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Фирма „маркетинг“ – бивша собственост на румя-
на Бъчварова, стартира предизборното облъчване на 
електората с поредно изследване на общественото 
мнение. отново ГерБ води пред БсП с около 2% - 30,6 
на 28,9 на сто. Парадоксално е, че одобрението за пра-
вителството е 27%, а на парламента – 18%. но сим-
патиите към основния фактор за работата на две-
те институции растат. Борисов сякаш не е виновник 
за слабостите в кабинета, за апартаментните и вся-
какви други далавери на видни представители от об-
кръжението му, за лобисткото законодателство на 
мнозинството. 

до местните избори все ще е така. Периодично ще 
ни облъчват известни със симпатиите към управници-
те социолози, зависещи от златния телец. опозиция-
та няма пари да плаща за верни анкети. Понеже бълга-
ринът е свикнал да върви след победителите, доста са 
онези,  които ще повярват на прогнозите и ще предпо-
четат кметът им да е от силните на деня, пък ако ще 
и да е корумпирано некадърен. така се затваря пороч-
ният кръг на бутафорните ремонти на улици и общин-
ски сгради, на прескъпото саниране и откровените зло-
употреби. регионите ще продължат да се обезлюдяват 
заради потискащото чувство за несправедливост от 
овладяната местна администрация на партиен при-
знак с кадри без необходимите качества.

каТаложЕн №552

до 15 юли във 
всички пощенски станции

1 месец 2,40 лв.
2 месеца 4,80 лв.
5 месеца 12 лв.

абонирайте се

цените остават 
непроменени

на стр. 6
на стр. 4

Позиция

Да си обичащ и обичан

ÎÁËÚ×ÂАНÅÒÎ

на стр. 5„П“

на стр. 22

безвремие

В началото на юни една учителка-легенда в Стара Загора 
навърши 100 години. И на тази възраст Павлина Ташкова има 
бистър ум и завидна памет. Все още е организирана, строга 
и точна, както я помнят колеги, ученици и близки. Работата 
си като учител започва на 9 септември 1944 г., след като то-
ку-що е завършила история в Софийския университет "Св. 
Климент Охридски". До 1949 г. учителската й практика ми-
нава в Девическата гимназия в Стара Загора. 

Централен проблем на пен-
сионната система е липсата на 
предвидимост. когато основите 
на сегашния модел бяха поло-
жени през 2000 г., имаше идея 
за това как ще се променят па-
раметрите в бъдещето, вклю-

чително беше заложено 
постепенно изравнява-
не на вноските за смет-
ка на работодателите и 
работещите, съотноше-
ние, което въпреки отла-
ганията така и не бе дос-
тигнато. 

Хиляди българи отпадат от 
системата на ТЕЛК заради но-
вите правила за издаване на 
решенията за инвалидност. 
Те са в сила от август мина-
лата година и много хора, по-
лучаващи досега пенсия, ве-
че няма да могат да я вземат 

заради новата методика на 
изчисление на процента не-
трудоспособност. Така хора, 
които са здрави пред ТЕЛК, 
реално остават „зад борда” 
– и в социален, и в икономи-
чески план.

Хиляди остават
 без ТЕЛК 

„Жените са машини 
за страдание“, казва 
Пабло Пикасо на лю-
бовницата си Франсоаз

Жило през 1943 г. 
В действителност, ко-
гато двамата се впус-
кат в своята деветго-

Пабло Пикасо 
- демонът, 

унищожил 7 жени

Ïðåïîäàâàéòå ñ  ëþáîâ 

дишна афера, 61-годишният худож-
ник предупреждава 21-годишната 
студентка: „За мен има само два 
вида жени - богини и изтривалки.“

срещу нераВенстВото 
и бедността

Няколко законопроекта, свърза-
ни с борбата срещу неравенството 
и бедността, ще внесе в парламента 
групата на "Коалиция за България". 
„Време е за сериозен разговор за 
приоритети. За нас това са политики-
те срещу демографската катастрофа, 
за повишаване на доходите и срещу 
неравенствата.” на стр. 3

100-годишната учителка 
Павлина таШкоВа: 

на стр. 3

Политиците и пенсионната система

Няма съмнение, че основната цел на властниците е да 
държат преобладаващата част от населението в бедност. 
Да има над 2 млн. бедстващи пенсионери и още милион на-
шенци, едва свързващи двата края, да се обявяват постоян-
но милиардни излишъци и да не се прави необходимото за 
подобряване условията за живот на обикновените хора, е 
безочие. Странното е, че въпреки хвалбите за добри постъ-
пления в хазната, за да се купят с предварително плащане 
натрапените американски изтребители, които ще бъдат про-
изведени след 4 години, се тегли заем от 400 млн. 

размисли на ГлаВния редактор

- въпреки огромната нато-
вареност намерихте време и 
за читателите на в-к „Пенси-
онери”. Благодарни сме ви!

- Благодаря за поканата, 

Гостува актьорът 
Филип аВрамоВ

за мен е удоволст-
вие! Последната 
премиера, която 
изкарах, е с Теди 
Москов – поста-
новката „Аз оби-
чам, ти обичаш, 
той обича”  в Ма-
лък градски теа-
тър зад канала. 

изплащането 
на пенсиите с 
увеличението 
ще започне на 
8 юли (поне-
делник) и ще 
приключи на 
22 юли (поне-
делник). 

ÂÀÆÍÎ!

на стр. 2

на стр. 2
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Кога ще отписват колите служебно

Възрастните американци с финансови проблеми

Политиците и
 пенсионната 

система

От стр. 1
От ТЕЛК казват, че според но-

вата наредба, ако не присъстват 
поне 50% по една от всичките 2-3 
болести, оставаш без пенсия. 

Здравният министър коменти-
ра  ситуацията с ТЕЛК. „Нашите 
данни показват, че около 8% от 
хората са ощетени, но дори и един 

човек да е ощетен, ние сме длъж-
ни да реагираме. В момента на 
сайта на Министерството на здра-
веопазването е качен нов проект 
на наредбата, която засяга хора-
та с увреждания. Там предвижда-
ме основното заболяване, което 
досега беше 80% и повече увреж-
дания, да бъде намалено на 50% и 

повече, като към основното забо-
ляване се прибавят 20% от всич-
ки останали увреждания над 50%. 
Убедени сме, че по този начин хо-
рата няма да бъдат ощетени“, зая-
ви Ананиев. Той обясни, че в мо-
мента разработката на инфор-
мационната система на хората 
с ТЕлк е на финалната права.

Служебно ще става 
отписването на кола с 
настъпила „тотална ще-
та“. Облекчението за из-
страдалите от висене по 
гишетата е част от готве-
ните промени в Адми-
нистративно-процесу-
алния кодекс и още 142 
закона, които са публи-
кувани за обществено 
обсъждане.

С промени в Коде-
кса за застраховането 
отпада разнасянето на 
бележки между застра-
хователи и институции. 
Те ще стигат до компе-
тентните регистраци-
онни органи на Минис-
терството на вътреш-
ните работи, след кое-
то служебно ще се пре-
кратява регистрацията 
на превозното средство 
и незабавно ще уведо-
мяват обратно застра-
хователя.

Срокът, за който из-
даденият акт за наруше-
ние заменя контролния 
талон, ще бъде увели-
чен на шест месеца, ка-
то е приравнен с мак-
сималния срок, в който 
следва да се издаде на-
казателно постановле-
ние по закона.

Отпада нуждата от 
презаверка на акта на 
всеки месец, ако още 
не е издадено наказа-
телно постановление. 
По отношение на да-
нъка върху превозните 
средства за намалява-
не на административна-
та тежест се предвижда 
прекратяването на ре-
гистрация на превозно 
средство да се установя-
ва служебно от служите-
лите на общинската ад-
министрация въз осно-
ва на данни от регистъ-

ра на пътните превозни 
средства, поддържан от 
вътрешното министер-
ство.

Отпада и задължени-
ето да се подава декла-
рация пред данъчните 
при придобиване на ав-

томобил по наследство. 
При бракуване на мо-
торно превозно сред-
ство и снемането му от 
регистрация също ня-
ма да се подава декла-
рация. До момента те-
зи административни об-
лекчения важаха един-
ствено при закупуване-
то на кола.

Както държавни-
те власти, така и дру-
гите задължени да из-
искват информация за 
чисто данъчно досие - 
нотариуси и банки, ще 

си я набавят служебно 
от финансовото минис-
терство. Това важи как-
то за задължения към 
НАП, така и за местни 
данъци и такси, напри-
мер при прехвърляне 
на жилище.

При наследяване на 
имот хората вече ня-
ма да са длъжни да по-
дават декларация в да-
нъчното. От началото на 
2019 г. и купувачите на 
имоти бяха освободени 
от подаване на декла-
рация пред данъчни-
те. За всяко прехвърля-
не на имот - възмездно 
или безвъзмездно, вече 
Агенцията по вписвани-
ята служебно ще пода-
ва информация към да-
нъчните.

***
Собствениците на ку-

чета пък ще са освобо-
дени от задължението 
да ги декларират пред 
общината в 3-месечен 
срок от придобиването 
им. За целта обаче жи-
вотното ще трябва да 
има издаден ветерина-
рен паспорт с нанесе-
ни в него ваксинации и 
обезпаразитяване.

Всеки месец ветери-
нарите докладват за но-
ворегистрираните при 
тях животни в общин-
ските дирекции по без-
опасност на храните и 
няма нужда стопаните 
да подават декларации 
пред местните власти.

Хиляди остават без ТЕЛК

Преобладаващата 
част от американците 
посочват, че все още не 
са готови финансово да 
излязат в пенсия. Спо-
ред 44% от граждани-
те на страната техните 
пенсионни спестявания 
не са в добро състояние 
спрямо 36%, които каз-
ват, че нямат проблем. 
Това показват данни от 
шестото годишно про-
учване на икономика-
та на домакинствата на 
Борда на Федералния 
резерв.

Останалата част от 
гражданите казват, че 
все още не са сигурни 
за плановете си.

Макар че една трета 
от допитаните гражда-
ни извън пенсия посоч-
ват, че спестяванията 
им са каквито искат, то 
една четвърт от хората 
изобщо нямат спестява-
ния или пенсия.

Липсата на заделени 
средства логично е по-
отчетлива сред по-мла-

дите и постепенно из-
чезва с възрастта. Въ-
преки това все пак 13% 
от хората на възраст над 
60 години нямат никак-
ви спестявания. Дори 
и сред тези, които раз-
полагат с някакви сред-
ства, често се среща 
липса на финансови по-
знания, като част от хо-
рата се чувстват неудоб-
но да взимат финансови 
решения.

На този фон близо 
25% от пенсионерите 
са били принудени да 
се пенсионират зара-
ди липса на работа, ка-
то все по-голям процент 
от допитаните посочват 
и влошеното си здраве 
като причина. Близо че-
тирима от всеки десет 
американци имат до-
пълнителни спестява-
ния извън пенсионна-
та си сметка. Над 30% 
от гражданите финан-
сират различни видове 
индивидуална пенсион-
на сметка, а малко над 

20% от тях имат план за 
определена от работо-
дател пенсия. На дохо-
ди от недвижимо иму-
щество ще разчитат 14% 
от бъдещите пенсионе-
ри, а един от всеки 14 
души се надява на сред-
ства от собственост вър-
ху бизнес.

В същото време нали-
це е една тенденция, ко-
ято помрачава очаква-
нията за комфортни ста-
рини, а именно това, че 
шестима от всеки десет 
души със самоуправля-
вани пенсионни сметки, 
на които им предстои 

пенсия в даден момент, 
имат малко или никакво 
спокойствие при упра-
влението на своите ин-
вестиции.

Близо половината от 
пенсионерите в САЩ 
през 2018 г. са се отте-
глили от активна рабо-
та, преди да навършат 
62-годишна възраст. В 
същото време една чет-
върт са се пенсионира-
ли между 62- и 64-го-
дишна възраст.

Настоящата възраст 
в САЩ за пенсиониране 
за хората, родени след 
1960 г., е 67 години.

От стр. 1
Отстъпление имаше 

и по отношение на уве-
личаването на вноската 
във втория стълб. Нещо 
повече, с аргументи, ко-
ито и до днес будят по-
чуда, МФ наложи въз-
можност за прехвър-
ляне на вноски от УПФ 
към ДОО.

Моделът от 2000 г. 

едва ли е бил безспо-
рен. Напротив, той но-
сеше  първородния 
грях с избора на три 
най-добри години. Към 
това се добавиха и про-
блемите с преизчисля-
ването, ранните пен-
сии и административ-
ното определяне на 
минимална и социална 
пенсия.

Въпреки това под-
ходът, заложен през 
2000 г., когато се прие 
КСО, имаше едно голя-
мо предимство. Той съ-
държаше визия за след-
ващите години. Такъв 
опит бе направен и с 
реформата от 2015 г., 
но, както се вижда, та-
зи реформа не издър-
жа и три години.

Ключовата състав-
ка на всяка пенсионна 
реформа е наличието 
на определена сигур-
ност за това какво ще 
се случи след няколко 
десетилетия. Затова до-
ри съм предлагала про-
мени, които засягат пен-
сионни права да се при-
емат с квалифицирано 
мнозинство – както про-
мените в конституция-

та. Мнозина биха въз-
разили, че това лишава 
системата от гъвкавост. 
Но пенсионната систе-
ма трябва да е консер-
вативна. Ако правила-
та са внимателно пре-
ценени, те не трябва да 
се променят често, ос-
вен при икономически 
шокове или шокове на 
пазара на труда. За те-

зи случаи следва да се 
предвидят автоматични 
корективни механизми 
– например модифици-
ране на швейцарското 
правило по чл. 100 в пе-
риоди на висока инфла-
ция. Също така е крайно 
време да се регламен-
тират условията (небла-
гоприятните сценарии), 
при които могат да се 
ползват средствата от 
Сребърния фонд.

Управляващите ня-
мат интерес да прие-
мат такива закони, ори-
ентирани към бъдеще-
то. За тях е много по-
ефектно да трупат по-
литически актив с ад 
хок предложения за ак-
туализиране на пенси-
ите и други корекции, 
вместо да се опитат да 
предвидят всички сце-
нарии и да оставят НОИ 
да прилага една дълго-
срочна програма.

Но ако политиците 
отстъпват от обещани-
ята си всеки път, кога-
то дойде време те да се 
реализират, никоя пен-
сионна реформа няма 
да бъде успешна.    

 иванина МанчЕва

Националният осигурителен институт обявява, 
че размерът на средния осигурителен доход за 
страната за март 2019 г. е 976,24 лв. Средномесеч-
ният осигурителен доход за страната за периода 
от 1.4.2018 г. до 31.3.2019 г. е 912,69 лв.

Определеният средномесечен осигурителен 
доход за страната за посочения период служи 
при изчисляване размерите на новоотпуснатите 
пенсии през април 2019 г. съгласно чл. 70, ал. 2 от 
Кодекса за социално осигуряване.

Средният осигурителен доход 
за страната за март
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Онкоболните  
се увеличават
Почти три пъти по-

вече българи са с ре-
гистрирано злокачест-
вено заболяване през 
2017 г. в сравнение с 
броя на онкоболните 
през 1980 година. То-
ва сочат данните на На-
ционалния център по 
обществено здраве и 
анализи.

Преди 39 години 
броят на онкоболните 
българи е бил 113 336, 
а през 2017 г. те вече са 
292 721 души. 

Цената  
на петрола

Цената на петрола 
от този сорт, който е 
референтен за Европа, 
преминава под прага 
от 60 долара за барел 
за първи път от 29 яну-
ари 2019 година.

Приватизация

Държавните пред-
приятия от забрани-
телния списък няма да 
се приватизират и ще 
се запази досегашният 
ред, по който могат да 
се раздържавяват. За 
това са се договори-
ли представителите на 
КНСБ и КТ "Подкрепа" 
на среща в Министер-
ство на икономиката.

Застрояване 
на Борисовата 

градина

Най-големият град-
ски парк у нас - Бори-
совата градина в Со-
фия, е изправена пред 
опасност да бъде за-
строена. Притеснени-
ята са, че в проекта на 
архитект Атанас Кова-
чев се предвижда се-
риозно строителство, 
алармират общински 
съветници.

всички извън нас 
имат едно морално 
престъпление – всички в 
един или друг момент са 
се крили под мускула на 
Бойко Борисов. в край-
на сметка той ги изсму-
ка и ги остави навън не-
потребни и жалки.

александър сиМов

Пренаселени домове
Значението на жи-

лищния сектор е огро-
мно като фактор за ико-
номическото развитие и 
обновлението на насе-
лените места. Приори-
тет в работата на Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството е разработ-
ването на стратегически 
нормативни документи 
за стимулиране разви-
тието на сектора.

Това е казал замест-
ник-министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Ва-
лентин Йовев.

Заместник-министъ-
рът е съобщил, че спо-
ред статистиката в Бъл-
гария има средно 550 
жилища на 1000 човека, 
като жилищата са мно-
го повече отколкото до-

макинствата. Над 97 на 
сто от собствеността е 
частна. Броят на необи-
таемите жилища обаче 
расте, като те са 
над 31 на сто от 
всички жилища в 
страната. Около 
40 на сто от до-
макинствата жи-
веят в пренасе-
лени домове.

"Затова е необ-
ходимо формира-
нето на нова по-
литика за осигу-
ряване на дос-
тъпни жилища на всич-
ки слоеве от населени-
ето и разработването 
на мерки за създаване 
на нов социален жили-
щен фонд, който ще до-
принесе и за справяне с 
демографската криза и 
бедността по региони",  

е казал  Валентин Йовев.
Ще се набележат 

мерки за подкрепа на 
общините за обновява-

не на социалните жи-
лища чрез публично-
частно партньорство с 
неправителствени или 
бизнес организации за 
поддържане на социал-
ния фонд или създаване 
на нов, защото налич-
ният не е достатъчен, е 

станало известно още 
от думите на заместник 
регионалния министър. 
Той е допълнил, че се 
предвижда и подобря-
ване на механизмите за 
по-ефективно управле-
ние на етажната соб-

с т в е -
ност и 
с ъ з д а -
ването 
на сти-
м у л и 
за по-
добря-
ване на 
е н е р -
г и й -
н а т а 
е ф е к -

тивност в жилищните 
сгради.

Наред с това през 
март МРРБ започна об-
ществен дебат и проце-
дура за промени в Зако-
на за управление на ет-
ажната собственост.

"Голяма част от апар-

таментите в страната са 
в сгради, които са на 
възраст над 30 години", 
е коментирал Йовев и е 
допълнил, че съществу-
ва остра нужда от ма-
сово обновяване на съ-
ществуващия жилищен 
фонд и повишаване на 
неговата използвае-
мост. Като стъпка в та-
зи насока той е очертал 
изпълнението на На-
ционалната програма 
за енергийна ефектив-
ност на правителство-
то, която е осигурила 2 
млрд. лв. за обновява-
не на жилища в цялата 
страна.

Той е информирал, че 
към момента обновени-
те и въведени в експло-
атация сгради са 1699. 
Общият брой на жи-
лищните здания, по ко-
ито ще бъдат изпълне-
ни мерки за енергийна 
ефективност по програ-
мата, е 2022.

Къде ползват най-много отпуска 

Важно!

Депозитите 
продължават да растат

49 дни право на отпуск за година. 
Толкова предоставя една малка ос-
тровна страна, разположена в Пер-
сийския залив, като така тя заема пър-
вото място по брой дни платен отпуск. 
Става дума за Бахрейн, чието населе-
ние от 1,4 млн. души има право на 30 
дни платен отпуск и 19 национални 
празника, на които също се почива 
за сметка на работодателя. Държава-
та изпреварва 196 страни в това от-
ношение.

30 дни задължителен платен отпуск 
има и в 30 други държави, сред кои-
то Франция, Испания, Австрия и Фин-
ландия, ОАЕ, Оман и Кувейт. В дъното 

на класацията са САЩ. Най-голямата 
световна икономика е сред 16-те дър-
жави, които не гарантират със закон 
нито един задължителен ден отпуск. 
Останалите държави са Шри Ланка, 
Индия, Филипините, Пакистан и други.

Все пак в Щатите три-четвърти от 
заетите имат право на платен отпуск 
- около 10 дни след една година рабо-
та в компанията и до 20 дни след 20 
години. Нискоквалифицираните слу-
жители обаче най-често нямат пра-
во да използват всичката си отпуска.

В България официалните почивни 
дни са 11, а минималният отпуск спо-
ред закона е 20 дни.

"Всяка година след 
2015 г. виждаме ръст в 
кредитирането и тър-
сенето на кредити. До-
макинствата са все по-
смели в решенията си 
да вземат кредит." То-
ва заяви кредитният 
консултант Тихомир 
Тошев.

"Имаме рекордно ни-
ска безработица, ръст 
на доходите. Това кара 
домакинствата да са по-
смели при тези пробле-
ми, които могат да ре-

шат с помощта на кре-
дитен ресурс, естестве-
но не за сметка на на-
рушаване на правила-
та на това финансира-
не и поемане на твър-
де много риск. Повече-
то домакинства спаз-
ват правилото - не по-
вече от 40% от доходи-
те им да отиват по пога-
сяване на кредити. Още 
по-здравословно е, ако 
това е до 30% от дохо-
дите. Винаги има хора, 
които надхвърлят въз-

можностите си, надце-
няват, не премислят до-
бре нещата и поемат 
повече дълг, отколко-
то могат да обслужват, 
и във времето започват 
да имат проблеми с то-
ва задлъжняване. В мо-
мента обаче повечето 
българи са доста раз-
умни, добре преценя-
ват възможностите си 
и теглят кредити, кои-
то ще могат да обслуж-
ват в следващите годи-
ни", коментира Тошев.

От стр. 1
Над 2 130 000 пенси-

онери ще получат уве-
личение с 5,7 на сто на 
пенсиите си от 1 юли. 
Увеличение със същия 
процент  ще има и при 
пенсиите, приравне-
ни на минималния раз-
мер за съответния вид 
пенсия, включително 
и за отпуснатите през 
2019 г. Така независимо 
от датата на отпускане-
то минималната пенсия 
за осигурителен стаж и 
възраст ще нарасне от 

207,60 на 219,43 лв., а 
социалната пенсия за 
старост ще се увеличи 
от 125,58 на 132,74 лв. 
Нови ще са и минимал-
ните размери на оста-
налите пенсии за трудо-
ва дейност, както и нес-
вързани с трудова дей-
ност, които се опреде-
лят в процент от посо-
чените минимални раз-
мери. 

Вследствие на пред-
виденото повишаване 
на максималния раз-
мер на получаваните 

От стр. 1
Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова. 

От левицата няколко пъти имаха предложения, 
свързани с преизчисляване на пенсиите, стиму-
лиране на младите семейства и намаляване на 

ДДС върху хляба и лекарствата. Проектите им бя-
ха отхвърлени или изобщо не стигат до разглеж-
дане в комисии. Сега социалистите отново пред-
ставят идеите си и се надяват да срещнат повече 
разбиране и желание за съвместна работа от де-
путатите от различните групи.

Нинова подчерта, че е много вероятно да я об-
винят в популизъм. „Вчера чух от бивш член на 
БКП - Бойко Борисов, че социалистите много оби-
чат да харчат чужди пари. Да му кажа, че и тези 
пари, които харчи през прозореца на джипа си, 
не са негови. Те са чужди, защото са на целия бъл-
гарски народ”, коментира лидерът на левицата.

„Да оставим лакърдиите на премиера и да сед-
нем с истински аргументи да намерим решението 
на проблемите с неравенствата, бедността и де-
мографията”, призова още веднъж Нинова.

„Тази седмица ПГ на „БСП за България“ започ-
ваме внасяне на няколко законопроекта. Не за 
пръв път, може би за трети, бихме искали с тях 
да решим част от проблемите по темите бедност 
и неравенства. Последната половин година ня-
колко пъти се увеличават цените на ток, парно, 
вода, инфлацията расте, а близо 2 млн. души жи-
веят под прага на бедността”, обясни председа-
телят на БСП.

„Първо, внасяме за пореден път предложение 
за намаляване на ДДС на мляко, месо, брашно и 
продукти от брашно на 5%. Данъчни облекчения 
за млади семейства с деца, които са работили по-
следните години, внасяли са си осигуровките. От-
ново внасяме искане за преизчисляване на всич-
ки пенсии”, каза още Нинова.

Лидерът на левицата подчерта, че това е евро-
пейска практика на политиците, които са загри-
жени за най-важното - жизнения стандарт на сво-
ите сънародници. „Призоваваме другите полити-
чески партии в парламента към разумен разговор 
с аргументи за истинска политика по най-болез-
нената тема в България – бедност, неравенства и 
демографска катастрофа”. 

срещу нераВенстВото  
и бедността

една или повече пен-
сии на 1200 лв. от 1 юли, 
около 43 000 пенсио-
нери, чиито изплаща-
ни размери на пенси-
ите в момента са огра-
ничени на 910 лв., ще 
започнат да получават 
техните действителни 
размери. 

Пенсиите на 26 000 
пенсионери ще продъл-
жат да са ограничени на 
новия по-висок "таван". 
В резултат на увеличе-
нието се очаква сред-
ният размер на пенсия-
та на един пенсионер у 
нас през 2019 г. да дос-
тигне 386,27 лв.
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От стр. 1
Дават се авансово 2,2 

млрд. левчета за осем 
бойни машини, вместо да 
придобием 10 „Грип“-ена 
с приблизително същите 
параметри за 1,5 млрд. 
Да не говорим за безум-
ните разходи за ремонти 
на ремонтите и мегапро-
екти в пътното строител-
ство. Явно борбата за

оЦеЛЯВане  
на бЪЛГарите

ни прави апатични и тър-
пими към безобразия-
та на управниците. Ма-
совите протести са ряд-
кост при невероятните 
скандали на самозабра-
вили се висши политици 
и администратори. Ко-
гато се чудиш откъде да 
намериш средства, за да 
си платиш тока и лекар-
ствата, ония там, горе, ви-
новните за незавидната 
ти съдба, постепенно за-
почват да не те интере-
суват…

Върховният манипу-
латор Б. Борисов добре 
играе играта си. Влетя в 
парламента и разпоре-
ди подчинената му гру-
па депутати спешно да 
предложи намаляване 
на партийната субсидия 
от 11 на 1 лв. Медиите 
подхванаха темата, маси-
те недолюбват политици-
те и имат основание. Те 
ни вкараха в демократич-
ния капан и богатеят, а 
ние мизерстваме. Нови-
ните се пълнят с мнения 
за и против. Депесарите 
се правят на интересни. 
Коалиционните партньо-
ри спорят помежду си. 
Левицата обявява кон-
султации, но никой не се 
отзовава. Твърди се, че 
ГЕРБ има 25 млн. на де-
позит в банки. Те веднага 
върнаха надвзетите бли-
зо 5  млн., с което доказа-
ха, че разполагат с дос-
татъчно средства – нали 
разпределят фондове-
те, държавните поръчки, 
благодарните бизнесме-
ни са колкото щеш…

На заден план в сума-
тохата около спора за 
партийните пари остана 
опитът на чехите да про-
дадат електроразпреде-
лителното си дружество. 
ЧЕЗ иска да напусне, за-
щото условията за биз-
нес, корупционната сре-
да и беззаконието не й 
допадат. Изискванията за 
инвестиции, поддръжка-
та на преносната мрежа 
също нараснаха. Прибли-
жават сроковете за под-
мяна на амортизирани-
те високоволтови линии, 
наследство от соца. По-
знатата на министърка-
та на енергетиката Гин-
ка от Пазарджик не успя 
да се класира. Тогава Б. 
Борисов заяви, че пра-
вителството ще си вър-
не контрола на това дру-
жество. Естествено, излъ-
га. Думите останаха като 
вятър в полето. Сега друг 
кандидат, финансово мо-
щен холдинг, почти е ус-
пял да придобие

ЛаКоМото ПарЧе
от електрификацията. 
Прекрасно е българи да 
управляват ресурсите ни. 
Възниква обаче въпро-
сът кой стои зад гърба 
им. Ще вземат 300 млн. за-
ем. Значи някой е гарант 
за платежоспособност-
та им. Съвсем случайно 
се оказа, че г-н Христов 
– управител на ръковод-
ния орган на застрахо-
вателното сдружение, се 
познавал с Цв. Цветанов 
още от студентството. А 
председателката на пар-
ламента Караянчева е би-
вш директор на техен за-
вод. Бре, да му се неви-
ди! Все така се случва, че 
крушата си има опашка. 
Май на самия Борисов му 
писна. Сянката на доско-
рошния първи съратник 
го дразни, иначе няма-
ше да реагира ядовито, 
че Цветанов не е в ГЕРБ 
и е нещо като Жан Виде-
нов за БСП или Местан – 
за ДПС. Може и изявлени-
ята по национална теле-
визия на собственика на 
апартамента с асансьор в 
хола, че е извършена не-

справедливост спрямо 
него и обмисля предло-
жението на малка партия 
да се влее в редиците й, 
да са прелели чашата на 
пожарникаря. Срамота е 
за успелия да се обога-
ти и придобие имоти за 
милиони лукав физкулту-
рник да говори подобни 
неща! Вместо да седи като 
мишка тихо в ъгъла и да 
чака резултатите от раз-
следването на Агенция-
та по приходите и про-
куратурата. Апропо, ан-
тикорупционната коми-
сия оневини участници-
те в „Апартаментгейт“, 
понеже нямало

КонФЛиКт  
на интереси

Ниц бе, мамбо, както 
казват хулиганчетата в 
Банкя. Да прокараш по-
правка в закон, даваща 
възможност на строи-
телна фирма да продъл-
жи да изгражда небос-
търгач въпреки проте-
стите на общественост-
та и изтеклите срокове 
на разрешителните и да 
получиш бонус от някол-
ко стотици хилядарки в 
квадратни метри луксоз-
на жилищна площ и това, 
видите ли, не било злоу-
потреба с влияние. Вярно 
е, че самият председател 
на създадения от Цвета-
нов орган за контрол по 
високите етажи се про-
чу с терасите, барбекюто 
и сауната, но чак пък та-
кова нахалство на нищо 
не прилича! Предизбор-
но се подадоха куп остав-
ки, месец след гласуване-
то започна опрощението. 

