи лъжици 
от билката блатен тъж-
ник, които се заливат с 
около 500 г вряла вода 
и се оставят да киснат 
не повече от час. Тази 
запарка се прецежда от 
нея се пие по 1 чаша до 
четири пъти преди хра-
нене.
 Счукват се около 

2 шепи листа от пелин. 
Върху тях се изсипва по-
ловинка пакетче ниша-
дър на прах. Получена-
та смес се използва ка-
то компрес всяка вечер. 
Слага се на шията си и 
не се маха през цялата 
нощ! Компресите се пра-
вят 20-ина дни до пълно-
то подобряване на със-
тоянието.

При ХиПерТОНия
(стара рецепта  

на народния лечител 
Борис николов) 
  Четири обелени 

и почистени от семки-
те лимона се смесват с 
400 г обелен чесън (за-
дължително български). 
Чесънът и лимоните се 
смилат на каша с паса-
тор или машинка за ме-
лене на месо и сместа 

се изсипва в бутилка от 
тъмно стъкло. Запечат-
ва се с домакинско фо-
лио и се оставя да прес-
тои 24 дни на тъмно и 
хладно място – добре е 
обаче това да не е хла-
дилник, а изба или ки-
лер.

 На 25-ия ден от сме-
ста се взема всяка вечер 
непосредствено преди 
сън. 

 В чаша се слагат две 
лъжици кисело мляко, 
една лъжица от сместа 
с чесъна и лимоните и 
се добавят половин чае-
на лъжичка канела, мал-
ка лъжичка мед и 15-ина 
капки клеева тинктура. 
Разбърква се добре се 
изяжда наведнъж пре-
ди лягане.  Рецептата се 
препоръчва и сутрин, 
но чесново-лимонова-
та смес се заменя с две 
лъжици смлени орехи.

грИжИ за меБелИТе оТ маСИв

Главоболието, болките във врата, ра-
менете, гърба и ставите често се дължат 
на заболяване на костно-ставната систе-
ма. Костният израстък (шип) предизвик-
ва притискане на нервите, които излизат 
в тази област на гръбначния стълб. Поня-
кога, вследствие на травма, тежка физи-
ческа дейност и др., гръбначният стълб 
се натоварва допълнително, което е при-
чина за стесняване на дисковите междуп-
решленни пространства и притискане на 
нервните коренчета. По този начин бол-

ките се засилват, ограничава се подвиж-
ността на целия гръбначен стълб.  

Няма закономерност за появата на това 
заболяване. Шиповете могат да се образу-
ват при обездвижване, при неправилна об-
мяна на веществата, след травма, след не-
излекувани инфекции и др. Влияние оказ-
ва и наследственият фактор.

Естествено е да си зададем въпроса мо-
же ли да се запази костната система здра-
ва и работоспособна за по-дълго време 
и има ли начин да се намалят болките и 
да се раздвижат ставите при ошипяване.

При подобни оплаквания много до-

бър ефект имат мануалните и кинези-
терапевтичните методи, прилагани в  
ЦеНТър за Масажи “БиО еНергО сПек-
Тър” – София.

Чрез прилагането на над 100 вида мани-
пулативни техники на специалния японски 
масаж на проф. М. Сайонджи се постига 
постепенно отпускане на пренапрегнати-
те и заякчаване на отслабените мускули 
в шийно-раменния и гръбначния отдел, 
след което се пристъпва към отблокира-
щи тракции. В комплекса влизат още зоно-
терапия, аурикулотерапия, физиотерапия 
и възстановителна японска гимнастика. 

Тези безлекарствени методи в комби-
нация ефикасно повлияват на болките 
при ошипяване, възстановяват нормал-
ната двигателна дейност, мускулната тро-
фика, засилват кръвообращението и лим-
фотока в организма, като паралелно нор-
мализират променената му реактивност. 
Процедурите се извършват от опитни ре-
флексо- и кинезитерапевти, лично обуче-
ни от автора на терапията. Във ВъзсТа-
НОВиТелНия сПа ЦеНТър на фирмата 
можете да получите и допълнителни во-
дни и топлинни процедури, релаксира-
щи терапии за гръб, както и специални 
дрениращи терапии за отекли, уморени 
и подути крака.

СЪЗДАВАт Ли 
шипОВете 
прОБЛеМи?

26 ГОДиНи “БиО еНерГО СпеКтЪр”

софия, кв. “лозенец”, 
ул. “ст. заимов” 14 

(срещу ІV рПУ, 
близо до х. “Хемус”), 

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

Възстановителен 
сПа център

изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, 

шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания, 
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата, 

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

софия, ул. “Поп 
Богомил” 35, вх. а,  

ет. 1 (до трамв.  
сп. “лъвов мост”), 
тел. 02/9886540 и 

0889/628691

Как да 
обезсолим 
манджата

Солта е подправка-
та, която присъст-
ва във всяко яс-

тие. Точната доза оба-
че понякога може да 
бъде превишена. Чес-
то се случва да сложим 
и по-малко сол, откол-
кото е нужно. Разби-
ра се, доста по-сери-
озен е случаят с пре-
солената манджа, тъй 
като, дори да сме по-
солили малко гозбата, 
непосредствено преди 
ядене може да попра-
вим тази грешка.

 Има няколко изпи-
тани метода, които мо-
гат да бъдат от полза на 
всяка домакиня. Преди 
всичко прекалено со-
лените ястия никак не 
са полезни за здравето 
– повишават кръвното 
налягане, по тялото мо-
же да се получат отоци 
и т. н.
Един от изпитани-

те методи за обезсоля-
ване на ядене е с по-
мощта на картофи. Ако 
сте установили, че супа-
та или ястието са пре-

калено солени, обеле-
те няколко картофа (2-
3), измийте ги добре и 
ги добавете към гозбата 
цели. Манджата трябва 
да ври, когато добавяте 
картофите, а след това 
оставете ястието да по-
ври заедно с целите зе-
ленчуци още около де-
сетина минути. Опитай-
те и сами ще се уверите 
в ефекта от този съвет.
 Ако в момента ня-

мате картофи, заместете 
зеленчуците с една фи-
лия хляб, която сте пре-
пекли предварително.
 Пресолената супа 

или бульон може да се 
обезсолят и с помощта 
на ориз. Измийте хуба-
во половин чаена чаша 
ориз и я добавете към 

гозбата. Може да го за-
мените с кафена чашка 
прясно мляко.
 Какво да направи-

те, ако сте пресолили пе-
чено месо? Необходими 
са кърпа, 1 ч. л. сол, во-
да и тенджера, в която 
парчето месо да се съ-
бира. Най-напред до-
бре намокрете кърпата 
и завийте месото в нея. 
Поръсете с чаената лъ-
жичка сол кърпата и я 
сложете във вече опако-
ваното месо в затворен 
съд. След около час от-
ворете съда и ще забеле-
жите, че по повърхност-
та на кърпата са се об-
разували кристали. След 
тази процедура месото 
ще бъде напълно годно 
за консумация.

Голямо значение има не само 
сред какви мебели живеем, но и 
с какво ги поддържаме. Естест-
вени мебели, поддържани с ес-
тествени по произход продукти, 
биха направили живота ни по-
близо до природата и би-
ха намалили вредно-
то влияние на хими-
ята не само върху 
нас и семейство-
то ни, но и върху 
околната среда.
 За нелаки-

рани мебели от 
светло и тъмно 
дърво може да 
се използва тико-
во масло, а за те-
зи от червеникаво 
е подходящо ленено-
то масло.
 С ябълков оцет отлично 

се почиства силно наслоен прах.
 Дъбовите мебели „светват“, 

ако ги бършете със смес от 1 л би-
ра и масло от сафлор.
 Мебели от орех се полират с 

прясно мляко, след като предвари-
телно сте почистили праха.
 Полирани мебели не се бър-

шат с влажна кърпа, а се натриват с 
пчелен восък.

 Боядисани-
те в бяло 

д ъ р -
ве-

н и 
мебели 

ще възста-
новят блясъка си, 

ако разтворите пречистена креда в 
топла вода и нанесете сместа вър-
ху повърхностите, след което ги по-
лирате с вълнена кърпа. Със същата 

смес може да почистите бели врати 
и прозорци.
 Драскотините по светло дърво 

изчезват, ако ги намажете с бял вазе-
лин или със смес от 1 ч. л. оцет и 1 ч. 
л. олио. За по-тъмните мебели ком-
бинацията е червено вино и олио.
 При драскотини по светло дър-

во помага и бяла или бежова боя 
за обувки. За по-тъмно дърво из-
ползвайте кафява, а за абанос – до-
ри черна.
 Орехът може да се използ-

ва за заличаване на драскотини 
по орехови мебели, като втрива-
те в тях разполовена ядка.
 Петната от вода изчезват, ако 

ги натриете с паста за зъби. При по-
упоритите добавете и малко сода би-
карбонат, след което полирайте мес-
тата с мека кърпа.
 Восъка от свещ първо размек-

вате със сешоар, после отстранява-
те с кухненска хартия, след което не-
пременно избърсвате повърхността 
с оцетна вода.
 Следи от чаши по дървената 

маса ще заличите със смес от 1 ч. л. 
краве масло, 1 ч. л. майонеза и мал-
ко пепел от цигара.
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За вашетоЗа вашето просТабор ФорТе – 
необходимост за 
всеки мъж над 50

Prostabor® е търговска марка на фирма БоРола. 
за консултация с лекар специалист можете да се 
обърнете към клиника „Борола”, софия 1202, ул. 

„цар симеон” №52, тел. 02/ 983 62 03, 
e-mail: office@borola.com. за по-богата 

информация посетете www.prostabor.com. 
можете да поръчате онлайн на www.momo.bg

ОПТИМАЛНА 
ГРИЖА ЗА ОЧИТЕ

„Нормалното функциониране на зри-
телната система е от изключително зна-
чение за всеки индивид. Но с възрастта 
в окото настъпват различни промени и 

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

заболявания. От очната патология таки-
ва са макулната дегенерация, свързана с 
възрастта (МСВД), катарактата (вътреш-
но перде), някои от периферните деге-
нерации на ретината, глаукомата и др.

При МДСВ се наблюдават дегенера-
тивни изменения в зоната на макулата. 
Еволюцията е бавна. Пациентите се оп-
лакват от намаляване на централното 
зрение, като това става бавно и не им 
прави впечатление, докато зрителна-
та острота не спадне значително. Ри-
скови фактори за развитието на МДСВ: 
възраст над 65 г, женски пол, артериал-
на хипертония и други заболявания на 
сърдечносъдовата система, тютюнопу-
шене. Катарактата е заболяване, харак-
теризиращо се с нарушаване на про-
зрачността на лещата, което води до 
намаляване на зрението. Катарактата е 
водеща причина за слепота в световен 
мащаб. Честотата й е най-висока след 
50-55 г. възраст.“

Съдържанието на лутеин, зеаксан-
тин и черна боровинка допринася за 
нормална зрителна функция и остро-
та, намалява риска от катаракта и 
защитава от оксидативен стрес. Са-
мо 1 капсула на ден в прожължение на 
три месеца.

Препоръчвам „лутеин комплекс 
плюс“ както на млади, така и на въз-

„Лутеин 
комплекс плюс“ 

е висококачествен 
френски продукт 

за очно здраве!

растни пациенти, за да запазят 
здравето на очите си и да подо-
брят качеството на зрението си.

фармацевт мария Пандева

Проф. д-р Б. ангелов,  
мвР болница, софия, завеждащ  

офталмологично отделение

вземете ПодаРък към всяка оПаковка лУтеин комПлекс — мокРи къРПиЧки за оЧила.

Мъжете често са немарли-
ви към симптомите за влошено 
здраве. Особено когато става 
дума за проблеми с прослову-
тата простата, които едни при-
емат болезнено като признак за 
отлитаща младост, а други – ка-
то злокобен сигнал за рак.

Действителността не е тол-
кова страшна, разбира се, ако 
навреме се реагира на нормал-
ните промени в мъжкия органи-
зъм и се вземат мерки.

Като орган на мъжката по-
лова система простатата е за-
висима от баланса на поло-
вите хормони в организма на 
мъжа и неминуемо претърпя-
ва промени с възрастта. С оста-
ряването количеството на 
активния тестосте-
рон в кръвта спа-
да, обуславяйки 
по-високи нива на 
естрогените. На-
рушеният баланс 
на половите хор-
мони довежда до 
доброкачествена 
простатна хиперп-
лазия (уголемява-
не на простатата). 
Тя притиска пре-
минаващата през 
нейната средна 
част уретра. Това 
влошава потока на 
урина от пикочния 
мехур към пикоч-
ния канал и навън от 
тялото. Притискането предиз-
виква също връщане на урина-
та назад към пикочния мехур, 
което има за последствие чес-
ти позиви за уриниране. Друг 
чест симптом е чувството за не-
напълно уриниране.

Уголемяването на жлезата 
при това заболяване е добро-
качествено и не е предшестве-
ник на рак на простатата. Какво 
се случва? Простатата е обвита 
от здрава капсула, която пречи 
на разрастването й към съсед-
ните органи. Вследствие на сил-
ното притискане на пикочния 
канал стената на пикочния ме-
хур задебелява и става по-раз-
дразнителна. Това води до съ-
кращаване на пикочния мехур 
дори когато той съдържа мал-
ки количества урина, което се 
изявява като често уриниране. 
Впоследствие мехурът отслаб-
ва, изгубва способността да се 
изпразва докрай и известно ко-
личество урина се задържа в 
него. Това предразполага към 
пикочни инфекции, увреждане 
на пикочния мехур и бъбреци-
те, образуване на камъни в пи-
кочния мехур, инконтиненция 
(неспособност за задържане на 
урината) и др.

Важно е да се знае, че сво-
евременното установяване на 
доброкачествената простатна 
хиперплазия има благоприятен 
изход при лечения. Използва-
ните за това продукти са синте-
тични или природни. Синтетич-
ните лекарства често водят до 
нежелани реакции и имат отри-
цателен ефект върху качество-
то на сексуалния живот. Затова 
в цял свят все повече се предпо-

читат природни продукти.
Най-често използваният 

природен продукт е Сaо Пал-
мето, активната съставка на  
Простабор Форте. Тя потиска 
ензимните системи, които нару-
шават баланса на половите хор-
мони и довеждат до увеличава-
не на простатата, и предотвра-
тява разрастването на простат-
ната тъкан, като редуцира ней-
ното възпаление и оток.

За разлика от синтетичните 
лекарства Простабор Форте е 
практически безвреден, няма 
противопоказания и може да 
се употребява продължително 
време. Това прави Простабор 

Форте една разумна алтер-
натива при доброкачестве-
но увеличение на простатата.
Простабор Форте
Природен катетър

какво представлява 
Простабор Форте?

Една разумна алтернатива 
при доброкачествено увеличе-
ние на простатата. При затруд-
нено уриниране поради мощ-
ния му ефект го наричат при-
роден катетър.

какво съдържа 
Простабор Фортe?

Простабор Форте съдържа 
висококачествен стандартизи-
ран екстракт от плодовете на 
Сaо Палмето (Сереноа репенс).

Процесът на стандарти-
зация гарантира чистотата и 
ефективността на всяка кап-
сула.
защо Простабор Форте e 

толкова специален?
Простабор Форте се разли-

чава от другите продукти по ка-
чеството на съставката, фарма-
цевтичната форма и технологи-
ята на производство. Активната 
съставка се намира в по-ефек-
тивна мастноразтворима фор-
ма – Solucaps (течни капсули), 

запазена марка на фирма Боро-
ла, която осигурява по-бързо и 
цялостно усвояване. 

как действа Простабор 
Форте върху простатата?

Активната съставка на 
Простабор Форте действа 
чрез потискане на ензимните 
системи, които нарушават ба-
ланса на половите хормони 
(тестостерон и естроген) и до-
веждат до увеличаване на прос-
татата. Експериментални данни 
показват, че активната състав-
ка Сaо Палмето потиска разра-
стването на простатната тъкан, 
като редуцира нейното възпа-
ление и оток.

кога да използваме 
Простабор 

Форте?
 При добро-

качествена хиперп-
лазия на простата-
та (ДХП) - помага за 
подобряване на ури-
нирането, намалява 
размера на проста-
тата, възпалението 
и отока
 При иритатив-

ни симптоми от стра-
на на пикочния ме-
хур (дразнене).

има ли научни 
доказателства 
за Простабор 

Форте?
Редица клинични про-

учвания доказват ефектив-
ността на активната съставка 
на Простабор Форте при до-
брокачествено увеличение на 
простатата (ДХП). Установено е, 
че ефективността на продукта е 
съизмерима с тази на синтетич-
ните лекарства, като при 50% 
от болните се наблюдава под-
чертано и трайно подобрение.

има ли странични 
ефекти?

Простабор Форте е практи-
чески безвреден за разлика от 
синтетичните лекарства, които 
често водят до нежелани реак-
ции и повлияват качеството на 
сексуалния живот. Няма проти-
вопоказания. Може да се упо-
требява продължително вре-
ме, тъй като има много добра 
поносимост.

как да използваме 
Простабор Форте?
 Леко изразена симпто-

матика – по 1 течна капсула 
дневно след хранене
 Умерено изразена сим-

птоматика – по 2 течни капсу-
ли дневно след хранене
 Тежко изразена сим-

птоматика – след консулта-
ция с уролог, който може да ви 
препоръча Простабор Форте 
и/или друг вид лечение според 
състоянието
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На море с вНуците и ДжиНДжира алба бебе

Ябълки и домати за 
здрави бели дробове

От няколко години ние с мъжа ми во-
дим внуците на море, а дъщеря ми и зетят 
се ориентираха към екзотични дестинации, 
твърде рискови и тежки за пътуване за деца. 
Както казват – сделката е взаимоизгодна – 
те плащат нашата почивка, ние ги освобож-
даваме от грижите.

Когато първото лято се похвалих на при-
ятелките, те хич не бяха във възторг, смята-
ха, че съм си взела голяма беля на главата. 
Казваха, че явно съм забравила какво е да 
си с деца на море. При това едното на 3, а 
другото на година и половина.

Успяха да ме наплашат и реших да си 
приготвя за носене „спешен комплект“. Же-
ната в аптеката заяви, че ако искам да съм 
подготвена за всякакви изненади, добре е 
да прибавя в комплекта и един иновативен 
многофункционален продукт от дермокоз-
метичната серия ДжинДжира, предназначен 
за деца - ДжинДжира алба Бебе спрей, 
специално дерматологично мляко във вид 
на спрей. Активната му съставка създава-
ла защитен филм, който предпазвал кожата 
от раздразнения и ултравиолетовите лъчи. 

Хидратантите и емолиентите имитират 
естествената водно-липидна мантия, като 
успокояват, овлажняват, омекотяват и по-
добряват еластичността на детската кожа.