За капак шефът на 
строителния контрол на 
Столичната община Вла-
ди Калинов обяви, че „бе-
седката на Пламен Геор-

гиев не трябвало да се ру-
ши. Не е законна, няма съ-
ответните документи, но 
е допустима! Реакцията 
на кметицата да поиска 
обяснение бе светкавич-
на, както и оставката му. 
Което обаче не прогон-
ва съмненията, че в адми-
нистрацията са се навър-
зали като свински черва 
партийни кадри на власт-
та и си помагат. Безком-
промисни са към коко-
шарника на някой пенси-
онер от крайните кварта-
ли. Юнашки рушат къщи 
на цигани пред камери-
те. Но скриват греховете 
на своите. Батакът в сто-
личната управа, 15 годи-
ни владяна от ГЕРБ, е без-
спорен. Затова и Фандъ-
кова май се отказва да 
потрети мандата си. 

Болнава е обстанов-
ката в многострадалната 
родина. Накъдето и да се 
обърнеш, все нещо куца. 
В образованието напри-
мер се опитват да вкарат 
темата за 

КоМуниЗМа
да го заклеймят веднъж 
завинаги като престъпен 

строй. Десетокласниците 
може и да повярват на по-
добни идиотщини, нямат 
ли си дядо и баба вкъщи, 
разказващи за предим-
ствата на социализма. 
Да критикуваш идеоло-
гия, която никога не е би-
ла практика, е върховна 
глупост. Изчакваше се 30 
години, за да умрат оне-
зи, които прокараха хи-
ляди километри шосета и 
железопътни линии, про-
биха тунели, изградиха 
язовири, над 1400 заво-
ди, предприятия и комби-
нати, класираха страната 
на 27-о място по брутен 
вътрешен продукт сред 
стоте на планетата. Днес 
сме 67-и, изпреварени от 
всички бивши съюзници 
във Варшавския договор 
и СИВ. Бойко с екип от ми-
нистри и ято репортер-
ки обикаля провинцията, 
инспектира, тук-таме ре-
же ленти и постоянно се 
хвали колко добре вър-
вят нещата. Икономиче-
ският ръст ще е близо 4 
на сто, над 10 млрд. е фи-
скалният резерв, безра-
ботицата е уникално ни-
ска и т. н. Недай си бо-
же, отракан журналист да 
попита: като сме цъфна-

ли и вързали, защо пен-
сионерството е потъна-
ло в нищета? Тутакси ще 
бъде отрязан, че кому-
нистите са опапали пен-
сионните фондове. Опа-
шата лъжа! Най-малкото 
защото в отминалите то-
талитарни десетилетия 
приходите бяха научно 
съобразени с разходи-
те, стоките от първа не-
обходимост – на смешни 
цени, дотираха се лекар-
ствата, детските дрешки 
и принадлежности, жили-
щата на преобладаваща-
та част от трудещите се 
бяха със символични на-
еми. Токът, парното, во-
дата струваха стотинки. 
Нямаше ровещи в кон-
тейнерите беззъби опър-
пани нещастници.

Шепа агресивни пото-
мци на фашистки фами-
лии и пребоядисани про-
западни нагаждачи зло-
словят, за да оправдаят 
прехода, донесъл непо-
правими беди на нация-
та. Да бяха изчакали по-
не още 30 години да си 
отидем абсолютно всич-
ки свидетели на небива-
лия следвоенен подем 
на успялото благодаре-
ние на Георги Димитров 
отечество, да се измък-
нем от списъка на побе-
дените и да не загубим 
половината от терито-
рията си. Още не могат 
да разпродадат сътво-
рените от нашето поко-
ление материални бла-
га. Ако искат обективно 
отразяване на оклеве-
тените от псевдодемо-
кратите 45 години, не-
ка публикуват в учебни-
ците цифрите, отразява-
щи добивите в селското 
стопанство, печалбите 
в икономиката, проспе-
ритета на електроника-
та, приходите от търгов-
ските отношения с близо 
100 страни в света! Прес-
тъпността бе ограниче-
на до краен предел. Раж-
даемостта надвишаваше 
с 14 на сто смъртността. 
Няма нищо по-силно от 
фактите. Поставени до 
тях, допусканите грешки 
бледнеят. Всичко това е 
публикувано в годишни-
те отчети в края на вся-
ка година до 1989-а. Там 
я има и цената на вкус-
ния хляб: типов – 15 сто-
тинки, „Добруджа“ – 26 
стотинки, бял ръчен – 40 
стотинки. С пенсия от 300 
лв. се живееше охолно, а 
не на границата на соци-
алния минимум…

Как опозицията 
превзе Истанбул

коментираме

4 Политика Общество

Цветан илиЕв

След като Партията на справедливостта и раз-
витието (ПСР) изгуби изборите в редица големи 
градове през март, Ердоган реши да оспори ре-
зултатите в най-важния от тях – 16-милионния 
Истанбул. Отмяната на резултатите обаче ядо-
са много от турските избиратели, включително 
и тези, които традиционно гласуват за партия-
та на президента.

Бившата столица на Османската империя не е 
просто най-населеният град и най-големият ико-
номически център в страната, отговарящ за 31% 
от турската икономика. Той е нещо като символ 
лично за президента Реджеп Ердоган. Неговата 
главоломна политическа кариера започва пре-
ди 25 години с избирането му за кмет на мега-
полиса. Той често заявява, че не можеш да уп-
равляваш Турция, без да контролираш Истанбул.

Отмяната на мартенските изборни резултати, 
в които 49-годишният кандидат на републикан-
ската опозиция Екрем Имамоглу спечели с ед-
ва 13 000 гласа повече, се оказа изключително 
погрешна сметка за турската власт, която се на-
дяваше, че при новия вот те ще бъдат стопени. 
Защото Имамоглу спечели повторно с почти 800 
000 гласа преднина пред кандидата на ПСР Би-
нали Йълдъръм – бивш премиер.

Гражданите на Истанбул доказаха, че не ха-
ресват методите на управление на централната 
власт. Така Ердоган подари силен политически 
коз на опозицията и издигна кандидата й до на-
ционална слава и подкрепа. И това е най-голя-
мата загуба за Ердоган в политическата му ка-
риера. Тя неминуемо ще вдъхне нови сили на 
Републиканската партия и на парламентарната 

опозиция, след като вече контролират всички ва-
жни градски центрове – най-големия Истанбул, 
столицата Анкара и кемалистката крепост Измир.

Кандидатът на Ердоган Бинали Йълдъръм и 
самият президент поздравиха Имамоглу за по-
бедата му и този път не я оспориха.

Засега загубата в Истанбул не изглежда като 
непосредствена заплаха за властта. Следващите 
местни избори в страната са чак през 2023 г., 
а дотогава властта на Ердоган си остава почти 
неограничена. На хартия Ердоган държи изпъл-
нителната, законодателната и съдебната власт в 
ръцете си. И все пак отслабването на схемите 
на влияние вече е налице. Дълговата криза, сла-
бостта на лирата, икономическата рецесия и ин-
флацията от близо 20% разбиха изградения до 
този момент имидж на ПСР като партия на уве-
личаващ се просперитет и работни места. В съ-
щото време и обществената подкрепа за самата 
личност на Ердоган търпи поражение.

Победата на Имамоглу обаче не е само резул-
тат от лошо преценения ход на Ердоган. Тя е и 
резултат от цялостна промяна в стратегията на 
Републиканската партия, която е традиционно 
светска с националистически корени. В победна-
та си реч новият кмет на многомилионния град 
призова Ердоган да си съдействат в разрешава-
нето на многобройните проблеми на мегаполи-
са и жителите му.

Повторната и убедителна победа за кмет на 
Истанбул прави Имамоглу сериозен опонент на 
Ердоган. Досега обаче той не е отговорил ди-
ректно на въпросите дали би се кандидатирал 
за президент срещу Реджеп Ердоган. Но новата 
му национална популярност не изключва това в 
бъдеще. Все пак самият Ердоган тръгна оттам.

БЕЗВрЕМИЕ

дойдоха горещите дни на отпуските и вакан-
циите. Преработилите се парламентаристи ще 
отдъхват най-много. Б. Борисов обаче ще форси-
ра рекламната си предизборна кампания за мест-
ните избори. социалистите дишат във врата му. 
Политическият далавераджия цветанов е прого-
нен. сам трябва да обикаля и да се прави на бай то-
шо – човек от народа. наясно е, че след всяко гла-
суване симпатиите към него намаляват със сто-
тици хиляди. краят на властването му наближа-
ва неумолимо. какви ли бури витаят в душата на 
самовлюбения премиер? колко ще продължи без-
времието, в което сме на последното място в ес, 
зависи от всеки един от нас. добре е да го знаем и 
помним. и да гласуваме не заради омайни лъжи и 
фалшиви телевизионни постановки, а съобразя-
вайки се с интересите си. 

Петьо ДаФинкичЕв



3.VII. - 9.VII.2019 г.
27 

Български 5Страница на читателя

Уважаеми господине,
Отдавна искам да 

споделя с вас мнението 
ми за сполетялата ро-
дината ни по време на 
така наречената де-
мокрация демографска 
катастрофа, след ка-
то прочетох статия-
та на Иван Васев „По-
следният да духне све-
щта”, публикувана в бр. 
19 на вестника. 

Г-н Васев бие тре-
вожно камбаната за 
спасяване на нацията. 
Ние продължаваме да се 
топим с по 9 души на 
час, или един средно го-
лям град изчезва всяка 
година. Аз искам да спо-
мена наред с многото 
причини и една така-
ва, която не се забеляз-
ва от мнозина, а имен-
но разрешаването след 
1989 г. да се живее без 
брак, на така нарече-
ните семейни начала. 
Жената, живееща без 
брак, не желае да ражда 
деца. Такъв живот – без 
сключен брак, противо-
речи на християнските 
ценности. Преди се пра-

веха сватби и към мла-
доженците се отпра-
вяше пожелание – та-
зи година булка, догоди-
на – люлка. Преди 1989-
а населението у нас 
стигна почти 9 мили-
она, а сега България се 
е стопила под 7 мили-
она. Преди след женит-
бата всички близки оч-
акваха младоженка-
та да роди първото си 
отроче и да стане май-
ка. По време на „омраз-
ния социализъм” се пла-
щаше ергенски данък, с 
който младоженците 
се съобразяваха. Разби-
ра се, с този данък се об-
лагаха и двойки, които 
не можеха да имат де-
ца, което беше неспра-
ведливо. Поради това 
една от спасителни-
те мерки трябва да е 
забраната да се живее 
без сключен брак и въ-
веждането отново на 
ергенския данък.

По отношение на 
този данък трябва да 
се задължават да ра-
ботят поне 3 години в 
България. Може някой 

до ГлаВния редактор

Харесвам много 
вестника

Между бившето хандбално иг-
рище и „Зърнени храни” в Испе-
рих има една улица, която беше 
позната като „Първата”. Само че 
хората казват, че е улица „Необи-
таема”. По нея вече няма движе-
ние нито на превозни средства, 
нито на пешеходци. Тя отдавна е 
изоставена и е сметище, пълно с 
отпадъци. Боклуците и дръвчета-
та не се изчистват, а улицата е  в 
регулацията на града. Изхвърлят 
се по нея  животни и карантии. За-
мърсява се околната среда. Вече 
има две подадени молби до общи-
ната за почистването, но резултат 
няма въпреки обещанията, че ще 
се вземат мерки. Време е отгова-
рящите за това да си свършат ра-
ботата.

ангел николов, исперих

От много го-
дини съм ваш 
редовен або-
нат и читател. 
Харесвам мно-
го вестника и 
го чета с голям 
интерес. Осо-
бено размисли-
те и статиите на 
главния редактор. Приемам всичко написано от съ-
трудниците на вестника като проверена истина. До-
пада ми чистият български език, който използвате, 
а не жаргонни думи, които чета в други издания. 
Обичам историческите материали във вестника и 
даже си изрязвам и пазя някои от тях, за да си ги 
препрочитам, докато ме има на този свят.

Ваш редовен не „фен”, а страстен читател
георги караДжов, 

с. главиница, Пазарджишко

заЩо сЪм аБонат

ите родители, които 
са отгледали 6 деца, са 
живеели в по-добри ус-
ловия! 

Много коварна роля 
играят и медиите. Не-
отдавна в предаване-
то „120 минути” по Би 
Ти Ви два часа занима-
ваха зрителите с две 
лесбийки, с което про-
пагандираха еднополо-
вите бракове в разрез с 
нашите ценности. Та-
кива двойки не създават 
поколение.

Време е да бием кам-
баната за спасяването 
ни като нация.

инж. ангел 
калаЙДжиЕв, 

с. Долна махала, 
обл. Пловдив

вестна и като „Миро-
новата”, и остава там 
до пенсионирането си. 
Не може да каже на 
колко ученици е пре-
подавала, защото не е 
правила подобна ста-
тистика. Помни обаче 
почти всички, както и 
родителите им, и мно-
го се радва, че и учени-
ците я помнят и което 
е много важно, се дър-
жат възпитано. "Нико-
га не са ми създава-
ли проблеми, не са ме 
ядосвали в час, нито 
аз съм влизала в клас 
ядосана, работила съм 
с любов", категорична 
е тя. Най-важното, на 
което искала да ги нау-
чи, е да правят изводи, 
а не просто да запаме-
тяват урока. Веднъж, 
като замествала в Ру-
ската гимназия, след 
завършване на урока 
трябвало да зададе ня-
колко въпроса, за да 
прецени как е усвоен 

материалът. "Един уче-
ник от последния чин 
се обади - ето, това 
се казва час по исто-
рия. Чух го много яс-
но, това е най-добра-
та оценка”, спомня си 
Павлина Ташкова, коя-
то никога не е вдигала 
ръка за наказание на 
ученик. Учителят тряб-
ва да владее ученици-
те, да използва всички 
методи, а не да ги на-
казва, смята тя. Гневна 
е, че сега не е така, но 
казва, че за това не са 
виновни само младите. 
„Виновни са управни-
ците, виновна е теле-
визията - с това, което 
показва, и родителите 
са виновни, някои за-
бравят, че имат деца", 
и допълва, че днешни-
те млади майки са мно-
го грижовни, от нейно-
то поколение. " 

„Медиите са страш-
на работа, какви са те-
зи жълти вестници, ка-

къв е този лош език?! 
Не одобрявам. Вижте 
колко грешки има в 
надписите по телеви-
зията, ами и във вест-
ниците, и в книгите?! 
Аз съм против тази го-
ляма свобода в печа-
та”, с възмущение каз-
ва г-жа Ташкова. Тя и 
до днес държи на точ-
ния и правилен изказ. 
Зрението й вече е от-
слабнало и чете само 
по-големите заглавия 
във вестниците, но пък 
точно тях вижда без 
очила. 

След пенсиониране-
то си 11 години работи 
в Дома на учителя към 
тогавашните профсъ-
юзи и участва в съз-
даването на Клуба на 
учителите ветерани, 
който сега е в Народ-
но читалище „Св. Кли-
мент Охридски”. Казва, 
че „най-великата глу-

пост” е съществуване-
то на различни учеб-
ници, и смята, че те 
трябва да са утвърде-
ни от министерство-
то и да са еднакви за 
всички в цялата стра-
на. Учениците трябва 
да са с униформи, не 
толкова строго както 
преди. И не би допус-
нала гримове и чер-
вила. "Не одобрявам 
и частните училища - 
обучението там не мо-
же да е така сериоз-
но, както в едно уч-
реждение, ръководе-
но от държавата. И с 
многото университети 
качеството на образо-
ванието пада”, споде-
ля учителката легенда. 

Искам да й поже-
лая все така бодър и 
силен дух, с който да 
заразява всички око-
ло себе си.   

анжелина вЕлчЕва 

Ïðåïîäàâàéòå ñ ëþáîâ 

През оБектиВа

Óлиöа â отïадъöи и буðени

да ме упрекне, но повече-
то от младите хора са 
печалбари и не мислят 
за родината си.  Дайте 
тогава да се изнесем в 
чужбина и да закрием 
България. Та нима мо-

От стр. 1
След това работи ед-

на година в Мъжката 
гимназия, а през 1950-
а отива в Педагогиче-
ското училище, където 

е учител до закриване-
то му през 1961 г. След-
ва някогашното Трето 
средно, а след това в 
Първа смесена гимна-
зия „Христо Ботев”, из- Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

На  кулинарно 
гости  в  Армения
Схторац

Пабло Пикасо 
- демонът, 

унищожил 7 жени

От стр. 1
Художникът имал из-

ключително властен ха-
рактер и огромно влия-
ние над жените в живота 
си. Всъщност през целия 
си живот се е старал дос-
та усърдно, като срещ-
не богиня, да я превър-
не в изтривалка. На ста-
ри години на въпрос на 
журналист относно ми-
налото му Пикасо зая-
вява: „Аз съм Дяволът! 
- и продължава: - Кога-
то срещна нова жена, аз 
искам да унищожа пре-
дишната. Това е ключът 
към вечната младост - да 
убиеш миналото.”

Първата от седемте му 
жертви е Фернанде. За-
познават се, когато Пи-
касо пристига в Париж, 
след като вече е получил 
известност в родната си 
Испания. Още е млад и 
няма средства. Фернан-
де имала съпруг, който 
бил много по-възрастен 
от нея и вече страдал от 
старческа деменция. Тя 
позирала за много ху-
дожници, но Пикасо й 
забранил да позира на 
други творци освен на 
него. Когато правел из-
ложба в дома си, искал 
тя да лежи на диван и 
да излъчва еротика, ко-
ято да допълва изживя-
ването от картините му. 
Това може да се наре-
че полагане основите на 
пърформанса.

Зад гърба й започ-
ва връзка с любовница 
номер 2 - Марсел. Мно-
го обичал да лъже поне 
по 2 жени едновремен-
но. Наричал Марсел Ева 
(за него била нещо ка-
то първата жена на зе-
мята). Избягали заедно 
и оставили Фернанде 
безутешна. Но връзка-
та им издържала 2 го-
дини, защото Марсел 
умряла от туберкулоза. 
Според Пикасо умряла 
от депресия, защото не 
искала да се бори. Ця-
ла година я преживявал 
и нямал любовница. То-
ва е доста дълъг пери-
од за него.

Всичко се промени-
ло, когато срещнал ру-
ската примабалерина 
Олга Хохлова. Тя по-
стигнала нещо огромно 
- сключили брак, и то в 
руската църква в Париж. 
Той от своя страна я на-
карал да спре с балета, 
и то точно по средата 
на турне. На 40 години 
станал баща за първи 
път на сина им Паоло. 
Но след раждането Ол-
га не си върнала пре-
дишната фигура. Ста-

нала свадлива, ревнива 
и дебела. Пикасо й из-
неверявал, тя го следя-
ла и му вдигала сканда-
ли. Той твърдял, че жи-
вотът му е кошмар. Ри-
сувал я като страшили-
щата от гръцката мито-
логия. Но не й поискал 
развод, защото нямали 
предбрачен договор и 
щяла да получи полови-
ната му имущество. За-
това довел младата си 
любовница Мари-Терез 
в дома им. Чашата пре-
ляла и Олга си отишла 
сама, но останали жене-
ни до смъртта й. Синът 
им така и не успял да го 
накара да отиде на по-
гребението й.

Връзката му с Мари-
Терез е най-еротична-
та в живота му. Той е на 
53, тя е на 17 години и 
изпълнява всичките му 
фантазии. Обичал да 
казва, че в леглото е от-
лична ученичка. Тя раж-
да второто му дете - Мая. 
Единственият й недоста-
тък е, че не разбира от 
изкуство и не е интели-
гентна.

Тогава срещнал ху-
дожничката Дора Ма-
ар. Заживял разкъсан 
между двете къщи. Кога-
то имал нужда от секс и 
сготвена вечеря, ходел 
при Мари-Терез. Кога-
то имал нужда от секс и 
разговори за изкуство и 
философия, отивал при 
Дора Маар. Тя била мно-
го влюбена в него и до-
ри го вдъхновила да на-
рисува „Герника” (най-
значимата му творба). 
За съжаление разбра-

ла, че не може да има 
деца. От страна на Пика-
со последвали безкрай-
ни подигравки и униже-
ния. Никога не се въз-
становила психически 
и след края на връзка-
та им страдала от депре-
сия до края на живота 

си. Веднъж двете лю-
бовници се засекли на 
едно място и започна-
ли да се бият за Пабло. 
Той описва този момент 
като най-великия в жи-
вота си.

Напуснал двете на-
веднъж заради 21-го-

дишната студентка 
Франсоаз. Тогава Пика-
со бил на 61. Тя учела за 
художничка. Родила му 2 
деца (Клод и Паломита). 
Франсоаз става извест-
на като единствената 
жена, напуснала Пабло 
Пикасо. В един момент 
решила, че униженията 
й стигат и че трябва да 
запази достойнството 
си. Пиковият момент до-
шъл, когато изгасил ци-
гарата си върху бузата 
й. След края на връзката 
им пише книгата „Живот 
с Пикасо”. Тя е най-ин-
телигентната от жените 
му. Дори станала профе-
сор в Калифорнийския 

университет.
След кратък период 

сключил втория си брак 
с испанката Жаклин. Той 
е на 71, тя на 30 години. 
Остава последната жена 
в живота му - вдовицата 
на Пикасо. По време на 
брака им тя забранила 

на всичките му наслед-
ници да се доближават 
до него, за да не го ядос-
ват. Твърдяла, че заслу-
жават всичко, което им 
причинил, защото той 
бил гений, а те едно ни-
що. Казвала, че му тряб-
ва само спокойствие, за 

да твори.
Пабло Пикасо умира 

на 8.4.1973 г. на 91 го-
дини. След себе си пов-
лича лавина от нещас-
тия. Внукът му Пабло 
(Паоло кръстил първия 
си син на баща си, за да 
го омилостиви) искал да 
отиде на погребението. 
Жаклин не го пуснала на 
гробището. Той бил бо-
лезнено чувствителен. 
Изпил одеколона си и 
починал от изгаряне на 
вътрешностите. Баща 
му взел свръхдоза нар-
котици от мъка и също 
починал. Мари-Терез се 
обесила.

Двете живи деца на 
Пабло - Мая (дъщерята 
на Мари-Терез) и Клод 
и Паломита (децата на 
Франсоаз) започнали да 
водят битки с Жаклин за 
наследството. Колкото и 
да й се искало да прого-
ни всички, съдът ги при-
знал за равноправни на-
следници.

На сутринта, преди да 
се осъществи изложба в 
чест на починалия Пи-
касо, Жаклин се прос-
треляла в слепоочието, 
докато лежала в легло-
то си.

Въпреки разнолико-
то му творчество може 
би най-големият талант 
на Пабло Пикасо е бил 
да втълпява на хората, 
че не могат да живеят 
без него, колкото и зле 
да се държи с тях. Всич-
ки художници са имали 
нужда от музи и са рису-
вали любимите си жени, 
но само той е имал нуж-
да ги съсипва, за да се 
чувства добре.

Продукти:  овнешко месо - 600 г, ориз - 2 - 3 
с. л. – сварен, лук - 1 глава, яйца - 1 бр., брашно - 
40 г, канела - 1/2 ч.л., масло - 80 г, картофи - 400 
г, олио - за пържене, кориандър – пресен, магда-
ноз, черен пипер, сол.

Приготвяне: Изберете по-шарено овнешко ме-
со. Нарежете го на парчета и го смелете с месо-
мелачката. Готовата овнешка кайма прекарайте 
втори път през машината, за да стане по-фина. 
Нарежете лука на много ситно и го запържете в 
съвсем малко мазнина. Когато омекне, го добаве-
те към овнешката кайма. Прибавете подправките, 
предварително сварения ориз, яйцето и канела-
та. Омесете кайма.

Продукти за 8 порции:  1 голям патладжан, 
100 г бяло саламурено сирене, 70 г цедено кисе-
ло мляко, 3 скилидки чесън, 30 г орехи, стрък ко-
пър, 1 ч. л. зехтин за плънката и 200 мл за патла-
джаните, черен пипер.

Приготвяне: За да приготвите плънката, на-
стържете в купа бялото сирене. Прибавете цеде-
ното кисело мляко, натрошените орехи, чесъна, 
копъра, пипера и 1 ч. л. зехтин. Разбъркайте добре.

Измийте патладжана и без да го белите, отре-
жете плоски тънки филийки с помощта на голям 
нож. Запържете от двете страни филийките в на-
горещения зехтин до златисто и ги затворете в 
съд с капак, за да се поочупят и омекнат. Сложе-
те в единия край на патладжанените ленти част 
от плънката и завийте на руло. Охладете и сер-
вирайте като предястие.

Папкени по ширакски

 ако сЕ съхраняваТ ДоБрЕ, сухиТЕ ПоД-
Правки запазват качествата си около 6 месеца. 
сушенето им да бъде на проветриво  сухо място, 
което не се огрява пряко от слънцето.
ако солТа в солниЦаТа се сбива на камък, 

сложете вътре няколко зърна ориз. Те абсорби-
рат влагата в солта.
нЕ ДръжТЕ захарТа близо до ароматични 

продукти, защото попива миризмата.
ЩЕ ПоДоБриТЕ вкуса на какаоТо, ако пре-

ди да го сервирате, добавите няколко капки ли-
монов сок.

Полезни хитрини

Пикасо с олга хохлова

с дора маар

с Франсоаз

С навлажнени ръце направете топчета (може 
да им придадете и правоъгълна форма). Оваляй-
те кюфтенцата в брашно. Загрейте олиото и из-
пържете кюфтенцата. В същата мазнина изпър-
жете картофите, които сте обелили и сте наряза-
ли на кръгчета. Поднесете папкените с гарнитура 
от картофи, наръсени обилно с пресен магданоз 
и полети с леко загрято олио.

Продължение от бр. 26
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ПЕТък, 5 юли 
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Не-

изчезващите
13:40 Бързо, лесно, вкусно
14:05 Малки истории
15:05 Предаване за хора с ув-

реден слух
15:20 Сафарито на Скаут
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини

21:00 Панорама с Бойко Васи-
лев

22:00 Госпожо Държавен се-
кретар

23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Дейвид Дауър трио
0:30 Да оцелееш при десант в 

Нормандия
2:00 100% будни
3:00 Госпожо Държавен се-

кретар
3:50 Туристически маршрути
4:20 Още от деня
5:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
съБоТа, 6 юли 

6:00 Инуяша
6:25 Сребристият жребец
7:15 Сид - дете на науката 2 
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

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

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

14:00 Вяра и общество 
15:00 Бумеранг /85 години от 

рождението на Николай 
Бинев/

16:50 Шоуто на Греъм Нортън
17:40 Джинс
18:10 Извън играта
19:00 Перфекционистите в 

“Будълс”
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Господин Селфридж 2
22:20 По света и у нас
22:35 Студио “Х”: Умирай само 

в краен случай
0:00 На границата на лошото
1:25 Перфекционистите в 

“Будълс”
2:10 Да оцелееш при десант в 

Нормандия
3:45 Извън играта
4:30 Бразди 
5:00 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов
нЕДЕля, 7 юли

6:00 Инуяша
6:25 Сребристият жребец
7:15 Сид - дете на науката 2 
7:45 Телепазарен прозорец 
8:00 Пътеки
8:30 По света и у нас
9:00 Денят започва с Георги 

Любенов
11:00 Отблизо с Мира
12:00 По света и у нас
12:30 # Европа
13:00 Никола Петров - бълга-

ринът
14:00 Библиотеката
15:00 Романтична история /По 

случай 75-годишнината 
на писателя Александър 
Томов/

16:40 Кадифе 4
18:00 Джаз фестивал в Мон-

трьо “Микстейп”
18:30 Спорт ТОТО 

19:00 Тайните светове
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Анна Никол
22:45 По света и у нас
23:00 Мустанг
0:40 Тайните светове
1:30 Господин Селфридж 2
3:10 Туристически маршрути
3:40 Кадифе 4
4:55 Вяра и общество

ПонЕДЕлник, 8 юли
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Ба-

щи и синове
13:35 Бързо, лесно, вкусно
14:05 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Островът на сините пти-

ци
15:25 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Анна Герман
21:55 Госпожо Държавен се-

кретар
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg

1:20 100% будни
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар
3:05 Дойче Веле: Шифт
3:20 Скритият език на парите
3:40 Анна Герман
4:30 Брат за брата 3
5:15 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец 

вТорник, 9 юли 
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Ба-

щи и синове
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Островът на сините пти-

ци
15:25 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Анна Герман
21:55 Госпожо Държавен се-

кретар 2
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 100% будни
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар 2
3:05 Дойче Веле: Шифт

3:20 Скритият език на парите
3:40 Анна Герман
4:30 Брат за брата 3
5:15 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец 

сряДа, 10 юли 
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Ба-

щи и синове
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец 
14:30 Островът на сините пти-

ци
15:25 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Анна Герман
21:55 Госпожо Държавен се-

кретар 2
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 100% будни
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар 2
3:05 Дойче Веле: Шифт
3:20 Скритият език на парите
3:40 Анна Герман
4:30 Брат за брата 3
5:15 Още от деня

чЕТвърТък, 11 юли 
6:10 Търсачи на реликви
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 100% будни
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Ба-

щи и синове
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец 
14:30 Островът на сините пти-

ци
15:25 Приключенията на гор-

ските мечоци
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Анна Герман
21:55 Госпожо Държавен се-

кретар 2
22:40 Скритият език на парите
23:00 По света и у нас
23:30 Брат за брата 3
0:20 История.bg
1:20 100% будни
2:20 Госпожо Държавен се-

кретар 2
3:05 Дойче Веле: Шифт
3:20 Днес и утре
3:45 Скритият език на парите
4:05 Анна Герман
4:55 Брат за брата 3
5:40 Още от деня
5:55 Телепазарен прозорец 

ПЕТък, 5 юли  
6:00 Най-доброто от...
6:30 Иде нашенската музика
7:30 Бързо, лесно, вкусно 
8:00 Откакто свят светува  
8:30 По света и у нас
8:45 Изкуството на 21 век
9:15 На опера с БНТ 2: “Отело” 

от Джузепе Верди
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 60 минути за култура 
15:00 До Европа и напред 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Новото познание
18:00 По света и у нас
18:20 Маестрото в полет /90 

години от рождението 
на Димитър Вълчев/

19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 Музика, музика...
22:00 Младите иноватори 
22:30 В близък план 
23:00 По света и у нас
23:25 Крилете на добротата
0:30 Натисни F1
0:45 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/
1:45 Библиотеката
2:45 Откакто свят светува  
3:15 В близък план
3:45 Маестрото в полет 
4:40 Световно наследство

съБоТа, 6 юли  
6:00 Часът на зрителите
6:30 Пазители на традициите  
7:00 Ваканцията на Лили
7:55 Бертолдо
8:30 По света и у нас
9:00 Домът на вярата  
9:15 Да завъртим бутилката
9:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/ 
10:30 Откакто свят светува 
11:00 Пазители на традициите  
11:30 Време за губене 
12:00 По света и у нас
12:30 Репетиция  
13:00 В близък план
13:30 Арт стрийм  
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Цариградски разговори 

с Тончо Жечев 
15:50 Олтарите на България
16:00 Островът на сините пти-

ци
17:50 Златни ръце
18:00 Рецепта за култура 
19:00 Часът на зрителите
19:30 Арт стрийм  
20:00 Музика, музика...
20:30 Рокаджии
22:20 По света и у нас
22:35 Концерт на Петър Сал-

чев и октет “Пловдив”
23:35 Добър ден с БНТ 2
0:35 Днес и утре
1:05 Време за губене
1:35 Рокаджии
3:25 Цариградски разговори 

с Тончо Жечев 
4:15 Световно наследство
4:35 Рецепта за култура 
5:30 Южни хроники: Зад кули-

сите

нЕДЕля, 7 юли  
6:00 Време за губене  
6:30 Откакто свят светува 
7:00 Ваканцията на Лили
7:50 Битката за Бяла Съзлийка
8:20 Телетуризъм
8:30 По света и у нас
9:00 Приказките на госпожа 

Виола
10:00 Южни хроники: Зад кули-

сите
10:30 Домът на вярата  
11:00 Рецепта за култура 
11:50 Олтарите на България
12:00 По света и у нас
12:30 Концерт на оркестър 

“Камерата Орфика”
13:20 Цариградски разговори 

с Тончо Жечев 
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 До Европа и напред 
15:30 Варна - световната ба-

летна сцена
16:00 Лъжовни истории
17:05 Как е било
17:35 Опера на открито
18:05 10 000 крачки 
18:15 Натисни F1
18:30 Новото познание
19:00 Младите иноватори 
19:30 Откакто свят светува  
20:00 Да оцелееш при десанта 

в Нормандия
21:30 Класиката в киното
22:45 По света и у нас
23:00 Добър ден с БНТ 2
0:00 Джинс
0:30 Ново 10 + 2
1:30 Пътешествия
2:00 Музика, музика...
2:30 Репетиция  
3:00 Цариградски разговори 

с Тончо Жечев 
3:40 Златни ръце
3:50 Олтарите на България
4:00 Младите иноватори 
4:30 Арт стрийм  
5:00 В близък план
5:30 Туристически маршрути

ПонЕДЕлник, 8 юли
6:00 Най-доброто от...
6:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев /най-доброто/
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Аджария - там, където 

планината среща морето
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Япония днес: Красотата 

на природата
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ  
11:30 Домът на вярата  
12:00 По света и у нас
12:30 Туризъм.бг /най-добро-

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

сите
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1 
17:30 Знание.БГ  
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Рецепта за култура 
20:10 Репетиция  
20:40 В близък план 
21:10 Книжарят
22:00 Новото познание
22:30 До Европа и напред 
23:00 По света и у нас
23:30 Концерт на оркестър 

“Камерата Орфика”
0:20 Натисни F1
0:35 Знание.БГ  
1:05 60 минути за култура 
2:00 Репетиция  
2:30 Домът на вярата  
3:00 Аджария - там, където 

планината среща морето
3:30 Младите иноватори 

вТорник, 9 юли 
6:00 Най-доброто от...
6:30 Туризъм.бг /най-добро-

то/
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Обичай ме и когато няма 

да пея - Вълкана Стояно-
ва

8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 До Европа и напред 
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ  
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:20 Япония днес
13:30 Арт стрийм 
14:00 60 минути за култура 
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:05 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ  
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 На опера с БНТ 2: “Вива 

ла оперета”
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 Някой друг
0:45 Натисни F1
1:00 Знание.БГ  
1:30 60 минути за култура 
2:25 Опера на открито
2:55 Някой друг
4:10 Световно наследство
4:30 Библиотеката
5:30 Пътувай с БНТ 2

сряДа, 10 юли 
6:05 Най-доброто от...
6:30 Рецепта за култура 
7:20 Европейски маршрути
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пътуване в миналото
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Многоликата Япония: 

Земята е само една
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ  
11:30 Младите иноватори 
12:00 По света и у нас
12:30 Домът на вярата  
13:00 Репетиция  
13:30 На опера с БНТ 2: “Вива 

ла оперета”
14:00 60 минути за култура 
15:00 Туристически маршрути
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ  
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 Арт стрийм 
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 Въздушен сблъсък
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ  
1:45 60 минути за култура 
2:40 Туристически маршрути
3:10 Въздушен сблъсък
4:40 Световно наследство
5:00 Пътуване в миналото
5:30 Пътувай с БНТ 2

чЕТвърТък, 11 юли 
6:00 Най-доброто от...
6:30 Домът на вярата  
7:00 Репетиция  
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Пазители на традициите  
8:30 По света и у нас
8:45 Съкровище в двореца
9:45 Търсачи на реликви 3
10:30 Многоликата Япония: 

Земята е само една
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ  
11:30 Време за губене 
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

13:30 №1 Туризмът: Варна 
- световната балетна 
сцена

14:00 60 минути за култура 
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ  
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура 
19:10 10 000 крачки 
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 3
21:10 Световно наследство
21:30 Опера на открито
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:30 Екстремни операции
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ  
1:45 60 минути за култура 
2:40 Екстремни операции
4:10 Световно наследство
4:30 Пазители на традициите  
5:00 Време за губене 
5:30 Пътувай с БНТ 2

ПЕТък, 5 юли  
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ 
9:15 Атлас 
9:45 100% будни
10:45 Туризъм.бг
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 България от край до 

край 8
13:00 До Европа и напред
13:30 Бразди 
14:00 Ново 10 + 2
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура 
17:15 Малки истории
17:30 На концерт с БНТ 2
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:40 Златни ръце
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама
22:00 В близък план 
22:30 Джинс
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Ефектът на доминото
23:45 20 години Сателитен 

канал на БНТ: “Български 
уроци - народни танци, 

песни и обичаи”
0:15 100% будни
1:15 Още от деня
1:55 До Европа и напред
2:25 Време за губене 
2:55 Панорама 
4:00 Въздушният ас
4:25 Бързо, лесно, вкусно
4:50 История.bg
5:50 Малки истории

съБоТа, 6 юли  
6:00 Отблизо с Мира 
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене 
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура 
10:50 До сърцето
11:05 Приказките на госпожа 

Виола
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 Войната на таралежите
14:30 Легендата 7:2
15:00 Откакто свят светува 
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори 
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Елегия /писателят Алек-

сандър Томов на 75 г./
22:35 Умно село
23:30 Часът на зрителите
0:00 По света и у нас
0:15 Рецепта за култура 
1:10 Музика, музика...
1:40 Репетиция  

2:10 Европейски маршрути
2:30 Легендата 7:2
3:00 Младите иноватори 
3:30 Денят започва с Георги 

Любенов
5:30 България от край до 

край 8
нЕДЕля, 7 юли  

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

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

Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 В близък план
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Прима Примавера
22:15 Нощни птици
23:15 Извън играта
0:00 По света и у нас
0:15 Опера на открито
0:45 Библиотеката
1:45 Отблизо с Мира
2:45 Иде нашенската музика с 

Даниел Спасов и Милен 
Иванов

3:45 Денят започва с Георги 
Любенов

5:45 Оазис сред житата

ПонЕДЕлник, 8 юли 
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знаете ли…
9:10 Най-доброто от... - проф. 

Марко Семов /80 години 
от рождението на писа-
теля/ 

9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги 

Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 До сърцето
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Туризъм.бг
22:00 Младите иноватори 
22:30 Опера на открито
23:00 По света и у нас
23:30  “Часът на зрителите “
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува  
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 История.bg

5:45 Орнитологичен резерват 
Атанасовско езеро
вТорник, 9 юли 

6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ 
9:15 Най-доброто от...  
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва 
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура 
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Умно село
21:50 До Европа и напред
22:20 Домът на вярата 
22:45 Олтарите на България
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Пазители на традициите 
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 История.bg
5:45 Малки истории

сряДа, 10 юли 
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ 
9:15 Най-доброто от...  
9:45 100% будни
10:45 Отблизо с Мира
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Европеецът от Байлово
13:20 10 000 крачки
13:30 Квартет “Славей”
14:00 Малки истории
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура 
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Музика, музика...
21:30 Арт стрийм 
22:00 Новото познание
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:30 “Посланици на Бълга-

рия”
0:30 100% будни
1:30 Още от деня
2:10 Нощни птици
3:10 Европейски маршрути
3:25 Отблизо с Мира
4:20 Бързо, лесно, вкусно
4:45 История.bg
5:45 Малки истории

чЕТвърТък, 11 юли 
6:00 Време за губене
6:30 Пътувай с БНТ 2
7:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Знание.БГ 
9:15 Атлас 
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на българската 

музика 
13:35 Домът на вярата 
14:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура 
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ 
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:40 Златни ръце
19:50 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър
21:30 Бразди 
22:00 Репетиция  
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди 
2:30 Рецепта за култура  
3:25 Домът на вярата 
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 5 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс”еп.4
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ 
07.00 „Тази сутрин” 
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” 
13.30 Премиера: „Втори шанс” 

- сериал, еп.43
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.69
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.15
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.42
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.37
21.30 „Игрите на звездите“ 

- гейм шоу с водещ Кате-
рина Евро, еп.6

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Лонгмайър” - сериал, 
с.5, еп.4

01.10 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.215, 216

02.10 bTV Новините 
02.40 „Преди обед” 
04.50 „Опасни улици”  - сериал
05.40 „НепознатиТЕ” 

съБоТа, 6 юли
06.00 „Малкото Пони: Приятел-

ството е магия”  еп.3, 4
07.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал, еп.7, 8
08.00 „Тази събота и неделя” 

- предаване с водещи 
Жени Марчева, Алекс 
Кръстева и Диана Любе-
нова

11.00 „Cool...T” - лайфстайл 
предаване с водещ Поли 
Гергушева

12.00 bTV Новините 
12.30 „НепознатиТЕ“ 
13.00 „Лято в Сицилия“ 
14.40 „Аламинут: Добре дошли 

в България“ - скеч шоу
15.00 „Рок Дог“ - анимация, 

комедия, семеен (Китай, 
САЩ, 2006), режисьор 
Аш Бранън

17.00 „Ченгето от Бевърли 
Хилс” 

19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 „Транспортер“ 
21.55 Мегахит: „Човек от сто-

мана“ 
00.45 “Газ до дупка” - екшън, 

комедия (Норвегия, 
2014), режисьор Халвард 
Брен, в ролите: Андерш 
Босмо Кристиансен, Ида 
Хюсей, Ото Йеспершен, 
Свен Нордин и др.

02.30  „Двама мъже и полови-
на”  - сериал

03.30 „Ченгето от Бевърли 
Хилс”  - екшън, комедия 
(САЩ, 1984)

05.10 „Cool...T“

нЕДЕля, 7 юли
06.00 „Малкото Пони: Приятел-

ството е магия”  еп.5, 6
07.00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал, еп.9, 10
08.00 „Тази събота и неделя” 
11.00 „Търси се“
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” - сериал, 

с.2 еп.18
13.00 „Лято във Флорида“
14.40 „Аламинут: Добре дошли 

в България“ - скеч шоу
15.00 Семеен следобед: “Кунг-

фу панда”
17.00 „120 минути” 
19.00 bTV Новините
19.25 bTV Репортерите
20.00 “Боговете на Египет”
22.30 „Защитна стена“ - три-

лър, криминален (САЩ, 
2006), режисьор Ричард 
Лонкрейн, в ролите: Ха-
рисън Форд, Вирджиния 
Мадсън, Пол Бетани, 
Карли Шроудър, Джими 
Бенет, Мери Лин Райс-
къб, Робърт Форстър, 
Робърт Патрик, Алън 
Аркин, Николай Костер-
Валдау и др.

00.35 „Сделката на доктор 
Парнасъс“ - фентъзи, 
приключенски (Велико-
британия, Канада, Фран-
ция, 2009), режисьор 
Тери Гилиъм, в ролите: 
Кристофър Плъмър, 
Лили Коул, Хийт Леджър, 
Джуд Лоу, Джони Деп, 
Колин Фарел и др.

02.50 „Търси се“ 
03.40 „120 минути” 
05.30 „Лице в лице” 

ПонЕДЕлник, 8 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” еп.5
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ 
07.00 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

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

- сериал, еп.44
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.70
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.16
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова.

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.43
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.38
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.17
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Лонгмайър” - сериал, 
с.5, еп.5

01.10 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.217, 218

02.10 bTV Новините 
02.40 „Преди обед” 
04.50 „Опасни улици”  - сериал
05.40 „НепознатиТЕ” 

вТорник, 9 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” еп.6
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ 
07.00 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

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

- сериал, еп.45
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.71
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.17
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13, еп.44

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Сълзи от 
Рая” - сериал, еп.39

21.00 Премиера: „Вътрешен 
човек“ - сериал, еп.18

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Лонгмайър” - сериал, 
с.5, еп.6

01.10 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.219, 220

02.10 bTV Новините 
02.40 „Преди обед” 
04.50 „Опасни улици”  - сериал
05.40 „Лице в лице” 

сряДа, 10 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” еп.7
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ 
07.00 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

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

- сериал, еп.46
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.72
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.3 еп.18
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова 

18.00 Премиера: „Опасни ули-
ци” - сериал, с.13, еп.45

19.00 bTV Новините - централ-
на емисия

20.00 Премиера: „Сълзи от 
Рая” - сериал, еп.40

21.00 Премиера: „Вътрешен 
човек“ - сериал, еп.19

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

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Лонгмайър” - сериал, 
с.5, еп.7

01.10 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.221, 222

02.10 bTV Новините 
02.40 „Преди обед” 
04.50 „Опасни улици”  - сериал
05.40 „Лице в лице” 

чЕТвърТък, 11 юли
06.00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс” еп.8
06.30 „Богатствата на Бълга-

рия“ 
07.00 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините - обедна 

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

- сериал, еп.47
15.00 Премиера: „Шест сестри” 

- сериал, с.5, еп.73
16.00 Премиера: „Сестра Бети“ 

- сериал, с.4 еп.1
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публи-

цистично предаване с 
водещ Цветанка Ризова

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни ули-

ци” - сериал, с.13, еп.46
19.00 bTV Новините - централ-

на емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от 

Рая” - сериал, еп.41
21.00 Премиера: „Вътрешен 

човек“ - сериал, еп.20
22.30 „Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу с водещ 
Слави Трифонов

23.30 bTV Новините - късна 
емисия

00.00 „Лонгмайър” - сериал, 
с.5, еп.8

01.10 „Вечно твоя” - сериал, 
еп.223, 224

02.10 bTV Новините 
02.40 „Преди обед” 
04.50 „Опасни улици”  - сериал
05.40 „Лице в лице” 

ПЕТък, 5 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, с.3 еп.2, 3
08.00 “Прекият път към щасти-

ето”
10.00 Телепазар
10.15 “Седем часа разлика” - 

сериал, с.3 еп.4, 5
12.15 Телепазар
12.30 “Голямата работа”
14.45 “Хавана” - военен, драма, 

романтичен (САЩ, 1990), 
режисьор Сидни Полак, 
в ролите: Робърт Ред-
форд, Лена Олин, Алън 
Аркин и др.

17.30 Телепазар
17.45 “Отвъд Африка” - драма, 

романтичен, биогра-
фичен (САЩ, 1985), 
режисьор Сидни Полак, 
в ролите: Мерил Стрийп, 
Робърт Редфорд, Клаус 
Мария Брандауер, Май-
къл Кичън, Майкъл Гоу, 
Малик Боуенс, Рейчъл 
Кемпсън и др.

21.00 “Полет” - трилър (САЩ, 
ОАЕ, 2012), режисьор 
Робърт Земекис, в роли-
те: Дензъл Уошингтън, 
Надин Веласкес, Дон 
Чийдъл, Брус Грийнууд, 
Тамара Тюни, Кели Рай-
ли, Джон Гудман, Брайън 
Герати и др.

00.00 “Приятелю, Тед” - фен-
тъзи, комедия (САЩ, 
2012), режисьор Сет 
Макфарлън, в ролите: 
Марк Уолбърг, Мила 
Кунис, Джоуел Макхейл, 
Джовани Рибиси, Патрик 
Уорбъртън, Лора Ван-
дервоорт и др. [14+]

02.15 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал, с.3 еп.4, 5

04.00 “Прекият път към щасти-
ето” - фентъзи, комедия

съБоТа, 6 юли
06.00 “Любовен капан”
08.00 “Хавана”
11.00 “Реката”
13.30 “Разходка по Мисисипи” 

- драма, комедия (САЩ, 
2015), режисьори Ана 
Боудън и Райън Флек, в 
ролите: Бен Менделсон, 
Ивон Ландри, Райън Рей-
нолдс, Стефани Хонърей, 
Сиена Милър, Алфри 
Уудард и др.

15.45 “Полет” - трилър (САЩ, 
ОАЕ, 2012), режисьор 
Робърт Земекис, в роли-
те: Дензъл Уошингтън, 
Надин Веласкес, Дон 
Чийдъл, Брус Грийнууд, 
Тамара Тюни, Кели Рай-
ли, Джон Гудман, Брайън 
Герати и др.

18.45 “Голямата работа” - 
комедия (САЩ, 2016), 
режисьор Бен Фалкон, в 
ролите: Мелиса Маккар-
ти, Кристен Бел, Питър 
Динклидж, Кати Бейтс и 
др. 

21.00 “Ергенският запой Част 
III” - комедия (САЩ, 2013) 
режисьор Тод Филипс, 
в ролите: Брадли Купър, 
Зак Галифанакис, Ед 
Хелмс, Джъстин Барта, 
Кен Джонг, Джон Гуд-
ман, Мелиса Маккарти, 
Джефри Тамбор, Хедър 
Греъм, Майк Епс и др.

23.00 Cinema X (премиера): 
“От другата страна на 
вратата” - хорър (Велико-
британия, САЩ, Индия), 
режисьор Йоханес 
Робъртс, в ролите: Сара 
Уейн Калис, Джереми 
Систо, София Росински, 
Сучитра Пилай и др. [16+]

01.00 “Любовната квартира” 
- психотрилър, романти-
чен (Белгия, САЩ, 2014)]

нЕДЕля, 7 юли
06.00 “Музика на тишината”
08.30 “Отвъд Африка” - драма
12.00 “Мисис Даутфайър” - ко-

медия, семеен 
14.30 “Виктор Франкенщайн” - 

хорър, драма 
16.45 “Ергенският запой Част 

III” - комедия (САЩ, 2013) 
режисьор Тод Филипс, 
в ролите: Брадли Купър, 
Зак Галифанакис, Ед 
Хелмс, Джъстин Барта, 
Кен Джонг, Джон Гуд-
ман, Мелиса Маккарти, 
Джефри Тамбор, Хедър 
Греъм, Майк Епс и др.

18.45 “Кой е баща ни?” - коме-
дия (САЩ, 2013), режи-
сьор Кен Скот, в ролите: 
Винс Вон, Крис Прат, 
Коби Смълдърс, Брит 
Робъртсън, Дейв Патън, 
Боби Мойнихан, Георги 
Лалов и др.

21.00 “Зараза” - екшън, трилър 
(САЩ, 1995), режисьор 
Волфганг Петерсен, в 
ролите: Дъстин Хофман, 
Рене Русо, Морган Фрий-
ман, Кевин Спейси, Куба 
Гудинг мл., Доналд Съ-
дърланд, Патрик Демпси, 
Малик Боуенс и др.

23.30 “Приятелю, Тед 2” - ко-
медия (САЩ, 2015), ре-
жисьор Сет Макфарлън, 
в ролите: Марк Уолбърг, 
Аманда Сайфред, Джо-
вани Рибиси, Морган 
Фрийман, Патрик Уор-
бъртън, Джесика Барт, 
Лиъм Нийсън, Джон 
Слатъри и др. [14+]

01.45 “От другата страна на 
вратата” - хорър (Велико-
британия, САЩ, Индия), 
режисьор Йоханес 
Робъртс, в ролите: Сара 
Уейн Калис, Джереми 
Систо, София Росински

ПонЕДЕлник, 8 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, с.3 еп.4, 5
08.00 “Ергенският запой Част 

III” - комедия (САЩ, 2013)
10.15 “Седем часа разлика” - 

сериал, с.3 еп.6, 7
12.30 “В ритъма на Коледа” 
14.15 “Съпруга под прикритие” 

- криминален, драма 
(тв филм, Канада, 2016), 
режисьор Чад Кроучак, 
в ролите: Джуъл Стейт, 
Райън Робинс, Мартин 
Къминс, Лий Гибсън и др.

16.00 “Чарлз Дарвин: Сътво-
рение” - биографичен, 
драма, романтичен 
(САЩ, 2015), режисьор 
Джон Еймиъл, в ролите: 
Пол Бетани, Дженифър 
Конъли, Иън Кели, Бене-
дикт Къмбърбач, Джим 
Картър и др.

18.15 Телепазар
18.30 “Мисис Даутфайър” - 

комедия, семеен (САЩ, 
1993), режисьор Крис 
Кълъмбъс, в ролите: Ро-
бин Уилямс, Сали Фийлд, 
Пиърс Броснан, Робърт 
Проски, Харви Файър-
стийн, Мара Уилсън и др.

21.00 Премиера: “Застраховка 
живот” - криминален, 
трилър (САЩ, 2016), 
режисьор Питър Би-
лингсли, в ролите: Винс 
Вон, Хейли Стайнфелд, 
Бил Пакстън, Джонатан 
Банкс, Джорди Мойя, Те-
рънс Хауърд, Шей Уигъм, 
Джон Фавро, Тараджи 
Хенсън и др. [14+]

23.00 “Хавана” - военен, драма, 
романтичен (САЩ, 1990), 
режисьор Сидни Полак, 
в ролите: Робърт Ред-
форд, Лена Олин, Алън 
Аркин и др.

01.45 “Седем часа разлика” /п./

вТорник, 9 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, с.3 еп.6, 7
08.00 “Съпруга под прикритие”
10.15 “Седем часа разлика” - 

сериал, с.3 еп.8, 9
12.15 Телепазар
12.30 „Среща в интернет“
14.15 “Целувка под имела” 
16.00 “Зараза” - екшън, трилър 

(САЩ, 1995), режисьор 
Волфганг Петерсен, в 
ролите: Дъстин Хофман, 
Рене Русо, Морган Фрий-
ман, Кевин Спейси, Куба 
Гудинг мл., Доналд Съ-
дърланд, Патрик Демпси, 
Малик Боуенс и др.

18.30 Телепазар
18.45 “Чарлз Дарвин: Сътво-

рение” - биографичен, 
драма, романтичен 
(САЩ, 2015), режисьор 
Джон Еймиъл, в ролите: 
Пол Бетани, Дженифър 
Конъли, Иън Кели, Бене-
дикт Къмбърбач, Джим 
Картър и др.

21.00 Премиера: “Агент и 1/2” 
- екшън, комедия (САЩ, 
2016), режисьор Роусън 
Търбър, в ролите: Кевин 
Харт, Дуейн Джонсън, 
Ерън Пол, Ейми Райън, 
Кумейл Нанджиани и др.

23.15 “Бютифул” - драма (Мек-
сико, Испания, 2010), 
режисьор Алехандро 
Гонсалес Иняриту, в 
ролите: Хавиер Бардем, 
Марисел Алварес, Гий-
ермо Естрело, Едуард 
Фернандес и др. [14+]

02.15 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал, с.3 еп.8

03.15 “Приятелю, Тед” - фен-
тъзи, комедия (САЩ, 
2012), режисьор Сет Мак-
фарлън, в ролите: Марк 
Уолбърг, Мила Кунис, 
Джоуел Макхейл

сряДа, 10 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, с.3 еп.8, 9
08.00 “Зараза” - екшън
10.45 “Седем часа разлика” - 

сериал, с.3 еп.10, 11
13.00 “Кой е баща ни?” 
15.15 “Опасна зависимост”
17.00 “Поли” - приключенски, 

комедия (САЩ, 1998), ре-
жисьор Джон Робъртс, в 
ролите: Джена Роуландс, 
Тони Шалуб, Чийч Ма-
рин, Брус Дейвисън и др.

18.45 Телепазар
19.00 “Ергенският запой Част 

III” - комедия (САЩ, 2013) 
режисьор Тод Филипс, 
в ролите: Брадли Купър, 
Зак Галифанакис, Ед 
Хелмс, Джъстин Барта, 
Кен Джонг, Джон Гуд-
ман, Мелиса Маккарти, 
Джефри Тамбор, Хедър 
Греъм, Майк Епс и др.

21.00 “Доносник” - екшън, дра-
ма, трилър (САЩ, ОАЕ, 
Великобритания, 2013), 
режисьор Рик Роман Уо, 
в ролите: Дуейн Джон-
сън, Сюзан Сарандън, 
Джон Бърнтол, Бари 
Пепър, Майкъл Кенет 
Уилямс и др.

23.15 “Пристигане в Америка” 
- комедия, романтичен 
(САЩ, 1988), режисьор 
Джон Ландис, в ролите: 
Еди Мърфи, Арсенио 
Хол, Джеймс Ърл Джо-
унс, Шери Хедли, Мадж 
Синклер, Ерик Ла Сал и 
др.

01.45 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал, с.3 еп.10, 11

03.45 “Приятелю, Тед 2” - ко-
медия (САЩ, 2015), ре-
жисьор Сет Макфарлън, 
в ролите: Марк Уолбърг, 
Аманда Сайфред, Джова-
ни Рибиси

чЕТвърТък, 11 юли
06.00 “Седем часа разлика” /п./ 

- сериал, с.3 еп.10, 11
08.15 “Опасна зависимост” 
10.15 “Седем часа разлика” - 

сериал, с.3 еп.12, 13
12.30 “Съпруга под прикритие” 

- криминален, драма
14.15 “В ритъма на Коледа” 
16.00 “Агент и 1/2” - екшън, 

комедия (САЩ, 2016), ре-
жисьор Роусън Търбър, 
в ролите: Кевин Харт, 
Дуейн Джонсън, Ерън 
Пол, Ейми Райън, Кумейл 
Нанджиани и др.

18.15 Телепазар
18.30 “Зараза” - екшън, трилър 

(САЩ, 1995), режисьор 
Волфганг Петерсен, в 
ролите: Дъстин Хофман, 
Рене Русо, Морган Фрий-
ман, Кевин Спейси, Куба 
Гудинг мл., Доналд Съ-
дърланд, Патрик Демпси, 
Малик Боуенс и др.

21.00 “Пътуване до тайнстве-
ния остров” - фентъзи, 
приключенски, комедия 
(САЩ, 2012), режисьор 
Брад Пейтън, в ролите: 
Джош Хъчерсън, Дуейн 
Джонсън, Майкъл Кейн, 
Луи Гузман, Ванеса Хъ-
дженс, Кристин Дейвис и 
др.

23.00 „Светлина от миналото“ 
- комедия, романтичен, 
драма (САЩ, 1999), режи-
сьор Хю Уилсън, в роли-
те: Брендън Фрейзър, 
Алисия Силвърстоун, 
Кристофър Уокън, Сиси 
Спейсек и др.

01.15 “Седем часа разлика” /п./ 
- сериал, с.3 еп.12, 13

03.15 “3096 дни” - криминален, 
драма, бографичен (Гер-
мания, 2013), режисьор 
Шери Хорман, в ролите: 
Антония Кембъл-Хюз

ПЕТък, 5 юли
06.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал, с.7 еп.8, 
9

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

09.00 “Шоуто на Слави” - ве-
черно токшоу (2016)

10.00 “Пингвините от Мадагас-
кар” - анимация, екшън, 
комедия (САЩ, 2014), 
режисьор Саймън Дж. 
Смит

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

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

комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели” - сериал, с.8 

еп.22, 23
19.00 “Столичани в повече” 

- сериал, с.3 еп.14 (после-
ден)

20.00 Премиера: “Новите съсе-
ди” - сериал, с.11 еп.3

22.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал, с.7 еп.5, 6

23.00 “Кухня” - сериал, с.5  еп.5, 
6

00.00 “Пингвините от Мада-
гаскар” /п./ - анимация, 
екшън, комедия (САЩ, 
2014)

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

съБоТа, 6 юли
06.00 “Теория за големия 

взрив” с.7 еп.10, 11
07.00 “Приятели” - сериал
09.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” еп.7 - 9
10.00 “Ледена епоха: Големият 

сблъсък” - анимация, 
приключенски, комедия 
(САЩ, 2016), режисьори 
Майк Търмайер и Гейлън 
Чу

12.00 “Свършихме ли вече?” 
- фентъзи, комедия, 
семеен (Канада, САЩ, 
2007), режисьор Стив 
Кар, в ролите: Айс Кюб, 
Ниа Лонг, Джон Макгин-
ли, Алийша Алън, Филип 
Болдън и др.