Добре че я послушах. Морските ми не-
приятности с децата почнаха още на вто-
рия ден. Сашо, по-големия, го опари меду-
за. Мястото се зачерви, болеше и сърбеше. 
Писъците му огласиха плажа и добре че се 
сетих за ДжинДжира алба Бебе. Още с пър-

вото пръскане ревът спря.
Малката я пазехме под чадъра, но това не 

попречи да си напълни дрешките с пясък, да 
го разтърка и да си разрани кожичката. Ду-
пето беше най-зле, подсече се, ревеше и не 
даваше да я пипна. Спомних си какво ми ка-
за фармацевтката - ДжинДжира алба Бебе 
успокоява и охлажда зачервената кожа и я 
предпазва от допълнително раздразнение.

През следващите години със специалния 
спрей успях да разреша още проблеми. В 
упътването на ДжинДжира алба Бебе пи-
шеше, че съставките му предпазват кожа-
та от ултравиолетовите лъчи и изсушаване, 
успокояват кожата след ухапване от комари 
и други насекоми. Така че сутрин на плажа 
и преди да излезем на разходка следобед, 
напръсквах откритите части на малката със 
спрея. Баткото настояваше да се обслуж-
ва сам. С ДжинДжира алба Бебе спрей  
се чувствам подготвена за всяка ситуация.

Сега пак се готвим за море — с внуците и 
ДжинДжира алба Бебе спрей. Той е моя-
та малка тайна във взаимоизгодната сделка.

ДжинДжира алба Бебе
За нежната бебешка кожа

ДжинДжира алба Бебе спрей е специ-
ална емулсия под формата на спрей и е пред-
назначен за най–малките. Активната му със-
тавка е цинковият оксид. Подходящ е за де-
ликатната и нежна бебешка кожа податли-
ва на неблагоприятните условия на окол-
ната среда.

ДжинДжира алба Бебе спрей е пред-

Светла Калева, 65-годишна – Пловдив

назначен за защита на кожата от влияние-
то на урината, ултравиолетовите лъчи, как-
то и от други неблагоприятни атмосферни 
условия. Подходящ за суха кожа.

ДжинДжира алба Бебе спрей успокоя-

ва, овлажнява, омекотява и подобрява елас-
тичността на кожата, благодарение на актив-
ната си съставка цинков оксид, а хидратан-
тите и емолиентите в състава му имитират 
естествената водно-липидна мантия.

ДжинДжира алба Бебе спрей се на-
пръсква равномерно върху желаното мяс-
то от кожата до 6 пъти дневно. При нужда 
може да се втрие. При употреба в зоната под 
пелените ДжинДжира алба Бебе спрей 
се нанася добре в кожните гънки при вся-
ка смяна на пелените. Може да се използва 
продължително време. Веднага след прила-
гането му се усеща успокояващото и овлаж-
няващо действие. Флаконът ДжинДжира 
алба Бебе спрей се разклаща добре пре-
ди употреба.

ДжинДжира алба Бебе спрей е подхо-
дящ за нежната бебешка кожа. Притежава 
високотехнологична форма - емулсия под 
формата на спрей. Удобен е за приложение, 
не цапа и не изсушава кожата. ДжинДжира 
алба Бебе спрей не съдържа консерван-
ти, оцветители и ароматизатори. Има бър-
зо действие и може да се използва продъл-
жително време.

GinGira® е търговска марка на фирма 
БоРола. за консултация 

със специалист се обърнете към 
клиника БоРола, тел. +359 2 983 6203, 

софия 1202,  ул. „цар симеон“ 52, 
e-mail: office@borola.com. за по-богата 
информация посетете www.gingira.bg. 

можете да поръчате онлайн 
на www.momo.bg.

 По три ябълки и 
два домата на ден 
ще забавят естест-
веното стареене на 
белите дробове и 
ще възстановят по-
раженията от тютю-
нопушенето, съоб-
щават американски 
учени. Най-голяма 
обаче ще е полза-
та за бившите пу-

шачи, ако ги консу-
мират пресни. Соко-
вете и плодовете от 
консерва няма да се 
отразят много поло-
жително. 

 В експерименти-
те са участвали 650 
души на възраст над 
30 години, които са 
спрели цигарите, но 
белите им дробове 
са засегнати от тю-
тюневия дим. В про-
дължение на 10 го-
дини те два пъти на 
ден хапвали по 3 

ябълки и 2 домата, 
а крайните резул-
тати отчели възста-
новяване на бели-
те дробове. Учените 
добавят, че ефектът 
не може веднага да 
се усети.

 След 30-ата го-
дина функцията на 
белите дробове за-
почва да отслабва, 

а здравословното 
състояние на би-
вшите пушачи до-
пълнително се вло-
шава в по-късна 
възраст. Ако се про-
мени начинът на 
хранене, ще се на-
мали рискът от ем-
физем, остър брон-
хит и други забо-
лявания под общия 
термин обструктив-
на белодробна бо-
лест, както и  зася-
гащи сърдечно-съ-
довата система.
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уникална комбинация, която се препоръчва от специалистите 
по време и след терапия на различни онкологични заболявания!

Продукта „триактал“ можете да 
поръчате директно на телефон 

0877 72 10 40, както и на интернет 
страницата: http://tonik.info/triactal/  
или в повечето аптеки в страната.

Продуктът е напълно 
натурален и безопасен 
- може да се пие и без 
лекарско предписание. 
Няма странични ефек-
ти за разлика от хими-
ческите таблетки, които 
предизвикват виене на 
свят, гадене, повръща-
не, влошават биохимич-
ните показатели на чер-
ния дроб. 

Триактал е сертифи-
циран и препоръчан от 
лекарите за избавяне от 
паразити и подкрепа на 
организма по време на 
онкотерапия в домашни 
условия. Стимулира се-
крецията на храносми-
лателните жлези; въз-
становява работата на 
стомаха, жлъчния мехур, 
черния дроб и засегна-
тите участъци на чрев-
ната лигавица; потиска 
процесите на гниене и 
ферментация в червата; 
ускорява неутрализира-

нето на токсините в чер-
ния дроб; освобождава 
организма от червеи и 
другите вредни орга-
низми; убива болестот-
ворните вируси, гъбич-
ки и бактерии; притежа-
ва противовъзпалител-
но действие; повишава 
имунитета, включител-
но и антипаразитния; 
премахва алергичните 
прояви.

Състав:
Екстракт от зелен 

орех (8 мг)
Екстракт от карам-

фил (200 мг)
Екстракт от сладък 

пелин (200 мг).
с какво е уникален 

Триактал
Екстрактът от сладък 

пелин (артемизинин) 
унищожава селективно 
раковите клетки, без да 
засяга нормалните. Това 
е така, защото засяга са-
мо клетки с голямо съ-

държание на желязо, ка-
квито са раковите. 

Триактал може да бъ-
де полезен по време на 
лечение на левкемия и 
рак на дебелото черво, 
гърдата, белия дроб и 
панкреаса. Има проти-
вогъбични и антивирус-
ни свойства. В резултат 
на това може да се при-
лага при различни със-
тояния, като хепатит В и 
С, херпес, грип и вирус-
ни инфекции. Има и про-
тивовъзпалителни свой-
ства, които са полезни, 
когато се прилага лече-
ние на възпалителни и 
автоимунни заболява-
ния, в това число и мно-
жествена склероза.

Триактал повлиява:
функциите на имун-

ната система;
нормалното про-

изводство на тироидни 
хормани и нормалната 
функция на щитовидна-

облекчава
 болките в  

главата, гръб-
начния стълб,  
ставите, по-

добрява кръво-
обращението, 

отпуска  
мускулите 

 и нервите.
Поръчки 

на тел. 0888/254210
ако не ви помогне, може да   

го върнете в 14-дневен срок.

ЦеНа 19,98 лВ. 

ПОМАГАМ НА ХОРАТА ДА 
СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ БОЛКАТА
 създадохме изделие, което масажира акупунктурните 
    точки по тялото и облекчава болката

- г-н златанов, ко-
га решихте да произ-
веждате изделия, с 
които да подобрите 
здравословното със-
тояние на хората?

- Преди 15 години 
се срещнах с руски 
професор, който се за-
нимава с нетрадици-
онна медицина. В раз-
говора стана въпрос 
за физическата бол-
ка. Той ми показа ап-
ликатор. Предложи ми 
да започна да го про-
извеждам, защото из-
делието спасявало хо-
рата от болката. Реших 
да опитам и така стар-
тирахме.

- какви са отзиви-
те?

- Преди време дой-
де човек от с. Антон и 
като поразпита мал-
ко, си купи аплика-
тор. След два дни по-
иска да си купи още 
един. Питам го за как-
во му е, като вече има 
и ще му служи, докато 
е жив. Той обаче каза, 
че болката му минала 
за броени минути и 
затова решил да купи 
един за резерва. Това 

ми даде кураж и реших 
да потърся мнението 
на доктори. Те също 
изказаха положително 
становище. И така ре-
ших да го патентовам. 

- какво предста-
влява?

- Изделието е снаб-
дено с много остри 
шипчета, които не на-

раняват кожата, но на-
тискат по болковите 
центрове и тушират 
болката за кратко вре-
ме. Чрез тях се стиму-
лират акупунктурните 
точки по тялото, всяка 
от които отговаря на 
съответен орган. Мно-
го хора предпочитат 
да слагат апликатора 
на стъпалото, защо-
то то е своеобразна 
карта на човешкото 
тяло. Върху него има 
десетки акупунктурни 

точки. Стимулацията 
на всяка точка чрез 
масажа от шипчетата 
подобрява кръвооб-
ращението, ободря-
ва, намалява стреса 
и натрупаното напре-
жение и действа здра-
вословно на цялото 
тяло. 

В миналото хората 
са ходели боси, което 
е позволявало естест-
вената стимулация. В 
днешно време сами 
сме си отнели способ-
ността да се лекуваме. 
Ето защо нетрадици-
онната медицина пре-
поръчва апликатора 
като ефикасен метод, 
а и най-важното – ку-
пува се веднъж, и то 
на изключително ни-
ска цена, и служи на 
човека до края на жи-
вота му. 

за Всеки ДОМ

оБезБоляваЩ 
акУПУнктУРен аПликатоР

Павел златанов:

ЦеНа: 
1 бр. х 69 лв. + Безплатна доставка /Общо: 69 лв./

2 бр. х 65 лв. + Безплатна доставка /Общо: 130 лв./
3 бр. х 59 лв. + Безплатна доставка /Общо: 177 лв./

та жлеза;
правилното образу-

ване на червени кръвни 
телца и хемоглобин.

защо да използвате 
Триактал:

За борба с тумор-
ните образувания
При заболявания 

като диабет, безплодие, 
простатит, заболявания 
на опорно-двигателния 
апарат, псориазис, висо-
ко кръвно, язва, колит, 
цистит и други

Препоръчителен 
прием

1 капсула дневно. За опти-
мален ефект специалисти-
те препоръчват 3-месечен 
прием, но може да започ-
нете да чувствате някои от 
предимствата и подобре-
нията и много по-рано.
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АЛТОРиЯ и заболяванията 
на дихателната система

Острите белодробни 
заболявания водят до 
краткотрайна загуба на 
работоспособността, а 
напредналите хронич-
ни увреждания на диха-
телната система са ва-
жна причина за трайно 
инвалидизиране. В око-
ло 10% от възрастно-
то население се устано-
вява изразена в различ-
на степен дихателна не-
достатъчност. При хро-
ничната дихателна не-
достатъчност се наблю-
дава нарушение в алве-
оларно-капилярната ди-
фузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради 
задушаване на малките 
дихателни пътища, пре-
дизвикано от бронхиал-
на хиперсекреция. Всич-
ко това означава настъп-
ване на хипоксемия (на-
малено преминаване на 
кислород в организма и 
съответно по-ниското му 
съдържание в тъканите), 
но без хиперкапния (по-
вишено съдържание на 
въгледвуо кис), тъй като 
въглеродният двуокис 
преминава през алвео-
ларно-капилярната мем-
брана 25 пъти по-лесно 
от кислорода.

За да не се стига до 
хронифициране на забо-
ляванията, не трябва да се 
допуска продължително 
въздействие на различ-
ни видове агенти, дразне-
щи бронхиалнта лигави-
ца: тютюнопушене, прах, 

дим и др. Важно е и то-
ва острите инфекции да 
се лекуват навреме и пра-
вилно.

Фитотерапията има оп-
ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на за-
боляванията на дихателна-
та система. Лечебни расте-
ния се прилагат в профи-
лактиката и в помощ на те-
рапията както при възпа-
ление на горните дихател-
ни пътища, така и при ос-
три и хронични бронхити.

Лечебната ружа 
(Althaea officinalis L) е едно 
от най-проучваните расте-
ния по отношение на забо-
ляванията на дихателната 
система. Корените са бога-

ти на слу-
зести ве-
щ е с т в а , 
които спо-
с о б с т в а т 
за омеко-
тяване на 
бронхиал-
ните сек-
рети и за 
по-лесно-
то им от-
деляне от 
бронхиал-
ното дър-
во. Екс-
т р а к т и т е 
от лечеб-
ната ружа 
имат из-
разен про-
т и в о в ъ з -
п а л и т е -
лен ефект. 
П р е п о -

ръчва се прилагането им 
при упорити кашлици, ма-
гарешка кашлица, трахеи-
ти, бронхити. Освен това 
се установява благотвор-
но влияние на ружата по 
отношение на язвена бо-
лест на стомаха и черва-
та, хиперацидитетни гас-
трити, при остри и хро-
нични колити, дори и при 
диарични страдания и ди-
зентерия.

Планинският очиболец 
(Potentilla erecta L) е вклю-
чен в продукта Altoria по-
ради доказаните противо-
възпалителни и адстрин-
гентни ефекти върху гор-
ните дихателни пътища. 
В народната медицина се 

прилага чай от очиболец 
многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комби-
нация екстрактите от ле-
чебна ружа и планински 
очиболец имат потен-
цииран ефект, което е из-
ползвано в създаването на 
продукта Altoria. Приема-
нето на 1 капсула в дено-
нощие в подкрепа на про-
филактиката през студе-
ните и влажни месеци се 
отразява добре на функ-
цията на дихателната сис-
тема. При настъпило въз-
паление на горните диха-
телни пътища и бронхиал-
ното дърво препоръчва-
ните дози са 3 по 1 кап-
сула на ден. При упорита 
кашлица и тежки бронхити 
може да се приемат 3 пъти 
по 2 капсули на ден.

Разбира се, че най-на-
пред трябва да се мисли 
да се предпазим от забо-
ляванията.

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на 
природата, и е без стра-
нични действия. Във вся-
ка капсула се съдържа 300 
мг екстракт от лечебна ру-
жа и 150 мг екстракт от пла-
нински очиболец.

Този продукт е в по-
мощ на профилактиката и 
лечението на заболявани-
ята на дихателната систе-
ма. Трябва да мислим как 
да съхраним здравето си. 
То е безценно.

1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./

3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./

Цена: 

народни начини 
за разхлабване

ИмунИкСИн – за моБИлИзацИя 
на клеТкИТе И СИлен ИмунИТеТ

Продукта „имуниксин“ можете да поръчате директно 
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата:  
http://tonik.info/immunixin/ или в повечето аптеки в страната.

иМУНиксиН е бази-
ран на концентриран из-
влек от 7 растения, ко-
ито в комбинация спо-
магат за изчистване на 
лимфата и активиране 
на функциите на имун-
ната система

иМУНиксиН е мо-
щен имуно-
модулатор, 
който под-
помага про-
изводство-
то на естест-
вени анти-
тела, подо-
брява функ-
циониране-
то на имун-
ната систе-
ма и поддър-
жа оптимал-
ните й нива 
на действие. 
активните компонен-
ти в иМУНиксиН уве-
личават активността на 
естествените „клетки 
убийци“ (NK, T и B), ко-
ито съставляват 90% от 
имунните клетки, отго-
ворни за имунитета и во-
дещи борбата с „лошите 
клетки“ в организма.

Препоръчва се при те-
рапия на хепатит, левке-
мия, различни видове 

инфекции и при всички 
заболявания, свързани 
с имунитета.

иМУНиксиН е изклю-
чително ефикасна висо-
коконцентрирана су-
перформула от расти-
телни екстракти с изця-
ло натурален произход!

и з к л ю Ч и Т е л е Н 
еФекТ

знаете ли какво ще се 
случи с Вас само след ня-
колко седмици?

иМУНиксиН ще Ви 
направи здрави, защо-
то:
Подобрява работа-

та на имунната система
Поддържа нормал-

ните стойности на кръв-
ното налягане

 Нормализира нива-
та на кръвната захар
Подпомага възста-

новяването на органи-
зма при вируси
Намалява умората и 

ободрява
Подпомага тялото 

при стрес и депресия
 грижи 

се за нор-
м а л н а т а 
ф у н к ц и я 
на черния 
дроб, бъ-
бреците и 
панкреаса
 Норма-

лизира дей-
ността на 
сърцето и 
мозъка
  Подо-

брява либи-
дото и спер-

матогенезата
Поддържа правил-

ното функциониране на 
опорно-двигателната 
система при остеопоро-
за, ревматоидни артри-
ти и др.
Оказва имуности-

мулиращо и антивъзпа-
лително действие

иМУНиксиН стиму-
лира производството 
на „гама интерферон“. 

има антивирусна, антипро-
лиферативна и имуномо-
дулираща активност бла-
годарение на мощната си 
формула от 7 билки (шиП-
ка, МеНТа, кОПриВа, БО-
силек, ХМел, рОза, ОреХ).

иМУНиксиН е продукт, 
който активно спомага ес-
тественото прочистване на 
лимфната система и под-
държането в норма на теч-
ливостта на лимфата, така 
че да се поддържа нужна-
та профилактика от хро-
нични и терминални за-
болявания.

след тримесечен при-
ем на имУниксин мно-
го хора споделят отшу-
мяване на болките при 
артрози, регулиране на 
кръвното налягане, общо 
покачване на жизнените 
показатели, по-здрав сън, 
изчистване на кожата от 
екземи и пъпки.

 Нарушенията на червата причиняват такива неприятни 
явления като запек или диария, които може да доведат до 
развитието на опасни заболявания. Как да се излекувате с 
народни средства, без да навредите на тялото, защото те 
имат мек и в същото време мощен ефект върху органите 
на храносмилателната система.

 Лечението на заболяванията с народна медицина, ко-
ито причиняват слабителен ефект, има за цел да подобри 
чревната подвижност.
 При проблеми с движението на червата трябва да се 

използват ферментирали млечни продукти, цвекло, крас-
тавици, спанак, моркови, тиквички, грозде, кайсии, пъпеш, 
тиква.
 При хроничен запек да се избягват кафе, какао, шоко-

лад, ориз, сладкиши и желе! В медицината различават за-
пека като атоничен и спастичен. Първият тип нарушение 
възниква, когато мускулите на червата отслабнат в резул-
тат на анемия, загуба на тегло, заседнал начин на живот и 
неправилно хранене. За да се избавите от него, трябва да 
приемате диетични продукти, съдържащи фибри. Дието-
лозите препоръчват черен хляб, каша от елда, зеленчуко-
ви супи, мед, зеле, цвекло, краставици и ябълки. Правилно 
подбраната храна е ефективна за лечение на много заболя-
вания без употребата на медикаменти.  Може да лекувате 
запека с народни средства, ефективни при атоничния вид.
 С 1 литър вряла вода залейте 30 г листа от риган, из-

чакайте и пийте като чай по 0,5 ч. ч. три пъти на ден.
 Залейте 1 с. л. семена от лен с 4 ч. ч. вряла вода, добаве-

те лъжичка сол и 2 лъжички конопено семе. Приготвеното 
лечебно средство използвайте за пречистване на червата.