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

15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Тя е баща ти” - сериал
20.30 “Шпиони” - екшън, 

комедия, криминален 
(САЩ, 2015), режисьор 
Пол Фийг, в ролите: 
Мелиса Маккарти, Джей-
сън Стейтъм, Джуд Лоу, 
Миранда Харт, Ниа Лонг, 
Алисън Джани, 50 Cent, 
Роуз Бърн, Боби Канава-
ли и др.

22.30 “Лигата на джентълмени-
те” с.4 еп.1, 2

23.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

01.30 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Лигата на джентълмени-

те” - сериал
04.00 “”Барби: Страната на 

сънищата” - сериал,” /п./ 

- сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
нЕДЕля, 7 юли

06.00 “Теория за големия 
взрив” с.7 еп.12, 13

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

нищата” еп.10 - 12
10.00 “Футболен татко” - ко-

медия, спортен, семеен 
(САЩ, 2005), режисьор 
Джеси Дилън, в ролите: 
Уил Феръл, Робърт Дю-
вал, Майк Дитка, Кейт 
Уолш и др.

12.00 “Пингвините от Мадагас-
кар” - анимация, екшън, 
комедия (САЩ, 2014), 
режисьор Саймън Дж. 
Смит

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

15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Тя е баща ти” - сериал
20.30 “Ледена епоха: Големият 

сблъсък” - анимация, 
приключенски, комедия 
(САЩ, 2016), режисьори 
Майк Търмайер и Гейлън 
Чу

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

23.30 “Двама мъже и полови-
на” - сериал 

01.30 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Лигата на джентълмени-

те” - сериал
04.00 “Барби: Страната на съ-

нищата” - сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

ПонЕДЕлник, 8 юли
06.00 “Теория за големия 

взрив” 14 еп. 7 с.7 еп.14, 
15

07.00 “Столичани в повече” - 
сериал

08.00 “Двама мъже и полови-
на” - сериал

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

10.00 „Рок Дог“ - анимация, 
комедия, семеен (Китай, 
САЩ, 2006), режисьор 
Аш Бранън

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

на” - сериал
15.30 “Новите съседи” - сериал
17.00 “Домашен арест” еп.15, 16
18.00 “Приятели” с.8 еп.24, с.9 

еп.1
19.00 “Столичани в повече” с.4 

еп.1
20.00 “Тя е баща ти” еп.18
21.30 “На гости на третата пла-

нета” еп.1
22.00 “Двама мъже и полови-

на” с.7 еп.7, 8
23.00 “Кухня” с.5 еп.7, 8
00.00 “Шпиони” - екшън, 

комедия, криминален 
(САЩ, 2015), режисьор 
Пол Фийг, в ролите: 
Мелиса Маккарти, Джей-
сън Стейтъм, Джуд Лоу, 
Миранда Харт, Ниа Лонг, 
Алисън Джани, 50 Cent, 
Роуз Бърн, Боби Канава-
ли и др.

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” – сериал

вТорник, 9 юли
06.00 “Теория за големия 

взрив” с.7 еп.16, 17
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал 
09.00 “Домашен арест” еп.15, 

16
10.00 „Супертатко“ - комедия 

(Бразилия, 2015), режи-
сьор Педро Аморим, 
в ролите: Никол Балс, 
Рафина Бастос, Лукас 
Бромбини, Дантон Мело 
и др.

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

на” - сериал
15.30 “Тя е баща ти” - сериал
16.30 “На гости на третата пла-

нета” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” с.9 еп.2, 3
19.00 “Столичани в повече” с.4 

еп.2
20.00 Премиера: “Дивата Нина” 

eп.1
21.30 “На гости на третата пла-

нета” еп.2
22.00 “Двама мъже и полови-

на” с.7 еп.9, 10
23.00 “Кухня” с.5 еп.9, 10
00.00 „Супертатко“ /п./ - коме-

дия (Бразилия, 2015)
02.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

сряДа, 10 юли
06.00 “Теория за големия 

взрив” с.7 еп.18, 19
07.00 “Столичани в повече” 
08.00 “Двама мъже и полови-

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

черно токшоу (2016)
10.00 “Щъркелчето Ричард” 

- анимация, приключен-
ски (Германия, Белгия, 
Люксембург, Норвегия, 
2017), режисьори Реза 
Мемари и Тоби Генкел

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

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

нета” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018) 
18.00 “Приятели” с.9 еп.4, 5
19.00 “Столичани в повече” с.4 

еп.3
20.00  “Дивата Нина” eп.2
21.30 “На гости на третата пла-

нета” еп.3
22.00 “Двама мъже и полови-

на” с.7 еп.11, 12
23.00 “Кухня” с.5 еп.11, 12
00.00 „За да се позабавляваш, 

обади се на...“ - комедия 
(САЩ, 2012), режисьор 
Джейми Травис, в роли-
те: Ари Грейнор, Лорън 
Роугън, Сет Роугън, 
Джъстин Лонг, Джеймс 
Уок, Мими Роджърс

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал

чЕТвърТък, 11 юли
06.00 “Теория за големия 

взрив” с.7 еп.20, 21.
07.00 “Столичани в повече” - 

сериал
08.00 “Двама мъже и полови-

на” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” - 

комедийно шоу (2018)
10.00 „Ударен от гръм“ - ко-

медия, семеен, фентъзи 
(САЩ, 2012), режисьор 
Джон Уайтсел, в ролите: 
Кевин Дюран, Тейлър 
Грей, Джим Белуши, Ро-
бърт Белуши, Брандън Т. 
Джаксън и др.

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

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

нета” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - ве-

черно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” с.9 еп.6, 7
19.00 “Столичани в повече” с.4 

еп.4
20.00 Премиера: “Дивата Нина” 

eп.3
21.30 “На гости на третата пла-

нета” еп.4
22.00 “Двама мъже и полови-

на” с.7 еп.13, 14
23.00 “Кухня” с.5 еп.13, 14
00.00 „Ударен от гръм“ /п./ - ко-

медия, семеен, фентъзи 
(САЩ, 2012)

02.00 “Теория за големия 
взрив” - сериал

03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Кухня” - сериал
05.00 “Теория за големия 

взрив” - сериал
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страницата подготви соня вълкова

Любопитно у нас

Улични 
артисти 
във Варна

Младоженци  
дариха пари 

Фестивал за хора с увреждания 

Картини оживяха в Благоевград 

Над 360 изпълните-
ли от клубове на Съюза 
на инвалидите в стра-
ната участваха в Раз-
град в Четвъртия на-
ционален фестивал за 
хора с увреждания. Ор-
ганизатор на събитие-
то под наслов "Един 
ден в Лудогорието" бе 
разградската организа-
ция на хората с увреж-
дания. 

Проявата бе осъ-
ществена със съдей-
ствието на община 
Разград и под патро-
нажа на кмета д-р Ва-
лентин Василев. Той 
поздрави участници-
те, които се предста-
виха на откритата сце-
на на Ронда в градския 
парк. "Радвам се, че за 

четвърта поредна го-
дина сме заедно в Раз-
град. Аз и екипът ми 
подкрепяме изцяло 
такива събития, а за-
слугата за провежда-
нето на фестивала е 
на разградската орга-
низация на Съюза на 
инвалидите.  Ние се 

радваме, че създават 
такива положител-
ни инициативи", каза 
кметът Василев, от-
кривайки творческа-
та проява.

Председателят на 
общинската органи-
зация Иванка Петко-
ва пожела здраве на 

всички. Във фес-
тивала участва-
ха 28 фолклорни 
състава и десет 
индивидуални 
изпълнители от 
областите Пер-
ник, Варна, Си-
листра, Разград 
и др. В събитие-
то се включиха 
и потребителите 
на дневния цен-
тър за хора с ув-

реждания "Подай ръ-
ка" и Комплекса за со-
циални услуги за въз-
растни хора с увреж-
дания в село Простор-
но. Всички гости полу-
чиха грамоти за учас-
тието си и символични 
подаръци за спомен от 
лудогорския град. 

Артисти от България, Южна Африка и Ве-
ликобритания си дадоха среща на фестивала 
на уличното изкуство Talyana Street Art Fest, 
който се състоя в центъра на Варна. Органи-
заторите уточняват, че в района, по-извес-
тен на варненци като Дупката, са се събра-
ли музиканти, приложници, певци и хора, 
изкушени от дейностите на открито. В два 
дни посетителите и преминаващите видяха 
как се правят графити, уличен театър, боди-
арт и  можаха да се включат в работилници 
и демонстрации. 

Освен че е знаков за Варна, районът е и 
вход за артистичния квартал "Таляна", обо-
собен през 2017 г., когато градът беше Ев-
ропейска младежка столица.

Фестивалът на уличното изкуство бе част 
от програмата на Пловдив - Европейска сто-
лица на културата 2019. Всички сътворени 
творби ще станат част от пътуваща изложба.

Младоженци от сливен дариха 1000 лв. от 
сватбата си за неонатологията на МБал „Д-р 
иван селимински“ в града. Това са семейство 
ивелина и антон господинови. средствата ще 
бъдат използвани за закупуване на апаратура 

за недоносените деца, съобщиха от лечебно-
то заведение.

ръководството на болницата и екипът на от-
делението благодарят за благородния жест от 
страна на младото семейство и им пожелават 
дълъг и щастлив семеен живот.

жа имидж на престижен 
форум. 

Освен водещи създа-

тели на мода присъст-
ваха и най-изявените 
от средното и младото 

Д е ц а 
от 8 до 
11 годи-
ни мо-
гат да се 
включат 
в ини-
ц и а т и -
вата на 
Р у с е н -
ския ис-
ториче-
ски му-
зей "Ля-
то в му-
зея". С 
помощта 
на музе-
ен пе-
дагог те 
ще нау-
чат лю-
бопитни 

Уникални 3D и 4D картини оживяха в Благоев-
град по време на Международния арт фестивал, 
съобщиха от пресцентъра на общината. 

Тротоарът и стената на улица "14 полк" бяха 
изрисувани от български художници, участвали в 
проекти в Италия, Франция и Германия. Картини-
те пресъздават гледки от Благоевград и култур-
ните обекти. По време на фестивала своето твор-
чество показа и Браниша Джорджевич от Сърбия. 
Фестивалът се финансираше от фонд "Култура" на 
община Благоевград. 

Първият 3D фестивал беше през 2014 г., когато 
бяха изрисувани картини на различни места в гра-
да, допълват от институцията. 

Парад на модата 

та институция.
Програмата включ-

ва още творчески за-
нимания, съ-
в р е м е н н и 
интерактив-
ни игри, как-
то и игри от 
"бабино вре-
ме" в лапи-
дариума на 
музея. Целта 
е децата да 
се запознаят 
с музейни-
те простран-
ства, да се 
забавляват и 
същевремен-
но да придо-
биват нови 
знания.

Инициати-
вата има три 
издания през 
лятото. Всяко 
от тях ще е с 

продължителност от 
по седмица.

В 69-ия парад на мо-
дата в Плевен показаха 
най-новите си колекции 
облекла 18 дизайнери 
от България и Гърция. 
Това съобщи Георги Ан-
гелов - автор на сцена-
рия и режисьор на мод-
ната продукция.

Той поясни, че тази 
година се навършват 
30 г. от първия парад, 
който оттогава поддър-

поколение дизайнери. 
Млади хора, завърши-
ли в България и специ-
ализирали в чужбина, 
които са се изявявали 
на модни дефилета в 
Европа, показаха свое-
то творчество на парада 
в Плевен. Те бяха от Со-
фия, Варна, Русе и Пле-
вен. Гост на събитието 
беше и бивш известен 
модел от Гърция, рабо-
тила с Армани, която се 
представи с най-новата 
си колекция.

факти за историята 
на града, за емблема-

тични места и лично-
сти, ще разкриват тай-

ните на археологията, 
съобщиха от културна-



3.VII. - 9.VII.2019 г.
27

2

Български10 Проблеми Конфликти

Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

Младеж се блъсна в стълб

Увеличиха присъдата на шофьор

Граждански протест
 заради инцидент с дете

Войната по пътищата - 
ужас без край
От началото 

на юни 59 ду-
ши са загинали 
при катастро-
фи в страната, а 
642-ма са ране-
ни. Само в един 
почивен ден са 
станали 16 теж-
ки катастрофи с 
четирима заги-
нали. Това со-
чи черната ста-
тистика на МВР, която 
отчита ръст на жерт-
вите в сравнение със 
същия период на ми-
налата година. „По-
следните седмици 
има изключително 
много инциденти на 
територията на ця-
лата страна. Основ-
ните причини са не-
правилно изпревар-
ване, загуба на кон-
трол над превозното 
средство и най-ве-
че отнемане на пре-
димство", коментира 
началникът на отдел 
“Пътна полиция” ко-
мисар Росен Рапчев.

Две жени загубиха жи-
вота си, след като бяха 
пометени на пешеходна 
пътека в центъра на Ва-
рна. Инцидентът е станал 
на бул. "Осми Приморски 
полк" до Община Варна.

62-годишна софиянка, 
управлявала лек автомо-
бил "Ауди", не пропуска 
пешеходците и блъска двете жени, пресичащи по 
пътеката. Пострадалите са откарани в лечебно за-
ведение с много тежки травми. Въпреки усилията 
на лекарите малко по-късно едната от ранените - 
73-годишна, е починала. Другата, която на 76 го-
дини, е издъхнала на сутринта.

20-годишен младеж загина, а други двама са 
в болница след тежка катастрофа край Пловдив.

Инцидентът е станал при влизане в село Го-
лям чардак откъм село Неделево. 

20-годишният шофьор на лек автомобил БМВ 
е изгубил контрол върху управлението и колата 
се ударила в електрически стълб вдясно извън 
пътя, след това продължила да се движи обър-
ната по таван и последователно се блъснала в 
три дървета и бетонен гараж.

Пристигналият екип на Спешна помощ само 
констатирал смъртта на водача. В болница в теж-
ко състояние е откаран 20-годишен младеж, а 
третият пътник в колата - 16-годишно момче, е 
със счупен крак под лекарско наблюдение.

Варненският апела-
тивен съд увеличи от 
9 на 10 години лиша-
ване от свобода при-
съдата на 25-годишния 
Петър Здравков, който 
прегази с колата си ба-
летиста от Варненската 
опера Мартин Чикалов, 
след което избяга.

Тъй като делото пре-
мина по реда на съкра-
теното съдебно след-
ствие, признаване на 
вината, магистратите 

са длъжни по закон да 
намалят наказанието с 
1/3. Така Здравков ще 
лежи 7 години в затво-
ра. 

38-годишният Мар-
тин Чикалов бе поме-
тен край пешеходна пъ-
тека на бул. "Осми При-
морски полк" във Ва-
рна и въпреки усили-
ята на лекарите почи-
на.  В началото на де-
кември м.г. Окръжният 
съд във Варна призна 

Петър Здравков за ви-
новен и го осъди на 9 
години затвор, като на-
казанието бе редуци-
рано с една трета до 6 
години. 

Присъдата бе обжал-
вана пред апелативни-
те магистрати. Те оба-
че решиха, че шофьо-
рът заслужава по-теж-
ко наказание, тъй като 
има превес на отегча-
ващите вината обсто-
ятелства, които кате-

горично и значително 
надхвърлят смекчава-
щите.

Неправоспособният 
Петър Здравков е шо-
фирал по бул. „Осми 

Приморски полк“ със 
114,6 км в час, а в мо-
мента на удара в тялото 
на балетиста скоростта 
на автомобила му е би-
ла 77 км в час.

Варненци от сдружение "Варна диша" и велоклуб 
"Спартак" протестираха срещу колите и паркинги-
те в Морската градина. Това стана по повод инци-
дент с дете, което загина на паркинг, прегазено от 
румънски гражданин. Паркинг в парк не може да 
има, категорични са гражданите. Според предста-
вителите на гражданските организации отговор-
ност трябва да се търси от правно-нормативния 
отдел на общината и Варненския административен 
съд, защото са отменили заповед на кмета за спи-
ране на движението на автомобили в градината.

Участници в масово 
сбиване в село Бъркач 
са нападнали полицаи, 
един от нарушителите 
е задържан, съобщиха 
от областната дирек-
ция на МВР в Плевен.

В полицията в До-
лни Дъбник е получен 
сигнал, че в центъра на 
с. Бъркач има масово 
сбиване - на около 15-
20 души. При опит да ги 
разтърват полицейски-
те служители са напад-

Пешеходки загинаха 
в центъра на Варна

Момче с епилепсия се удави в река

17-годишно момче от великотър-
новското село Ресен е намерено уда-
вено в река Росица. Младежът е бил 

забелязан да се къпе в реката и след 
като вечерта не се прибрал в дома си, 
родителите му подали сигнал в поли-
цията. Момчето е страдало от епилеп-
сия. Тялото му е намерено от спасите-
ли и водолази от специализирания от-
ряд към Областната противопожарна 
служба във Велико Търново.

При огледа на място по трупа не са 
открити следи от насилие. Това е пе-
тият подобен инцидент за малко по-
вече от седмица в страната.

Нападение над полицаи при масово сбиване

нати от биещите се с би-
рени бутилки и камъни. 
Сформирана е веднага 
група за посещение на 

местопроизшествието 
и са извикани допълни-
телни сили от служите-
ли на Районното упра-

горя коМин в ТЕЦ 
"МариЦа-изТок" 2 

Пожар избухна на 
територията на ТЕЦ 
" М а р и ц а - и з т о к "  2 . 
вследствие на него 
част от горящия ко-
мин се е срутил. огъ-
нят е тръгнал от се-
роочистващата инста-
лация при извършва-
не на ремонтни дей-
ности. 80 пожарника-
ри работиха по ликви-
дирането на пожара. 
МаЩаБна оПЕраЦия 

на гДБоП 
Мащабна операция 

на гДБоП се провеж-
да в лясковец и окол-
ностите. По първона-
чална информация 
операцията е срещу 
организирана прес-
тъпна група, занима-
ваща се с лихварство 
и насилствени дейст-
вия спрямо длъжни-
ци. Маскирани поли-
цаи претърсиха де-
сетки адреси в града.  
задържани са 5 души.

Мъж Е уБиТ  
в ДоМа си 

Мъж в безпомощно 
състояние е бил наме-
рен в дома му в Плов-
див. на адреса са из-
пратени екипи на вто-
ро районно управле-
ние и спешна меди-
цинска помощ, които 
само са констатирали 
смъртта на 56-годиш-
ния мъж. образувано 
е досъдебно произ-
водство. 47-годишна 
жена е задържана за 
убийството. 
Пожар във влака 

соФия-варна
Пожар горя в тре-

тия вагон на бързия 
влак варна-софия. в 
композицията са пъ-
тували около 150 ду-
ши. няма пострадали 
хора. всички пътници 
и персоналът са изве-
дени своевременно. 
Причината за инци-
дента е късо съеди-
нение. влакът е прес-
тоял 63 минути на га-
ра своге.

оПиТ за 
оТвличанЕ  

в сДвр е получен 
сигнал, че 15-годиш-
но момче е било каче-
но в автомобил про-
тив волята му. По-
лицейски служите-
ли веднага реагира-
ли на сигнала и след 
бързи оперативно-
издирвателни дейст-
вия задържали из-
вършителя. устано-
вена е самоличността 
му – 41-годишен мъж. 

Само преди няколко 
седмици статистиката 
е отчитала 10% по-мал-
ко жертви в сравнение 
с миналата година.

"Установили сме, че 
през лятото има пико-
ви часове на катастро-
фи. Тези часове са меж-
ду 17 и 19 ч. 

Шофьорите не тряб-
ва да се изнервят, кога-
то попаднат в задръст-
вания, и не трябва да 
предприемат риско-
ви маневри. Също та-
ка призовавам всички 
водачи да шофират от-
починали", заяви коми-
сар Рапчев.

Експертите по пътна 
безопасност смятат, че 
умората също е сред 
основните причини за 
ръст на тежките инци-
денти. Затова дават съ-
вети:

 „Добре е да се снаб-
дят с етерични масла с 
цитрусови нотки, кои-
то тонизират органи-
зма. Много е важно да 
се пие достатъчно во-
да и ободряващи на-
питки. Час-час и поло-
вина да се правят по-
чивки”, обясни Влади-
мир Тодоров от Асоци-
ацията на пострадали-
те при катастрофи. 

вление в Долни Дъбник.
В сбиването са по-

страдали трима мъже 
- двама местни жите-
ли - 24-годишен, който 
е с травми по главата, 
27-годишен, който е с 
фрактура на носа и на-
ранявания по главата, 
и 24-годишен от с. Гор-
ни Дъбник, също с на-
ранявания по главата. 
Тримата са откарани в 
ЦСМП-Плевен.

За 24 часа по Зако-

на за МВР е задържан 
24-годишен от с. Бър-
кач. Образувано е до-
съдебно производство 
за престъпление по чл. 
325, ал. 1 от НК. Работа 
продължава разслед-
ващ полицай.

Това е пореден голям 
побой. В карловското 
село Розино група ро-
ми предизвика погром. 
44 души бяха арестува-
ни след намеса на по-
лицията.
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Елсмиър, Канада

С площ от 196 236 кв. км Елсмиър е третият по 
големина остров в Канада и десети по големина в 
света. Той е обгърнат от величествени планини и 
ледници и е разположен в най-планинския регион 
на Арктическия архипелаг в Канада.

Великобритания

Великобритания е остров, разположен на севе-
розапад от европейския континент. Заемащ площ 
от 209 331 кв. км, той е най-големият остров в Ев-
ропа и е част от Обединеното кралство. Състои се 
от автономните региони Англия, Шотландия и Уелс.

Виктория, Канада

Остров Виктория е вторият по големина остров 
на канадския арктически архипелаг. Той е дълъг 
320 мили, широк е 350-387 мили и обхваща площ 
от 217 291 кв. км. С тези размери остров Виктория 
се нарежда на осмо място по големина в света. Ос-
тровът е открит от арктическия изследовател То-
мас Симпсън през 1838 г.

Хоншу, Япония

Разположен между Тихия океан и Японско море, 
остров Хоншу е най-големият в Япония и е със зна-
чима историческа важност за страната. Дълъг е 800 
мили, широк – 150 мили, а площта му е 225 800 кв. 
км. Това е около 60% от общия размер на Япония.

Суматра,  
Индонезия

С площ от 480 848 кв. км Суматра е вторият по го-
лемина остров в Индонезия и най-западният на Ин-
донезийския архипелаг. На него има много дейст-
ващи вулкани и е подвластен на мощни земетре-
сения и цунами. Въпреки това той е дом на неве-
роятно разнообразие от диви животни и растител-
ни видове.

Бафинова земя, 
Канада

Бафинова земя е остров, разположен на терито-
рията на Нунавут, и е най-големият остров в Канада. 
Той е част от Арктическия архипелаг и е почти 507 
451 кв. км. Средната годишна температура в реги-
она е около -8 градуса по Целзий. На острова има 
много фиорди и сладководни езера.

Мадагаскар

Мадагаскар е островна държава, разположена 

на източния бряг на Африка в Индийския океан. С 
обща площ 587 713 кв. км Мадагаскар е четвъртият 
по големина. Създаден е преди около 88 милиона 
години след отделянето му от Индийския субкон-
тинент. Той е дом на уникални видове растения и 
животни. Мадагаскар е наричан също и „осми кон-
тинент” или „алтернативен свят”. 

 Борнео, 
Индонезия, Бруней 

и Малайзия

Остров Борнео, разположен в западната част на 
Тихия океан, е единственият остров в света, който 
се управлява от три държави – Индонезия, Малай-
зия и Бруней. Основните му части са територия на 
Индонезия. С площ от 748 168 кв. км Борнео е тре-
тият по големина в света и е почти двойно по-го-
лям от Германия.

Нова Гвинея

Остров Нова Гвинея в Западния Тихи океан е вто-
рият по големина в света. Той е дълъг 1500 мили, 
широк 400 мили и заема обща площ от 785-753 кв. 
км. Островът се управлява от две държави – запад-
ната част – от Индонезия, а източната част – от Па-
пуа-Нова Гвинея.

Гренландия

С обща площ от 2 130 800 кв. км Гренландия е 
най-големият остров в света. Разположен е между 
Атлантическия и Арктическия океан и е независи-
ма територия на Дания. Повече от 80% от терито-
рията на Гренландия е покрита с ледници. Населе-
нието е само 57 600 души.

забележка: Австралия е почти три пъти по-го-
ляма от Гренландия, но вместо за остров се счи-
та за континент. Именно поради този факт Грен-
ландия се приема за най-големия остров в света.

Най-големите острови 
намирането на точния брой острови на 

земята може да се окаже сложен процес. 
твърди се, че в океаните има около 2000 ос-
трова, които се различават по размер, ге-
ографско местоположение, климат, фло-
ра и фауна. те са изброени от най-малкия 
до най-големия.
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Първите 
читалища

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Екзархантимовска светлина

Самодейци представиха „Сватба“

Първото читали-
ще отваря врати 
в град свищов 

през 1856 г. Намерило 
подкрепа сред местни-
те родолюбиви бълга-
ри, още същата година 
читалищната библиоте-
ка разполагала с над 
2000 тома.

второ по време на 
създаването си било 
ломското читалище 
"Постоянство." Пър-
вото театрално пред-
ставление в България - 

побългарената "Много-
страдална Геновева", е 
изнесено именно тук.

Шумен бил тре-
ти поред град, в кой-
то през лятото на съ-
щата 1856 г. е открито 
читалище (на снимка-
та). Във фонда на чита-
лището се пазят старо-
печатни книги, най-ста-
рата от които датира от 
XV век. Тук е запазена и 
уникална Библия с тегло 
над 3 килограма, както и 
първата в България теа-

С много цветя и бу-
рни аплодисменти бя-
ха възнаградени само-
дейците от театралния 
състав в препълнена-
та зала към народ-
но читалище „свет-
лина“ в карамано-
во. Театралите поста-
виха комедията „Сват-
ба“ от Румяна Капин-
чева. Известният бъл-
гарски драматург успя 
да предложи на зрите-
лите едно любопитно 
изследване за съвре-
менните взаимоотно-
шения между поколе-
нията. Сюжетната ли-
ния е много семпла, 
но поставя сериозни 
въпроси за житейския 
път на човека. Три сес-
три пенсионерки ре-
шават да омъжат дъ-
щерята на най-голя-
мата от тях по обява. 
В края на действието 
все пак се стига до 
сватба, но тя съвсем 
не е такава, каквато са 

я желали и очаква-

ли. Хуморът в пиеса-
та с лекота приобща-
ва зрителите, защото 
е чисто човешки, но 
в същото време съ-
бужда много въпроси 
и размисли.

„За по-малко от три 
месеца репетиции са-
модейците успяха да 
представят постанов-
ката. Всеки един от 
театралите се превъ-
плъти в ролята си и  
заживя с героя си“, 
сподели читалищният 
секретар Петя Гера-

симова. Ръководител 
на театралната трупа 
е Зоя Кирилова, коя-
то изигра и главната 
роля на Рада. В поста-
новката участват осем 
души. Тончо Тодоров 
се преобрази в съседа 
Венко, а Мария Киро-
ва по блестящ начин 
влезе в ролята на най-
малката сестра. Деко-
рите и аранжировка-
та на сцената са из-
цяло по предложение 
на театралната трупа.

На премиерата при-

състваха кметът на об-
щина Ценово д-р Пе-
тър Петров и много 
самодейци от съсед-
ни села. Кметът на Ка-
раманово Бисер Бла-
жев благодари на ак-
тьорите за душевно-
то пречистване и по-
жела на трупата нови 
творчески изяви. Са-
модейците от Карама-
ново получиха покани 
за гостуват не само по 
сцените на читалища-
та в общината, но и за 
участие във фестивал 
на самодейното теа-
трално изкуство.

В рамките на месец 
това е втората поста-
новка, която предста-
вя самодейният теа-
трален колектив от об-
щината. Първата беше 
„Свекърва“, която се 
изигра в Долна Студе-
на и вече събира ова-
ции по читалищните 
подиуми в района. 

 Марий ПЕЙчЕв

Певческият колектив при пенсионер-
ски клуб „данаил Попов”, Плевен

През 2003 г. на лите-
ратурния небосклон из-
гря нова малка звезда 
– вестник „Екзарханти-
мовска светлина”. Уче-
ници от града и село-
то с поетични наклон-
ности, открити и орга-
низирани от поета Ге-
орги Георгиев, потом-
ствен читалищен дея-
тел, основават литера-
турния кръжок „Петя 
Дубарова” към читали-
щето. Макар и пенси-
онер, Георгиев, верен 
на призванието си да 
бъде учител, докато му 
позволяват силите, учи 
членовете на кръжока 
да изразяват чувствата 
си, стремежите и меч-
тите си в мерена, риму-
вана реч. По тяхно же-
лание и с помощта на 
ръководителите си те 
решават да отразят във 
вестник своите стихове, 
за да получат публична 
изява. Тяхното желание 
получава подкрепата 
на читалищното насто-
ятелство и на неговия 
председател. Начало-
то е поставено. Кръжо-
кът прераства в литера-
турен клуб, в който се 
включват и интелекту-
алци с литературни на-
клонности -  Катя Геор-

гиева – учителка по бъл-
гарски език и литерату-
ра, Марияна Георгиева 
– агроном, Мина Пеева 
– учителка, Славка Хри-
стова – учителка, и гру-

па ученици от местно-
то ОУ „Христо Ботев”. 
Решават вестникът да е 
със заглавие „Екзархан-
тимовски славей”. Така  
излиза до 2008 г., когато 
е преименуван на „Ек-
зархантимовска свет-
лина”.