  Сената (майчин лист) е мощно растение, което уп-
ражнява слабително действие върху червата. За да при-
готвите този лек, смесете 2 с. л. листа със 100 г сушени 
сини сливи, налейте 3 ч. ч. вряща вода и изчакайте 3 ча-
са. От приготвената настойка пийте на всеки час по 5 с. 
л., докато подейства. Ефекта ще усетите 6 часа след пър-
вия прием. 
 Сред народните средства на хроничния запек широ-

ко се използва жълтениче. Смесете 250 г ситно нарязана 
билка с 250 г захар. Сложете ги в марля като пакет, поста-
вете в буркан, затворете с капак и увийте с плътна кърпа.

 Лекарството трябва да се постави на тъмно място да 
престои 14 дни. Прецедете и пийте по 1/2 чаша 20 минути 
преди хранене. Необходимо е да се спазва режимът на ле-
чение - две седмици прием с два дни прекъсване.
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50% от мъжете 
над 50-годишна 
възраст страдат  

от доброкачествена 
хиперплазия  

на простатата

Болки около пъпа, вляво или в средата на ко-
рема, които се появяват след консумиране на 
мазна храна, обикновено говорят за хроничен 
панкреатит - възпаление на задстомашната жле-
за. Той се появява при обилно консумиране на 
алкохол или мазна храна, но също и при изо-
стряне на болестите на жлъчката. Болката се из-
лъчва вляво, затова може да се сгреши със сте-
нокардия. Често има и промяна в изпражнения-
та - те стават обемисти, покрити с мазни капки. 
Дължи се на намаленото отделяне от панкреаса 
на ензима за смилане на мазнините. Болните 

лесно се уморяват, отслабват, стават психично 
лабилни. Диагнозата се изяснява с ехография, 
сканиране и изследвания на кръв. 

За лечението на панкреаса се осигурява пълен 
покой. Забраняват се алкохолът и никотинът. Сил-
но се ограничават мазнините, а нужната енергия 
на организма се доставя от въглехидрати. Дават 
се ензимите, които панкреасът произвежда. Пред-
писват се и антибиотици, за да се спре евентуал-
на инфекция. Лечението се подкрепя обилно с ви-
тамини, минерали и микроелементи. Обикновено 
това лечение дава резултати при хроничния пан-
креатит и състоянието се запазва, ако няма нов 
ексцес с алкохол или мазнини. Операция се пред-
приема само при сериозни усложнения, ако ле-
карствата не дават резултат.

Алкохолът води 
до хроничен 
панкреатит  

Заболяванията на простатата се срещат все по-често. Това за-
виси както от хормоналните изменения, които настъпват у мъжа 
след 50-годишна възраст, така и от начина на живот и хранене. 

Лечението на хиперплазия на простатата често е свързано с 
лекарства, притежаващи странични ефекти, а оперативната на-
меса невинаги е решение на проблема. За радост има по-щадя-
щи начини на базата на растителни субстанции. 

Простарен e специално разработена синергична формула 
от висококачествени екстракти от Върбовкa, Гроздово семе и 
Селен от натурален източник  в най-усвоимата му за организма 
форма L-Селенометионин. Те действат благоприятно едновре-
менно върху различни симптоми, свързани с неразположенията 
на простатата. Възпират растежа на епителните клетки; подпо-
магат естествената дейност на простатната жлеза на различни 
нива; действат противовъзпалително и антибактериално; пред-
пазват от туморни израждания. 

Простарен (ProstaRen) може да се използва както като съ-
пътстващ традиционното лечение, така и като негова алтерна-
тива. Чрез Простарен се ограничават страничните негативни 
ефекти, появяващи се често след продължително медикамен-
тозно лечение или чрез оперативна намеса. Простарен може 
да се използва успешно и след оперативно лечение. 

ПростаРен – ефективен и надежден! 
търсете в аптеките или онлайн на www.botanic.cc! 

софия, ул. “св. св. кирил и методий“ 146, 
                          тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
Пловдив, ул. “св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

заПОВяДайТе В НашиТе слУХОПрОТезНи ЦеНТрОВе:
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Проза Поезия

Бяла лястовица
На жицата била кацнала -

 видели са я вчера тук,

 същинска лястовица бяла,

пристигнала от топъл юг.

С коли, със влакове, с каруци

 народ се стича тук отвред,

 деца със стиснати юмруци

 се врат със майките отпред.

 Тук всички с вярата голяма

 очакват тази бяла птичка,

 живеят с сладката измама

 и с надеждата едничка

 да я зърнат, да я помолят:

 „Дай ни здраве и живот!”,

 курбан за нея ще заколят,

 тъй както в приказка за Господ.

 И дни почивки и недели

 те денонощно там стоят,

 сънуват райските предели,

 броят ятата, де летят.

 Отдавна някои от децата

 заспаха вечния си сън,

 излъгани от сатаната,

 стояли дълго време вън.

 И тя дойде, дойде едничка

 и кацна на същото место,

 тя близо час стоя самичка

 и литна в своето гнездо.

 А утре други ще я чакат -

 така годините вървят,

 коне с каруците ще тракат

 и лястовици ще летят! 

кръстьо къНеВ, Пловдив

Рухнаха в нас заповеди Божи, 
Вярата в доброто се стопи…
Яхнаха народа ни велможи, 
а пък той по навик си търпи.

Няма го и вечното изкуство – 
с праведната същност на духа.
Липсва онова човешко чувство, 
скрито в скута леден на страха.

Залюляха ни във шемета си дните 
и заглъхва всичко с всеки час…
Стенат във архивите дедите ни, 
бавно чезне българското в нас!

стефан НикОлаеВ

ПРИКаЗКа За СТЪЛБаТа
Поклон ПРед класика!

- Кой си ти? - попита го 
Дяволът...

- Аз съм плебей по 
рождение и всички дрип-
льовци са мои братя. О, 
колко е грозна земята и 
колко са нещастни хора-
та!

Това говореше млад 
момък с изправено че-
ло и стиснати юмруци. 
Той стоеше пред стълба-
та - висока стълба от бял 
мрамор с розови жилки. 
Погледът му бе стрелнат 
в далечината, дето като 
мътни вълни на придо-
шла река шумяха сивите 
тълпи на мизерията. Те 
се вълнуваха, кипваха ми-
гом, вдигаха гора от сухи 
черни ръце, гръм от не-
годувание и яростни ви-
кове разлюляваха възду-
ха и ехото замираше бав-
но, тържествено като да-
лечни топовни гърмежи. 
Тълпите растяха, идеха 
в облаци жълт прах, от-
делни силуети все по-яс-
но и по-ясно се изрязва-
ха на общия сив фон. Иде-
ше някакъв старец, при-
веден ниско доземи, ся-
каш търсеше изгубената 
си младост. За дрипавата 
му дреха се държеше бо-
соного момиченце и гле-
даше високата стълба с 
кротки сини като метли-
чина очи. Гледаше и се ус-
михваше. А след тях иде-
ха все одрипели, сиви, су-
хи фигури и в хор пееха 
протегната, погребална 
песен. Някой остро сви-
реше с уста, друг, пъхнал 
ръце в джобовете, се сме-
еше високо, дрезгаво, а в 
очите му гореше безумие.

- Аз съм плебей по 
рождение и всички дрип-
льовци ми са братя. О, 
колко грозна е земята и 
колко са нещастни хора-
та! О, вие там горе, вие...

Това говореше млад 
момък с изправено чело 
и стиснати в закана юм-
руци.

- Вие мразите ония го-
ре? - попита Дяволът и лу-
каво се приведе към мо-

мъка.
- О, аз ще отмъстя на 

тия принцове и князе! 
Жестоко ще им отмъстя 
зарад братята ми, зарад 
моите братя, които имат 
лица, жълти като пясък, 
които стенат по-зловещо 
от декемврийските вие-
лици! Виж голите им кър-
вави меса, чуй стоновете 
им! Аз ще отмъстя за тях! 
Пусни ме!

Дяволът се усмихна:
- Аз съм страж на 

ония горе и без под-
куп няма да ги пре-
дам.

- Аз нямам 
злато, аз нямам 
нищо, с което 
да те подку-
пя... Аз съм 
беден, дри-
пав юноша... 
Но аз съм го-
тов да сложа 
главата си.

Д я в о л ъ т 
пак се усмих-
на:

- О, не, аз 
не искам тол-
коз много! Дай 
ми ти само слу-
ха си!

- Слуха си? С удо-
волствие... Нека нико-
га нищо не чуя, нека...

- Ти пак ще чуваш! - 
успокои го Дяволът и му 
стори път. - Мини!

Момъкът се затече, 
наведнъж прекрачи три 
стъпала, но косматата ръ-
ка на Дявола го дръпна:

- Стига! Спри да чуеш 
как стенат там доле тво-
ите братя!

Момъкът спря и се 
вслуша:

- Странно, защо те за-
почнаха изведнъж да пе-
ят весело и тъй безгриж-
но да се смеят?... - И той 
пак се затече.

Дяволът пак го спря:
- За да минеш още три 

стъпала, аз искам очите 
ти!

Момъкът отчаяно мах-
на ръка.

- Но тогава аз няма да 

мога да виждам нито сво-
ите братя, нито тия, на ко-
ито отивам да отмъстя!

Дяволът:
- Ти пак ще виждаш... 

Аз ще ти дам други, мно-
го по-хубави очи!

Момъкът мина още 
три стъпала и се вгледа 
надоле. Дяволът му на-
помни:

- Виж голите им кърва-
ви меса!

- Боже 
мой! Та това е тъй стран-
но; кога успяха да се об-
лекат толкоз хубаво! А 
вместо кървави рани те 
са обкичени с чудно але-
ни рози!

През всеки три стъпа-
ла Дяволът вземаше своя 
малък откуп. Но момъкът 
вървеше, той даваше с го-
товност всичко, стига да 
стигне там и да отмъс-
ти на тия тлъсти князе и 
принцове! Ето едно стъ-
пало, само още едно стъ-
пало и той ще бъде го-
ре! Той ще отмъсти зарад 
братята си!

- Аз съм плебей по 
рождение и всички дрип-
льовци...

- Млади момко, едно 
стъпало още! Само още 

едно стъпало, и ти ще от-
мъстиш. Но аз винаги за 
това стъпало вземам дво-
ен откуп: дай ми сърцето 
и паметта си.

Момъкът махна ръка:
- Сърцето ли? Не! Това 

е много жестоко!
Дяволът се засмя гър-

лесто, авторитетно:
- Аз не съм толкова 

жесток! Аз ще ти дам в за-
мяна златно сърце и нова 
памет! Ако не приемеш, 
ти никога няма да минеш 
туй стъпало, никога няма 
да отмъстиш за братята си 
- тия, които имат лица ка-
то пясък и стенат по-зло-
вещо от декемврийските 
виелици.

Юношата погледна зе-
лените иронични очи на 
Дявола:

- Но аз ще бъда най-
нещастният. Ти ми взи-
маш всичко човешко.

- Напротив - най-
щастливият!... Но? Съ-
гласен ли си: само 
сърцето и паметта си.

Момъкът се зами-
сли, черна сянка лег-
на на лицето му, по 
сбръчканото чело се 
отрониха мътни кап-
ки пот, той гневно сви 

юмруци и процеди през 
зъби:

- Да бъде! Вземи ги!
...И като лятна буря, 

гневен и сърдит, разве-
трил черни коси, той ми-
на последното стъпало. 
Той беше вече най-горе. 
И изведнъж в лицето му 
грейна усмивка, очите му 
заблестяха с тиха радост 
и юмруците му се отпус-
наха. Той погледна пиру-
ващите князе, погледна 
доле, дето ревеше и про-
клинаше сивата дрипава 
тълпа. Погледна, но нито 
един мускул не трепна по 
лицето му: то бе светло, 
весело, доволно. Той виж-
даше доле празнично об-
лечени тълпи, стоновете 
бяха вече химни.

- Кой си ти? - дрезга-
во и лукаво го попита Дя-
волът.

- Аз съм принц по рож-
дение и боговете ми са 
братя! О, колко красива е 
земята и колко са щастли-
ви хората!

Христо сМирНеНски

Посветено на всички, които ще кажат:
"Това не се отнася до мене!"

Бледният юноша

От стр. 1
Изведнъж настъпва ти-

шина. Влиза блед младеж, 
наскоро свалил юнкерска-
та униформа, с буен пер-
чем и тетрадка в ръце. Чува 
се шепот: „Христо, Христо 
на Измирлиевите, ще чете 
стихове!” Тясно е помеще-

нието, някой предлага да 
излязат отпред в градинка-
та. Изнасят и маса. На нея 
качват поета и той, вдиг-
нал юмрук към небето, за-
почва да реди строфа след 
строфа…

Христо Димитров Из-
мирлиев (Смирненски), 

авторът на гениалната 
„Приказка за стълбата”, 
е роден на 17 септември 
1898 г. в Кукуш. Междусъю-
зническата война принуж-
дава семейството оконча-
телно да се премести в 
София. Учи в техническо-
то училище, после във во-
енното. Патриотизмът му 
бързо се изпарява, след 
като изпращат ротата им 
да потушава Войнишкото 
въстание. Хвърля унифор-
мата завинаги. Записва се 
в Юридическия факултет. 
Но основните усилия са 
творчески – редактира и 
издава седмичника „Смях 
и сълзи”. Заедно с брат 

си Тома правят списание-
то „Маскарад”. Радва се и 
на две свои книги със сти-
хове. Любимец е на отру-
дените си комшии от бед-
няшкия квартал Ючбунар. 
През пролетта на 1923 г. 
заболява от жълтата гос-
тенка. Туберкулозата отне-
ма младия живот на 18 юни 
същата година.

През септември ще от-
бележим 120 години от 
рождението на смирнен-
ски. Това е поводът ред-
колегията на „Пенсионе-
ри” да подготви пореди-
ца от негови стихове под 
рубриката „Поклон пред 
класика!”.

семейството
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Дpaмa в живoтa нa Aлбeнa Mиxoвa

Сестрата на Митко Цонев 
вече се справя сама

албена Mихова е 
преживяла най-голе-
мия удар за едно дете!

актрисата е извест-
на като кралицата на ку-
пона и вечно усмихната 
дама. Tова обаче е само 
фасада, зад която при-
крива голямата дра-
ма, през която е мина-
ла в живота си. Още ка-
то тийнейджърка блон-
динката губи и двама-
та си родители. Mайка й 
умира, когато тя е на 13 
г., а само след 2 години 
умира и баща й.

Tогава грижите за 
албена поемат нейни-
те съседи. Благодаре-
ние на жеста на тези 
хора тя успява да ста-
не пълноправен член на 
обществото.

Πолека-лека се нау-
чава да готви, да чисти, 

да върши 
домакин-
ската ра-
бота. Ус-
пява да 
з а п и ш е 
висше об-
р а з о в а -
ние и да 
го завър-
ши. сдо-
бива се с 
професия учителка в дет-
ска градина. работи само 
едно лято там, след което 
решава, че заслужава не-
що по-интересно, и кан-
дидатства във BиTиз.

и до днес актрисата 
е доволна от избора си, 
но е убедена, че баща й 
нямало да подкрепи то-
ва нейно решение. Tой 
не искал тя да става ак-
триса, въпреки че е бил 
актьор, както и майка й.

сПоделете с нас

Искам да споделя с вас и моята ис-
тория, за да предпазя и други читате-
ли от това, което ми се случи на мен. 
Разведен съм от дълги години. Пре-
ди време реших да се регистрирам 
в сайт за запознанства, за да потър-
ся половинката си. Писах си с някол-
ко жени, но с една от тях кореспон-
денцията ми продължи около месец. 
Споделих й, че ми предстои екскур-
зия до Париж. 

Бях изненадан, когато тя ми пред-
ложи да дойде с мен. Та ние не се 
бяхме виждали. Както и да е. При-
ех. Заминахме за Париж, прекарах-
ме добре. Хареса ми като човек и 
жена. Продължихме да се виждаме 
и след като се върнахме от екскур-
зията. Всичко вървеше добре. 

Дойде момент, в който тя предло-
жи да заживеем на семейни начала. 
Работеше като брокер на недвижи-

ми имоти. Аз отивах на работа, а тя 
си вършеше нещата от дома. Не ми-
на дълго време и един ден усетих, че 
ми липсват 1000 лв. 

Учудих се къде може да съм ги за-
губил. Поначало съм съобразителен 
човек и не бих могъл ей така да за-
губя такава сума пари. Леко се усъм-
них в нея, но премълчах. 

След още няколко месеца прода-
дох апартамента си в София и тя като 
брокер осъществи сделката. Бях не-
приятно изненадан, че без да споде-
ли с мен, е поискала 3000 лв. коми-
сиона от сестра ми, която беше съ-
собственик на имота. Това ме обиди 
и ми отвори очите. Разбрах, че тя не 
е чист човек. Така приключи истори-
ята между нас. Явно намеренията й 
спрямо мен са били чисто ко-
мерсиални.

Разбрах, че тя не е чист човек
Д. и., Пловдив

Здpaвĸo oт „Pи-
тoн“ нeвинaги e 
бил лyд пo нacтoя-
щaтa cи пoлoвинĸa! 
Любoвтa нa Kaтя и 
Здpaвĸo oт „Pитoн“ 
пpoдължaвa вeчe 
43 гoдини. Toвa e 
твъpдe дългo вpeмe 
зa вcяĸa двoйĸa, нo 
тe ycпявaт дa зaпa-
зят xapмoниятa 

пoмeждy cи.
Живoтът ги cpeщa 

пpeз 1975 г., ĸoгaтo 
cтaвaт cъcтyдeн-
ти в Koнcepвaтopи-
ятa. Иcĸpaтa мeждy 
тяx oбaчe нe плaм-
вa вeднaгa, a нa пo-
ĸъceн eтaп.

„Aз я мpaзex. Цeли-
ят ĸypc я мpaзexмe, 
зaщoтo нe ходеше 

Cecтpaтa нa Дими-
тъp Цoнeв ce oпpaвя 
caмa.

Тя вече paзчи-
тa изцялo нa ceбe 
cи. Зaщoтo мaйĸa й 
Aнaxид Taчeвa ce 
пpибpa в Aмepиĸa. 
Лeгeндapнaтa ни 
гoвopитeлĸa нaй-
пocлe ocтaвилa дъ-
щepя cи Teoдopa 
Цoнeвa дa организи-
ра живoтa си.