Вестникът отразява 
предимно литератур-
ните произведения на 
членовете на клуба в 
проза и поезия. Някои 
от тях и до днес продъл-
жават да сътрудничат.

малкото останали все 
още тлеещи въгленче-
та в едно разпалено ог-
нище. В него се вляха  
млади и свежи кадри, 
а то, освен че свети, 
но и стопля сърцата на 
екзархантимовци. Лъ-
чи от „Екзархантимов-
ска светлина” проник-
ват в много други села 
и градове. 

Читалищното настоя-
телство изказва благо-
дарност на всички, кои-
то участват в запазване-
то на традициите, оби-
чаите, историческото 
минало, поддържането 
на културното ниво на 
селото и неговия бодър 
дух.  

Нека годините се из-
низват една след дру-
га и след тях да остава 
трайно писаното слово!

Б. ПраМаТаров

На 1 юни по случай 119 години от селския бунт 
в с. Дуранкулак, общ. Шабла, група пенсионери от 
клубовете „Чайка”, „Феникс” и „Левски”  към район  
Приморски, Варна, посетихме този борбен край. 
Калина Паличева - председател на район Примор-
ски, и  Димитрина Божилова - председател на клуб 
„Феникс”, поднесоха цветя на паметника на въста-
налия  селянин, възпротивил се срещу данъка де-
сятък. Всички отдадохме почит пред подвига на за-
гиналите за каузата селяни и потеглихме към  нива-
та, където са станали стълкновенията на селяните с 
войската и полицията. На това място през 1980 г. е 
издигната статуята „Чакащата жена” - очакване за-

връщането на  любим за семейството мъж.
Посетихме и Археологическия комплекс  Дуран-

кулак, където с  многогодишен труд на археолозите 
са открити  артефакти, представящи върховите мо-
менти от праисторията на Добруджа, но за съжале-
ние останахме разочаровани от лошото стопанис-
ване. А би могло това да  бъде  притегателно мяс-
то с национално и световно значение.

В района на Шабла съществува едно зареждащо, 
омайно и красиво кътче, наречено Зелен образова-
телен център (ЗОЦ). Тук изгледахме  филм за фло-
рата и фауната и историята  на Приморска Добру-
джа. На връщане посетихме  в с. Оброчище  теке-
то ”АК Язълъ баба”.

Уморени, но изпълнени с приятни впечатления и  
изживявания, се завърнахме в нашия град.

 Д. ТЕрзиЙска, варна

Памет българска

трална завеса, рисувана 
от виенски художници.

След Свищов, Лом 
и Шумен читалища за-
почнали да се органи-
зират и от българите в 
Македония. През 1860 г. 
в Битоля било открито 
читалище "Съгласие",  
в което имало "българ-
ски вестници и от други 
разни езици, така и ед-
на книгохранителница 
от български книги." Ос-
новани били читалища 
в Прилеп, Велес и нав-
ред, където българска-
та народност била жива 
и борбена. През 1861 г. 
българската революци-
онна емиграция начело 
с Г. С. Раковски основа-

ла в Букурещ българ-
ското читалище "Брат-
ска любов". Великият 
революционер веднага 
подарил 100 екземпля-
ра от своята книга "Гор-
ски пътник" като осно-
ва за читалищната биб-
лиотека.

Образецът за всички 
читалища обаче по оно-
ва време става прочу-
тото някога българско 
читалище в Цариград. 
То обзавежда собствена 
печатница и започва да 
издава списание   "Чита-
лище",  което изиграва 
огромна роля за изди-
гане на народностното 
съзнание на българска-
та интелигенция.

На  страниците на 
вестника е отразено 
туптящото сърце на 
Екзарх Антимово. Чи-
талищното настоятел-
ство успя да събере 

Фолклорна група 
„Пендара“ 
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Как бе избран княз на българия

автокрацията отНе демокрациятаСрещу русия - 
без нас!

Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ

Въ п р о с и т е л н и т е 
около това кой да 
стане първият княз 

на България  след Ос-
вобождението се поя-
вяват още по време на 
провеждането на Бер-
линския конгрес. В на-
чалото имало само ед-
но условие, регламен-
тирано в чл. 3: „Никой 
член на управляващите 
династии в европейски-
те сили не може да бъде 
избран за княз на Бълга-
рия“. Впоследствие им-
ператор Александър ІІ 
включва и друго усло-
вие, според което за 
български княз не мо-
же да бъде избран руски 
поданик.

интригите 
 около избора

Сред първите канди-
дати са сръбският княз 
Милан и румънски-
ят княз Карол. Понеже 
те не са възприети от 
европейските дворо-
ве, се появяват канди-
датурите на черногор-
ския княз Никола и вое-
водата Божидар Петро-
вич Нягош. Но не са са-
мо те. Кандидати са още 
принц Херман Ройс–
Кьостриц, княз Еману-
ил Богориди, княз Бибе-
ско (влашки княз). Ан-
глия издига кандидату-
рата на принц Валде-
мар Датски. Българите 
харесват граф Николай 
Игнатиев и княз Алек-
сандър Дондуков-Кор-

трима кандидати, еднак-
во достойни за нашето 
внимание. Това са принц 
Валдемар Датски, принц  
Ройс и принц Алексан-
дър Батенберг. От тия 
трима кандидати, по мое 
мнение, ние трябва да 
предпочетем последния 
кандидат. Ние трябва да 
предпочетем него пора-
ди тия съображения: 1. 
Принц Батенберг е внук 
на Царя Освободител,  
син на брата на Нейно им-
ператорско величие ца-
рицата; 2. Той е кръщел-
ник на Царя Освободи-
тел, носи неговото име;  
3. Принц Батенберг от лю-
бов и обич към българ-
ския народ в последна-
та Освободителна война 
взе живо участие в редо-
вете на руската войска, 
воюва и изложи живота 
си за нашата свобода.“

Да живее  
княз Батенберг!

Идва денят 17 април 
1879 г., за който става 
ясно, че ще бъде избран 
княз на новоосвободе-
на България. Колеба-
нията около различни-
те кандидатури вече са 
отпаднали и всички де-
легати се готвят да под-
крепят кандидатурата 
на Александър Батен-
берг. Затова, когато не-
говото име е поставе-
но на гласуване, всички 

стават на крака и скан-
дират: “Да живее княз 
Александър Батенберг! 
Ура!“ Един от делегати-
те не се сдържа, отва-
ря прозореца и извик-
ва: „Да живее княз Алек-
сандър Батенберг“.  Вед-
нага струпалият се пред 
бившия турски конак 
народ също подема ова-
циите. За  кратко вре-
ме целият град (Търно-
во) вече знае името на 
избраника. Музика сви-
ри „Шуми Марица“, за-
вихрят се хора. Народът 
ликува.

Пътят към престола
Избраната делегация 

се отправя към Дарм-
щат да поднесе на Алек-
сандър акта за неговото 
избиране. Той я прие-
ма повече от любезно и 
изразява искрената си 
благодарност за оказа-
ната му чест. След това 
започва неговата евро-
пейска обиколка в дво-
ровете на владетелите. 
Посещава Виена, Бер-
лин, Рим, Париж, Лон-
дон. Навсякъде е по-
срещнат с подобава-
щите се почести. Когато 
обаче пристига в Цари-
град, за да получи сул-
танския берат за въз-
качване на българския 
престол, Абдул Азис не 
иска да го приеме, а зая-
вява, че ще изпрати до-

трябваше да го уволни, 
защото това означава, 
че може да ги печели 
и сам - въпреки Цве-
танов. Тоест - защо му 
е въобще тогава Цве-
танов? Каквото и да 
се беше случило, Цве-
танов щеше да се ока-
же аут - и при загуба, 
и при победа, загуба-

та - заради него, а по-
бедата - въпреки него.

 От години около Цве-
танов се гради митоло-
гия за човек, който вър-
ти партийните структу-
ри и обикаля като не-
нормален страната, за 
да държат здраво пар-
тийните организации. 
Някакъв перфектен и 
неуморен провинциа-
лен работник, който с 
енергията на Левски, но 
пък с обратнопропор-
ционална по важност и, 
нека кажем, тъпа зада-
ча броди ли, броди и на-

дъхва герберските ко-
митети. Това съм го чу-
вал много пъти, но всич-
ко, което съм виждал, са 
едни репортажи, в кои-
то Цветанов е надянал 
някакъв калпак, играе 
хора, навлякъл нелепо 
носия, говори това-оно-
ва с пет баби, снима се 
с пет деца и накрая по-

тегля към другия град, в 
който да направи също-
то. От време на време 
и говори пред местни-
те структури с партий-
ни клишета, които се по-
срещат с безкрайни ръ-
копляскания. А един път 
този човек си изля кофа 
ледена вода на главата - 
покрай една малоумна 
световна мода. 

Борисов обаче, ма-
кар и добре да знаеше, 
че цялата партия се кре-
пи на него, може би до-
пускаше две-три изклю-

чения, двама-трима по-
мощници. Но сега вече 
проумя, че може дори 
без Цветанов. В момен-
та цялата тази партия е 
99% Борисов и 1% То-
мислав Дончев. Всичко 
друго е все тая, брат. 
Ако сте забелязали 
какво стана в изборна-
та нощ с Мария Габри-
ел. То нещата бяха пове-
че от показателни. Та-
зи жена излезе, изреци-
тира каквото има да се 
изрецитира, зададоха 
й два елементарни въ-
проса и тя въобще не 
отговори - каза, че има 
един човек, който знае 
всички отговори, и това 
е Борисов. И си тръгна. 
Какво беше това? Тази 
жена все пак бе водач 
на евролистата, няма ли 
мнение? Не може ли не-
що да скалъпи? 

И накрая, понеже за-
почнахме с логически 
капани, да завършим 
със следния казус: щом 
Борисов може без кого-
то и да било, това озна-
чава, че: а) имаме край-
но талантлив, способен 
и влиятелен политик и 
б) автокрацията ни отне 
много неща... например 
демокрацията.  

 райко БаЙчЕв

Краят на Цветан 
Цветанов и него-
вата оставка бяха 

изненадващи за мнози-
на. Всички добре зна-
ем, че Борисов прин-
ципно взема тук-там 
някоя глава, като кол-
кото и да е вярно, че 
го прави от популизъм, 
така и е все пак исто-
рически факт. Но всич-
ки смятаха, че заради 
"Апартаментгейт" Цве-
танов е просто пони-
жен, временно пратен 
в изгнание, разбирай, 
в огромния си апарта-
мент, докато се утало-
жи малко напрежени-
ето, и после ще се за-
върне тихомълком, за 
да зарадва всинца и 
да въздъхнем спокой-
ни - каква иначе ще е 
тая държава, ако го ня-
ма Цветанов наоколо. 
Обаче, разсъждавайки 
логично, краят на Цве-
танов въобще не беше 
учудващ, защото него-
вият фурор с апарта-
ментите, наглото му по-
ведение на пресконфе-
ренциите и всичко, де-
то се натрупа, го до-
кара до следния пара-
докс. Първо. Ако Бори-
сов бе загубил избори-
те, щеше да го уволни, 
защото щеше да се раз-
бере, че ги е загубил 
заради Цветанов. Вто-
ро. Ако Борисов обаче 
спечели изборите, пак 

В самото начало на Втората световна война 
България на Борис III и прогерманското пра-
вителство се поставиха в услуга на експанзио-
низма на Третия райх. Предоставиха територи-
ята на страната за смазването от вермахта на 
Гърция и изпратиха войски и полиция, за да 
освободят германските войски от окупационна 
мисия в съседните ни страни.

Под грубия натиск на Берлин цар Борис и 
правителството му обявиха война в 1941 г. на 
Англия и САЩ, от което последва бруталното 
бомбено обезобразяване на София. Натискът на 
Берлин не спря дотук, а искаха да ни вкарат във 
войната срещу СССР. Тук обаче вярната прецен-
ка на Борис III за българската народна памет и 
народопсихология го доведе до решението да 
откаже на Хитлер със знаменитата фраза: „Ако 
пратя българска войска на Източния фронт, то 
тя ще мине на руска страна заедно с оркестъра.“ 
Така Германия изсмукваше жизнените ресурси 
на страната цели 5 години, но беше спасена 
от разпарчосване след войната от СССР, което 
нямаше да се случи, ако бяхме участвали във 
военни действия срещу нея.

Днес имаме много сходен исторически мо-
мент. Без да питат народа, български политици 
поставиха страната в НАТО за разполагане на 
американски войски на наша земя, за изпълне-
ние на скъпи операции в страни, в които Бъл-
гария няма никакви собствени интереси да се 
меси там, а със сервилното си поведение ГЕРБ 
прокара в НС обявяването на Руската федера-
ция  за заплаха за националната сигурност на 
страната. 

В този критичен исторически момент не може 
да не погледнем назад и да не си зададем въпро-
са - ще се намери ли достоен държавник в Бъл-
гария, който да каже „БЕЗ НАС СРЕЩУ РУСИЯ!“

стоян жулЕв

кумента в България. С 
това иска да покаже, 
че не възприема Ба-
тенберг като автоно-
мен владетел, а го по-
ставя на равнището на 
египетския управник и 
губернатора на Източ-
на Румелия, които се 
смятат за негови васа-
ли (той ги назначава). 
Батенберг обаче кате-
горично отказва и за-
явява, че ще стои на 
кораба си в Босфора, 
докато султанът не го 
приеме и лично не му 
връчи берата. Накрая 
Абдул Азис се съгла-
сява и церемонията 
се провежда.

След това младият 
княз се отправя към 
новото си отечество. 
На 24 юни пристига 
във Варна, оттам от-
пътува за Русе,  на 26 
юни е в Търново, къде-
то полага клетва. Този 
ден се смята за нача-
лото на неговото ца-
руване. В новата сто-
лица София пристига 
на 1 юли и е отведен в 
двореца (бившия тур-
ски конак), където ся-
да на дървения прес-
тол, изработен от тро-
янски майстори. На 
него остава до 26 ав-
густ 1886 г. Царуване-
то му продължава 7 
години и два месеца.

Доц. Йордан 
василЕв, 

 д-р по история

саков, но те не отгова-
рят на условието да не 
са руски поданици.

В писмо до руския по-
сланик в Цариград княз 
Алексей Лобанов Ос-

тровски от 31.3.1879 г. 
Дондуков пише: „Според 
Вашето мнение румън-
ските интриги в полза на 
княз Карол или на него-
вия брат няма да имат ни-
какъв успех. Това би би-
ло много желателно, тъй 
като от политическа и 
нравствена гледна точ-

ка разширяването на ру-
мънското влияние няма 
да бъде благотворно за 
България. Аз винаги съм 
мислел, че единственият 
сериозен кандидат е Ба-

тенберг. Това мисля и се-
га и виждам, че това же-
лаят и винаги са желали в 
Петербург, макар че кой 
знае защо се притесняват 
да си признаят.” Интерес-
но е и мнението на Тър-
новския митрополит Кли-
мент (Васил Друмев): „Аз 
се спирам с уважение на 

Преди 140 години
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отвара от моркови и лютива 
мента. Тази комбинация може да 
ви избави при начало на грип със 
стомашни болки. Сварете 4 моркова, 
нарязани на кръгчета, в 4 чаши вода. 
Добавете 1 ч. л. сушена мента или 
пакетче ментов чай. Намалете огъня 
и варете около 15 минути. Извадете 
пакетчето чай, прецедете и пийте 
отварата на няколко пъти през деня. 
Можете да добавите щипка джин-
джифил за още по-силен ефект или 
лимонов сок за по-добър вкус. 

отвара от ориз. Помага срещу 
стомашно разстройство. Варете по-
ловин чаена чаша ориз в 6 чаши 
вода в продължение на 15 минути. 

Прецедете, добавете малко мед и 
пийте течността топла.

ябълков оцет.  Смесете 1 с. л. 
ябълков оцет с чаша топла вода 
и 1 с. л. мед – получава се истин-
ско природно лекарство срещу сто-
машни колики и подут корем, както 
и при парене в хранопровода.

сушени череши, стафиди, кай-
сии и сливи. Включете тези вкусни 
плодове в дневното си меню и няма 
да страдате от запек.

копър.  Всяка част от това расте-
ние е полезна за храносмилането, 
особено ако имате проблем като 
подуване на корема. Правете си 
чай от листенцата, дъвчете семе 

от копър или хапвайте суровите му 
клонки. Той благоприятства храно-
смилането, намалява количествата 
газове, облекчава коликите и га-
денето.                                                                  

Ето и една лесна рецепта: 1 
супена лъжица семе от копър се 
смила много ситно в мелничка за 
кафе, залива се с 500 г вряща вода 
и след 10 минути се прецежда през 
ситно сито. Пийте преди хранене.                                                    

Билки и подправки. Добавете 
няколко капки сок от ментови листа 
към чаша вода. Направете си отва-
ра от лайка, мента, канела и кими-
он. Пийте по една кафена чашка 
преди всяко хранене. 

Високият пулс е 
сигнал, който ор-
ганизмът изпраща 

за промени във физи-
ческото, емоционално-
то или здравословно-
то състояние на чове-
ка. Кога обаче високият 
пулс е опасен за здра-
вето и за какво да вни-
мавате?      

Пулсът предста-
влява броят на уда-
рите на сърцето за 
една минута. Сърдеч-
ният ритъм е разли-
чен в отделните въз-
расти. Например при 
бебетата на по 4-5 ме-
сеца пулсът може да 
стигне до 180 удара в 
минута, за 11-годишни-

те – до 130 удара, а за 
всички, които са над 
18 години, е нормал-
но сърдечният ритъм 
да е между 60 и 100 
удара в минута. Вся-
ко преминаване на та-
зи граница може да се 
приема за висок пулс.                                                                              
Учестеният сърдечен 
ритъм е познат още с 
медицинския си тер-
мин тахикардия. Про-
явява се под формата 
на световъртеж, боде-
жи в сърцето, задъхва-
не, внезапно усещане 
за слабост и отпусна-
тост на тялото. Когато 
пулсът е висок, рабо-
тата на сърцето е за-
труднена и то не мо-

же да изпомпва доста-
тъчно кръв към тяло-
то, вследствие на кое-
то организмът страда 
от липса на кислород 
и се проявяват симпто-
мите на тахикардията.                                                                   
Причините за ви-
сокия пулс може да 
са най-различни – 
от безобидни и вре-
менни до сериозни и 
трайни. При някои ус-
кореният сърдечен ри-
тъм е резултат от емо-
ционална нестабилност 
– стрес, паника, уплаха, 
притеснение. При дру-
ги може да е причинена 
от проблеми със сърце-
то като хипертонията.

 В много случаи ви-
сокият пулс е сигнал 
за някакви здраво-
словни проблеми, ко-
ито не се забелязват с 
просто око – най-чес-
то с щитовидната жле-
за, бъбреците или при 

ниска кръвна захар.                                                                  
С висок пулс може да 
се сдобиете, ако прие-
мате някакви енергий-
ни стимуланти, вклю-
чително кафе, тонизи-
ращи напитки, алко-
хол. 

виновници за уско-
рен сърдечен ритъм 
са също дехидратаци-
ята, анемията и трес-
ката. Когато не спорту-
вате редовно или сте с 
наднормено тегло, вся-
ко физическо усилие 
предизвиква ускорен 
пулс. Освен това, ко-
гато температурата на-
вън е по-висока, също 
има вероятност за по-
качване на сърдечния 
ритъм.

В по-голямата част от 
случаите високият пулс 
е симптом, който не би-
ва да се пренебрегва, 
затова е желателно да 
се обърнете към специ-

алист (кардиолог или 
ендокринолог). Ускоре-
ният сърдечен ритъм 
не представлява опас-
ност за здравето, ко-
гато е предизвикан от 
физическа активност. 
Но когато забелязвате 
ежедневно висок пулс, 
има риск за сърцето 
и трябва да подходи-
те с по-голямо внима-
ние към проблема. Не е 
изключено лекарите да 
ви изпишат лекарства, 
които да нормализират 
и контролират пулса. 
Има обаче и други ме-
тоди, с които да влезте 
в нормален ритъм.                                                                         

как да успокоим 
високия пулс? По-
търсете помощта на 
успокоителни билки 
като валериан, глог, 
женшен и маточи-
на. Не ги използвай-
те, без да сте се кон-
султирали предвари-

телно със специалист!                                        
Ходете по-често до 
тоалетната по малка 
нужда. Задържането 
на урина в пикочния 
мехур се отразява на 
симпатиковата нервна 
система, вследствие 
на което кръвоносни-
те съдове се свиват 
и пулсът се покачва.                                                   
Когато усетите някой 
от симптомите на ви-
сокия пулс, дишайте 
дълбоко през носа и 
издишайте през уста-
та, като междувремен-
но държите дясната си 
ръка под края на гръд-
ния кош (слънчевия сп
лит).                                               

яжте повече храни, 
богати на калий, кал-
ций и магнезий. На-
блегнете на пълнозър-
нестите храни, млеч-
ните продукти, прес-
ните плодове, спанак, 
стафиди.

ВИСОКИяТ ПУЛС – 
за какво да внимавате?

Колкото и да обичаме лятото, със сигурност 
всеки от нас би се отказал от дразнещите ухап-
вания от комари, които са неизбежни в горещи-
те дни. Как да облекчите ухапването от комар с 
природни средства - ето 10 идеи.

1. ако сте ухапани от комар, вземете метална 
лъжица и я дръжте под струя гореща вода за око-
ло 1 минута. След това я поставете върху ухапано-
то място и дръжте така 1-2 минути. Топлината й ще 
"изгори" протеина, който е виновен за сърбежа.

2. При ухапване от комар наложете място-
то с използвано пакетче чай от лайка - всеизвес-
тен факт е, че билката има успокояващо действие.

3. използвайте етерични масла - цитрус, ли-
мон, евкалипт, мента, иланг- иланг, лимонова тре-
ва и лавандула са маслата, които успокояват сър-
бежа и дразненето.

4. натрийте ухапаните места с овесена ка-
ша - за целта пригответе паста от овес и вода, ка-
то гледате да е по-гъста. Втрийте добре и изплак-
нете. Овесът има облекчаващ ефект.

5. намажете пъпката от комар с паста за зъ-
би. Ментолът в нея действа охлаждащо и успоко-
ява кожата и премахва сърбежа.

6. използвайте бананова кора. Природните 
масла в нея допринасят за намаляването на за-
червяването и подуването при ухапване от комар. 
За целта натрийте ухапаното място с вътрешната 
част на банановата кора и изчакайте да подейства.

7. намажете ухапаното място с гел от алое ве-
ра. Растението има антисептично действие, бога-
то е на витамини и антиоксиданти, затова помага 
при всякакви кожни раздразнения, зачервявания 
и подувания, а охлаждащият му ефект ще елими-
нира сърбежа.

8. Третирайте ухапванията с настойка от бо-
силек. Заради съдържанието на евгенол в под-
правката скоро ще почувствате облекчение. Дру-
гият вариант е да използвате пресни листа от бо-
силек и да натриете с тях мястото.

9. намажете ухапаните места с оцет. Освен 
че действа като дезинфектант, оцетът ще откаже 
комарите от повторен опит за атака.

10. натрийте ухапванията от комар с памук, 
напоен в силен алкохол. Алкохолът има охлажда-
що и противоинфекциозно действие, елиминира 
сърбежа и отблъсква комарите. Не се препоръч-
ва, ако имате суха или чувствителна кожа.

Лятото дойде и вече 
сме в сезона на кърле-
жите. Много хора въз-
приемат малките па-
разити като безвред-
ни същества, смучещи 
кръв, но в действител-
ност те имат способ-
ността да доведат до 
различни видове опас-

ни заболявания, които 
включват обрив, главо-
болие, треска, артрит, 
неврологични и сърдеч-
ни проблеми. Поради 
тази причина ви пред-
ставяме един лесен и 
ефективен метод за 
защита от кърлежи с 
помощта на домашно 
приготвен репелент. 

необходими про-
дукти: 10 капки етерич-

но масло от розмарин, 
7 капки етерично масло 
от канела, 3 капки ете-
рично масло от кедър, 
2 супени лъжици баде-
мово масло.

начин на приготвя-
не: Изсипете продукти-
те в стъклен съд с хер-
метическо затваряне 

и разбъркайте 
добре. Нанесе-
те разтвора с 
леки кръгови 
движения вър-
ху кожата.

Друг ефек-
тивен метод за 

превенция от вредни-
те паразити се крие в 
употребата на розово 
масло. Този продукт 
може да се използва 
и за животни. Нужно 
е да нанесете по една 
капка от него между 
плешките на домаш-
ния любимец и върху 
основата на опашката, 
преди да го изкарате 
навън.

Репелент  
против кърлежи

КаК да облеКчим  
ухапаното от Комар

При  стомашни проблеми              



3.VII. - 9.VII.2019 г.
27 

БългарскиБългарски 15Медицина Дълголетие

Çà âàøåòîÇà âàøåòî

УКРЕПВАНЕ НА 
ПРОСТАТАТА

„ПростатиЗаЛ ПЛЮс“ - 
ПОМОЩТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕМ

Търсете в аптеките без рецепта!
Çа êонтаêти: Вита Õерá, 

тел.: 02 / 944 60 06, vitaherb.bg

атанас Големеев,
гр. ямбол

Простатизал Плюс 
е натурален продукт, 
който спомага за ук-
репване и възстано-
вяване дейността на 
простатната жлеза. 
Подбраните билко-
ви екстракти съдър-

жат биологично актив-
ни вещества — фитос-
тероли, сапонини, та-
нини, органични кисе-
лини, които подкрепят 
здравето на простатата 
и подпомагат функции-
те на отделителната и 
половата система при 
мъжете.

Екстрактът от ле-
ска притежава пико-
чогонно, противовъз-
палително и съдосви-
ващо действие. Дреб-
ноцветната върбовка 
има диуретичен ефект 
и повлиява благопри-
ятно затрудненото, 
честото и болезнено 
уриниране.

От своя страна екс-
трактът от гръмотрън, 
допълващ действие-
то на дребноцветната 
върбовка, е със силно 
отводняващо действие 
и съдейства за пре-
махване задържането 
на урина и за отстра-

няване на пикочните 
инфекции. Биологично 
активните вещества, 
извлечени от невена, 
имат противомикроб-
но и противовъзпали-
телно действие.

Напълно натурален, 
той съдържа стандар-
тизиран сух екстракт 
от билките леска, дреб-
ноцветна върбовка, 
гръмотрън и невен. 
Биологично активни-
те вещества, извлече-
ни от тези билки, при-
тежават много добро 
противовъзпалително, 
диуретично, спазмоли-
тично и болкоуспокои-
телно действие. 

Простатизал Плюс 
повлиява благоприят-
но затрудненото, чес-
то и болезнено урини-
ране. Постепенно пре-
махва задържането на 
урина в пикочния ме-
хур. Съдейства и за от-
страняване на пикоч-
ните инфекции, които 
се явяват често услож-
нение на простатната 
хиперплазия. 

Простатизал Плюс 
спомага и за стиму-
лиране на сексуална-
та енергия при мъжете.

Здравейте, казвам 
се Атанас Големеев 
от град Ямбол. Напи-
сах това писмо, за да 
разкажа за чудесата на 
ПРОСТАТИЗАЛ ПЛЮС.

Никога не съм имал 
сериозни проблеми със 
здравето. Но когато 
ходех до тоалетната, 
усещах слаба пареща 
болка при уриниране. 
Помислих, че  съм на-
стинал и затова е та-
ка. Болката обаче не 
премина, а дори запо-
чна да се усилва.  Вечер 
все по-често ставах 
по малка нужда, труд-
но уринирах и след то-
ва дълго време не мо-
жех да заспя.  Отидох 
на лекар и той уста-
нови, че простатата  
е уголемена. Започнах 
да пия лекарства, но 
след време установих, 
че ефектът е не-
задоволителен. 
Моят съсед то-
гава ми препо-
ръча ПРОСТАТИ-
ЗАЛ ПЛЮС. Запо-
чнах да вземам 
хапчетата и са-
мо след 2 месеца 
започнах да се 
чувствам по-до-
бре. Парещата 
болка постепен-
но изчезна, ури-
ниранито ми се 
облекчи. Върнах 
се отново във 
форма.

Има два начина да бъ-
деш незабравим в секса. 
Да се представиш стра-
хотно и да побъркаш от 
удоволствие партньор-
ката си… няколко пъти. 
Или да се изложиш то-
тално. Сега ще ви раз-
крием как винаги ще ви 
се случва първият и ни-
кога вторият вариант.

Дори и най-способ-
ните мъже могат да из-
паднат в неприятна си-
туация. Възраст, стрес, 
начин на живот и още 
редица фактори влияят 
на сексуалните възмож-
ности. Но има начин ви-
наги да бъдете в стра-
хотна форма и да задо-
волявате отлично жени-
те в леглото си. Начин, 
който е полезен и с уни-
кални резултати. Него-
вото име е Manfix – се-
лекцията от билкови екстракти, която ще 
ви направи невероятни в леглото.

С Manfix оставяш гафовете в секса в 
миналото. Той те прави „винаги готов“, 
удължава ерекцията и вдъхва така необ-
ходимото самочувствие, за да бъде един 
мъж наистина незабравим любовник.

И не само! Manfix е идеален за всеки 
мъж, който има динамично ежедневие 
или е изпаднал в ситуация на емоцио-
нален дискомфорт – дава много енергия, 
настроение, тонус и жизненост. Идеален 
е и за всеки, който спортува – подпомага 
топенето на мазнини и води до растеж на 
мускулите. Заедно с това име още реди-
ца ползи за организма.

Ефектът от Manfix е поразителен! За-
щото се дължи на силата на Природа-
та. Manfix събира в себе си шест катего-
рично доказали ефективността си бил-
ки. Бабини зъби, Магарешки трън, Жълт 
кантарион, Дамяна, Сибирски женшен 
и Зелен чай. При това под формата на 
течни екстракти – най-бързо усвояемия 
вариант за човешкото тяло. Но нека 
разгледаме природните чудеса, които 
правят мъжа пълноценен във всяко ед-
но отношение.

Именно затова Manfix е невероятен 
продукт. Той не само дава огромна по-
лова мощ и енергия, но заедно с това се 
грижи за здравето за разлика от синте-
тичните медикаменти, които имат не мал-
ко странични ефекти. Manfix е натурален, 
много ефикасен, с бързи и продължител-
ни резултати. Ефектът му продължава, че 
и след като се приключи неговия прием.

Опитай Manfix и гаранция, че той ще 
стане един от най-верните ти приятели! 
Защото с него ти си фурия в секса, енер-
гичен и тонизиран през деня, с по-добри 
резултати в спорта, весел, уверен, силен… 
Истински мъж!

Mнoгoĸpaтнo пoвишaвaнe нивaтa нa 
тecтocтepoн, мъжĸaтa cилa и либидo, 
физичecĸaтa и пcиxичecĸaтa ycтoйчи-
вocт.

Действие:
 Увеличава либидото и половата мощ
 Възстановява мускулите след тре-

нировки
Значително покачва физическата си-

ла и издръжливостта
 Подобрява психическата устойчи-

вост
Изгаря мазнините
 Многократно повишава нивата на 

тестостерон

Мнението на специалиста:
„Този продукт с иновативен състав, 

който се отклонява значително от тра-
диционните такива за потентност, из-
вестни от онлайн и телевизионни ре-
клами или налични в аптека за рецепти. 
Неконвенционалната формула на Manfix 
го прави отлично средство за ефектив-
ност: тялото се държи съвсем различно, 
като осигурява на мозъка много повече 
сигнали и по този начин значително уско-
рява процеса на ерекция и я укрепва значи-
телно. Благодарение на това сексът ста-
ва не само напълно постижим, но и много 
по-дълъг и по-чувствителен. Въздействи-
ето на Manfix е много просто: засяга до-
пълнително кръвоснабдяването на пени-
са, което променя чувствителността му 
към допир и външни стимули. Ерекцията 
се появява незабавно и продължава за зна-
чителен период от време.  Препоръчвам 
тримесечен прием за дълготрайни резул-
тати„

к. сотиров, андролог, сексолог
състав:
Екстракт от Бабини зъби има изклю-

чително мощен ефект върху подсилва-
нето на мъжката потентност. Стимулира 
по естествен път производството на тес-
тостерон. Бoгaтa e нa cтepoидни caпoни-
ни, aлĸaлoиди, флaвoнoиди, глиĸoзoди 
и pyтин. Пoдoбpявa ce ĸaчecтвoтo и 
чecтoтaтa нa пoлoвия aĸт. 

Екстракт от Магарешкия трън също 
подсилва потентността, но също така по-
мага много при възпаления на простатата. 
Естествен афродизиак, източник на енер-
гия и жизненост.

Екстракт от жълт кантарион води 
до добро настроение, силна памет, до-
бра кондиция и има уникален ефект при 
депресивни състояния.

Екстрактът от зелен чай тонизира фи-
зически и психически, подсилва либидо-
то, помага при наднормено тегло, защо-
то топи мазнините и подпомага изгаряне-
то на калории.

Екстрактът от Дамяна е спечелил с го-
дините още две имена – „билковата виа-
гра“ и „лекът на всички болежки“. 

Екстрактът от сибирски женшен е 
силен адаптоген. Намира широко прило-
жение и при спортистите за възстановя-
ване след продължителни тренировки. 
Подобрява физическата и умствената из-
дръжливост, действа подсилващо, допри-
нася за поддържане на нормалните физи-
ческата и умствена издръжливост, жизне-
ността и защитните сили на организма.

ÊÀÊ ÄÀ ÁÚÄÅØ 
ÍÅÇÀÁÐÀÂÈÌ
Â ËÅÃËÎÒÎ!

Поръчайте на телефон: 0877 72 10 40 
и на: https://biotica.bg или в аптеките.

ЦЕна: 
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./
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Хранителните добавки 
ТракЕия са взаимвствани от хра-
ните на древните траки, съчетани 
с българските космически храни-
телни технологии. Те са създадени 
от Българската академия на науки-
те съвместно с Института по кри-
обиология и хранителни добавки.

Този продукт е отличен с пър-
во място в конкурс за нови българ-
ски продукти на Международния 
панаир в Пловдив.

Подходяща е за пенсионери, 
защото е на достъпна цена и дейст-
ва безотказно. 

Продуктът е 100% натурален 
и снабдява човешкия организъм 
с всичко необходимо. Полезен е 
за всички възрасти, няма проти-
вопоказания и странични ефекти. 
Представлява водноразтворим 
прах от билки, горски плодове и 
лимец. 

видове
 Тракеия:
1 . с ъ р ц е 

и кръвонос-
на система – 
възстановява 
функциите на 
сърцето, чер-
ния дроб и далака, нормализира 
кръвна захар, кръвно налягане и 
холестерол. Изчиства и отпушва 
кръвоносните съдове, премахва 
разширени вени и хемороиди.

2.костно-ставна система – 
подпомага изграждането на хру-
щялна тъкан и премахва коксартро-
за, гонартроза и дискова херния. 
Увеличава плътността на костите.

3.храносмилателна система 
– гастрит, колит, рефлукс, премах-
ва проблеми с тънкото и дебело-
то черво.

4.Дихателна система – из-
чиства белия дроб, включително 
и на пушачите, укрепва бронхите, 
трахеята, алвеолите. Спомага из-
чистването на синусите.

5.нервна система – намалява 
психическото напрежение и без-

покойство. Способства за по-до-
бър сън, бодрост и концентрация. 
Балансира нервната система.

6.имунинет – балансира 
имунната система, повишава съп-
ротивителните сили на организма 
и физическата активност.

7.Баланс телесна маса – на-
малява мазнините, балансира ме-
таболизма, подпомага контрола 
на телесното тегло.

8.Баланс мозък – подпомага 
нормалното функциониране на 
мозъка – памет, концентрация, 
мисловна дейност.

Всеки вид действа най-силно 
за посочения проблем като подо-
брява и цялостно организма.
Мнения на ползвали продукта:

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сърце и 
стави, от скъпи по-скъпи, и няма-

ше ефект. 
Ползвах Тра-
кеия почти 
без пари и 
веднага за-
почнах да се 
подобрявам. 
След някол-
ко месеца, 

правейки редовните изследвания, 
лекарите не повярваха какво се е 
случило с мен. Тичам, работя, жи-
вея нов живот. Използвайте го и 
сами се уверете в силата на то-
зи продукт.“ 

Мария иванова, Благоевград, 
0896 781 313

„Бях загубил вяра, че нещо мо-
же да ми помогне. Няколко човека 
от пенсионерския клуб го ползва-
хме, защото можехме да си го поз-
волим. След няколко месеца всички 
започнахме да споделяме, че неве-
роятното се случва. На един се по-
добри сърцето, на друг ставите, на 
трети белият  дроб, ходим два пъ-
ти повече без умора. Чувстваме се 
много по-жизнени и нашите прия-
тели последваха нашия пример. До-
сега няма недоволни.

траКеиЯ  -  здраве
за всички пенсионери

за консултации и поръчки –  
христов, 0898 573 092

ИЗБАВЕТЕ СЕ ОТ ЗАПЕКА
ВСЕКИ ТРЕТИ ЧОВЕК В БЪЛГАРИЯ СТРАДА ОТ НЕРЕДОВНА ДЕФЕКАЦИЯ, 
А ТОВА ВЛОШАВА САМОЧУВСТВИЕТО И Е ОПАСНО ЗА ЗДРАВЕТО

ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА ДИСТРИБУТОРА 
САМО ЗА ПЪРВИТЕ ОБАДИЛИ СЕ 100 ДУШИ ДО 31.07.2019Г. ЩЕ ПОЛУЧАТ ОТСТЪПКА ЗА 

ТЕРАПИЯТА С ПРЕПАРАТА „PERISTAL” И ЩЕ МОГАТ ДА СЕ СНАБДЯТ ВМЕСТО 199 ЛВ. 

ОБАДИ СЕ И ПОРЪЧАЙ ОЩЕ СЕГА!

тел. 02 4738722

САМО ЗА 67 ЛВ.
(1 опаковка с 30 капсули за едномесечно ползване)

ОСИГУРЕНА  БЕЗПЛАТНА  ДОСТАВКА  ДО  ВАШ  АДРЕС
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК ОТ 8:00 ДО 20:00 И СЪБОТА ОТ 10:00 ДО 16:00

ОНЛАЙН ПОРЪЧКА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ НА WWW.GREENWAY-ESHOP.COM

  „Запека може да бъде опасен, 
за това не трябва да се 
пренебрегва. Трупащите се в 
червата остатъчни продукти от 
храната и метаболизма, могат 
да предизвикат множество 
неприятни усложнения със 
здравето дори отравяне на 
организма. Това се получава 
в резултат на натрупалите се 
хранителни остатъци, които 
започват да ферментират и 
проникват в кръвообращението, 
при което настъпва отравяне на 
организма. Това предизвиква 
главоболие, метеоризъм, газове, 
подуване на стомаха, проблеми с 
кожата и лош дъх. Ако проблема 
със запека не бъде отстранен, 
може да доведе до дълготраен 
възпалителен процес в 
стомашно-чревния тракт, а и 
дори до рак на дебелото черво.” 
- споделя професор Питър 
Лоренс на последно проведения 
конгрес в Англия за здравето 
на човека. Питър Лоренс е и 
основоположник на новия метод 
за борбата с констипацията и 
дефекацията.
   След дългогодишни проучвания 
и изследвания предостави 
на определена група фирми 

препарат за възстановяване 
на нормалната дефекация 
(изхождане) на организма. 
Благодарение на тази формула  
предоставя възможността 
на пациентите да намалят 
с 99% риска от оперативна 
намеса и 93% успеваемост за 
възстановяване на нормалното 
функциониране на стомашно- 
чревния тракт. ”Няма значение 
дали имате от скоро или с 
месеци запека - можете да се 
избавите по естествен път” - 
уверено споделя откривателя 
на формулата. Почти 180 хил. 
души в цяла Европа, потвърдиха 
ефективността на тази уникална 
формула  в това число около 
9 хил. души от България, 
които са преминали терапията 
и потвърждават ползите. 
  Узнавайки за ефективността 
и  резултатите от 
терапията наши български 
гастроентеролози не можа 
да повярват, че без използването 
на лаксативи и медикаменти  
може да се постигне подобен 
ефект за избавяне от 
констипацията, но е напълно 
възможно организма  да реши 
тези проблеми по натурален път. 

Благодарение на съвременната 
нанотехнология на молекулярно 
ниво, помогна да се създаде 
уникалният препарат “PERISTAL” 
(Перистал). 
  Съставките на този препарат е 
поместена в капсула съдържаща 
10 биоактивни съставки, които 
бързо и ефективно повишават 
резорбацията (усвояването 
на хранителните вещества в  
тънкото черво), възстановяват 
перисталтиката на чревния 
тракт стимулирайки химио-
-рецепторите на тънкочревната 
лигавица. Тази комбинация от 
съставки помага също да се 
подобри задържането на водата 
в дебелото черво, което довежда 
за размекването на фекалните 
маси и нормалното изхождане. 
  Във връзка високата цена 
на препарата и технологията 
за обработка на ценните 
съставки, и за да е финансово 
достъпен специално за 
българските граждани, са 
избегнати всякакви посредници 
и аптеки. Можете да напра- 
вите покупката на препарата 
чрез телефонно обаждане към 
оторизирания  представител за 
България.

“Получих пълно облекчение 
следвайки препоръките. В 
рамките на 2 месеца успях да 
възстановя стомашната ми 
дейност и мога да се храня 
нормално и да се изхождам 
безпроблемно.”

Владимир Ф., 78 г, София

“Имах рефлукс , който ме 
тормозеше от 1 година и 
ползвах много медикаменти, 
но без полза. Моя позната ми 
препоръча препарата и го 
закупих. След месец и половина 
ползване рефлукса значи- телно 
намали а след 3 месеца изчезна.” 

Димитричка В., 75г., Лом

“Въпреки диетите ми имах 
подуване на стомаха придружено 
с болки и имах чувството, че ще 
се пръсне. Реших  се да ползвам 
и този препарат и се оказа, 
че наистина помага. След 2 
месечно ползване сега вече 
мога да се храня нормално.”          

Мартин Д., 54г., Пловдив
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иÇпитани  РеÖепти
При ПодаГра

  Смесете по равно цветове от 
лайка и липа, черен бъз, жълт канта-
рион, коприва, корени от магданоз 
и кора от бяла ива. Залейте 2 с. л. от 
сместа с 200 мл гореща вода и оста-
вете за 20-30 минути да се утаява. Пие 
се по половин чаша три пъти на ден.

 Смесете по равно брезов лист, 
коприва, салвия, корени от магданоз, 
лайков цвят и трицветна теменуга. За-
лейте 1 с. л. от сместа с 200 мл гореща 
вода. Сипете в термоса и оставете за 
30 минути. После прецедете и пийте 
от настойката по 2 с. л., разредени с 
две чаши вода. Пие се три пъти на ден.

 Много полезен е брезовият сок 
- три пъти на ден по една чаша, как-
то и чаят от боровинкови листа, кой-
то се разрежда с вода. 

 Отдавна в народната медицина 
се използва и настойката от люляков 
цвят. Напълнете половинлитров бур-
кан с люляков цвят, без да го натъпк-
вате, а по-рехаво. Залейте с водка и 
дръжте 21 дни на тъмно място. Взе-
мат се по 30 капки три пъти на ден 
преди ядене. Може да се използва и 
за разтриване на ставите. За разтрив-
ка можете да използвате и настойка 
от спирт и брезови пъпки в съотно-
шение 1:5.

 Правете си и бани с отвара от 
орехови листа - 250 г листа на 1 ли-
тър гореща вода.

При ФЛебит
100 г чист боров катран, 5 г ниша-

дър на прах и 5 г сяра на прах се смес-
ват. Разбъркват се добре и към полу-
чената смес се добавя малко царе-
вично брашно. Взема се по 1-2 зърна 
сутрин, обед и вечер 20 минути пре-

ди ядене. Отново всичко се бърка, до-
като стане на тесто, от което се пра-
вят хапчета с големината на царевич-
ни зърна. Овалват се в царевичното 
брашно, за да не се слепят помеж-
ду си, и се нареждат в кутия. Първия  
ден се взема по едно хапче сутрин, 
обед и вечер, втория ден дозата се 
увеличава на 2 хапчета 3 пъти днев-
но (общо 6), а през следващите дни 
също се вземат по 2 хапчета 3 пъти 
на ден, докато лечението приключи.

При ХреМа
Смесват се 3 ч. л. прясно изстискан 

сок от цвекло и 1 ч. л. мед. Във вся-
ка ноздра се капват по 5 капки смес 
4 пъти дневно.

При ЯЗВа
3 кг черен глог се измива добре, 

изцежда се от водата, плодчетата се 
посмачкват и се нареждат в 3-литров 
буркан - ред глог, ред захар, дого-
ре. Бурканът се затваря добре, за да 
престои една нощ. След това от сока 
се пие по 1 к. ч. 3 пъти на ден поло-
вин час преди ядене.

При беЛодробен еМФиЗеМ
     Смесват се по 500 мл мастика и 

чист зехтин. Пие се по една малка ча-
ша половин час преди ядене.

При ВЪЗПаЛена жЛЪЧКа
  Смесват се 1 равна ч. л. нишадър, 

една чаша вода и сокът от един ли-
мон. Бърка се, докато нишадърът се 
разтопи. В друга чаша се сипва сок от 
компот. Първо се изпива наведнъж 
нишадърът, а после компотът, за да 
се избегне повръщане. Пие се сутрин 
на гладно и се обядва след 4-5 часа. 
При нужда процедурата се повтаря.  
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Мъжете могат да бъдат сексуално ак-
тивни до деветдесетгодишна възраст. 
Честа причина за сексуалните наруше-
ния (еректилна дисфункция, липса на 
удоволствие по време и след полов акт, 
нарушена еякулация, липса на сексуал-
но желание) е спадът на нивото на тес-
тостерона. Във възрастта от 40 до 70 го-
дини това ниво намалява с 1.2% годиш-
но, поради което мъжът на 70 години 
има с 30 до 40% по-ниско ниво на сво-
бодния тестостерон в сравнение с то-
ва на четиридесетгодишния мъж. Този 
процес може в значителна степен да 
бъде забавен. 

От векове се знае за афродизиачния 
ефект на целината и приложението й 
при импотентност. Фактът се обясня-
ва с въздействието на централно ниво 
и стимулацията на производството на 
тестостерон. 

Един научен експеримент със зайци 
в разплодителен период показа, че це-
лината, включена в дневната хранител-
на дажба, увеличава, статистически дос-
товерно, сексуалността на мъжкарите. 
Опитът беше проведен с две групи оп-
итни животни: работна, която в храна-
та си получаваше целина, и контролна 
– без целина в хранителната си дажба. 
Мъжките индивиди от двете групи бяха 
подбрани по възрастов белег – в края 
на герминативния им период (крайната 
възраст, в която имат оплодителна спо-
собност). Резултатът от експеримента 
показа, че поколението, което създаде 
работната група, бе почти два пъти по- 
многобройно от това на контролната. 

За да се постигне добър резултат при 
човека, е необходимо да се приема за 
около месец от 0,500 до 1,500 кг свеж 
плод от целина, а след това за още пет 
– шест месеца от 0,300 до 0,500 кг днев-
но. Проблемът обаче е в това, че цели-
ната не е така вкусна, за да се консуми-
ра в толкова големи количества, а е и 
сезонен продукт. Това наложи необхо-
димостта да се създаде стандартизиран 
лиофилизат, който е концентриран екс-
тракт от биологично активните веще-
ства, извлечени от плода на целината 
(Apium graveolens). 

Този продукт се нарича апегра. Той 
на сто процента притежава ефектите 
на свежия плод, благодарение на ви-
соките технологии, използвани в про-
изводството му. 

Добре е да се започне в първите 3-4 
дни с 5-6 капсули дневно, разделени на 
два приема – сутрин и вечер; след то-
ва за още 3-4 дни по 4 капсули днев-
но (отново сутрин и вечер). По 3 кап-
сули е необходимо да се приемат 1-2 
месеца – сутрин - 1 и вечер - 2, а след 
това за още 5-6 месеца се преминава 
на 2 капсули дневно – една сутрин и 
една вечер. 

Тази схема за прием на апегра пома-
га поддържането на по-високо ниво на 
тестостерона при мъжа, а това означа-
ва и по-добра сексуалност. Не по- мало-
важно е, че мъжките полови жлези за-
пазват своята функция и не атрофират 
с напредването на възрастта.

 апегра е една възможност мъжът да 
има пълноценно сексуално дълголетие.

Поръчайте на телефон: 0877 72 10 40 
и на: https://biotica.bg или в аптеките.

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

Alvofix за отказване от тю-
тюнопушенето е създаден на 
базата на дългогодишни из-
следвания в областта на ни-
котиновата зависимост и ор-
ганичните продукти, които 
могат да помогнат тя да бъ-
де преборена успешно.

Продуктът е преминал ус-
пешно през няколко различ-
ни клинични изследвания и 
тестове в най-известните ин-
ститути по наркология в Ев-
ропа. Участвалите в тях по-
твърждават положителния 
ефект от един курс (продъл-
жителност на курса 3 месеца) 
на третиране.

Очакваните резултати от 
приема на алвофикс включ-
ват:
Отказ от цигарите;
Елиминиране на синд-

рома на абстиненция;
Потискане на желание-

то за пушене след употреба 
на алкохол;
Убиване на психологи-

ческата и физиологическата 
зависимост;
Пълна детоксикация на 

организма;
Без преяждане и надда-

ване на тегло;
Съдържанието на проду-

кта се състои единствено от 
билкови и растителни екс-
тракти, както и комплекс от 
подхранващи и пречистващи 
организма минерали и вита-
мини. Те успешно извършват 
пълна детоксикация на чер-
ния и белия дроб.

Акцентът в мощните орга-
нични съставки пада на сапо-
нините – естествено срещани 
в природата вещества, кои-

то блокират рецепторите на 
удоволствието при пушене.

как ни въздейства Alvofix?
Извлича катраните и ток-

сините от организма.
Особено добри резулта-

ти дава при упорити кашлици.
Втечнява бронхиалния 

секрет и улеснява отхрачва-
нето.
Премахва влечението ни 

към цигарите.
Елиминира психологиче-

ската зависимост.
Очиства организма от тю-

тюневите токсини.
Потиска желанието за пу-

шене под влиянието на алкохол.
Елиминира физическата 

зависимост към вредните на-
вици.

Alvofix — елиминира 
пушенето само с 1 курс
сапонини – естествено ве-

щество, което помага да се от-
кажете от пушенето. Именно 
него са намерили руски учени 
в лабораториите. То блокира 
рецепторите на удоволствие-
то от цигарите и кара органи-
зма да реагира на получаване-
то на никотин.

По този начин хората не ис-
кат да пушат, а желанието им за 
това, изчезва напълно.

В основата на формулата, 
на Alvofix са сапонини, билко-
ви екстракти и витамини. Бла-
годарение на тях се подобрява 
самочувствието, прочистване-
то на организма, без добавяне 
на допълнително тегло.

Alvofix — двуфазна система 
за борба с пушенето, без мъки 
и странични ефекти.

как Alvofix помага да се 

откажем от пушенето?
Растителният комплекс съ-

държа активното вещество са-
понини, витамини и екстракти 
от лекарствени растения. Кап-
ките предпазват мозъчните не-
врони от вредното въздействие 
на никотина, намаляват стреса 
и регулират обмяната на веще-
ствата.
93% от бившите пушачи 

отчитат подобрение на сексу-
алната активност, повишена фи-
зическа активност и умствени 
способности. Те не наддадоха 
на тегло, не почувстваха синд-
рома на глада.

Откажете се от пушенето без 
болка, без увеличаване на те-
глото, без раздразнителност.

Мнението 
на специалиста

“Тютюневата зависимост мо-
же да се сравни с хероинова-
та. Само си помислете – никоти-
нът навлиза в мозъка в рамките 
на 10 секунди след вдишване-
то. Всеки втори пушач страда от 
безсъние, раздразнителност и 
упорита кашлица. Има доказан 
начин да се разделите с нико-
тина веднъж и завинаги, това е 
Alvofix – средство, което аз пре-
поръчвам на моите пациенти. 
Той действа както вътре, така и 
извън него. Капсулите нормали-
зират функцията на вътрешните 
органи. И най-важното – изчез-
ват симптомите на абстиненция 
и раздразнителност.“

атанас аТанасов, 
лекар-нарколог

забравете за кашлицата и 
дихателните проблеми!
20 минути след прием на 

Alvofix се повишава чувстви-
телността в крайниците вслед-

носъдови заболявания, сърдеч-
на и бъбречна недостатъчност, 
стенокардия.
2 седмици след прием на 

Alvofix тютюнената кашлица-
та отслабва вследствие на из-
веждането на натрупалите се 
в белите дробове вредни ве-
щества.
2 седмици след прием на 

Alvofix организмът напълно 
възстановява кръвообращени-
ето и оросяването на крайни-
ците, което от своя страна въз-

становява половия живот – по-
силна и продължителна ерек-
ция при мъжете.
3 месеца след прием на 

Alvofix се възстановяват цве-
тът и еластичността на кожата. 
Никотинът ограничава постъп-
ването на кръв в горните слое-
ве на кожата, което я прави по-
бледа, суха и допринася за ней-
ното набръчкване. Никотинът 
стимулира появата на бръчки, 
тъй като блокира изработване-
то на колаген.

спрете цигарите без стрес, без зависимост, без напълняване!

сексуално 
дълголетие 

с апегра

ствие подобряване на кръвооб-
ращението.
8 часа след прием на 

Alvofix организмът намалява 
количеството на въглеродния 
оксид в кръвта, нормализирай-
ки нивата на кислород.
2 дни след прием на 

Alvofix се извежда никотинът 
от организма. Изведен изцяло, 
влечението към тютюнопуше-
нето намалява.
2 дни след прием на 

Alvofix организмът си възвръ-
ща вкусовите усещания, норма-
лизирайки функцията на вкусо-
вите рецептори.
2 дни след прием на 

Alvofix организмът си възвръ-
ща обонянието, нормализирай-
ки функцията на обонятелните 
рецептори.
3 дни след прием на 

Alvofix организмът възстано-
вява дишането. След три дни в 
дробовете се възстановява рес-
ничестият епител. Тютюнопуше-
нето унищожава микроскопич-
ните реснички, изчистващи ди-
хателните пътища. За щастие те-
зи реснички могат да се възста-
новят. Alvofix спомага за актив-
ното възстановяване на влак-
нестия епител.
1 седмица след прием на 

Alvofix организмът понижа-
ва кръвното налягане, намаля-
вайки риска от инсулт, сърдеч-
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 Черешите са сред най-свежите про-
летни плодове, но освен това са лечеб-
на храна. Богати са на  провитамин А, 
витамин С и Р, витамини от група В, 
калций, магнезий, никотинова кисе-
лина, много калий, който стимулира  
дейността на сърдечносъдовата сис-
тема, фосфор и желязо. 

В плодовете има много йод, флуор, 
цинк, хром, кобалт, силиций, никел, 
манган и мед. А пектинът в тях спо-
мага за изчистване на организма 
от токсините, той сваля нива-
та на кръвната захар и лошия 
холестерол. Заради съдър-
жанието на калий са отлично 
средство за стиму-
лиране работа-
та на сърдечно-
съдовата систе-
ма и кръвообра-
щението. Калият 
подпомага нор-
малната функция 
на бъбреците, кости-
те и мускулите, стимулира задържане-
то на азота, което води до повишава-
нето на мускулната маса. В комбина-
ция с калция в млякото калият помага 
за заздравяване на костната система 
и предпазва от остеопороза.

Добре узрелите череши, които са 
тъмночервени до черни, съдържат ан-
тоцианини и каротиноиди, които ни 
предпазват от атеросклероза и висо-
ко кръвно. В плода се съдържат ку-
марини и оксикумарини – биологич-
но активни вещества, които намаля-
ват съсирването на кръвта и предо-

твратяват риска от образуването на 
тромби.

Черешите са богати на желязо и ви-
тамини, участващи в производството 
на кръв, затова се препоръчват при 
анемия. Намаляват болката при рев-
матизъм, артрит и подагра. Това се 
дължи на високото съдържание на 
антоцианини. Тези вещества имат и 
антиоксидантни и антиканцерогенни  

свойства. 
Ценният плод е 

незаменим и 
при пробле-
ми с черва-
та и стома-
ха. Съдър-
жа вита-

миноподобното 
вещество инозит 
(витамин В8), кой-

то стимулира об-
мяната на вещества-

та. Черешите имат и 
диуретичен ефект – стимули-

рат перисталтиката и подпомагат бор-
бата с излишните килограми. Червата 
се стимулират от съдържащите се в 
плода меки влакна, затова при затруд-
нена чревна дейност се препоръчва 
по 1 с.л. концентриран черешов сок 
3 пъти дневно. 

Черешите съдържат амигдалин (ви-
тамин В17, който помага при неврози и 
болки в стомаха. Те стимулират и це-
лия организъм благодарение на то-
ва, че съдържат подобни на женските 
полови хормони вещества. Тонизират 
организма и го възстановяват.

Черешите лекуват болно 
сърце, артрит и подагра

Никак не е случайно, че 
по данни на Международна-
та диабетна федерация ди-
абетът е едно от най-бързо 
прогресиращите заболява-
ния в света. Специалистите 
прогнозират, че в близките 
години то ще стане истинска 
пандемия. Това никак не е 
случайно, защото диабетът 
се свързва с влошеното ка-
чество на живот – недобри-
те хранителни навици, ло-
шата двигателна активност, 
постоянното излагане на 
стресови фактори – всичко 
това е част от ежедневието 
ни.  Често диабетът е съпро-
воден с усложнения, които 
се дължат на високите ни-
ва на кръвната захар. Най-
общо те се отразяват върху 
малките и големите кръво-
носни съдове. Усложнени-
ята при малките кръвонос-
ни съдове се изразяват в 
нарушения във функциони-
рането на очите, бъбреци-
те и нервната система, а те-
зи при големите кръвонос-
ни съдове водят до заболя-
вания в сърдечно-съдовата 
система, мозъка и долните 
крайници. 

Добрият контрол на ни-
вата на кръвната захар, как-

то и на нивата на кръвното 
налягане и триглицеридите 
могат да бъдат предпазна 
мярка срещу появата на ус-
ложнения. Здравословният 
начин на живот, включващ 
добър хранителен режим и 
движение, е ключов фактор. 

ДиабеФор глюко е на-
турален продукт, съдър-
жащ патентован екстракт 
Silbinol от дървото Птеро-
карпус и Хром от обогатени 
дрожди. Той допринася за 
поддържането на нормал-
на концентрация на глюко-
за в кръвта и за нормалния 
метаболизъм на хранител-
ните вещества в организма. 
Екстрактът Silbinol  подпо-
мага нормалните нива на 
холестерола и триглицери-
дите. Със своите специфич-
ни действия, той повлиява 
чувствителността на рецеп-
торите към инсулина в са-
мите клетки, като по този 
начин осигурява по-добро 
усвояване на глюкозата от 
кръвта в клетката и сле-
дователно намаляване на 
кръвната захар. Освен то-
ва благоприятства поддър-
жането на нормално тегло. 

ДиабеФор Протект е 
комбинация от шест нату-

рални съставки, които до-
принасят за защита на ор-
ганизма от усложнения, 
свързани с нарушени нива 
на кръвната захар. Гроздо-
вото семе подпомага нор-
малното фунциониране на 
сърдечно-съдовата систе-
ма. Екстрактът от Центела 
благоприятства дейност-
та на периферната нервна 
система и  малките кръво-
носни съдове. Леспедезата 
поддържа бъбреците и тях-
ната дейност. Натуралният 
витамин Е допринася за за-
щита на клетките от окси-
дативен стрес, а хромът за 
поддържането на нормална 
концентрация на глюкоза в 
кръвта. Цинкът подпома-
га нормалното зрение, със-
тоянието на кожата и нор-
малната фунция на имунна-
та система. 