Πoлoвин гoдинa би-
вшaтa cъпpyгa нa Kocтa 
Цoнeв ce гpижeшe 
зa пcиxичecĸи лaбил-
нaтa cи дъщepя, която 
минaлaтa гoдинa oпитa 
дa ce caмoyбиe c xaп-
чeтa. B CAЩ Aнaxид 
Taчeвa ce гpижeлa зa 
дeцaтa нa дъщеря cи, 
a дългoтo й oтcъcтвиe 
пpoмeнилo плaнoвeтe 
нa ceмeйcтвoтo.

Дъщepя й би-

лa oмъжeнa зa бoгa-
тия гpъĸ Apиcтoтeл. 
Xaзapтният бoc въp-
тял ycпeшнo ceдeм 
ĸaзинa, paзпoлoжeни 
в нaй-cĸъпия ĸвapтaл 

нa Hю Йopĸ - Maнxa-
тън. Toй пpитeжaвaл 
и дeceтĸи нeдвижими 
имoти. 

Дъщepятa нa би-
вшaтa гoвopитeлĸa 
имaлa и coбcтвeнa 

фиpмa зa пpoдyĸти 
зa избeлвaнe нa зъби, 
ĸoятo въpтялa oнлaйн. 
Tя билa cъщo мнoгo 
зaeтa, a гpижитe нa 
внyцитe билa пoeтa из-

цялo oт мaйĸaтa 
нa Mитĸo Цoнeв. 
Πocлeднaтa гo-
динa тя билa 
paзĸъcaнa мeждy 
двeтe cи дъщepи. 
Ho cлeд ĸaтo 
Teoдopa Цoнeвa 
ce пoчyвcтвaлa 
пo-дoбpe, тя cи 
cтeгнaлa бaгaжa 
и зaминaлa зa 
Aмepиĸa. 

C e c т p a т a 
нa Димитъp Цoнeв 
oбaчe тpябвaлo oщe 
дългo дa пиe cил-
нитe пcиxoтpoпни 
лeĸapcтвa. Ho тoвa нe 
й пpeчeлo дa paбoти 
и дa ce издъpжa caмa.

нa бpигaдa. Тoгaвa 
имaшe зaдължитeл-
ни бpигaди, пpeди дa 
зaпoчнeм peaлнoтo 
yчeнe, пo 15 дни. По-
чиствахме няĸaĸви 
дpъвчeтa, но тя не 
дойде” – cпoмня cи 
Здpaвĸo Жeлязĸoв.

Зa дa ce зaпoзнaят, 
cъдбaтa ce нaмecвa. 
Toй нe e бил пpиeт 
oт пъpвия път и тaĸa 
пoпaдa в ĸypca нa 
Kaтя.

Π o c т e п e н н o 
двaмaтa cтaвaт дoбpи 
пpиятeли, a интим-
нocттa идвa чaĸ в 
ĸpaя нa пъpвaтa yчeб-
нa гoдинa. Oттoгaвa 
ca нepaздeлни във 
вcичĸo.

Драга редакция, пиша, ви за 
да споделя една моя болка, коя-
то ме безпокои от дълго време и 
не мога да взема решение. Вече 
съм на 65 години и съм омерзе-
на и объркана. Имах много добро 
семейство със съпруга ми, но ня-
махме деца. След дълги години в 
очакване решихме да осиновим. 
Взехме едно момиченце, чудно 
красиво, отгледахме го с любов. 
Давахме всичко за него. Слава на 
Бога пари не ни липсваха, защо-
то и аз, и съпругът ми имахме до-
бре платена работа, купихме имо-
ти, построихме си хубава къща. 
Детето порасна, завърши висше 
образование. 

Всичко беше наред, но послед-
ните години нещата се объркаха. 
Съпругът ми почина. Останах са-
ма с дъщерята. Тя започна да се 
държи лошо и непочтено към мен. 
Нагрубява ме, пъди ме от общия 
ни дом, краде от парите ми. 

Опитах се на няколко пъти да 
разговарям с нея, но без резул-
тат. Продължи още по-настърве-
но да се държи арогантно към 
мен. 

Не мога да разбера коя е при-
чината за това нейно странно по-
ведение. Та ние й дадохме всичко! 
Най ме боли, че тя остане един-
ствен наш наследник, а не го за-
служава. Аз съм с увредено здра-
ве и не се знае още колко ще жи-
вея, но напоследък ме осенява 
мисълта да я разсиновя. Сигурна 
съм, че ако се разболея тежко, тя 
няма да ме погледне. Тогава защо 
тя да получи всичко? Предпочи-
там наследници да станат децата 
на брат ми, които са две възпи-
тани и добри момчета. 

Кажете дали разсъждавам пра-
вилно и мога ли да я разси-
новя. Какви ще са послед-
ствията от това?

В. и., софия

Здpaвкo oт "Pитoн": 
Mpaзex Kaтя!

B момента албена 
има мъж до себе си и не 
го крие. Hе иска обаче 
да споделя повече не-
ща за него, за да не раз-
валя отношенията по-
между им.

идеалният мъж за 
актрисата трябва да е 
забавен, разбран и да 
не се състезава с нея, да 
иска да ходи на почив-
ки, не е задължително 
да е богат. 
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ицхак финци е роден в софия на 25 април 1933 г. театралната му кариера за-
почва в димитровградския драматичен театър. след това работи в трупите 
на Бургаския театър, сатирата, младежкия театър и малък градски театър 
зад канала. сред запомнящите се негови роли в театъра са точилко в "както 
ви харесва" от шекспир, Ромул в "Ромул велики" от дюренмат, старият в "ко-
гато розите танцуват" от валери Петров и молиер в "молиер" от Булгаков и 
в няколко постановки на леон даниел, на когото се смята ученик. снимал се е в 
около 100 наши и чужди филмови продукции.  изиграл е много култови и запом-
нящи се персонажи в българското кино  във филмите "Преброяване на дивите 
зайци", "вилна зона" и "елегия", комедията "нашият шашканини". През 2009 г. 
ицко финци издава книга с дългото и претенциозно заглавие "мотоциклетът, 
Ромул велики, наивист, Пак тогава, в сао Пауло, какъв съм за Питър Брук?, Бо-
бо и други четива", превърнала се в бестселър. Последните му филмови проек-
ти са заедно с режисьорката лиза Боева, с която направиха и нашумелия филм 
"лятото на мона лиза", както и "Уилям шекспир - най-известният човек, кой-
то никога не е съществувал". сред многобройните му награди са за най-добър 
актьор за "голямата любов на д. л.”, за "всичко от нулата" и др. носител е на 
„аскеер” за цялостно творчество и награда за цялостен принос на саБ. Поче-
тен гражданин на софия. наскоро големият актьор стана отново баща – съ-
пругата му лиза Боева го дари с дъщеричка – матилда.

Да ти е светло на душата

ем. Разполагах с няколко 
минути да помисля и да се 
появя, когато ме повикат. А 
пък явяването на отделни-
те кандидати на сцената се 
обявяваше от Коста Цонев, 
вече студент в трети курс. 
Той беше конферансието. 

И навън, в стаичката той ми 
даде идея: "Защо не кажеш 
на портиера, че ти си син 
на Сърчаджиев?", известен 
театрален режисьор, пре-
подавател, беше един от 
изпитната комисия. В нея 
бяха още Филипов и Боян 
Дановски. И аз нямах ника-
къв друг вариант в главата 
си. Изиграх това. И влязох. 
Такава е историята. 

На сцената започнах 
да се чувствам уютно го-
дини по-късно, след като 
станах професионален  ак-
тьор. Е, имало е моменти, 
когато съм си казвал: А, да, 
да, да! Сега постигнах...То-

ва е! Но ти си си мислил, 
че много добре си играл, 
а после идва режисьорът 
и казва: "Тази вечер защо 
игра толкова лошо?" Това 
ми се е случвало с не един 
режисьор, докато разбера, 
че моментът на самолюбу-
ване разваля всичко. И че 
излиза добре точно кога-
то не се самонаблюдаваш. 

В киното първата ми ро-
ля траеше 1-2 екранни ми-
нути във филма "Звезди" по 
сценарий на Анжел Ваге-
нщайн. Играх весел млад 
лагерник в еврейски лагер 
преди пътуване към Осви-
енцим. Дали съм играл "от-
рицателни" роли? Да, чес-
то ми се е случвало и в ки-
ното, и в театъра. Но отдав-
на, мисля, бях открил, че 
трябва да защитавам пер-
сонажа си какъвто и да е 
за зрители-
те. В кино-
то, напри-
мер играх 
в "Краят на 
песента" на 
Милен Ни-
колов един 
з а м о ж е н 
селянин от 
много ста-
ри време-
на, с тур-
ско име бях 
дори. Геро-
ят ми беше 
остър, проклет човек. На-
края се самообесва.

Бях играл ролята на 
Страшимиров, но не Ан-
тон Страшимиров, а на 

неговия брат Тодор, кой-
то е бил правист и депу-
тат от левицата, комунист. 
През 1923 г. е бил в Народ-
ното събрание и произна-
ся остра реч, разоблича-
ваща репресиите спрямо 
опозицията и интелиген-
цията. Бил е журналист. И 
малко по-късно бива за-
стрелян на улица „Серди-
ка”, зад банята. Там точно 
беше заснето убийството 
ми във филма "По диря-
та на безследно изчезна-
лите" на режисьора Мар-
гарит Николов. И понеже 
съм изиграл положителен 
герой, който станал жерт-
ва на терора, аз и Буйно-
зов, също с положителна 
роля, бяхме обявени за по-
четни членове на Съюза на 
журналистите. 

Като хлътнеш в писане-

то, времето лети. Случвало 
се е да избухна в смях, до-
като пиша. Хванах се, че се 
смея, смея се на глас. И си 
казах: Ооо, ама това е ве-

Събуждам се със скеп-
тични мисли и мрач-
ни предчувствия. Та-

ка съм уреден. Но щом из-
пия едно кафе, и целият 
свят се променя. Не мър-
дам от вкъщи без телефо-
на. Не съм човек на риту-
алите, бързо ми омръзва 
да правя едно и също. Чес-
то закъснявам и изпитвам 
угризения. Когато отивах 
късно на репетиции в теа-
търа, винаги минаваха по-
добре - усещах, че тряб-
ва да компенсирам режи-
сьора и колегите. Напре-
жението в мен бе голямо 
и влагах всичко в ролята. 
Имам си теория, че мрач-
ните мисли идват от умора. 
Идеалната вечер е, когато 
успея да изненадам сво-
ите приятели, пък и себе 
си, с нещо ново - било то 
смешка, възглед или науч-
но откритие. Обикновено 
съм в „Хамбара” на „6 сеп-
тември" - там свирим с пи-
аниста Васил Пармаков. По 
принцип местата с непре-
тенциозен фасон ми харес-
ват далеч повече, отколко-
то излъсканите джаз клу-
бове. Танцувам на всичко, 
но го правя все по-малко. 
Вече се изморявам бързо и 
от това танцът губи душата 
си. Падам си по симфонич-
ни оркестри. Обичам да хо-
дя в зала „България” - на-
блюдавам диригента и му-
зикантите и дебна кога на-
истина ще настъпи големи-
ят момент на пълно едине-
ние между оркестър и пуб-
лика. Влизам в огъня, за да 
спася някого. Първо обаче 
трябва да обезумея, а това 
се случва много рядко. Се-
га това става само когато 
импровизирам с цигулка-
та, и то за кратко. Страш-
но се излагам всеки път ко-
гато не ми се получи ня-
коя шега.

 Любимите ми режисьо-
ри са братя Коен. Обик-
новено слушам класиче-
ска музика. Предпочитам 
композитори като Шоста-
кович. Никога няма да ми 
омръзне джазът, особено 
американските бигбенди. 
Възхищавам се на цигу-
ларя Ицках Пърлман и на 
диригента Клаудио Абадо. 
Заспивам в тишина…

Ицхак е истинското из-
писване и произнасяне на 
името на Исак от Стария 
завет. Аз съм атеист. Та-
ка съм расъл. От страна и 
на баща ми, и на майка ми 
сме евреи, български ев-
реи. Едната ми баба беше 
турска еврейка от Одрин. 

Кръстен съм на дядо ми Ис-
ак, който е бил пътуващ с 
каруца амбулантен търго-
вец из разградските села. 
Баща ми искаше със сестра 
ми да говорим най-правил-
ния български език. Зани-
маваше се с художествено 
слово, с театър. Мама ми е 
разказвала, той никога не 
се хвалеше. До късни мла-
дини рецитирал българ-
ски поети, световни по-
ети и знам, че един извес-
тен после режисьор, а ня-

кога - актьор - Моис Бени-
еш, е идвал вкъщи на уро-
ци при баща ми по реци-
тация. Татко, така смятам, 
е копнял ние със сестра 
ми - тя е оперната певица 
Ида Финци - да се занима-
ваме с изкуство. Затова на 
мен купи цигулка, когато 
бях много малък, а на сес-
тра ми - акордеон, по-къс-
но купи на старо  пиано и 
така това, което той е ис-
кал, стана.

Свиря на пиано, защото 
при него тоновете са го-
тови. Самоук съм. Измъч-
ваха ме упражненията по 
цигулка, там чак след годи-
ни стигаш до умението да 
свириш чисто. И да можеш 
да чуеш тези тонове, които 
искаш. Мъчи те това, че из-
лиза фалшиво, пръстите не 
попадат там, където тряб-
ва, върху струната, лъкът 
се мотае насам натам. 

На изпита във ВИТИЗ 
първо трябва да кажеш 
стихотворение, басня и 
разказ или пък част от раз-
каз, след което някой от ко-
мисията ти задава тема за 
етюд, т. е. театрално упраж-
нение, да изиграеш крат-
ка сцена. Трябва да импро-
визираш нещо. А условие-
то, което ми се падна, бе-
ше да вляза на всяка цена 
в сградата на академията, 
въпреки че портиерът ме 
спира и не иска да ме пус-
не. Портиерът е въобража-

ликолепно състояние. И 
дори нищо да не струва 
моята история, преживя-
ването си заслужава уси-
лието да седне човек и 
да пише.

Човекът е суетно съ-
щество. „Всичко е суе-
та“, нали е казано? Като 
остарявам, усещам, че 
ми се иска да си спом-
ням за стари признания. 
Имах един роднина, сто-
летник, който колкото 
пò остаряваше, толкова 
повече се фукаше. Нищо 
чудно самонапомпване-
то да се окаже в основа-
та на дълголетието.

Майка ми често ми каз-
ваше: „Ицко, дано един 
ден децата да ти правят 
това, което ти ми пра-
виш в момента!" Много 
я нервирах понякога. Но 
да създадеш потомство 
е нещо велико и изобщо 
не обръщам внимание на 
приказките на тесногръ-
ди и злобни хорица. 

За любов никога не го-
воря! Това не се говори. 
Това се преживява. Всич-
ки изкуства в края на кра-
ищата искат да стигнат до 
въздействието на музи-
ката. Поне за мен е та-
ка. Театрално предста-
вление, което ме докар-
ва до състояние, до което 
може да ме доведе музи-
ката, е най-хубавото те-
атрално представление. 
Там става нещо, което не 
може да се изрази с думи. 

Краят на една история 
трябва да бъде хубав. Та-

къв, че да 
станеш от 
стола и да 
ти е светло 
на душата. 

Хепиен-
дът не е за-
д ъ л ж и т е -
лен. Кра-
ят може да 
е тъжен, 
или траги-
чен, но да 
ти е стана-
ло светло. 
Няма зна-

чение как свършва сю-
жетът -  ако е имало из-
куство, ти си просветлен. 
Понякога не съзнаваш 
защо точно.

След безпрецедентния 
успех на сцената на Бол-
шой театър Софийска-
та опера и балет отново 
ще ни изненада със смел 
скок, този път в океана 
на световния мюзикъл - 
"Mamma Mia!". След де-
сетки постановки по це-
лия свят и над 60 милиона 
зрители този суперхит ще 
има своята премиера и в 
България на сцената на 
Софийската опера и балет 
- на 18, 19, 20, 21 и 22 юли. 
След това мюзикълът ще 
се пренесе на 3-тия летен 
фестивал в Белоградчик 

Джонсън 
по идея 
на Джу-
ди Крей-
мър ни 
п р е н а с я 
на гръц-
ки остров, 
к ъ д е т о 
любовта, 

страстите и изненадва-
щите ситуации ни въ-
вличат в една завладя-
ваща романтична коме-
дия. В актьорския състав 
блестят имената на Ники 
Сотиров, Орлин Горанов, 

Владимир Михайлов, Ве-
села Делчева, Михаела 
Маринова, Деница Шо-
пова, Людмила Козаре-
ва, Еделина Кънева, Ден-
ко Проданов, Елена Сто-
янова, Силвана Пръвче-
ва, Николай Павлов, Си-
меон Владов и др. Дири-
гентската палка ще дър-
жи Светослав Лазаров, а 
оригиналната хореогра-
фия ще е заслуга на Ри-
олина Топалова.

Постановката е в уме-
лите ръце на акад. Пла-
мен Карталов.

"Опера на върховете" на 
26, 27, 28 и 29 юли. Пред-
виждат се и представления 
в цялата страна.

Многобройните зрите-
ли ще имат щастието да 
се насладят на песните на 
ABBA. Либретото на Катрин 

с вели Чаушев в "когато розите танцуват", 1961 г.

в "Преброяване на дивите зайци"
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първенството продължава без шампиона на планетата
„червените дяволи“ 

надиграха „трите лъва“ 

Бразилия прати Сърбия у дома 

Драматичен сблъсък

тунис спечели мача на честта

„Сборная“ изхвърли испания 

Кавани поведе Уругвай към четвъртфиналите

Хърватия спря Дания

В зрелищен двубой Франция 
елиминира Аржентина

„Дружина полска“ се прости с мондиала

Сенегал преклони глава пред Колумбия

швеция отнесе Мексико

Южна Корея сътвори сензация

в осминафиналната фаза

група „н“

група „F“ група „G”

група „е“

Голямата изненада на 
Мондиал 2018 е факт! Тя 
е, че световният шампион 
Германия отпадна от над-
преварата, след като за-
губи сензационно с 0:2 от 
аутсайдера Южна Корея! 
Всичко за световния шам-

пион свърши в добавеното 
време! При разбъркване в 
наказателното поле Ким 
остана сам срещу Нойер и 
прати топката в мрежата! 
Последва сигнал за засада, 
но след консултация с ВАР 

системата се видя, че така-
ва няма, тъй като преди го-
ла Тони Кроос играе с топ-
ката – 1:0

В 96-ата минута Хюн-
Мин Сон излезе на празна 
врата и подпечата отпада-
нето на Германия от тур-

нира за крайния резултат 
- 2:0! Световният шампион 
отпада още в груповата фа-
за, което с оглед предста-
вянето на отбора от нача-
лото на турнира по-скоро 
изглежда закономерно.

Швеция изигра много силен мач и отнесе Мексико с 
3:0. Скандинавците отбелязаха и трите гола през второ-
то полувреме. Защитникът Аугустинсон откри резултата 
малко след почивката, капитанът Гранквист направи 2:0 
от дузпа в 62-ата минута, а след автогол на Алварес ре-
зултатът стана 3:0.

„Селесао“ постигна успех с 2:0 над селекцията на Мла-
ден Кръстаич. Попаденията реализираха Паулиньо и Ти-
аго Силва.

Швейцария изпълни цел-
та си и се класира за осми-
нафиналите на Световно-
то първенство след песте-
лива игра и равенство 2:2 
срещу Коста Рика. Тимът от 
Централна Америка имаше 
страхотни възможности още 
в първите 10 минути, но в 31-
ата Блерим Джемайли вкара 
за Швейцария. Кендал Уос-
тън изравни в 56-ата минута, 

но в 88-ата Йосип Дърмич си 
помисли, че е вкарал побед-
ният гол за тима си. В добаве-
ното време на срещата дуз-
па на Коста Рика бе отмене-
на след намесата на ВАР, но 
след това Джоел Кембъл спе-
чели нов наказателен удар. 
Брайън Руис стреля в греда-
та, но топката се отклони в 
тялото на Ян Зомер и влезе в 
мрежата зад него - 2:2. 

Белгия победи Англия с минималното 1:0 в послед-
ния двубой за двата отбора от груповата фаза на Мон-
диал 2018. Така "червените дяволи" си спечелиха първо-
то място в групата, а "трите лъва" останаха втори. Един-
ственото попадение в срещата бе дело на Аднан Янузай 
през второто полувреме.

Тунис прекъсна 40-го-
дишното чакане за побе-
да на световно първен-
ство, след като обърна 
Панама и спечели с 2:1 в 
Саранск. Африканците ня-
маха успех от 1978 година, 
но сега прекъснаха серия-
та си от 13 поредни двубоя 
без триумф и приключиха с 
3 точки. Уаби Хазри бе го-
лемият герой, след като се 

отчете с гол и асистенция, а 
Тунис направи обрат, за да 
успее да спечели. Тимът от 
Централна Америка воде-
ше на почивката след гол 
на Родригес в 33 мин., но 
като цяло тунизийците бя-
ха по-добри и заслужено 
спечелиха, за да оставят 
панамците без точка при 
дебютното им участие на 
финали.

Полша напусна мондиала с гордо вдигната глава, след 
като надви Япония с 1:0 в последната си среща. 

Въпреки загубата японците се класират на директни-
те елиминации като втори в групата с актив от 4 точки. 

Полша пък финишира на последната 4-а позиция с ак-
тив от 3 точки. Единственото попадение бе дело на Бе-
днарек, който се разписа в 59-ата минута на мача.

Отборът на Колумбия се 
наложи над Сенегал с ми-
нималното 1:0 и осигури 
участието си в осминафи-
налите на световното пър-
венство.

Напрежението падна 
върху южноамериканци-
те, имайки предвид факта, 
че опонентът им се нуж-
даеше само от точка, за да 

прогресира.
Това, което футболисти-

те на Пекерман направи-
ха обаче, бе достатъчно за 
тях, за да се класират на-
пред.

Голът за колумбийци-
те падна в 74-ата минута, 
когато Мина засече с гла-
ва центриране от корнер 
за 1:0. 

Русия взе скалпа на Испания и се класира за четвърт-
финалите на Мондиал 2018. Това стана факт след изпъл-
нение на дузпи, при които играчите на "сборная" триум-
фираха с 4:3. В редовното време срещата на "Лужники" в 
Москва завърши 1:1. Сергей Игнашевич си вкара автогол 
в 12-ата минута, а в края на първата част Артьом Дзюба 
се разписа от наказателен удар.  При дузпите Коке и Яго 
Аспас не успяха да реализират. За "сборная" вкараха Смо-
лов, Игнашевич, Головин и Черишев. За "Ла Роха" Иниес-
та, Пике и Рамос. В герой на мача се превърна вратарят 
на Русия Акинфеев, който спаси две дузпи.

Уругвай сломи Португа-
лия с 2:1. В герой за "уру-
сите" на стадион "Фишт" в 
Сочи се превърна Един-
сон Кавани с два гола (7 и 
61 мин.). За европейските 
шампиони се разписа Пе-
пе в 55-ата минута. 

Южноамериканците 
изиграха отличен мач в 

защита, като напълно не-
утрализираха звездата на 
"мореплавателите" Крис-
тиано Роналдо. Пред напа-
дателя не се откри нито ед-
на голова възможност. Та-
ка Кавани, Суарес и компа-
ния продължават на чет-
въртфиналите в Русия, къ-
дето ги чака Франция.

Хърватия победи Дания след дузпи на стадиона в Ниж-
ни Новгород. Редовното време завърши наравно 1:1 след 
голове още в първата минута на Матиас Йоргенсен за 
Дания и три по-късно на Марио Манджукич за хървати-
те. След равенство и в продълженията се стигна до дуз-
пи, при които Каспер Шмайхел спаси две, а Даниел Су-
башич - три. 

Франция е първият четвъртфиналист на световното 
първенство в Русия. “Петлите” отстраниха Аржентина с 
4:3 в осминафинала, игран в Казан. Срещата бе изпълне-
на с много вълнуващи моменти и обрати, но европейци-
те триумфираха заслужено, показвайки, че на този етап 
са по-класният тим. Големият герой за състава на Дидие 
Дешан бе 19-годишният Килиан Мбапе, който отбеляза 
два гола и спечели дузпа, която Антоан Гризман реали-
зира. Друг младок - десният бек Бенжамен Павар, също 
бе точен за французите. За гаучосите вкараха Анхел Ди 
Мария, Габриел Меркадо и резервата Серхио Агуеро. 
Голямата звезда на аржентинците Лионел Меси така и 
не успя да оправдае големите очаквания, които му бяха 
възлагани и не съумя да поведе тима си към следваща-
та фаза, въпреки че в статистиката зад името му в този 
мач ще личат две асистенции.

левски ще гостува на Ва-
дуц (Лихтенщайн) от 18:45 
часа българско време на 11 
юли. Мачът е от първия 
квалификационен кръг на 
Лига Европа и ще бъде иг-
ран на стадион "Райнпарк" 
във Вадуц. 

Ч е т и р и к р а т н а т а 
олимпийска шампионка по 
биатлон Даря Домрачова 
от Беларус, която на 3 ав-
густ ще навърши 32 годи-
ни, обяви края на състеза-

телната си кариера на спе-
циална пресконференция в 
Минск. 

мъжкият национален 
отбор на България по бас-
кетбол постигна ценна по-

беда над Исландия с 88:86 в 
среща от група „F” на квали-
фикациите за световното 
първенство в Китай през 
2019 г. Така "лъвовете" са 
с два успеха и три пораже-
ния, какъвто е и балансът 
на "викингите". 

В НяКОЛКО иЗречеНия

1 кръг
20.7 (петък)
Витоша - Дунав 18.30 
Черно море - Ботев Вр 20.45 
21.7 (събота)
Лудогорец - Етър 18.30 
Ботев Пд - Левски 20.45 
22.7 (неделя)
Верея - Септември 18.30 
ЦСКА-София - Локомотив 

Пд 20.45 
23.7 (понеделник)
Славия - Берое 20.30 

2 кръг
27.7 (петък)
Етър - Верея 18.30 
Дунав - Ботев Вр 20.45 
28.7 (събота)
Септември - Ботев Пд 18.30 
Берое - Лудогорец 20.45 

29.7 (неделя)
Локомотив Пд - Славия 
18.30 
Витоша - ЦСКА-София 20.45 
30.7 (понеделник)
Левски - Черно море 20.30 

3 кръг
3.8 (петък)
Ботев Пд - Етър 18.30
Верея - Берое 20.45 

4.8 (събота)
Черно море - Септември 
18.30 
Лудогорец - Локомотив Пд 
20.45 
5.8 (неделя)
Ботев Вр - Левски 18.30 
ЦСКА-София - Дунав 20.45 
6.8 (понеделник)
Славия - Витоша 20.30 

ПрОграМаТа за ПърВиТе Три кръга ОТ а рФг



4.VII. - 10.VII.2018 г.
27

2

Български24 Световна мозайка

Голи за благородна кауза

страницата подготви Невена НикОлОВа

Музей на водката в Полша

Сготвиха пица против рак

Последно: Хитлер не е оцелял

НеумОрим

„Мис Америка” – без кръга по бански

Движещи се камъни 
стреснаха беларусци

На мнозина е известен феноменът на движещите 
се камъни в пресъхналото езеро Рейстрак-Плая в 
американската Долина на смъртта. Големите скали 
се плъзгат по глинения грунд, оставяйки след себе 
си внушителни следи. Това явление е описано още 
преди повече от век. Има сведения, че подобна ано-
малия е забелязвана и по-рано и тогава индианците 
смятали, че е някаква игра на свръхестествени сили. 
Това движение на камъни става бавно, при това езе-
рото има огромни размери, камъните там са неве-
роятно много и не всеки от тях непременно се от-
далечава далеч, затова да се проследят на око е на 
практика невъзможно. Много учени предполагат, че 
основна вина има вятърът, а също така и водата, ко-
ято избликва от пукнатините нощно време и се из-
парява през деня. Въпреки това да докаже всичко с 
експеримент засега не е успял никой. 

Малко са тези, които знаят обаче, че подобен фе-
номен може да се срещне и в Беларус, а именно в 
Оршански район на Витебска област. Например на 
левия бряг на река Адров недалеч от село Зайцево 
лежи голям камък, който постоянно се мести сам. Зад 
него се простира дълга следа. Този и няколко други 
движещи се камъни били открити тук през май 2016 
г. Удивително е, че никой не е забелязвал тази ано-
малия преди. Веднъж един от местните жители запо-
дозрял нещо и започнал да ги наблюдава. Скоро той 
определил, че преместването било без ничия помощ. 
Миналото лято на брега на Адров били открити още 
няколко движещи се камъни. Засега никой не може 
да назове причината за местенето им. Но камъните 
сякаш са "живи" и това поражда различни теории, 
които вълнуват местните жители.

е, че в него няма ни-
какво месо или млечни 
продукти. Тя е богата 
на маслини, броколи, 
чери домати, чесън, чи-
ли и пресован зехтин, а 
основата й се прави от 
пшенично брашно. 

Тези продукти са 
подбрани, тъй като 
имат свойствата да на-
маляват риска от сър-
дечносъдови болести 
и някои видове зло-
качествени тумори, 
включтелно рак на де-
белото черво. 

Във Варшава откриват музей 
на водката. Полската водка е кон-
сумирана от владетели и селяни, 
използвана е като лекарство, а 
през Втората световна война до-
ри е раздавана като подкуп на на-
цистите. Напитката е известна в 
Полша като "wodka" ("малко во-
да"). Името й идва от чистата теч-
ност в резултат на дестилация на 
зърнени култури - традиционно 
ръж, пшеница, ечемик или карто-

фи. Полският музей на 
водката е опит за про-
славяне на 500-годиш-
на национална тради-
ция и насърчаване на 
износа на водка като 
един от най-известни-
те полски продукти. То-
ва се случва в момент, 
когато продажбите в 
Полша спадат, тъй като гражда-
ните на централноевропейска-

та страна 
предпочи-
тат вино. Му-
зеят е разпо-
ложен в би-
вша фабри-
ка за водка 
от XIX век, 
която е рес-
таврирана с 

помощта на 585 000 евро от Ев-
ропейския съюз.

Хиляди ирландки 
хвърлиха задръжките 
и дрехите си на усамо-
тен плаж, разположен 
на 48 км южно от Дъ-
блин, за да поставят 
нов световен рекорд 
по голо потапяне в оке-
ана. Целта е да бъдат 
събрани средства за 
деца, страдащи от рак. 
Официалният предста-
вител на Книгата на ре-
кордите "Гинес", сле-
дил голото плуване, съ-
общи, че 2505 жени са 
прекарали пет минути 
в студеното море. 

Предишният рекорд 

беше поставен в Запад-
на Австралия през 2015 
г., когато 786 участници 
плуваха голи близо до 
регионалната столица 
Пърт във водите, кои-
то обикновено са око-
ло 23 градуса по Цел-
зий по това време на 
годината. 

Температурата на 
водата край плажа 
Magheramore, където 
беше поставен нови-
ят Гинес рекорд, е 12 
градуса въпреки ско-
рошното затопляне на 
времето. Голото плу-
ване е ежегодно съ-

битие, откакто е ор-
ганизирано за първи 
път от ирландка през 
2013 г. - само седмици 
след като й е направе-
на мастектомия. Съби-
тията досега са набра-
ли повече от 153 000 
евро (135 000 паунда), 
без да се включва таз-
годишното. 

Средствата през 
2018 г. ще отидат при 
благотворителна ор-
ганизация, създаде-
на през 2010 г. от се-
мейство, чиято дъщеря 
умира от рак на 8-го-
дишна възраст. 

Клинт Истууд се за-
връща към актьорство-
то след 6-годишно пре-
късване. Легендарни-
ят 88-годишен актьор 
снима новия си проект 
„Мулето“ в Аугуста, ща-
та Джорджия. Той из-
глеждал леко странно на 
снимачната площадка – 
с омачкана риза, сламе-
на шапка и… цвете в ръ-

ка. Носителят на 4 „Оска-
ра” играе ролята на Ърл 
Стоун – човек без особен 
късмет на 80 години, във-
лечен случайно в жесто-
кия свят на наркораз-
пространението. Истууд 
е и режисьор на лентата. 
През 6-те години на свое-
то отсъствие от големия 
екран той не е спирал да 
се занимава с режисура. 

Организаторите на кон-
курса "Мис америка" пре-
махнаха кръга по бански, 
като обясниха, че повече ня-
ма да оценяват участнички-
те по техния външен вид. 

гретчен карлсън, бивша 
Мис америка, каза, че ще 
бъде нов и кръгът във ве-
черно облекло и журито ве-
че няма да гледа избрания 
тоалет. 

"Ние няма повече да оце-
няваме външния вид, защото 
се интересуваме от това, ко-

ният труд, чиито резул-
тати изглеждат като по-
редния дребен детайл 
около нацисткия лидер, 
всъщност е доказател-
ство за това, че Хитлер 
действително е починал 
през 1945 г. Изводите на 
учените са: "Зъбите са ав-
тентични. Според нас ня-
ма никакво съмнение, 
че Хитлер е умрял през 
1945", казва ръководите-
лят на екипа Филип Шар-
лие. Заключенията на па-
толозите включват срав-
нение с данните от архи-
ва на личния зъболекар 
на Хитлер. По зъбите не 
са открити следи от кон-
сумация на месо, което 
още веднъж доказва, че 
нацисткият лидер е бил 
вегетарианец. "Ние до-
казахме, че Хитлер не е 
избягал с подводница в 

Аржентина, нито пък се 
е укривал в тайна база 
на Антарктида или на Лу-
ната", казва Шарлие. Зем-
ният път на диктатора е 
приключил със самоу-
бийството му в обсаде-
ния от съветската армия 
Берлин. "Тялото е било 
идентифицирано имен-
но благодарение на сил-
но развалените му зъ-
би", казва съдебният па-
толог Марк Бенеке. Той 
добавя, че най-вероятно 
и прословутият му лош 
дъх се е дължал именно 
на лошите му зъби и бо-
лните му венци. 

За разпознаването на 
тялото на Хитлер русна-
ците използвали позна-
нията на асистент-зъбо-
лекарката Кейт Хойзер-
ман. Тя снела зъбния 
статус на трупа и уста-
новила наличието на 
необичайна зъбна про-
теза и мостове. "Зъбите 
му са били в толкова ло-
шо състояние, че зъбо-
лекарят му трябвало да 
стои до него в бункера", 
разказала по-късно Лю-
бов Сум, внучка на Еле-
на Ржевская. Навремето 
Ржевская е превеждала 
на Хойзерман. 

Учени от Италия са 
създали противорако-
ва пица. Нейното име е 
"Паскалина" и тя може 
да предотврати разви-
тието на рак и сърдеч-
носъдови заболявания. 
Специалисти от Неапол 
и готвачи са участвали 
в направата на тестено-
то изделие, което носи 
още имената "пицата, 
която удължава живо-
та" и "противоракова 

пица". Тя съдържа про-
дукти, които са типич-
ни за нашумялата сре-

диземноморска диета. 
Основното в състава 
на пицата "Паскалина" 

дала, който из-
бухна през де-
кември минала-
та година, кога-
то бивши ръко-
водители на кон-
курса се прис-
мяха на интели-
гентността и лич-
ния живот на по-
бедителки в не-
го. конкурсът 

"Мис америка" се провежда 
от 1921 г., а "Мис саЩ" - от 
1952 г.

Изследване на зъби-
те на нацисткия дикта-
тор Адолф Хитлер слага 
край на конспирациите, 
че той може да е оживял 
след Втората световна 
война. Наскоро френски 
патолози получиха раз-
решение да изследват 
няколко зъба на Хитлер, 
открити в Берлин през 
май 1945 г., които се съх-
раняват в Москва. Това е 
сензационно, защото Ру-
сия за първи път допус-
ка чужди представите-
ли да проучат останки-
те на диктатора. Адолф 
Хитлер е имал изключи-
телно лоши зъби. Науч-

ето ви прави такава, каквато 
сте" - заяви карлсън. 

Промените са заради скан-
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ПеТък, 6 юли
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – се-

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” – 

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата” , 

нов сезон
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 

сериен филм, 8 сезон
22.00  Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ” 

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

23.30 „Часът на Милен Цве-
тков” 

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

съБОТа, 7 юли   
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 3
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор”, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Въздушният Бъд: Во-

лейболна лига” – с уч. на 
Катя Певец, Тайлър Бой-
сонълт, Еди Макклърг, 
Патрик Краншоу, Роб 
Тинклър, Малкълм Скот 
 и др.

14.50 „Ченгето от Бевърли 
Хилс 2“ –  с уч. на Еди 
Мърфи, Бригите Нил-
сен, Рони Кокс, Юрген 
Прохнов, Джон Аштън, 
Джъдж Рейнхолд и др.

17.00 „Съдби на кръстопът”
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 „Внедрени в час” – с уч. 

на Джона Хил, Чанинг 
Тейтъм, Айс Кюб, Бри 
Ларсън и др. 

22.10 „Бърз или мъртъв” – с уч. 
на Шарън Стоун, Джийн 
Хекман, Ръсел Кроу, Ле-
онардо Ди Каприо и др.

00.20 „Секс игри 3” –  с уч. на 
Кер Смит, Кристина Ана-
пу, Нейтън Уедърингтън 
и др.

04.50 „Въздушният Бъд: Во-
лейболна лига” – с уч. на 
Катя Певец, Тайлър Бой-
сонълт, Еди Макклърг, 
Патрик Краншоу, Роб 
Тинклър, Малкълм Скот 
 и др. /п/

НеДеля, 8 юли
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен 

филм, сезон 3
08.00 „Събуди се” – предаване 
11.00 „Съдебен спор”, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Да поговорим за лю-

бовта” – с уч. на Хедър 
Морис, Джонатан Бенет, 
Тери Поло, Оскар Нунез 
и др.