ДиабеФор Глюко и Диа-
беФор Протект са част от се-
рията Ботаник. Те не съдър-
жат животински продукти, 
оцветители и консерванти. 
Могат да се приемат дълго 
време, без да притежават 
странични ефекти. Можете 
да ги намерите в аптеките 
и без рецепта  или онлайн 
на www.botanic.cc.

диабетЪт - най-бързо 
прогресиращата болест
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Ранена 
доброта

Старата череша

Сълзи от капчици 
дъждовниЛято

От библейско време е така –
в нейно име лъжат, клеветят, убиват,
не остана ненаказан в тоя свят,
злото търси и в смъртта противник.

И крещи: „Добро съм!...“ – хвърля прах
във очите, злото срама няма,
цялото потънало е в грях;
ако побеждава, е с измама.

А пък тя – ранена доброта,
унизена, осквернена и оплюта,
изцерява с любовта света,
от библейско време… и след утре!

веселка колЕва, свищов

импресия
Хубаво нещо са спомените. Връщат ти отмина-

ли радости, приятели, незабравими срещи. При-
помнят времето на буйната младост и скритите 
пориви. Навяват дори и лиха тъга.

Беше преди много години. Купих си място и по-
садих лозе. Издълбах кладенец, та бликна вода. 
Щастието ми бе безгранично! Засадих и фидан-
ки - орехи, круши, сливи. И една череша. Държа 
да подчертая, когато я купувах, продавачът ми я 
препоръча:

- Унгарска е, приятел, ранна и не е капризна, ще 
ме помниш с добро цял живот!

Послушах съвета и посадих фиданката. Грижих 
се за нея старателно,  поливах я, окопавах, торих 
– вложих за нея дори и любов! И тя растеше като 
малко дете, въздигаше ствол и превиваше мла-
дите си клони от вятъра. Започна да плододава, 
да ме радва!

Много години минаха оттогова. Животът ми 
вече не позволяваше да работя физическа ра-
бота. Примирих се с това и всичко остана дале-
чен  спомен...

Наскоро ми се удаде възможност да навестя 
бившето си „духовно усамотение”. Случайно, но 
много вълнуващо! Като че ли се срещнах с при-
ятел от младостта! Обходих лозите, обрасли до 
неузнаваемост, надникнах в дълбината на изо-
ставения кладенец, извисих взор към орехите. И 
неусетно  спрях пред ЧЕРЕШАТА! Моята радост с 
годините и моята стара приятелка, която, да си 
призная, бях позабравил. А тя сякаш неспирно 
се бе надявала на тази ни среща. Като за разго-
вор, като за спомени, като за любов! И което бе 
голямата ми изненада – с плод! Очите ми отро-
ниха виновни сълзи. Милата, безмълвно искаше 
да ми изкаже своята мъка и самотност. Без да ис-
кам, се поклоних на урока, който едно достолеп-
но дърво ми даде без думи!

Мъдростта на природата е винаги смайващо 
правдива!

стоян МихаЙлов, Търговище

Пия зората –
       огнена чаша с мляко.
Сядам в тревата -
       с росата да се посмея...
Лято е. Лято...
Земята гори под краката.
Моето лято.
За него до гроб ще копнея.
 
Колко е тихо.
Цветята разтварят зеници.
Щурец опъва
своите тръпнещи струни...
Още миг и ще плисне
златен дъжд 
        като смях над земята.
Ще струи мойто слънце
        като пръсната вена.

Първолета МаДжарска, Перник

 Пия зората
И тихо, и кротко дъждът си вали.
И тихо, и кротко угасват мечти.
Животи минават, нови изгряват.
Дъждовните капки само остават.

Те тука валят, попиват в душите.
И вечни така стоят при звездите.
А пак кога на земята се върнат,
в сълзи човешки те ще се превърнат…

Валят сълзи от капчици дъждовни.
Заливат ни вълни от страст греховни.
А на душите ни дали ще смогне
дъждът да се изчистят да помогне?!...

                                 Тодор БилчЕв, русе

Тя може да е колкото мушица.
Мъничка като зрънце от хардал.
Но точката е съдник и царица
на най-високия пиедестал.

В минута топла и в минута хладна
недей забравя, а помни и знай,
че тя е справедлива, безпощадна.
На хубаво и лошо слага край.

За нея няма бедни и богати,
а хора като тръни и цветя.
Затуй и във човешката граматика
не е последна, а е първа тя.

ТочкаТа
Тя може всичко, всичко да прекърши
със своя объл безпощаден знак.
След нея изречението свършва.
А по-нататък – мраз и вечен мрак.

На точка става всяка запетайка.
Че ще си вечно тук, не си мисли.
Завръщаме се пак при свойта майка,
в земята, от която сме дошли.

Когато хлопнат буците корави
и се превърнем в птица без крила,
до нея ние нека да поставим
един букет от хубави дела!

генчо злаТЕв

Отиваш си сега,
облякла дрехата от нощни ласки,
изпод която бялото ти тяло свети
и навън се зазорява.
Пристъпваш като в сън,
сънуван тази нощ от двама.
Следя те мълчаливо
чак до хребета на хоризонта,
додето моят поглед пътека ти 

преправя.
… разтваряш се в деня.

Паруш ПаруШЕв

Пак е лято и пламти небето,
птиците се реят из простора.
Толкова за радост жадно е сърцето
лятото е тука, ей го, чуйте, хора!

В нивите узряват пак житата,
но зелени са ливади още …
Денем – топло и във слънчева позлата,
хлад и тишина пък ни обливат нощем.

Ето ни забързани към плажа,
на морето или край реката.
За отмора – тази вечна наша жажда
винаги натам ни води за ръката.

А когато облаците хукнат,
пощурели от товари тежки,
не пожалват нито престарели буки,
нито сътвореното с ръце човешки.

Пак е лято … всичко се повтаря.
Хората и днес са силни, смели,
гласно с космоса на „ти” си разговарят,
но остават все във земните предели.

юлия иванова, никопол

Сън
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Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

лþcи илapиoнoв: нÿìа 
да се женÿ

Подадена рЪка

Êàðà ìå äà ñå 
÷óâñòâàì ùàñòëèâà

Áивøaтa жeнa нa преìиера 
тънe в лóêс

Драга редакция, пиша ви, за да спо-
деля моята невероятна история. Аз 
съм на 67 години, отдавна съм пен-
сионерка, имам добър съпруг, две дъ-
щери и трима внуци. Животът ми се 
движеше в нормалното русло допре-
ди две години, когато случайно срещ-
нах първата си голяма любов. Побе-
лял, остарял, но запазил магнетизма 
си от младини. Той беше смисълът 
на живота ми, но навремето бяхме 
все още малки за нещо по-сериозно и 
стана така, че се разделихме, но ни-
кой от нас нямаше вина за това. Ко-
гато го видях, старите спомени се 
върнаха, имах чувството, че не сме 
се виждали от вчера, знам, че и той 
ме обича. Също така знам, че всичко 
това не е редно, но ме кара да се ус-

михвам, да се смея, да 
се чувствам щастли-
ва.

Виждаме се вече две 
години. Ходим на те-
атри, екскурзии и се 
чувстваме отлично. 
Разбира се, че се крия 
от съпруга ми, дори ми 
е гузно, че го лъжа, за-
щото той не заслужа-
ва такова отношение.

Приятелят ми е по-
различен от мъжа ми. 

Кара ме да се чувствам желана и оби-
чана. Отдавна бях забравила какво 
означава това.

Докато съпругът ми е суховат, 
мълчалив и малко темерут. Той не 
желае да излезем никъде, нито да се 
срещаме с приятели, защото това 
било губене на време.

Не знам какво да правя, но си ми-
сля само за него, боли ме дори само 
при мисълта, че мога да не го видя.

Но и съвестта ме изяжда, не ис-
кам да нараня мъжа си, винаги е бил 
добър с мен, просто е по-студен ка-
то човек. Кажете ми какво да на-
правя?

Cecтpaтa нa Caнÿ Бopиcoвa 
ÿ cпacÿва 

владка гЕоргиЕва, 
софия

Ето че доживях до 85 
години. Животът на-
бързо премина като 
дим през комина. Борих 
се с този живот. През 
войната живях дори 
като скот. Но изплу-
вах от калта. Създа-
дох дом, семейство, де-
ца имам и внуци. Мисля, 
че направих всичко, ко-
ето е по силите ми. Че-
тиридесет години не-
посилен труд. Учител 
съм, писател и поет. Е, 
както за всички, отми-
на и моят живот. Мога 
да легна спокойно в от-
редения ми гроб.

За награда нашата 
славна демокрация ми 
отреди 220 лв. пенсия. 
Да ядеш ли, да пиеш ли 
или данъци да плащаш? 

Кажи-речи живея като 
истински идиот. Меж-
ду четири стени, вече 
никому ненужен. 

Вчера лека-полека с 
бастунчето – чук-чук, 
отидох на пазара, кой-
то е съвсем наблизо, за 
да купя домати и лук. 
Като няма друго, то 
поне салатка да има. 
Но като погледнах це-
ните и отворих порт-
монето си, кръв зака-
па от сърцето ми. Ня-
какви жълти стотин-
ки оттам надничат 
и ехидно се усмихват. 
А от щанда ме „гле-
дат кръвнишки” внос-
ни домати, лук и чуш-
ки. Отщя ми се и ми се 
отяде всичко. Но си ка-
зах: „Хайде, ще си взема 

по едничко. Като ми ка-
заха 5 лв. за една чушка, 
един домат и една гла-
ва лук, станах луд. Не-
що гърлото ме стегна 
и едва изрекох: „Отказ-
вам се от тоя европей-
ски боклук!“ А до мен ед-
но момиче ме гледа ми-
ло и рече: „Вземи ги, дя-
до, аз ще ги платя.“ В 
очите му видях и съл-
зи. Онемях. Дори не мо-
жах да благодаря. Сега 
спокойно мога да легна 
в гроба.

Българийо, майко ми-
ла, докато ги има те-
зи очи, няма да загинеш 
ти!
Цено БлагоЕв, 

Пловдив

Caня Бopиcoвa щeшe 
дa глaдyвa cлeд paзвoдa 
c Hиĸи Илиeв, aĸo нe 
бeшe нaмecaтa нa cecтpa 
й, ĸoятo й ocигypи дoxo-
ди, зa дa пpeживявa.

Beчe близo 2 гoди-
ни тя ce чyдeлa ĸaĸ дa 
cвъpзвa двaтa ĸpaя, cлeд 
ĸaтo мъжът й peшил дa 
cлoжи ĸpaй нa бpaĸa им. 
Блaгoдapeниe нa cecтpa 
cи oбaчe ycпялa дa ce 
oтлeпи oт дънoтo.

Kaĸтo oбиĸнoвeнo 
cтaвa c жeнитe, ĸoитo 
гpaдят ĸapиepa блa-
гoдapeниe нa мъжeтe cи, 
ĸpизaтa в личния живoт 
нa Caня бъpзo дoвeлa и 
дo cepиoзeн финaнcoв 
cpив. Дългo пoзнaтитe 
нa aĸтpиcaтa ce чyдeли 
oт ĸaĸвo живee тя, cлeд 
ĸaтo poднинитe нa бив-
шия й cъпpyг oтpязaли 
вcичĸи ĸoнтaĸти c нeя и 

я ocтaвили бeз paбoтa.
Oĸaзвa ce, чe ocнoв-

ният й изтoчниĸ нa дoxo-
ди в мoмeнтa e нeйнaтa 
cecтpa Иpeнa, ĸoятo e 
мaнeĸeнĸa в Дyбaй. Mo-
мичeтo изĸapвaлo лy-
ди пapи oт peĸлaми 
нa cвeтoвнoизвecтни 
ĸoмпaнии. Toвa личи oт 
лyĸcoзния нaчин нa жи-
вoт, ĸoйтo дeмoнcтpиpa.

Гoвopи ce, чe лeти 
caмo в пъpвa ĸлaca, и тo 
c apaбcĸитe aвиoлинии, 

ĸoитo ce cлaвят ĸaтo 
нaй-лyĸcoзнитe в cвeтa. 
Peдoвнo e гocт нa пapти-
тa нa мoдни мapĸи ĸaтo 
„Шaнeл” и „Bepcaчe”, 
a в Бългapия идвa 
pядĸo, caмo зa ĸpaтĸи 
cpeщи c poднинитe. 
Cъc Caня oбaчe пoд-
дъpжaли тяcнa вpъзĸa 
чpeз coциaлнитe мpe-
жи и вceĸи път, ĸoгaтo 
cи звънeли,  aĸтpиcaтa 
ce oплaĸвaлa, чe нямa 
paбoтa и e нa чepвeнo.

Люcи Илapиoнoв 
oбичa мнoгo Aни 
Xoaнг, нo нe cмятa, чe 
любoвтa мy минaвa зa-
дължитeлнo пpeз бpaĸ. 
Peжиcьopът e нa мнe-
ниe, чe двaмaтa мoгaт 
дa бъдaт зaeднo зa-
винaги и бeз пpocлoвy-
тия пoдпиc.

Зaпитaн дaли cмя-
тa дa ce вeнчae зa Aни, 
Люcи oтcичa: „Зaщo 
тpябвa дa ce жeним? He 
e ли дocтaтъчнo, чe жи-
вeeм зaeднo oceм гo-
дини, пoчти дeвeт. He 
виждaм cмиcъл в тoвa 
нeщo. Baжнo e дa cмe 
зaeднo, ĸoмeнтиpaли 
cмe тeмaтa зa дeцa, 
нo тoвa e мнoгo лич-
нo и cмятaм, чe ĸacae 
eдинcтвeнo мeн и нея.“

Oĸaзвa ce, чe зa 9 
гoдини paзни xopa 
ca ce oпитвaли дa ги 

p a з д e л я т . 
Илapиoнoв 
c п o д e л я , 
чe имa 
д o в e p и e 
нa Aни. И 
мнoгo пъти 
ca ce пpoб-
вaли дa paз-
вaлят oт-
нoшeниятa им. „Tя 
винaги ми e ĸaзвaлa и 
e cпoдeлялa. Изнeнaд-
вaл cъм ce, зaщoтo e 
имaлo и пpиятeли. Aз 
й имaм aбcoлютнaтa 
вяpa и e нopмaлнo в 
eдин тaĸъв мoмeнт дa 
ce чyвcтвaм cпoĸoeн. 
Tя e Лъв, aз cъм Beзни 
и нaшитe зoдии cтpaш-
нo мнoгo cи пacвaт“, до-
пълва той.

Πpeз cвoбoднoтo 
им вpeмe Люcи и Aни 

cи cтoят предимно y 
дoмa – глeдaт филми 
и  cи гoвopят. Oбичaт 
и дa пътeшecтвaт, 
нo peжиcьopът e 
ĸaтeгopичeн, чe мy e 
вce тaя ĸъдe oтивa, 
вaжнoтo e дa cи пo-
чинe в пълния cмиcъл 
нa дyмaтa. Aни пъĸ 
пpeдпoчитa дa пoceти 
няĸoлĸo пъти нaй-лю-
бимoтo cи мяcтo – 
Дyбaй, пpeд тoвa дa из-
бepe няĸoлĸo paзлични 
дecтинaции.

сПоделете с нас Hяĸoгaшнaтa cъпpyгa нa пpeмиepa 
Бoйĸo Бopиcoв, която живее в САЩ, нe 
мoжe дa ce oплaчe oт липca нa пapи. 
Haпpoтив, живoтът й зaд гpaницa e 
пoвeчe oт oxoлeн.

Д-p Cтeлa Гeopгиeвa наскоро oт-
нoвo aĸтyaлизиpa инфopмaциятa зa 

финaнcoвoтo cи cъcтoяниe в coциaл-
нaтa мpeжa. Tя пoĸaзa пoдpoбни 
cнимĸи oт пaлaтa cи в Щaтитe, ĸъдeтo 
живee зaeднo c втopия cи cъпpyг.

Лyĸcoзeн aвтoмoбил „Mepцeдec“ Ѕ 
ĸлaca e пapĸиpaн пpeд eдиния oт гapa-
житe нa пpocтopнaтa ĸъщa.

Ho мepцeдecът нe e eдинcтвeни-
ят, c ĸoйтo paзпoлaгa ceмeйcтвoтo 
нa Cтeлa. Бившaтa нa Бoйĸo ce paд-
вa пoнe нa oщe двa aвтoмoбилa, тъй 
ĸaтo гapaжитe в пaлaтa ca oбщo тpи. 
Д-p Гeopгиeвa oбичa дa ce xвaли c 
ĸpacивия cи дoм. Kъщaтa paзпoлaгa 
c 5 cпaлни, пpocтopeн днeвeн тpaĸт 
c ĸaминa, външeн бaceйн и oгpoмнa 
гpaдинa – гopдocттa нa Cтeлa. Имeн-
нo зapaди бoтaничecĸия paй бившaтa 
нa Бoйĸo тoлĸoвa чecтo пyблиĸyвa 
cнимĸи нa дoмa cи, oцeнeн нa близo 
2 милиoнa лeвa.

Ñïîêîéíî ìîãà äà ëåãíà â ãðîáà
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 Филип аврамов е роден на 9.IX.1974 г. в со-
фия. завършил е натФиз „кръстьо сарафов“ 
със специалност актьорско майсторство 
при проф. енчо халачев. Първата му роля е 
в спектакъла „Шапката на клоуна” в „сълза 
и смях”. известно време бе водещ на теле-
визионното предаване „царете на комедия-
та”. Познаваме го и от ролите му във филми-
те „Писмо от америка”, „Шивачки”, „кецове“, 
„тилт“,  „Възвишение”, сериалите „домашен 
арест” и „скъпи наследници”, от театрални-
те постановки „канкун“, „Веселите уиндзор-
ки“ „ритъм енд блус 1“ и др. носител е на на-
градата „икар-2017” за водеща мъжка роля.

От стр. 1
Интригуваща история за 
жена, която въвлича в 
любовен четириъгълник 
трима приятели, ретрос-
пекция на цял един жи-
вот, да не кажа на чети-
ри. Италианска история 
е, по филма „А някога се 
обичахме”. Спектакълът 
се харесва из страната, 
турнетата ни са поне по 
три месечно, трудоемко 
е, салоните са пълни, до-
ри слагат допълнителни 
столчета в залите. Една от 
най-добрите постановки 
на Теди Москов. С него не 
работя за първи път, пре-
ди време направихме ху-
бавата пиеса „Неразбра-
ната цивилизация”, коя-
то също се радваше на 
голям успех.

- какво е за вас лю-
бовта?

- Любов, любов... Кога-
то я има - си щастлив, ко-
гато я няма - започваш 
да я търсиш. Но казано 
е: „Който търси - нами-
ра!” Да, именно с любов 
аз станах баща. Бащин-
ството ме промени с не-
подправена истина, де-
цата я носят. При тях ня-
ма ограничения, нито ус-
ложнения от по-нататъ-
шен привнесен интелект 
или изучаване на живота 
през годините, който из-
минаваш. Моето детство 
беше различно от днеш-
ното. В София, за да иг-
раем на електронни иг-
ри, трябваше да ходим на 

Централна гара, там има-
ше разни машинки за за-
бавление. Сега не е така. 
За мен забавлението то-

гава бяха книгите. Бързо 
се научих да чета и пи-
ша, не бях навършил до-
ри 6 г. и вече бях от деца-
та, които са изчели мно-
го приказки. 
Като отидох в 
1-ви клас, ми 
беше скуч-
но, защото 
се учеха бук-
вички, които 
вече знаех да 
пиша и чета.

- явно ро-
дителите ви 
са били от-
лични въз-
питатели.

- Да. Май-
ка ми Тодор-
ка, отиде си преди 12 го-
дини, Бог да я прости, бе-
ше невероятна, майка в 
пълния смисъл на дума-
та, просто съвършена. На 
мен и  брат ми Жоро да-
ваше с пълни шепи. Ба-
ща ми Георги - също. Той 
се представя като Геор-
ги Аспарухов, но всъщ-
ност е Аврамов, но Гун-
ди му беше любимец, та 
оттам. Известен е и под 
псевдонима Стършела 
сред връстниците си, на 
26 май навърши 83, да ми 
е жив и здрав! Навреме-
то е правил шоута, особе-
но по морето. Нищо не е 
случайно. Откъм талант 
май съм се метнал на не-
го. Майка и татко пееха 
добре и нямаше празнен-
ство, на което те да не из-
пеят поне 30 песни.

С брат ми бяхме 
щури като всички 
деца. Спомням си 
как веднъж бяхме 
на море. Жоро се 
запилял нанякъ-
де, а морето бе 
бурно и за по-мал-
ко от половин час 
аз, майка и татко 
доста се притес-
нихме. Много хо-
ра от плажуващи-
те, както и спаси-
тели се притеко-
ха на помощ, за да 
го търсим. Оказа 
се, че отишъл на 
кея, за да поплу-
ва. Преди обаче 
да разберем то-
ва, паниката бе-
ше голяма... След 
офанзивата той, 
разбира се, си из-
яде боя, който си 

беше част от образова-
телната система, тогава 
педагогическите подхо-
ди бяха по-различни. Тат-

Да си обичащ и обичан

ко казва: „Боят е тръгнал 
от рая и се е установил 
сред хората, за да мо-
гат да схванат някои ра-
боти. Боят изгражда, той 
не разгражда.”

- в „Писмо до амери-

ка” играете с Мая но-
воселска и дузина въз-
растни статисти, баби, 
завладяващи персона-
жи. какво запомнихте 
от тези отрудени хора?

- Може и сурово да 
прозвучи, но ще цити-
рам ирландския драма-
тург, романист и поет, 
удостоен с Нобелова на-
града за литература, Са-
мюъл Баркли Бекет, кой-
то в една от пиесите си 
казва: „Нашите майки ни 
раждат клекнали над от-
ворения гроб, светлина-
та блясва за миг и после 
отнова пада нощ.” Раз-
брах, че този миг светли-
на, хора, които са го пре-
живели, ги прави не точ-
но специални, но кога-
то погледнеш такъв чо-
век, виждаш много оп-
ит на едно място, без да 
го разбираш. Тогава ня-
маше кой знае колко по-
знание у мен, бях на 23 
и какво мога да очаквам 
от човек, който стои сре-
щу мен, сгънат на скоба, 
родил 9 деца, с пригот-
вен чеиз за смъртта?! Се-
га обаче си давам смет-
ка, че именно този филм, 
тази ми роля, тези хора в 
него преобърнаха живо-
та ми. Смъртта не е само 
мъка, тя е и голям двига-
тел. Някои могат да на-
мерят това за странно, 
но животът ти тече неу-
молимо напред към своя 
край. Напоследък все 
по-често ми се случва 
да си мисля, че е миг. Не 
зная кога и как минаха 
тези години. Наистина - 
нямам усещането за тол-
кова много минало вре-
ме. Давайки си сметка за 
куп неща, откриваш, че 
всеки един ден не може 
да бъде пропилян прос-

Баба и дядо от страна на 
баща ми се казваха Аспа-
рух и също Надежда. От-
рудени хора. Баба е ро-
дена през 1912 г. в пер-
нишко село, старото му 
име е Малистамбул. Дя-
до Аспарух е бил моден 
шивач с частна фирма. 
По време на бомбарди-
ровките пострадала фа-
бриката му. Знам, че дори 
от Гърция са дошли дос-
та хора на погребението  
на дядо.

- Плачете ли?
- Не се разстройвам 

често. Спомням си как 
плаках на глас за смър-
тта на Венци Кисьов... А 
десет дни след негова-
та кончина и жена му си 
отиде от този свят. Мно-
го тъжно...

- има ли неща в съв-
ремието, които ви на-
тъжават?

- Човек трябва да си 
пази нервите. Последно-
то нещо, което ме под-
разни, бе на 2 юни. Оста-
нах крайно възмутен от 
абсолютното безхаберие 
у доста хора, които до-
ри и за секунда не се по-
спряха, за да чуят сире-

ните, отдавайки почит на 
загиналите за България. 
Хора, дори млади, се пи-
таха: „За какво ли пък зву-
чи сега тази сирена?”...

Н а т ъ ж а в а т 
ме и нередно-
стите в иначе 
красивата ни 
България. Зна-
еш ли, едно вре-
ме римляните, 
които били се-
натори, най-ре-
довно са казва-
ли: „Аз съм за-
логът!” В момента обаче, 
в който не си изпълнят 

даденото обещание пред 
народа, е следвало уни-
жение! Когато ти си за-
логът, неминуемо и без-
възвратно поемаш поли-
тическата отговорност и 
ако обещанието не види 
бял свят, виновен няма 
кой да бъде друг, освен 
този, който точно и ясно 
го е дал пред хората. А се-
га? Тези, които обещават, 
след четири години каз-
ват: „Ами ние не можа-
хме, защото предните то-
ва и онова”... Търсят ви-
ната един в другиго, до-
като народът изнемогва 
и живее в лишения, а те 
си живеят царски.

- какво ще пожелае-
те на себе си и читате-
лите на вестника! 

- Да си свиря на ки-
тарата, когато мога. Да 
имам работа, да съм жив 
и здрав както аз, така и 
моето семейство. Мечтая 
моите приятели, близки 
и всички добри хора да 
са здрави, да са добре и 
да им е сладък животът! 

към читателите: жи-
вотът за мен тече бър-
зо, а за вас „Пенсионе-
ри” - бавно. но това ня-

ма значение. любовта 
крепи и нали знаете, че 
нямаме какво да губим, 
ако просто сме обича-
щи и обичани!

 въпросите зададе 
иво ангЕлов

с робърт де ниро

то ей тъй, нà! Не мога да 
го обясня в детайли, но 
със сигурност това е част 
от пътя, който вървиш, 
жизнения път. Важно е 
какво правиш, с кой, къ-
де и как го правиш. Аз 

не съм гонен 
от амбиция-
та да доказ-
вам себе си, 
не. Подвлас-
тен съм на 
други усеща-
ния за живо-
та като цяло, 
околните, ко-
ито също ми 
ги дават, до-
ри си мисля, 
че си заслу-
жава да бъ-
дат увекове-

чени в някои от филми-
те, които ще снимам, или 
в някои от пиесите, в ко-
ито ще играя. Увекове-
чени със своята филосо-
фия за живота. От своя 
страна тази философия 
за живота е безпощад-
на, в нея няма илюзии. 
Ето разликата между ли-
тературата и истинското 
драматическо действие. 
Не можеш, не трябва и 
не бива да живееш на-
изуст. Много хора оби-
чат да казват, а на мен 
ми е доста омразно: „По-
принцип”. Няма такъв в 
живота. Има конкретни, 
реални случки, болката е 
реална, сълзите са реал-
ни, кръвта е реална. Те-
зи хора ми дадоха това 
усещане за живота, кое-
то по-късно даде резул-
татите. В една българска 
песен се пее: „...животът 
е една борба на смърт”. 
(Смее се.)

Иначе моите - баба ми 
от страна на майка ми се 
казваше Надежда, а дя-
до ми, когото съм виждал 
само на снимки - Петър. 

Истинско съзвездие от талантливи 
творци ще участва в летните концерти 
на Софийската филхармония и Столич-
на община в парк-музей „Врана“ меж-
ду 7 и 10 юли 2019 г.   

Ежегодният летен фестивал „Споде-
лете музиката в двореца Врана” тази 
година се провежда под патронажа на 
кмета на София Йорданка Фандъкова 
и е част от календара на културните 
събития на Столична община.

Виртуозът на цигулката Юлиян Рах-
лин е специалната изненада за послед-
ната вечер. На 10 юли от 20 ч. той ще 
представи Концерт за цигулка и оркес-
тър №2 от Прокофиев. Веднага след 

това ще звучи и Италианска симфо-
ния от Менделсон. Дирижира Максим 
Ешкенази.

За улеснение на публиката органи-
заторите са предвидили транспорт. 
Автобусна линия №505 ще се движи 
при следното разписание:

Програма за 10 юли (сряда)
От спирка „Орлов мост” до парк-му-

зей „Врана“: 
19.15 ч. – 2 автобуса - пристигат в 

19.40 ч. 22.30 ч. – От парк-музей „Вра-
на“ до спирка „Орлов мост”.

Билети за концертите - на касата 
на зала "България".

Споделете музиката в двореца Врана

с баща си

Предстоящо

Във филма "Възвишение"

страницата подготви иван васЕв
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Българските спортисти с 18 отличия Шестнайсета победа 
за Даниел Илиев

В Пловдив „лъвовете” надвиха САЩ, 
но се препънаха срещу Иран и Сърбия

европейски игри, минск 2019

Волейболистите от 
националния отбор на 
България записаха вто-
ра поредна и общо 5-а 
победа в Лигата на на-
циите, с което със си-
гурност запазват място-
то си в надпреварата и 
през следващата годи-
на. Възпитаниците на 
Силвано Пранди обър-
наха САЩ с 3:1 (21:25, 
25:19, 25:23, 25:23) пред 
пълни трибуни в пло-
вдивската зала “Коло-
друма”.

Във втория мач 
„лъвовете” изне-
надващо паднаха от 
резервите на Иран 
с 0:3 (23:25, 23:25, 
21:25).

Играчите ни бя-
ха разгромени от 
Сърбия с 0:3 (23:25, 
12:25, 18:25) в по-
следния си мач от 
турнира в група 19 
от последния 5-и 
уикенд на груповата 
фаза.

Така българските 

станимира Петро-
ва спечели златен ме-
дал в категория до 57 
килограма от турнира 
по бокс за жени. На фи-

нала тя победи ирланд-
ката Михаела Уолш.