14.15 „Сватбата на добрата 
вещица” – с уч. на Катрин 
Бел, Крис Потър, Питър 
Макнийл, Катерин Ди-
шър, Матю Найт и др. 

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

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA
20.00 „Мумията: Гробницата на 

Императора Дракон” – с 
уч. на Мария Бело, Джон 
Хана, Джет Ли, Брендън 
Фрейзър, Мишел Йео и 
др.

22.15 „Фермата” – с уч. на Ал 
Пачино, Колин Фарел, 
Бриджит Мойнахан, 
Гейбриъл Махт, Рамини 
Джавади, Клаус Баделт и 
др.

00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.00 „Сватбата на добрата 
вещица”  – с уч. на Ка-
трин Бел, Крис Потър, 
Питър Макнийл, Катерин 
Дишър, Матю Найт и др.

03.30 „Да поговорим за лю-
бовта” – с уч. на Хедър 
Морис, Джонатан Бенет, 
Тери Поло, Оскар Нунез 
и др. /п/ 

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” /п/

ПОНеДелНик, 9 юли 
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.30 „Господари на ефира” – 

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, 8 сезон

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

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

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

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм 

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

ВТОрНик, 10 юли
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” – 

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, 8 сезон

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

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

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

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм 

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

сряДа, 11 юли
06.20 „Здравей, България” 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” – 

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, 8 сезон

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

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

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

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм 

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

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

ЧеТВърТък, 12 юли 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” – 

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

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата”  – 

предаване на NOVA, нов 
сезон

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, 8 сезон

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

(премиера) – риалити 
сериал

23.00 „Господари на ефира“ – 
забавно предаване 

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

00.30 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

05.20 „Часът на Милен Цве-
тков” 

ПеТък, 6 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър – анализ и 

прогнози” 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/ 
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

съБОТа, 7 юли
07:00 „Холивуд” 
07:30 „Интервю” 
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет 
10:45 „Холивуд” 
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 „Вечните песни” - /п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Букмейкър 
14:30 Телемаркет 
14:45 „Без монтаж” 
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп 
15:30 „Холивуд” с Ивелина 

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

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

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

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

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

Огнянов/п/
00:30 Спорт в обектива”- /п/
01:30 НОВИНИ/п/

НеДеля, 8 юли
07:00 „Коктейл” 
07:30 “Интервю” 
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” 
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Букмейкър
14:30 Телемаркет
14:45 „Без монтаж”
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова - /п/
16:00 ”Интервю” с Наделина 

Анева/п/
16:25 Телемаркет
16:30 „Патарински Live”/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 Спорт в обектива”-/п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 – Повторения

ПОНеДелНик, 9 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 „Офанзива” 
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ 
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ 
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/ 
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00  – Повторения

ВТОрНик, 10 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ 
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” 
18:00 НОВИНИ 
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/ 
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

сряДа, 11 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър – анализ и 

прогнози” 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 “Кръвна група Шампи-

они” – спортни легенди
22:00 НОВИНИ
22:30„Спорт в обектива” 
23:30 “Денят на живо”/п/
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00– Повторения

ЧеТВърТък, 12 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър – анализ и 

прогнози” 
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 “Кръвна група Шампи-

они” – спортни легенди
22:00 НОВИНИ
22:30 „Спорт в обектива” 
23:30 “Денят на живо”/п/
00:30  НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

ПеТък, 6 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

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

то
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

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

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

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини

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

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

съБОТа, 7 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  „Документите с Ан-

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

тон Тодоров 2” 
13.00  Централни обедни 

Новини
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
14.45  прогноза за време-

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

лицистика
16.00  Новини
16.40  „Европространство” 

с Д. Наумова
17.00  Новини
17.25  Прогноза за време-

то
17.30  новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини
18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00  Новини
20.20  Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30  новини
20.40  Кариера

21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

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

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НеДеля, 8 юли 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

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

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

то и спорт 
15.00  Новини
15.25  прогноза за време-

то
15.30  новини
15.35  прогноза за време-

то и спорт
16.00  Новини
16.05  „Документите с Ан-

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

тон Тодоров 2”
18.00  Новини

18.15  Времето 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  „Европространство” 

с Д. Наумова
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция - публ. пре-

даване
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю - предава-

не за автомобили
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПОНеДелНик, 9 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар

16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

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

Новини
19.15  Темите 1
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен инфор-

мационен блок
ВТОрНик, 10 юли

05.00  Новини, спорт и 
времето

06.30  „ Европа сутрин” - 
сутрешен блок

09.05  Свободна зона с 
Коритаров

12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп
15.00  Новини

15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

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

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок 

сряДа, 11 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Прогноза за време-

то
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

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

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

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

ЧеТВърТък, 12 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли 
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок
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ПеТък, 6 юли
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное вре-

мя
14:55 Гении и злодеи
15:25 Склифосовский (4 

сезон)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное вре-

мя
18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Елки-5. Х/ф
22:20 Огни большой дерев-

ни. Х/ф
23:50 2 ВЕРНИК 2
00:35 Небесные ласточки. 

Х/ф
02:50 Место встречи из-

менить нельзя. Х/ф
04:15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
05:10 Гении и злодеи
05:40 Пряничный домик

съБОТа, 7 юли
06:05 Чокнутая
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему 

свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-

мя
11:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

12:05 Аншлаг и Компания
14:20 Моя любовь - Россия!
14:50 Искатели
15:35 Ближний круг Тамары 

Синявской
16:30 Кое-что из губерн-

ской жизни. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Фламинго. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:25 Монолог. Х/ф
03:00 В тесноте, да не в 

обиде. Х/ф
04:45 Искатели
05:30 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

НеДеля, 8 юли

06:00 Фламинго. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разрешает-

ся
13:00 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
13:45 Вместо нее. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Интервью с Наилей 
Аскер-заде

01:10 К 75-летию Курской 
битвы. Ким Филби. 
Моя Прохоровка

01:55 Тариф “Счастливая 
семья”. Х/ф

03:25 Алиби надежда, али-
би любовь. Х/ф

05:00 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
ПеТък, 6 юли

06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  Телеканал «Доброе утро»
09:55  «Жить здорово!» (16+)
11:00  «Модный приговор»
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

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

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

(16+)
23:05  Нани Брегвадзе, Надежда 

Михалкова, Анна Михал-
кова, Филипп Янковский в 
фильме «Любовь с акцен-
том» (16+)

00:55  Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зелёная в 
многосерийном фильме 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» 

03:20  Нонна Мордюкова, Николай 

Рыбников в фильме «Семья 
Ивановых» (12+)

04:55  «Модный приговор»

съБОТа, 7 юли
06:00  Новости
06:10  Олег Борисов в комедии «За 

двумя зайцами»
07:25  «Играй, гармонь любимая!»
08:05  «Смешарики. Новые при-

ключения»
08:35  «Умницы и умники» (12+)
09:40  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. «Юрий Маликов. 

Все самоцветы его жизни» 
(12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:10  Премьера. «Тамара Синяв-

ская. Созвездие любви» 
(12+)

13:15  Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магома-
ева

15:00  «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... » (12+)

16:15  «Вместе с дельфинами»
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:15  Андрей Миронов, Евгений 

Евстигнеев, Ольга Аросева 
в фильме Эльдара Рязанова 
«Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» 
(12+)

20:10  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:40  «Сегодня вечером» (16+)
22:30  Оксана Акиньшина, Екате-

рина Варнава, Денис Ники-
форов, Олеся Железняк в 
фильме «8 первых свида-
ний» (16+)

00:05  Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зелёная в 
многосерийном фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 

03:30  Аркадий Райкин, Людмила 
Целиковская в фильме «Мы 
с вами где-то встречались»

05:05  «Модный приговор»

НеДеля, 8 юли
06:00  Новости
06:10  Валентина Серова, Евге-

ний Самойлов, Людмила 
Целиковская, Павел Шприн-
гфельд в фильме «Сердца 
четырёх»

07:45  Андрей Мягков в фильме 
«Расследование» (12+)

09:00  «Смешарики. ПИН-код»
09:30  «Часовой» (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» 

(12+)»
11:15  «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  К юбилею артиста. Премье-

ра. «Андрей Мягков. „Тиши-
ну шагами меря... “» (12+)

13:15  Андрей Мягков, Лариса 
Гузеева, Никита Михалков в 
фильме «Жестокий романс»

15:50  Анимационный фильм «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+)

17:15  Наталья Гундарева, Виктор 
Проскурин в фильме «Од-
нажды двадцать лет спустя» 

18:40  Премьера. «День семьи, 
любви и верности». Празд-
ничный концерт

21:00  Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитиче-
ская программа

21:55  «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний Кубок-2017 в 
Астане (16+)

00:25  Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зелёная в 
многосерийном фильме 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 

03:00  Андрей Миронов, Елена 
Проклова, Нина Русланова 
в фильме «Будьте моим му-
жем»

евроком

   

ПеТък, 6 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ 
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ 
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край  
14.00 “Дискусионно студио” 
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”  
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти  
17.30 Новини 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт  
18.30 Документален филм
19.00 Класически концерт 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не 

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. 

22.30 Дневниците на уфолога 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.  
01.00 “Дискусионно студио”  
02.00 „Прокудени от бащин 

край“ 
03.00 “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев 

05.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване  

06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 

съБОТа, 7 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ  
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева  

14.15 Актуален репортаж 
14.40 Класическа музика
15.15 „През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина 

17.00 “Изгнаници клети …” 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
18.00 “Паралакс” - публици-

стично предаване 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова 
22.30 Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия  

23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков  
01.30 Новини. Прогноза за 

времето  + Другата исто-
рия 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката 

04.00 “Изгнаници клети“ 
04.30 Класическа музика 

05.30 “От българско, по - бъл-
гарско” с Галя Асенова 

НеДеля, 8 юли
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ  
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт 
14.00 Разбулване 
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски  

16.00 „Първото благо“ 
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 Джон Лоутън представя - 

док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Алтернативи”   
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

22.30 „Час по България“  
23.30 “Фронтално”  
01.30 Новини.Прогноза за вре-

мето
02.00 “Паралакс“ 
03.30 Прокудени от бащин 

край 
04.30 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт 
05.30 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

ПОНеДелНик, 9 юли
07.00 Документален филм 

филм 
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Алтернативи 
14.15 Паралакс 
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 
16.00 Първото благо 
17.00 Документален филм 
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 Христо 
Деянов на живо

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” на 
живо

21.00 „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев на живо

22.00 Новини. Прогноза за 
времето 

22.30 Класическа музика 
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски  
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.00 “Дискусионно студио”   
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.00 Телевизионен форум 
05.00 Облаче ле, бяло 
06.00 Класически изпълнения
06.15 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт  

ВТОрНик, 10 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини 
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“ 

на живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
14.00 Дискусионно студио” 
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ 
16.15 „Ако зажалиш“  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - По-
здравителен концерт на 
живо

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов на живо

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” на 
живо

21.00 „Нови хоризонти“ - П. 
Петров  Й. Апостолов на 
живо

22.00 Новини. Прогноза за 
времето   

22.30 „Директно за културата“ 
01.00 Новини. Прогноза за 

времето.   
01.30 “Дискусионно студио”   
02.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
03.30 „Фронтално“  
05.30 “Разбулване“ 
06.30 „Всички на мегдана“ - По-

здравителен концерт 

сряДа, 11 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот  

на живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
14.00 “Дискусионно студио” 
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - бъл-

гарско 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт  на 
живо

18.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов  на живо   

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не - на живо

21.00 „Паралакс“ - на живо 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето 
22.30 Изгнаници клети 
23.00 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за 

времето
01.00 “Дискусионно студио” 
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов   
03.00 “Нови хоризонти“ 
04.00 Алтернативи 
05.30 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов  
06.30 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт 

ЧеТВърТък, 12 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини 
08.00 Ранни вести  на живо
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот на 

живо
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
14.00 “Дискусионно студио 
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло 
16.30 Паралакс 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт  на 
живо

18.30 „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков на живо 

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” на живо

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не на живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката  на живо

01.00 Новини. Прогноза за 
времето

01.30 “Дискусионно студио”
03.30 “Първото благо“ 
04.30 „Дневниците на уфолога“ 
05.30 “Край Босфора“ 
06.30 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт

ПеТък, 6 юли
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Босове под прикритие - 

4 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 80 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 112 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Страници от живота - 80 

еп. - Сериал 
04:00 Изумрудената огърлица 

- 112 еп. - Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБОТа, 7 юли
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Бареков и Байрактаров 

без цензура
10:30 Ключът към успеха 
11:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
12:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Поглед отвън - с Николай 

Томов 
18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура
22:00 Веществени доказател-

ства - 10 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
05:00 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

06:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

НеДеля, 8 юли
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
14:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Куче в джобче - 4 еп.- 

Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Веществени доказател-

ства - 10 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев

ПОНеДелНик, 9 юли
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, изку-

ство, култура 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 81 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 114 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Сентинел - 5 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
04:30 Страници от живота - 81 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 114 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ВТОрНик, 10 юли
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 82 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 115 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Босове под прикритие - 
5 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Сентинел - 6 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
03:45 Босове под прикритие - 

5 еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 82 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 115 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

сряДа, 11 юли
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Не се страхувай! - с Ва-
сил Василев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 83 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 116 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

21:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

22:00 Сентинел - 7 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 83 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 116 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ЧеТВърТък, 12 юли
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 84 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 117 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Сентинел - 8 еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
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ÑÚÑÒÀÂÈËÀ: ÑÈËÂÈß ÉÎ×ÅÂÀ

ÃËÀÂÎÁËÚÑÊÀÍÈÖÀ

ÑÏÈÐÀËÀ

ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÍÈ ËÈ ÑÒÅ?

ËÀÁÈÐÈÍÒ

Ïîïúëíåòå ðåøåòêàòà îò êâàäðàò÷åòà ñ “+” èëè “-”.
Öèôðèòå, íàìèðàùè ñå îòëÿâî ïîêàçâàò êîëêî ïëþñà
èìà âúâ âñåêè ðåä, à òåçè îòãîðå, ïîêàçâàò êîëêî ñà

ïëþñîâåòå âúâ âñÿêà êîëîíà. 
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ÓÏÚÒÂÀÍÅ:
Îïèòàéòå ñå äà îòêðèåòå â êîè äâå

êâàäðàò÷åòà ñå ñúäúðæàò åäíàêâè öèôðè.
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I. Ïðîèçâîäñòâî íà èçäåëèÿ îò ãëèíà. Ïðèÿòíà ìèðèçìà,
áëàãîóõàíèå. Ôåäåðàëíà ïðîâèíöèÿ â ñúñòàâà íà Àâñòðèÿ.
Ïèòåéíî çàâåäåíèå. Ðóñêè àâòîìîáèëè. ×åðíîêîæ ÷îâåê
(îñòàð.). Ãîëÿìà òðîïè÷åñêà íåîòðîâíà çìèÿ. Ðåêà â Àôðèêà.
II. Ïå÷àòàðñêà ìàøèíà. Òúðæåñòâåíî øåñòâèå. Àíàòîìè÷åí
îðãàí. Ñú÷åòàíèå íà öâåòîâåòå â êàðòèíà. Ñòèõîòâîðåíèå
îò Ïåòêî Ðà÷îâ Ñëàâåéêîâ. Ïåðñîíàæ îò ôàíòàñòè÷íèÿ
òåëåâèçèîíåí ñåðèàë “Ñåäìîðêàòà íà Áëåéê”. Ðàñòåíèå,
èçïîëçâàíî êàòî ïîäïðàâêà. Ôóòáîëåí îòáîð îò Äóïíèöà.

Çàïî÷íåòå îò ãîðíîòî ëÿâî êâàäðàò÷å è ñå äâèæåòå ïî
ñïèðàëàòà äî äîëíîòî äÿñíî êâàäðàò÷å, ñëåä êîåòî ñå
âúðíåòå ïî îáðàòåí ïúò. Ïîñëåäíàòà áóêâà íà âñÿêà

äóìà å ïúðâà çà ñëåäâàùàòà.
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ÑÏÈÐÀËÀ:

I. Êåðàìèêà. Àðîìàò. Òèðîë.
Ëîêàë. ËÀÄÀ. Àðàï. Ïèòîí.

Íèë.
II. Ëèíîòèï. Ïàðàä. Äàëàê.

Êîëîðèò. “Òàìî”. Îðàê.
Êèì. “Ìàðåê”.

1-Ã; Ç-À

отговори от бр. 26
Стр. 27

ВОДОраВНО: Полемика. Токмакчиев. Петел. Маска. Свирка. Доход. Матео. Шко-
ла. Тан. Барок. Оката. Ви. Бар. Марин. Скара. Вал. Фазан. Графа. Тире. Корида. Ари-
ан. Днес. Атари. Едмон. Ерос. „Калин”. Екер. Лил. Нота. Син. Ген. КА. Море. Пасат. Та-
ра. Мода. Домат. Рез. Ром. Тис. Шиле. Микеланжело. Анатом. Олук. Север. Миле. Рев. 
Нар. Леонкавало. Сила. Угар. Аврам. Ке. Леща. Арат. Ода. Лакот. Нетов. РИТМО. Пи-
нота. Витамин. НОИ. Основа. Номинал. Криле. Вола.

ОТВесНО: Ропотамо. Алигатори. Есенин. Лехар. Ралин. „Самоковището”. Бетон. 
Фитил. Карамел. „Латам”. Мед. Мадан. Батат. Луна. Оми. Тил. Базар. Кака. Авин. Мара. 
Рур. „На”. Ламарина. СДС. Гар. Атон. Ре. Желатин. Отсек. Гид. Девер. Ток. Око. Срам. 
Лео. Омир. Яка. Окано. Торнадо. Шкаф. Ква. Ол. Маскарад. Самар. Псе. Квота. Не. Ни-
валин. Очила. Трен. Шаламанов. ИРА. Високоговорител. Ково. Век. Вар. Сетер. Дело. 
Окотал. Василев. „Ранена земя”. ЕТА.   

Стр. 38

а Б в г
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малки оБяви

Юли по правило е 
един от най-топлите 
месеци в годината. 

Температурите са 
високи, а слънцето е 
много силно. Прог-
нозите  са за сред-
на месечна темпе-
ратура около 33-35 
градуса, а макси-
малните средноме-
сечни температури 
се очаква да бъдат 
в рамките на 34 - 
37 градуса. Най-ни-
ските стойно-
сти може 
да дос-
т и г н а т 
13- 18 
г р а д у -
са.

П р е з 
п ъ р в и т е 
десет дни се 
очакват югоизточни 
ветрове и слаби ва-
лежи. През втора-
та десетдневка се 
прогнозира бързо 
затопляне, а в по-
следните дни на ме-
сеца ще преобла-
дават западни вет-
рове.

През юли  се оч-
акват и краткотрай-
ни, но силни валежи 
от 2 до 4 дни. Прог-
нозата е за около 
200 литра на ква-
дратен метър, въз-
можно е и разряз-
ване на летни бури, 
но те ще преминат 
бързо. Очакват се 

също и градушки.
Времето през юли 

ще зарадва всички 
любители на лятна-
та почивка и ще да-
де прекрасни въз-
можности за отдих 
на морето или пла-
нината. Температу-
рата на морската 
вода ще бъде око-
ло 27-28 градуса. В 
морските курорти 
температурите ще 
са подходящи за 

активен летен 
отдих и 

ще дос-
т и г н а т 
с р е д -
н о м е -
с е ч -

ните с 
около 4-5 

градуса под 
стойностите им.

Месечните темпе-
ратури в някои по-
големи градове по 
Черноморието: Ва-
рна - 33, Бургас - 35, 
Несебър - 35, При-
морско - 34, Кавар-
на - 32.

Всички планина-
ри ще могат да се 
насладят на чудес-
ни преживявания 
в планината. Прог-
нозата за време-
то в по-големите 
планински курор-
ти: Пампорово - 25 
градуса, Банско - 26 
градуса, Боровец - 
25 градуса.

Времето през юли

Възпоминание

Скръбна ВеСт

имоти

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застрое-
на площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

0 5 2 / 7 4 5 1 6 6 , 
0894:607418 – продава су-
шилня за дрехи и количка с 
две колелца за пазаруване – 
нова е. Изгодно!

0888/812043 – прода-
ва изгодно дамски и мъжки 
ръчно плетени вълнени чо-
рапи. Количество и качест-
во!

0879/421090 – продава 
полунов калорифер ловчан-
ски вместо за 215 лв. от мага-
зина – само за 21 лв. от мен; 
продава нова мивка порце-
лан – 10 лв.!

0888/245413 – продава 
нов газов котлон „Янтра” – 
88 лв., соковарка – 45 лв., со-
коизстисквачка – 58 лв., ръч-
на месомелачка – 46 лв., ма-
шинка за рязане на хляб – 
30 лв.

0887337684 - Моля да се 
обади госпожата от Казан-
лък с която имахме уговор-
ка да наема къщата й в се-
ло Шейново, изгубих теле-
фонния й номер - докторът

0882/104048 – търся по-
часова работа – почистване 
на офис или вход; разпро-
дажба на пособия за рису-
ване, шкафове и др.

0882/924308 – прода-
ва къща 160 кв. м, на 70 км 
от София, с допълнителен 
парцел с постройка. Цена 
30 000 лв.

0898/798427 – продава 
вила 40 кв. м, асфалт, цело-
годишно живеене, всички 
удобства, Столична община 
– 27 000 евро. Бонус – джип!

0 8 9 4 / 2 9 7 9 6 7 , 
02/8662731 – продава трие-
тажна вила в гр. Момин про-
ход, на 60 км от София – об-
заведена, I ет. – офис, II и III 
ет. – с по 3 стаи с хол; 400 кв. 
м. зелена площ

0898/950581 - продава 
имот в село Балканец, бли-
зо до Троян, лесен достъп, 
река - 16 хил. евро

0878/338141 – добри по 
характер, работят и учат в 
София, не пият и не пушат. 
Желаят доглеждане или ку-
пуване на по-стар апарта-
мент в София и кварталите. 
Петров

0876/574681 – заменя 
апартамент в Силистра за 
ниви

0897/042029 – предлага 
жилище на село – безплат-
но и безсрочно, на пенсио-
нерка с цел обитаване, мо-
же и финансова подкрепа. 
Жената македонка от Бело-
градчик да ми се обади. Жи-
лището й е осигурено!

0879/100320 – продава 
3,7 дка нива с над 300 че-
тиригодишни тополи в нея, 
край Пазарджик

0 8 8 5 / 2 5 4 3 1 4 , 
0888/121793 – продава 10 
дка иглолистна гора в ра-
йона на Велинград

0878/534711 – продава 
хубава двуетажна стабил-
на къща в с. Боровци, обл. 
Монтана – 5 стаи, плоча, 
вътрешна тоалетна и ба-
ня, геран, барбекю, чешми, 
двор 275 кв. м – 12 500 лв.

0886/196621 – спешно 

Съобщение покана
Напомняме на всички желаещи 

да участват в поетичния сборник 
"Листопад на спомените - 

2018 г.", че до 20.7.т.г. трябва 
да приключи изпращането на 
стиховете (лирика или сатира) на госпожа 

Данка Стоянова по пощата или на електронен 
адрес: danistoianova@mail.bg

Благодарим ви.
Данка стоянова.

Фондация: "листопад на спомените", Варна

0887/561638 - прода-
ва 2 нови покривки за ъг-
лови легла - по 18 лв./бр., 
единичен полилей за спал-
ня - 17 лв., спален чувал - 15 
лв., употребявано вълнено 
одеяло - 10 лв., полилей топ-
ка - 32 лв.

0725/66476 - SOS! Пода-
рявам котета малки и голе-
ми

0888/245413 - продава 
единичен матрак - 38 лв., 2 
аплика х 24 лв./бр., тефло-
нова скара АЕГ нова - 80 лв.

0893/814246 – прода-
ва пет кошера пчели и цен-
трофуга

0877/380029 – сама же-
на търси да чисти къщи, 
апартаменти, грижи за въз-
растни хора, може  провин-
цията

0886/413930 – продава 
пунктшвайс без кабели – 250 
лв., чугунен скрап – машин-
ни части 3 тона, 0,90 лв./кг, 
миксер, казан 40 литра, ре-
ле за време трифазен – 1000 
лв.; двуколесен трактор „Ур-
сус”, пълен комплект, при-
качен инвентар и ремарке 
с товароподемност 0,4 т – 
1500 лв.; банциголента, две 
рула по 100 метра – 2,10 
лв./линеен метър, едно ру-
ло 100 м по 30,2 мм – 1,80 лв.

На 8 юли 2018 г.
се навършва

1 гОДиНа
от смъртта на брат ми

крЪСТЮ георгИев 
СИвков (СпарТак)

от Пловдив
С огромна болка, обич и 
признателност свеждам 
глава пред светлата ти 

памет и ти благодаря за всичко, което напра-
ви за мен и семейството ни!

Бъди благословен и почивай в мир!
сестра ти

търси малък апартамент в 
малък град за възрастни 
хора – на нисък етаж, не-
обзаведен

02/8665624 – дава под 
наем мазе за склад или дру-
го

0988/783323 – спешно 
продавам ремонтирана и 
преобразена гарсониера 
или заменям за боксони-
ера. Блокът също е прео-
бразен от покрива до ма-
зето, всичко е подновено. 
Отвън е саниран с 10 см 
стиропор, отвътре – с лам-
перия, и е реконструирана 
в двустаен. Към жилището 
има и гараж

0878/438599 – продава 
обзаведена вила, на 40 км 
от София, с ток, вода, двор 
800 кв. м, 30 дървета, ба-
сейн, панорама. Въздухът 
е кристален.

0887/337684 - наемам 
дългосрочно срещу при-
емлив наем и добро стопа-
нисване селска къща с ба-
ня и тоалетна, лятна кухня 
или солидна стопанска по-
стройка - в цялата страна, 
без областите Кърджали и 
Смолян. С предимство са 
Габровска, Търновска, Ста-
розагорска, Пловдивска и 
Сливенска област

0898/824436 - къща 
двуетажна с двор 2500 кв. 
м в Средня, Шуменско, с 
ябълкова градина

0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 , 
0886/010504 - продава в 
с. Ведрина, Добричко, об-
заведена къща с 2 гаража, 
затворена, луксозна бе-
седка, огради, 3 дка двор 
с овощна градина

0894/637021 – прода-
ваме къща, кухня, селско-
стопански сгради с двор, 
5 дка овощна градина. Из-
годно!

0896/722938 – прода-
ва/заменя за малък апар-
тамент в София имот 880 
кв. м близо до водите на 
язовир „Искър”. Двустай-
на дървена къща 18 кв. м, 
много строителен матери-
ал. Облагороден, електри-
фикация, инфраструктура 
много добра. Отлична па-
норама, тишина, чист въз-
дух, на 40 км от София – за 
лов на водоплаващ дивеч, 
зайци, сърни, диви прасе-
та, за риболов, подводен 
риболов, ветроходство.

0894794406 – прода-
ва къща със стопански по-
стройки с двор 740 кв. м, 
гъбарник, трифазен ток, 
водоснабдено, с. Тополи, 
Варненско

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 
Ряхово, Русенско, на р. Ду-
нав. Цена по договаряне!

По повод 105 години  
от смъртта на леся Украинка

От името на литературните клубове „ИВЕЛ” и 
„ЛЕСЯ УКРАИНКА” във Владая и литературните 
клубове „Гео Милев” и „Вяра, Надежда, Любов” 
в столицата каним всички наши сродни клубове 
от София и прилежащите й предградия и окол-
ности на 14 юли, събота, от 11 ч., да се съберем 
пред паметната плоча на поетесата Леся Украин-
ка, живяла и лекувала се в село Владая, която се 
намира близо до центъра на селото.

До Владая се стига с трамвай № 11 до Княже-
во и оттам с автобус № 59.

Среща – 10-10,30 ч. на централната спирка 
пред кметството. Трета поред след влизането 
във Владая.
иван ПаВлОВ, медийна комисия към Цс на сП-2004

На 1 юли  
на 72-годишна възраст

 внезапно почина 
 историкът,  

общественикът 
 и политикът

проф. БожИдар 
дИмИТров

Роден е на 3 декември 
1945 г. в Созопол в семей-
ство на бежанци от Източна Тракия.

Завършва история и археология в Софийския 
университет. Дългогодишен директор на Наци-
оналния исторически музей, автор на десетки 
книги, посветени на българската история. За-
вършва история и археология в Софийския уни-
верситет, има докторат по история.  Димитров 
е активен политически деец на БСП, а впослед-
ствие на ГЕРБ.  През март т.г. основа движение 
„Кан Кубрат“. Ще го запомним с редица архео-
логически открития.

Поклон пред паметта му!
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лунна диета
6 юли 2018 - 10:51:56 ч. - последна четвърт
за да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диета-

та от този час и да продължите на сокове и течности 
до същия час на следващия ден.

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!

Èçäàòåëñêà êúùà 

“ДАФ”
ãëàâåí ðåäàêòîð

Петьо даФинкичев

зам. главен редактор
Êðèñòèíà äîáðåâà

äåæóðåí ðå äàêòîð 

Цветан илиеВ

коректор 
надка анГелова

ðå äàê öè î ííà êîëåãèÿ: 
Маргарита лозанова (отг. ред.), 

Наталия генадиева, Невена 
Николова, соня Вълкова, Уляна 
Петкова, Христо Цеков,  Цветан 
илиев, иво ангелов (сътрудник)

àä ðåñ íà ðå äàê öè ÿ òà:
Ñîôèÿ 1421, êâ. “Ëî çå íåö”,

óë. “Êðè âî ëàê” 48,
âõ. â, ïàð òå ðà

Òå ë.: 02/865-90-41 - öåíòðàëà, 
02/865-21-93 - ãë. ðåäàêòîð 

pensioneribg@abv.bg
www.pensioneri-bg.com

Çà êî ðåñ ïîí äåí öèÿ:
Ñî ôèÿ 1000, ï.ê. 870

ðåêëàìà
ìîá. òåë. 088870-30-43

Безплатни  
юридически консултации  

само за абонати.
Ïðèåìíî âðåìå  

ïîíåäåëíèê è âòîðíèê 
îò 13 äî 15 ÷àñà

Материалите не се хоноруват, 
рецензират и връщат. Всеки 
автор и рекламодател носи 

лична отговорност за своите 
публикации. Ползват се и 

текстове от интернет. 

Êàòàëîæåí íîìåð 552

ISSN 1311 - 2082

ИЗДАтеЛ: ПетьО ДАФИНкИчеВ

áúëãàðñêè

вРемето

Д-р иван сТОяНОВ
магнитни бури - 6, 7.VII. 

4 юли, 21 лУНеН ДеН, 
НаМаляВаЩа лУНа,  

лУНа В риБи 
Желателно да обърнете внима-

ние на себе си и да не подлагате ор-
ганизма си на изпитания – най-ве-
че не злоупотребявайте с алкохола 
и тежка храна.

5 юли, 22 лУНеН ДеН, 
НаМаляВаЩа лУНа,  

лУНа В ОВеН 
Няма да имате проблеми в об-

щуването, с близките си ще бъде-
те в разбирателство. Негативните 
тенденции ще бъдат слаби, но ще 
има известен период, когато ще се 
усилят. Ако подхождате спокойно и 
конструктивно, ще решите без уси-
лия проблемите си. 

6 юли, 23 лУНеН ДеН, 
ПОслеДНа ЧеТВърТ,  

лУНа В ОВеН 
При онези от вас, които имат по-

вишена метеочувствителност, може 
да се появят здравословни пробле-
ми. Трябва да се отдадат на почивка 
и да не си слагат на сърце пробле-
мите на ежедневието.

7 юли, 24 лУНеН ДеН, 
ПОслеДНа ЧеТВърТ,  

лУНа В ТелеЦ. 
Съвземете се и сложете нерви-

те си в ред, за да не и си докара-
те неприятности в деловата сфера. 
Здравето ви ще е добро, ако се ус-
покоите.

8 юли, 25 лУНеН ДеН, 
ПОслеДНа ЧеТВърТ,  

лУНа В ТелеЦ 
Ще имате известни затруднения 

в общуването с децата, но вашите 
усилия непременно ще бъдат въз-
наградени. Що се отнася до здра-
вето ви, за да не си навлечете не-
приятности, обърнете внимание на 
стари болежки.

9 юли, 26 лУНеН ДеН, 
ПОслеДНа ЧеТВърТ,  

лУНа В БлизНаЦи 
Очаквайте важно известие – мо-

же би не съвсем приятно, но което 
определено ще изисква вашето вни-
мание. Не се доверявайте обаче на 
първото впечатление, а задълбоче-
но разсъдете какво да направите.

10 юли, 27 лУНеН ДеН, 
ПОслеДНа ЧеТВърТ,  

лУНа В БлизНаЦи 
Финансовата ситуация при вас 

обаче ще бъде стабилна. Не е жела-
телно да правите крупни покупки, 
без да ги обсъдите с членовете на 
семейството, за да не предизвика-
те след време дрязги и конфликти. 

ЛУНеН 
КАЛеНДАр

заПознайте се

Вашият хороСкоП (4.vII.- 10.vII.2018 г.)
в сряда се очаква краткотраен дъжд и темпе-

ратури, които са по-скоро пролетни, отколкото 
летни – 16-26 градуса. в четвъртък ще има разкъ-
сана облачност, а температурите ще останат без 
промяна. в петък времето също ще остане без осо-
бена промяна в атмосферните условия, както и в 
температурите. в събота и неделя обаче отново 
се очаква влошаване – ще има съществени валежи 
и спадане на температурите, като в неделя те ще 
са между 17 и 20 градуса, твърде ниски за сезона. в 
понеделник слънцето отново ще се усмихне, макар 
и през облаци, а температурите ще тръгнат на-
горе. Ще бъде ветровито, което ще създава усеща-
не за по-ниски стойности на температурите. във 
вторник отново на места ще превали, но темпера-
турите ще тръгнат с градус-два нагоре.

възможно е да зачестят оплакванията от лес-
на уморяемост, сърцебиене и световъртеж, дължа-
щи се на ниско кръвно налягане. съществено място 
в профилактиката и лечението на ниското кръвно 
заема ежедневното изпиване поне на 1,5-2 л течно-
сти. особено полезни са черният и зеленият чай, 
запарката от листа от розмарин и леко подсоле-
ният айран. много от хората с по-лабилна нервна 
система могат да имат проблеми с нервите и съня.

ДЖеСиКА

ОВеН - С настъпване-
то на новата седмица се 
възползвайте с пълна си-

ла от нарасналите си възможности 
от материален характер. Не губе-
те излишно време в детайли, а се 
опитайте да решите текущите въ-
проси. 

ТелеЦ - Не отлагайте 
провеждането на някои 
разговори, които биха 

ви дали яснота по засягащите ви 
въпроси. До средата на седмица-
та се освободете от мнителността, 
която сте склонни да проявявате.

БлизНаЦи - Проверя-
вайте по няколко пъти 
инициативите, с които 

се залавяте, без значение дали 
са от материален или личен ха-
рактер. Внесете повече спокой-
ствие в душата си.

рак -  За да можете да 
се насладите на пълно-

ценен отдих, се освободете се от 
някои ограничения, налагани от 
обстоятелствата. Погрижете се за 
здравето си и не отлагайте прегле-
да при вашия лекар.

лъВ - Ще отчитате се-
риозен успех във всяка 
своя инициатива, осо-

бено ако се доверите на инту-
ицията и отличния си усет. Та-
лантът ви да се аргументира-
те ще спечели симпатиите и на 
най-големите скептици. 

ДеВа - Около средата на 
периода неочаквано ще 
ви се наложи да се за-

нимавате с купища документа-
ции и непредвидени админи-
стративни въпроси. Ще ви по-
могне отличната организация.

ВезНи - В края на раз-
глежданата седмица се 
съсредоточете върху 

задълженията си от личен ха-
рактер. Дайте си пълноценен 
отдих от скучното и еднообраз-
но ежедневие. 

скОрПиОН - Насладе-
те на всяка минута, коя-
то можете да споделите 

с близките и интимната си по-
ловинка. Не поемайте рискове, 
които не сте обмислили внима-
телно. 

сТрелеЦ - През почив-
ните дни много от вас 
ще успеят да са близко 

до хората от семейството си, ко-
ето ще ви даде нов поглед вър-
ху истини, които не сте осъзна-
вали или не сте имали очи, за 
да видите. 

кОзирОг - Укрепете 
здравето си! Не позво-

лявайте никой и нищо да нару-
шава вътрешната ви хармония, 
особено ако сте решили да се от-
дадете на заслужен отдих. Много 
от вас ще пътуват. 

ВОДОлей - В началото 
на седмицата възмож-
ностите ви в личен план 

ще са добри, въпреки че ще ви 
се наложи да се справите с ня-
кои непредвидени затруднения 
от материален характер. 

риБи - Важното е да не 
отлагате изпълнението 

на спешните ангажименти. До 
средата на седмицата изяснете 
някои стари недоразумения с 
партньора и с децата  си. 

БиоПРогноза

ВАЖно

покана

02/4690408 – след 
18 ч. – самотен учител 
пенсионер от София 
търси себеподобна да-
ма за сериозна връзка 
от 65 до 75 г. Живеене 
по споразумение. Дър-
жавата, националност-
та и произходът са без 
значение. Да се обаж-
дат сериозни и подхо-
дящи дами!

1233 софия, п.к. 43 
– вдовица – хубава, не-
пълна, осигурена, тър-
си 74-76-годишен гос-
подин. Може да пише-
те само име и телефон, 

аз ще ви потърся.
0882/368952  – 

65/160/65 – интелекту-
алка търси себеподо-
бен, неангажиран – за 
приятелство, взаимо-
помощ и с дом, теле-
фон – Южна България, 
сериозен, отговорен

032/249675 – мъж 
на 88 г. търси жена на 
около 65 г., здрава, не-
пушачка, без ангажи-
менти – за гледане на 
мен и сина ми – на 61 
г., срещу унаследяване 
на апартамент и спес-
тявания

0879/174824 – мъж 
на 60 г. от хасковско 
село, не пуши и не пие, 
търси жена от 50 до 60 
г. за семейство, която 
да живее при него. Да е 
от Хасковския регион! 

068/639416 – 74 г., 
без ангажименти, с по-

На 5.6.2018 г. бе учреден „Нов съюз на пен-
сионерите“ (НсП) в  софия. 

За председател на новия съюз бе избран еди-
нодушно от присъстващите  Петър Петров. Съ-
гласно Закона  за юридическите лица  с несто-
панска цел (ЗЮЛНЦ) на учредителното събрание 
присъстваха 83 пенсионери от столицата и стра-
ната. Те приеха свой Устав, избраха Централен 
съвет от 29 членове, Изпълнително бюро и Кон-
тролна комисия.

На 6 юли 2018 г.
професор доктор по химия – ядрена химия, и

доктор на физическите науки – по ядрена физика,
бивш заместник-председател на ЦС на БАС

нИкола (нИколаЙ) пеТров коСев
навършва 90 гОДиНи

Роден на 6 юли 1928 г. в с. Русаля, общ. Великотър-
новска,  участва като партизанин в антифашистката 
борба, юнкер във Военното училище, студент по хи-
мия, аспирант през 1962 г.  в Московския държавен 
университет.

Отдава големи усилия на химическата наука и става научен деец от 
национален и световен мащаб. Автор е на над 30 научни публикации в 
наши и чужди списания и на две книги, посветени на научната му дей-
ност – „Тайната на горещите атоми”.

За дейността му в ядрените изследвания е награждаван с мно-
го високи награди – ордени и медали и орден „Кирил и Методий” 
I степен. Добър съпруг, грижовен баща и любим дядо.

Пожелаваме му много здраве, борбеност, участие в обществе-
ния живот и нови творчески изяви!

От семейството, другари и приятели

ЧЕСТИТ 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
на о. з. полковник 

георгИ ИлИев мавров
роден на 7.7.1928 г.  
в с. Стоб, Дупнишко,  

живеещ в Благоевград
От сърце ти желаем 

много здраве и 
 спокойни  старини!

с уважение от семейството, роднини, 
 близки другари и приятели

Заповядайте на поредното публично четене 
на беседата „МИР ВАМ” от Учителя Петър Дънов 
на 15 юли (неделя) от 10 часа в София, в сало-
на на Данъчната служба на община „Изгрев”, ул. 
„Чехов” № 16 (зад бившето кино „Изток” на сп. 
„Плиска”). Ще има изпълнение на музика и пес-
ни от Учителя.

Ще се раздава безплатно книжка с беседата. 
ВХОД  СВОБОДЕН

зитивен ум, търси мъ-
дър господин за сери-
озна връзка

0884/287962 - 61 
г./173 см/65 кг, добър 
и скромен мъж с от-
лична визия и здраве, 
работи, не пие алко-
хол и не пуши, очаква 
запознанство с добра 
и приятна жена, коя-
то да е като него с чув-
ство за хумор – от Ло-
вешка област, Северна 
България

0894/358377 – май-
стор готвач търси да-
ма за сериозна връз-
ка или брак. Заедно 
да работим през ля-
тото на морето, зима-
та – по зимните курор-
ти. Моля само сериоз-
ни обаждания и СМС!

0898/344893 – 68 
г./160 см./67 кг, до-
бра домакиня с добро 
сърце търси другар за 
спокойни старини, до 

72 г., от Пловдив и ре-
гиона

0896/783992 – 
71/155/75 – вдови-
ца пенсионерка тър-
си другар за старини. 
Предпочита да е от Ру-
сенска и Разградска 
област, може и от Ве-
ликотърновска

02/4690408 – само-
тен учител пенсионер от 
София, с възможности 
да подсигури спокоен 
и смислен живот на се-
беподобна дама от 65 до 
75 г., 163-170 см. Самос-
тоятелността е главно и 
важно условие. Държа-
вата, националността и 
др. са без значение. Вла-
деенето на съвременни 
технологии са за пред-
почитане и уважение. 
Да се обаждат сериоз-
ни и подходящи дами!

0879/578077 – 63 

г./164 см/75 кг, тър-
си жена, за която да 
се грижи – до 87 г., по 
възможност от град, 
да живее при нея с цел 
съжителство и разби-
рателство

0885/986100 – 
78/175/78, вдовец, не 
пуши, почти не пие, 
с пенсия 300 лв., ня-
ма кола, без домашни 
любимци, домошар, 
неконфликтен, инте-
лектуалец, търси дама 
60-80 г./160-180 см/60-
80 кг, възможна корес-
понденция, живеене, 
може и при нея - зи-
мата в столицата, ля-
тото на село

0879/578077 – 63 
г./163 см/76 кг, търси 
жена за съпруга – до 
60 г.
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“ з е л е Н 
Чай капсу-
ли х 60” е не-
заменим по-
мощник за 
предпазва-
не от  преж-
девременно 
стареене на 
всички тъ-
кани и орга-
ни. Стимули-
ра системата за детокси-
кация на черния дроб и 
намалява риска от зло-
качествени заболявания 
на белите дробове, гър-
дата, стомаха, дебелото 
черво, простатата и пан-
креаса. Свежда до мини-
мум вредните влияния 
от радиацията. Помага 
за редуциране на тегло-
то, като ускорява изгаря-
нето на мазнините. Про-
чиства кръвта от холесте-
рол и други наслоявания 
по стените на кръвонос-
ните съдове. Допринася 
за намаляване на риска 
от остеопороза, атерос-
клероза, високо кръвно 
налягане и сърдечни за-
болявания. Стимулира 
отделителната система, 
функциите на бъбреците 
и пикочния мехур. Благо-
приятства развитието на 
полезните чревни бакте-
рии и спомага за редов-
ното изпразване на дебе-
лото черво.

„еНзиМ кОМПлекс 
капсули х 30“ е ефектив-
на хранителна 
добавка - бо-
гата комбина-
ция от деветте 
най-важни хра-
носмилателни 
ензими - алфа-
амилаза, пан-
креатин, бро-
мелаин, трип-
син, целулаза, 
химотрипсин, 
липаза, папаин, протеаза 
А, биофлавоноиди и ру-
тин. Широкият спектър 
от съставки премахва не-
достига на ензими, кой-
то най-често се характе-
ризира с нарушено хра-
носмилане, болки в сто-
маха, газове и др. Под-
помага пълното смилане 
на храната от растителен 
и животински произход, 
особено след като е пре-
търпяла топлинна обра-
ботка и нормално съдър-

подареТе СИ здраве 
С прИроднИТе продукТИ 

на ESPARA GmbH, авСТрИя

Продуктите се разпространяват  
в аптечната мрежа. 

за информация се обърнете към 
вносителя: “фаРмаБион ПлЮс” 

еоод, тел. 02/9532601, 
www.pharmabion-plus.dir.bg                                  

жащите се в нея ен-
зими са разрушени. 
Подкрепя  функции-
те на жлъчката, чер-
ния дроб, панкреаса 
и дебелото черво, 
стабилизира обмя-
ната на веществата в 
организма. Рутинът 
укрепва капилярни-
те стени и регулира 
пропускливостта им.                                                                                                       

„аЦиДОФилУс кап-
сули х 60“ съдържа про-
б и о -
тични 
к у л -
т у р и 
L a c t o 
b a c i 
l l u s 
a c i d o 
philus, 
c a s e i , 
rhmno 
s u s , 
lact is , 
Bifido bacterium bifidum, 
breve, longum и Strepto 
coccus thermophilus и ину-
лин. Пробиотици са “до-
брите” бактерии, които се 
грижат за екологията на 
червата и не допускат раз-
витието на болестотвор-
ни микроорганизми. По-
добряват храносмилане-
то и усвояването на бел-
тъците и мазнините, как-
то и задържането на ми-
нерали като фосфор, кал-
ций и желязо. Премахват 
запека и така подпома-
гат изчистването на чер-

вата и възстановя-
ването на черния 
дроб. Участват в 
разграждането на 
канцерогенни ве-
щества, намаляват 
нивото на лошия 
холестерол, про-
извеждат хормони 
и витамините В и К. 
Приемът им е не-
обходим след упо-

треба на антибиотик до 
възстановяване на чрев-
ната микрофлора. Инули-
нът изгражда благопри-
ятна хранителна среда за 
пробиотичните бактерии.  

„зДраВ сТОМаХ кап-
сули х 60“ е ефективна 
натурална формула с бил-
кови екстракти от лайка, 
ж ъ л -
та тин-
т я в а , 
джин-
д ж и -
ф и л , 
м а т о -
ч и н а 
и слез, 
к о я т о 

в л и -
яе положително на це-
лия стомашно-чревен 
тракт. Лайката прите-
жава спазмолитично, 
противовъзпалително, 
обезболяващо и ус-
покояващо действие. 
Препоръчва се при ки-
селини в стомаха, сто-
машни и чревни спа-
зми, гастрит, диспеп-
сия, чревни колики, за-

пек или диария. Жълтата 
тинтява тонизира цялата 
храносмилателна систе-
ма - засилва отделяне-
то на слюнка, стомашен 
сок, жлъчка и други хра-
носмилателни сокове и 
подобрява храносмила-
нето. Активизира произ-
водството на бели кръв-
ни клетки, с което подо-
брява имунната защи-
та на организма. Джин-
джифилът действа газо-
гонно, стимулира храно-
смилането и подобрява 
перисталтиката на чер-
вата. Освен това, успо-
коява лигавицата на сто-
маха и балансира секре-
цията на стомашни со-
кове. Маточината има 
спазмолитично, обезбо-
ляващо и антибактери-
ално действие. Основ-
ните й области на при-
ложение са: стомашни и 
чревни спазми, подуване 
на корема, както и нерв-
ни стомашно-чревни оп-
лаквания. Слезът се цени 
заради съдържанието на 
слузни вещества. Използ-
ва се при възпаление на 
лигавиците.

Πoлзитe зa здpaвeтo oт лeнeнoтo мacлo 
вĸлючвaт cпocoбнocттa мy дa пpeдпaзвa opгa-
низмa oт paĸ, пpeдoтвpaтявa пpeждeвpeмeннoтo 
cтapeeнe, зacилвa имyннaтa cиcтeмa.

Πoдoбpявa здpaвeтo нa cъpцeтo чpeз нaмaля-
вaнe нa xoлecтepoлa, peгyлиpa xpaнocмилaнeтo, 
нaмaлявa възпaлeниeтo и пoдaгpa, peгyлиpa 
xopмoнитe пpи жeни cлeд мeнoпayзaтa, пpeдoтвpa-
тявa paзлични cтoмaшнo-чpeвни зaбoлявaния и 
cъщo тaĸa oĸaзвa пoлoжитeлнo влияниe въpxy 
здpaвeтo нa oчитe.

Πoлзи oт лeнeнoтo мacлo
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Камъкът 
и змията

Хумор Хумор32


- как можахте да 

убиете този нещастен 
човек само за някакви 
си десет долара? 

- Е, господин съдия, 
десет оттук, десет от-
там и те се събират..


На плажа. Мъж се 

оплаква на някаква 
жена: 

- Вашият син ми за-
рови ризата в пясъ-
ка! 

- А, това не е мое-
то дете. Моето е ееей 
онова, което мие че-

реши в шапката ви...


- ало, обаждаме се 
от Перник. 

- Добре де, ама за-
що веднага заплаш-
вате?!?  


Две блондинки:
- Вчера правих стра-

хотен секс. И на два-
мата така ни хареса, че 
повторихме пак и пак. 

- И кой беше той? 
- О, това е тайна, коя-

то няма да кажа на ни-
кого, а още по-малко 
на жена му.

ВиЦотеКа Стари шлагери 
в нови одежди

- кажете, моля ви, 
къде са ви шили това 
палто?

- В Париж.
- А това далече ли е 

от Враца?
- 2259 километра.
- Гледай ти, колко за-

бутано, а как шият!


лети Змеят Горя-
нин и крещи: „Демо-
крация! Плурализъм! 
Прозрачност!” 

Видяла го Баба Яга и 
поклатила неодобри-
телно глава: 

- Горкият, пак е пре-
ял с депутати...

страницата подготви  Невена НикОлОВа

ПЕСЕН ЗА ВРЪЗКАТА

КРАЖБА
Петър  Багалев

Човек с вратовръзка, 
дори с папийонка – 
пак бръска и лъска, 
щом е пионка, 
че пред силния лакът, 
гръб или рамо 
слабите чакат 
покорно и нямо.

И независимо от пола 
той ще има да подсмърча, 
а избърсват му сопола, 
отгоре някой щом поръча.

Без връзка, без връзка 
човек ще се блъска 
за насъщния хляб.
Без връзка, без връзка
човек ще се блъска 
цял живот като сляп.
Без връзка, без връзка 
човекът е вързан и слаб.
А връзката може 
нагоре да дърпа, 
да влезе под кожа, 
да върже във кърпа, 
да развърже ръцете, 
да развърже езика...
 А развързва ги двете 
само вуйчо владика.

Връзката е златна примка.
Всичко може тя да впримчи.
Тя е шапка невидимка.
Тя е приказно килимче.

Без връзка, без връзка 
човек ще се блъска 
за насъщния хляб.
Без връзка, без връзка 
човек ще се блъска 
цял живот като сляп.
Без връзка, без връзка 
човекът е вързан и слаб.

красимир МашеВ

Като млад зет мно-
го обичах да ходя 
на ярмомелката в 

съседното село Върбо-
вка. Там често срещах 
дядо Антон Караджа-
та – изключително ко-
лоритна личност. Той 
беше дребно, хилаво 
и направо смешно чо-
вече. Чибучката не из-
лизаше от устата му, но 
така сладко лъжеше, че 
и самият Хитър Петър 
би му завидял. Според 
неговите приказки на-
времето бил такъв ле-
вент и хубавец, че ня-
колко моми се самоу-
били зарад него, щото 
не ги харесал. По си-
ла нямало кой с него 
да се мери, а смелост-
та му стигала до без-
разсъдство. Нямало ер-
генска свада или някоя 
беля без негово учас-
тие. Затова му прикачи-
ли гръмкото име Кара-
джата. По-късно се ока-
зало, че сам си го бил 
пришил.

Разбира се, не му вяр-
вах, защото колкото и 
да се стопява човек с го-
дините, гърдите му ня-
ма да станат като мал-

ка кутия „Арда”, а гла-
вата му да се деформи-
ра като недопоена кра-
тунка на селски плет. Но 
приказките му ме упоя-
ваха като приспивна пе-
сен малко дете.

И така една вечер 
повикали Караджата за 
кражба на мома – по-го-
лям майстор в тоя зана-
ят от него нямало в ця-
ло село и по-силни коне 
от неговите не се нами-
рали. Капарото му бро-
или начаса. Когато стиг-
нали до къщата на мома-
та обаче, се оказало, че 

вратата е здраво залос-
тена отвътре. Караджа-
та дал знак на мющери-
ите да мълчат. Покате-
рил се на покрива, спус-
нал се през комина, раз-
лостил вратата, грабнал 
момата барабар с юрга-
на и я метнал в каруца-
та. На края на селото ре-
шили да отвият момата 
- да не се задуши. И що 
да видят – нашият чо-
век вместо мома изне-
съл дърт циганин, който 
продължавал сладко да 
си хърка. Караджата по-
беснял. С ритник го раз-

будил и хванал дизги-
ните на конете, но хо-
рата го спрели и поис-
кали да им върне ка-
парото, щото работа-
та не била свършена. 
Тогава вместо капаро 
той им хвърлил една 
гора бой, натръшкал 
ги като житни снопи 
край „момата” и изчез-
нал в тъмнината.

А на следващата го-
дина го повикали за 
кражба на друга мома, 
но заплащането вече 
било двойно. Кражбата 
излязла сполучлива и 
така си върнал загубе-
ното име. На война дя-
до Антон не бил ходил, 
защото все го „забра-
вяли”. Иначе – твърде-
ше той – сега от ордени 
на гърдите му косъм не 
можеш да видиш. 

Тоя път на тръгване 
му оставих лимонаде-
но шише ракийка, че 
ако му я бях дал пред-
варително, можеше да 
изкара, че и Мата Хари 
е крал.

инж. Минко 
йОрДаНОВ, 
с. Бяла река  

Един уморен ту-
рист си разчисти път 
сред купища от хар-
тии и консервени ку-
тии, за да седне вър-
ху грамаден камък. А 
под камъка се беше 
свила свирепа змия.

- Отмести се малко 
– помоли тя камъка, 
- да клъвна тоя на-
халник.

- Че какво ти пре-
ча? – отвърна камъ-
кът. – Клъвни го, ако 
искаш.

- Ако се премес-
тиш, ще ме освобо-
диш от празната кон-
сервена кутия, коя-
то ми е заклещила 
опашката, и ще го 
клъвна. Ако ли не, 

тогава клъвни го ти, 
нали така е в народ-
ната приказка?...

- Ама че нахални-
ца! – възмути се ка-
мъкът. – Нали, ако го 
клъвна, ще му стане 
студено и ще запали 
огън. Така ще ме об-
гори, че ще запри-
личам на черен мра-
мор…

Тъй камъкът и зми-
ята не можаха да се 
споразумеят кой да 
клъвне туриста. Но 
затова пък туристът 
клъвна гората. Край 
камъка остави сума 
ти фасове и още ед-
на голяма консерве-
на кутия...                                                                                                                     

атанас  желязОВ

- ти къде се мота толкова време долу с 200 лв. пенсия?

Аз съм страшна фенка 
на кравата Пенка!
Дето си поиска,
ходи си наблизко.
После пък обратно –
брей, невероятно!
В ЕС се подвизава,
всички разиграва!
И да видиш ти –
яко ги върти!
За нея говорят,
разпалено спорят,
приемат закони,
та ужас ги гони.
А пък баба Пена?
А! Не им е тема!
Нека си живурка
в старата къщурка,
с пенсията ниска
що може да иска!
Тъй сега е тука –
на кого му пука?

Уляна ПеТкОВа

Пак за Пенка

Подхванала тук глутница паленце бяло:
- Изглеждаш куче черно, нечестиво!
А то на таз шега през сълзи се изсмяло.
Тогава някой рекъл: „Бясно!”
Но нали е куче, взело
и им доказало най-ясно,
забивайки във глутницата 
зъбите си смело!

Митко БръзиЦОВ 

В самотна къщичка
без ток и парно да живея,
далеч от произвола
мечтая аз.


Да останем неразделни
беше първата за нас меч-
та.
Но несбъдната остана тя,
щом спечелихме властта.


Апаши, апаши –
има ги в цял свят и тук.
И „наши”, и „ваши” –
все същият скапан боклук.

Младен кОТиН

жейно жейнов