Състезателката по 
карате ивет горанова 
спечели златен медал в 
категория до 55 кило-
грама в дисциплината 
"кумите" на Европейски-
те игри в Минск. В спо-
ра за златото 19-годиш-
ната ни представителка 
надви Анжелика Терлю-
га (Украйна) с 4:3.

Единствената бъл-
гарска състезателка по 
борба, която стигна до 
битка за злато - Мими 
христова, не успя да 
се пребори с коравата 
представителка на до-
макините Ирина Курач-
кина във финала в кате-
гория до 57 килограма. 
Христова загуби с тех-
нически туш 2:35 мину-
ти преди края на редов-

ното време. 
Миглена селишка 

спечели бронзовия ме-
дал в категория до 50 
килограма. Българката 

заслужи 
отличи-
ето след 
у б е д и -
т е л н а 
п о б е д а 
с 6:0 точ-
ки над 
п р е д -
с т а в и -
телката 
на до-
м а к и -
ните от 
Беларус 

Виалета Чирик. За Се-
лишка това е второ от-
личие за годината, след 
като по-рано през 2019-
а тя се окичи със сре-
бро на европейското 
първенство в Букурещ. 
габриела Димитрова 
загуби по-
луфинална-
та си среща 
в категория 
до 51 кило-
грама в бок-
совия тур-
нир в  Минск, 
който е със 
статут и на 
европейско 
първенство. 
Б ъ л г а р к а -
та отстъпи 
с 4-1 (27:30, 
28:29, 30:27, 28:29, 28:29) 
на рускинята Светлана 
Солуянова, която бе-

ше далеч 
п о - а к т и в -
ната бок-
сьорка на 
ринга. Така 
Димитрова 
приключи 
участието 
си в Минск 
с бронзово 
отличие.  

с о ф и я 
г е о р г и е -
ва спече-
ли брон-
зов медал 
в турни-
ра по бор-
ба за жени, 
след като надви с 4:1 
технически точки ли-
товката Дануте Доми-
кайтите. Георгиева, ко-
ято загуби при 68-ки-
лограмовите срещу 
шампионката Анаста-
сия Григориева от Лат-
вия, взе аванс от една 

точка в първата част 
срещу Домикайтите, 
но във втората бе по-

вече от ка-
тегорична 
с 3:1 в своя 
полза.

С в е т о в -
ната и ев-
р о п е й с к а 
шампионка 
по борба 
за 2018 го-
дина Тайбе 
Юсеин загу-
би срещата 
за бронзо-
вото отли-
чие в кате-
гория до 62 
килограма. 
С п о р т и с т 

№1 на България за ми-
налата година отстъпи 
с 4-7 точки на рускинята 
Мария Кузнецова.

Българският боксьор 
Даниел асенов пропус-
на възможността да ста-
не за трети пореден път 
европейски шампион в 
категория до 52 кило-
грама. 

Във финала той отс-
тъпи с 1:4 съдийски гла-
са пред испанеца Габри-
ел Ескобар.

Равносметката от 
участието ни в Минск 
е 18 медала. Три злат-
ни  спечелени от пред-
ставители на нежния 
пол. Мария оряшкова 
в самбото, Станимира 
Петрова в бокса и Ивет 
Горанова в самбото.  

Към тях се прибавят 7 
сребърни и 8 бронзови 
отличия.

Даниел Илиев направи успешна първа защита 
на европейската си титла на KGP (б. р. – Кickboxing 
Grand Prix). Българският кикбоксьор победи бри-
танеца Кевин Уорд насред родината му – Англия.

На галавечер в Манчестър и при сериозна под-
крепа от трибуните за Илиев родният боец изи-
гра отличен мач в три рунда и заслужено полу-
чи победата с единодушно решение от съдиите.

Под бурните скандирания през цялото време 

Илиев започна уверено срещата и още в начал-
ните секунди наложи своето темпо и игра и бе 
този, който атакуваше. Илиев и този път търсе-
ше нокаута, но с премерени действия и усилия, 
като дори веднъж беше много близо и до нокда-
ун срещу Уорд. Точните напътствия на треньора 
му в ъгъла Веселин Веселинов също допринесо-
ха за пълната доминация.

196-сантиметровият британец, който е петкра-
тен световен шампион, и то на пет различни ор-
ганизации, както и един от най-опитните и оби-
чани местни бойци, също демонстрира класа, но 
не успя да пробие защитата на българина.

Така Даниел Илиев защити пояса, който за-
воюва през месец ноември миналата година в 
столичната зала „Универсиада“. Активът му на 
професионалния кикбокс ринг вече е 16 побе-
ди и 2 загуби.

След като имаха буквално само няколко дни за по-
чивка, клубовете от Първа професионална лига ве-
че гледат към следващата кампания. Те изиграха ня-
колко контролни срещи. Ето някои от резултатите: 

лудогорец
15 юни, Лудогорец - Надежда (Доброславци) 12:1
19 юни, Лудогорец - Триглав, Словения 4:0
22 юни, Лудогорец - Карабах, Азербайджан 2:0
26 юни, Лудогорец - Шахтьор (Донецк), Украйна 0:3
27 юни, Лудогорец - Ботошани, Румъния 2:1

Цска-софия
18 юни, ЦСКА-София - Локомотив (Горна Оряхови-
ца) 3:0
24 юни,  ЦСКА-София - Прибрам, Чехия 3:0
27 юни,  ЦСКА-София - Ференцварош, Унгария 0:1

30 юни, ЦСКА-София - Шахтьор (Донецк), Украйна 0:1
3 юли, 19:30 часа, ЦСКА-София - Ред Бул Залцбург, 
Австрия

левски
23 юни, Левски - Ред Бул Бразил, Бразилия 0:1
25 юни, Левски - Зенит (Санкт Петербург), Русия 0:1

локомотив (Пловдив)
13 юни, Локомотив (Пловдив) - Академия Пандев 
(Струмица), С. Македония 0:1
21 юни, Локомотив (Пловдив) - Сабаил, Азербай-
джан 1:0
25 юни, Локомотив (Пловдив) - ФК Македония Гьор-
че Петров, С. Македония 1:1

забележка: Поместваме резултатите от срещите 
на нашите представители в европейските турнири.

Анастасия Балабан спе-
чели сребърен медал на 
европейското 
първенство по 
джудо за каде-
ти, което се про-
веде във Варша-
ва. Натурализи-
раната укра-
инка стигна до 
борбата за зла-
тото след три 
к а т е г о р и ч н и 
победи в кате-
гория до 44 ки-
лограма. В битката за злато-
то тя загуби с ипон от турки-
нята Ханифе Озкан. 

В първата си среща Ана-
стасия Балабан победи с 
ипон още в 25-ата секунда 
от началото на срещата Ан-
желина Щрихун от Беларус. 

При второто си излиза-

не на татамито в четвърт-
финална среща Балабан на-

дигра французойката Меган 
Во в продължението “злат-
на точка”.  На полуфинала 
джудистката ни победи Ма-
рина Воробьова от Русия, с 
което си осигури минимум 
сребърно отличие от шам-
пионата на стария конти-
нент за кадети. 

Контролните срещи на клубовете от А рФГ

Джудистката Балабан 
се окичи със сребро

"лъвове" завършиха 
на 12-о място в край-
ното общо класиране 

на Лигата на нациите с 
5 победи, 10 загуби и 
13 точки.  

станимира Петрова ивет Горанова

мими христова
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една бира, моля!

Знаете ли,
че...

страницата подготви 
иван васЕв

 стомахът ви е пъ-
лен със сок, който е 
в състояние да разяде 
цинк. Добрата новина 
е, че стомашната стена 
се възобновява с така-
ва скорост, че солната 
киселина няма време 
да я пробие.
 Белите дробове 

съдържат над 300 ми-
лиарда капиляри. Об-
щата им дължина е бли-
зо 2500 километра. А 
ако всички кръвоносни 
съдове в тялото бъдат 
съединени, можете да 
опашете с тях земното 
кълбо. Това са над 40 
000 километра, ако не 
знаете.
 средностатисти-

ческите тестиси еже-
дневно произвеждат 
по 10 милиона чисто 
нови сперматозоиди. 
Това количество е на-
пълно достатъчно да 
зачене цялото светов-
но население за поло-
вин година.
 Бедрената кост е 

около 4 пъти по-здрава 
от бетон. Един кубичен 
сантиметър кост може 
да понесе натоварване 
от над 500 килограма.
 най-големият ор-

ган в човешкото тяло 
е кожата. Средноста-
тистическият човек е 
обвит в над 3,5 кило-
грама кожа с площ над 
2 квадратни метра. В 
рамките на един живот 
ще смени близо 20 ки-
лограма от нея…
 Цилиарният мус-

кул (този, с чиято по-
мощ окото фокусира) 
се съкращава по око-
ло 100 000 пъти днев-
но. Ако същото нещо се 
случваше и с мускулите 
на краката, щяхме да 
вървим по над 80 ки-
лометра на ден.
 за половин час 

човешкото тяло про-
извежда топлина, дос-
татъчна за кипването 
на 2 литра вода.
 хората са един-

ствените бозайници, 
които не могат да гъл-
тат и дишат едновре-
менно.
 за всеки кило-

грам мазнини, кой-
то натрупва, тялото се 
сдобива с около 12 ки-
лометра нови кръво-
носни съдове.
 всеки път, когато 

се изчервите, стомаш-
ната ви стена също се 
зачервява.
 Един живот е дос-

татъчен да произведе-
те количество слюнка 
за напълването на два 
олимпийски басейна.

За начало – един 
важен цитат: 
„Бирата е дока-

зателство, че Господ 
ни обича!“ 
 Бенджамин Франклин                                                                
 зитология е наи-

менованието на проце-
са по изучаването на би-
рата, правенето на пиво 
и ролята на всяка една 
съставка в процеса на 
приготвянето.                                                                                               
  най-старите от-

крити рецепти са имен-
но за приготвяне на би-
ра. Те са били издялка-
ни на каменни плочи и 
са били под формата на 
песен.      
 Твърди се, че мно-

го години преди Христа 
са се правили атрактив-
ни реклами за бира.                                                                                       
 Първите професи-

онални производители 
на бира са били жени.         
 хмелът, който се 

използва при направа-
та на бира, е от същото 
семейство като мариху-
аната.                                                                 
 в Древен Египет е 

била извършена екзеку-
ция на пиян водач на ко-
лесница. Тялото му би-
ло заковано за вратата 
на мястото, където пил 
бира.                                                                                                                      
 когато британ-

ските пивовари се оп-
итвали да изпратят би-
ра за Индия, пивото, раз-
бира се, се разваляло по 
пътя. Пивоварите запо-
чнали да добавят още и 
още от съставките, за да 
увеличат трайността на 
бирата. По този начин 
несъзнателно напра-
вили нов вид по-силно 

пиво, днес наричано Ин-
дийски пейл ейл.
 съществуват офи-

циално 400 вида бира.
 страхът от празна 

чаша бира се нарича це-
носиликафобия.                                                                                    
 най-скъпата бира 

е Vielle Bon Secours. Про-
дава се на едно-един-

ствено място в света – 
бар в Лондон.
 възходът в сел-

ското стопанство ста-
ва заради желанието на 
хората да произвеждат 
повече бира.
 Бира от слюнка – 

момиченца в страната 
на древните инки тряб-
вало да дъвчат царевич-

ни зърна, а после да ги 
плюят в огромни каза-
ни с топла вода, където 
всичко престоявало ня-
колко седмици. След то-
ва течността се прецеж-
дала и хоп – биричка.
 най-старата пиво-

варна в света се намира 
в близост до Мюнхен и 

лятото дойде!

Какво се случва  
за една 

секунда? 

ДЪЛГОЛЕТИЕТО Е КОДИРАНО

"Боинг 727" 
в Коста Рика

Шантавите къщи 

*  За една секунда Земята бива поразена от 40 
светкавици при гръмотевични бури.                                                                             

*  За една секунда държавният дълг на САЩ се 
повишава с 50 хиляди долара.                                                                                                     

*  За една секунда в тропическите гори биват от-
рязани 34 дървета.     

*  За една секунда 2,8 млн. литра вода се изливат 
от Ниагарския водопад.                                                                                                 

*  За една секунда по света биват продадени бли-
зо 20 хиляди напитки Coca-Cola.                                                                                                

*  За една секунда хората харчат 3 хиляди дола-
ра за онлайн забавления за възрастни.                                                                            

*  За една секунда на бял свят се появяват 4 бе-
бета, а двама души умират.                                                                                                   

намира се на границата на национа-
лен парк "Мануел антонио". има две стаи 
и две бани.  ако има желаещи, могат да 
наемат тези помещения. 

вътрешността на нетрадиционната къ-
ща е уникална и е облицована изцяло с 
дърво.

Учените са намери-
ли химически „отпеча-
тък“, който разкрива 
тайните на дълголетие-
то на дадено лице. Още 
при раждането на дете-
то може да се определи 
колко ще бъде здрав чо-
век в края на живота си 
и колко дълго ще живее. 
Чрез обикновен кръвен 
тест на новородените 
се предоставя 
информация на 
родителите от-
носно потенци-
ални заболява-
ния в напредна-
ла възраст. По-
нататъшно из-
следване на то-
ва откритие мо-
же да доведе до 
разработване 
на лекарства и 
п р о ф и л а к т и -
ка на различни 
заболявания, които са 
по-чести при възраст-
ните хора, като болести 
на сърцето или кости-
те. Учените са иденти-
фицирали 22 метаболи-

п р о ц е с а 
на старее-
не. По-спе-
циално е 
изолиран 
един ме-
т а б о л и т , 
свързан с 
функцията 
на бели-
те дробо-
ве, кост-
ната плът-
ност, кръв-

ното налягане и нивата 
на холестерола. За тази 
молекула, наречена C-
glyTrp, учените смятат, 
че може да влияе върху 
ускоряването на старе-
енето при хората. Също 
така се взема предвид 
теглото на новородено-
то. По-високите нива на 
молекулите са свързани 
с по-ниското тегло при 
раждане. Анализирана е 
кръвта на 6000 еднояйч-
ни близнаци, въз основа 
на което изследователи-
те са успели да докажат, 
че една добра телесна 
маса при раждането е 
изключително важна за 
по-малко заболявания в 
бъдеще и остаряването 
в добро здраве.

ти, тоест малки молеку-
ли, свързани с обмяна-
та на веществата. Те би-
ха били добри показате-
ли за това, което можем 
да очакваме по време на 

ключително красиви да-
ми са имали право да ра-
ботят в пивоварните.
 в Древен Египет 

специален закон е за-
бранявал на мъжете да 
продават и да произ-
веждат бира.
 През XIX век в 

германия на кърмачки-
те се е препоръчвало да 
пият повече бира, за да 
имат повече кърма.
 По време на упра-

влението на Вавилон от 
цар Хамурапи е бил въ-
веден закон, който за-
дължавал всеки човек да 
изпива дневната си доза 
бира, варираща според 
социалния статус.                                    
 в чехия се изпива 

най-много бира на гла-
ва от населението. През 
последните две години 
пък в Китай общото из-
пито количество е най-
много – 350 милиона 
хектолитра. Отново Ки-
тай е най-бързо растя-
щият пазар за пиво.                                                                                         
 Първите кенче-

та бира са произведе-
ни през 1935 г. Появата 
им се наложила, защото 
хората все по-малко хо-
дели на кръчми и пиво-
варите трябвало да из-
мислят начин да доста-
вят пивото по домовете.

е основана през 1040 г.
 Бирата е здраво-

словна – съдържа поч-
ти всички минерали, ко-
ито са ни нужни, за да 
оцелеем. Пивото е било 
част от множество дие-
ти през Средновекови-
ето. Дори понякога би-
рата е била заместител 
на храна, когато е липс-
вала. През тези години 
пивото се е консумира-
ло и от деца.                                                                                                         
 Бирата прави да-

мите по-умни – доказа-
но е от учени. Те откри-
ли, че жени, които кон-
сумират биричка в уме-
рени количества, увели-
чават умствения си по-
тенциал в сравнение с 
онези, които не пият.
 Бирата намалява 

риска от камъни в бъ-
бреците.                                  
 Бирата заздравява 

костите.
 в древни времена 

пивоварството е било 
считано за изключител-
но важна и благородна 
дейност и се е извърш-
вало от жени. В Перу са-
мо най-изтънчени и из-
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ПЕТък, 5 юли
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

21.00 „Хавай 5-0” – сериен 
филм, сезон 8

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм,  сезон 23
00.30 „Костюмари” – сериен 

филм, сезон 7
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм

съБоТа, 6 юли
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Моят нов най-добър 

приятел” – с уч. на 
Джеймс Дентън, Лора 
Менъл, Лайла Фиц-
джералд, Крис Готие , 
Кърстен Робек и др.

14.40 „Синьо увлечение 2“ – с 
уч. на Саша Джаксън, 
Елизабет Матис, Бен 
Миликен, Шарни Винсън, 
Гидеон Емери, Роджър 
Халстън, Крис Фишър и 
др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA 

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

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Непобедимите 2” – с уч. 

на Брус Уилис, Джейсън 
Стейтъм, Силвестър 
Сталоун, Долф Лундгрен, 
Арнолд Шварценегер, 
Джет Ли, Жан-Клод Ван 
Дам, Чък Норис и др.

22.00 „Джурасик парк” - с уч. 
на Сам Нийл, Лора Дърн, 
Джеф Голдблум, Ричард 
Атънбъроу, Самюел 
Джаксън и др.

00.40 „Принизяването” – с 
уч. на Ал Пачино, Даян 
Уест, Грета Гъруиг, Кира 
Седжуик, Чарлз Гродин, 
Дан Хедая и др.                        

02.50 „Мистериите на Аурора 

Тийгардън: Разплата” – с 
уч. на Кандис Камерън 
Бър, Марилу Хенър, Ле-
кса Дойг, Питър Бенсън и 
др. /п/

04.40 „Моят нов най-добър 
приятел” – с уч. на 
Джеймс Дентън, Лора 
Менъл, Лайла Фиц-
джералд, Крис Готие , 
Кърстен Робек и др. /п/
нЕДЕля, 7 юли

06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен 

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

ване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят таен милионер” 

–  с уч. на Шобан Уилямс, 
Стив Лънд, Али Бертрам, 
Адам Димарко и др.

14.10 „Любов по случайност” 
–   с уч. на Бю Гарет, Брен-
да Стронг, Бенджамин 
Айрес и др.

16.00 „Като две капки вода” 
– забавно предаване, 6 
сезон    

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA, избрано
20.00 „Карибски пирати: На 

края на света” – с уч. на 
Джони Деп, Орландо 
Блум, Кийра Найтли, 
Джонатан Прайс, Дже-
фри Ръш, Джак Дейвън-
порт, Чоу Юн Фат, Том 
Холандър, Бил Най и др.

23.30 „Надпревара” – с уч. на 
Стивън Джеймс, Джей-
сън Съдейкис, Джеръми 
Айрънс, Уилям Хърт, 
Карис ван Хоутен, Шанис 
Бантън и др.

02.20 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 

/п/
03.30 „Моят таен милионер” 

–  с уч. на Шобан Уилямс, 
Стив Лънд, Али Бертрам, 
Адам Димарко и др. /п/

05.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм 

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 23 

ПонЕДЕлник, 8 юли 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра 

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, сезон 9

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
23 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 7

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 23 
/п/
вТорник, 9 юли

07.00 „Здравей, България” – 
сутрешен блок 

09.30 „На кафе” – предаване на 
NOVA 

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен 

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, сезон 9

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 23
00.30 „Костюмари” – сериен 

филм, сезон 7
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.00 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 

сряДа, 10 юли
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни” – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, сезон 9

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!” 

– сериен филм, сезон 
23 

00.30 „Костюмари” – сериен 
филм, сезон 7

01.30 „Завинаги свързани” – 
сериен филм

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм

05.00 „Добрата съпруга”  – се-
риен филм /п/

06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 
сериен филм, сезон 23 

чЕТвърТък, 11 юли 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „На кафе” – предаване на 

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

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

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

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

цистично предаване, на 
живо

17.00 „Намери ме” (премиера) 
– сериен филм

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

18.00 „Семейни войни”  – теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

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

21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 
сериен филм, сезон 9

22.00 Новините на NOVA
22.30 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм
23.30 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 23
00.30 „Костюмари” – сериен 

филм, сезон 7
01.30 „Завинаги свързани” – 

сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм
05.00 „Добрата съпруга”  – се-

риен филм /п/
06.00 „Кобра 11: Обади се!” – 

сериен филм, сезон 23 
/п/

ПЕТък, 5 юли
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

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

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - из-

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

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

съБоТа, 6 юли
06:15 „Интервю” с Наделина 

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

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

ско токшоу -избрано
11:00  „Спорт в обектива” 
12:00 Телемаркет
12:15 „Парчета от реалността”
12:30  „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE” 
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Алек-

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

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

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - из-

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

Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
01:00 НОВИНИ /п/
01:30 07:00  Повторения

нЕДЕля, 7 юли
06:15 „Интервю” с Наделина 

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

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

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

Анева 
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ Централна еми-

сия 
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - из-

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

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

ПонЕДЕлник, 8 юли
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика  и бизнес” 
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Беновска пита” - избра-

но
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус” - 
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

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

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

вТорник, 9 юли
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” 
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю”с Наделина 

Анева-  
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – 
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:20 „Офанзива” с Любо Огня-

нов  – избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – 
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политиче-

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

портерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива” 
22:00 НОВИНИ
22:15 „Спорт в обектива” – из-

вънредно
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- 
00:00  НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива” 

сряДа, 10 юли
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00  НОВИНИ
09:15  Парламентът на живо
10:00  НОВИНИ
10:15  Парламентът на 

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

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

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

ско  токшоу 
23:00 „Спорт в обектива” - из-

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

чЕТвърТък, 11 юли
06:00 „Социална мрежа” - 
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

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

ско  токшоу
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – ре-

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

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

ПЕТък, 5 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

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

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

риал, 46 еп.
11.30 “Студио Икономика”  (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, се-

риал, 47 еп.
16.35 “Изкуството е вечно” 
17.00 “Тихият Дон” - сериен 

филм, 14 епизод (п)
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Брус Уилис
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
20.00 Актуално от деня
20.30 “Вестоносецът” (2009г.), 

САЩ, Киносалон БСТВ
22.15 Новини
22.35 “Обирджийката” (2013г.), 

Германия, Киносалон 
БСТВ

00.30 Новини - късна емисия 
(п)

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

03.10 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев (п)

04.10 “В обектива” с водещ 
Валерия Касиян (п)

05.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова (п)

07.00 Актуално от деня (п)

съБоТа, 6 юли
07.30 “Холивудски знаменито-

сти: Джон Траволта (п)
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Студио Икономика”  (п)
09.35 “Шевица”  (п)
10.35 “Братята, влюбени в Бъл-

гария” 
11.30 “Общество и култура” с 

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

но предаване с Кирил 
Веселински

14.15 “Професия Турист”:
14.45 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

15.30 Новини
15.40 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
16.40 “Цветен следобед”- из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

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

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев

20.00 “Левиатан” (2014г.), Ру-
сия, Киносалон БСТВ

22.20 Новини - централна еми-
сия

22.50 “Парижки лудории” 
(2014г.), Франция, Кино-
салон БСТВ

00.30 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев

01.30 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

02.30 “Студио Икономика” с 
водеш Нора Стоичкова

03.40 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

04.40 “Червен картон” 

нЕДЕля, 7 юли
07.30 “Холивудски знаменито-

сти”: Анджелина Джоли
07.55 “Миа и аз”
08.20 “Уинкс: Мистерия от дъл-

бините”
10.00 “Шевица” 
11.00 “Професия Турист”:
11.30 “Лява политика” с водещ 

Александър Симов
12.30 Новини
13.05 140 години от устано-

вяване на дипломатиче-
ски отношения между 
България и Русия - теле-
мост София-Москва

14.05 “Дискусионен клуб” с 
Велизар Енчев

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

15.30 Новини
15.55 “Цветен следобед” - из-

брано от следобедния 
блок на БСТВ с Елена 
Пенчукова

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

17.30 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Общество и култура” с 
водещ Иван Гранитски

20.00 “Изпепелени от слънце-
то” (1994г.), Русия/Фран-
ция, Киносалон БСТВ

22.30 Новини - централна еми-
сия

23.00 “Испанска афера” (2014г.), 
Испания, Киносалон 
БСТВ

00.40 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

01.40 “Студио Икономика” 
02.40 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

03.40 “В обектива” 

ПонЕДЕлник, 8 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

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

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

риал, 47 еп.
11.30 “Общество и култура” с 

водещ Иван Гранитски
12.30 Новини
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

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

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

риал, 48 еп.
16.35 “Художникът умира сам” 

- документален филм
17.00 “Гласове” с водещ Явор 

Дачков
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Анет Бенинг
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

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

21.00 Киносалон БСТВ: “Бор-
гман” (2013 г.), Холандия/
Белгия

22.50 Новини
23.10 “Войната. Първите чети-

ри часа” - документален 
филм

23.55 “България се събужда” с 
водещ Стоил Рошкев

02.35 “Гласове” с водещ Явор 
Дачков

03.35 “Червен картон”- спорт-
но предаване с Кирил 
Веселински

04.35 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова

06.30 “Не се страхувай” 

вТорник, 9 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

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

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

риал, 48 еп.
11.30 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

12.30 Новини
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

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

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

риал, 49 еп.
16.35 “Светлин Стоев - худож-

никът войвода” - доку-
ментален филм

17.00 “Войната. Първите чети-
ри часа” - документален 
филм

18.05 “Холивудски знаменито-
сти”: Клинт Истууд

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Лява политика” с Алек-
сандър Симов

20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: “Манда-

рини” (2013г.), Естония/
Грузия

21.55 Новини
22.15 “Моята блокада” - доку-

ментален филм
23.00 Новини - късна емисия
23.20 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
02.10 “В обектива” с водещ 

Валерия Касиян
03.10 “Не се страхувай” с во-

дещ Васил Василев
04.10 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов
05.05 “Следобед с БСТВ” 

сряДа, 10 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

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

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

риал, 49 еп.
11.30 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов
12.30 Новини
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

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

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

риал, 50 еп.
16.35 “Слънчева палитра” - до-

кументален филм
17.00 “Моята блокада” - доку-

ментален филм
18.05 “Холивудски знаменито-

сти”: Мерил Стрийп
18.30 Новини - централна еми-

сия
19.00 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: “Папа 

Хемингуей в Куба” 
(2015г.), Канада

22.20 Новини
22.40 “Живот по време на оку-

пация” - документален 
филм

23.25 Новини - късна емисия
23.45 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
03.05 “Червен картон” - спорт-

но предаване с Кирил 
Веселински

04.05 “За историята - свобод-
но” с Александър Сиви-
лов

05.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-
на Пенчукова

чЕТвърТък, 11 юли
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с 

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

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

риал, 50 еп.
11.30 “За историята - свобод-

но” с Александър Сиви-
лов

12.30 Новини
13.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

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

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

риал, 51 еп.
16.35 “По пътя” - документален 

филм
17.00 “Живот по време на оку-

пация” - документален 
филм

18.05 “Холивудски знаменито-
сти”: Джеф Бриджис

18.30 Новини - централна еми-
сия

19.00 “Студио Икономика” с 
водещ Нора Стоичкова

20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: “Хи-

ляди пъти лека нощ” 
(2013г.), Норвегия

22.20 Новини
22.40 “Освобождението на 

Прага” - документален 
филм

23.25 Новини - късна емисия
23.45 “България се събужда” с 

водещ Стоил Рошкев
03.10 “Лява политика” с Алек-

сандър Симов
04.05 “Студио Икономика” с во-

дещ Нора Стоичкова(п)
05.05 “Следобед с БСТВ” с Еле-

на Пенчукова
07.00 Актуално от деня



3.VII. - 9.VII.2019 г.
27

2

Български26 Най-гледаните тв програми

евРоком

ПЕТък, 5 юли
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:30  Телеканал «Доброе утро»
10:00  «Модный приговор» (6+)
10:55  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:20  «Время покажет» (16+)
18:50  «На самом деле» (16+)
19:50  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  «Три аккорда» (16+)
23:10  Павел Деревянко, Оксана 

Акиньшина, Роман Мадянов, 
Владимир Толоконников в 
комедии «СуперБобровы» 
(12+)

00:55  Сергей Безруков, Гоша Ку-
ценко, Антон Богданов, Дато 
Бахтадзе в фильме «Джен-
тльмены, удачи!» (12+)

02:35  Савелий Крамаров, Михаил 
Кокшенов, Семён Фарада, На-
талья Крачковская в фильме 
«Русский бизнес» (16+)

03:50  «Про любовь» (16+)
04:40  «Наедине со всеми» (16+)
05:25  Елизавета Боярская, Павел 

Трубинер, Анна Нахапетова 
в многосерийном фильме 
«Фантазия белых ночей» (12+)

съБоТа, 6 юли

06:00  Новости
06:10  «Фантазия белых ночей». 

Многосерийный фильм (12+)
09:00  «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09:40  «Слово пастыря» (0+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  «Муслим Магомаев. Нет солн-

ца без тебя... » (12+)
11:10  «Честное слово» с Юрием 

Николаевым (12+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Теория заговора» (16+)
13:05  «Муслим Магомаев. „Ты моя 

мелодия... “» (16+)
17:05  Елена Яковлева в комедий-

ном детективе «Любопытная 
Варвара — 3» (16+)

18:55  Футбол. Суперкубок 
России-2019. «Зенит» — «Ло-
комотив». Прямой эфир из 
Москвы

21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
23:40  Виктор Добронравов, Вален-

тина Мазунина в комедии 

«Ну, здравствуй, Оксана Со-
колова!» (16+)

01:25  Сергей Газаров, Армен 
Джигарханян, Наталья Крач-
ковская, Леонид Куравлёв, 
Сергей Никоненко в фильме 
«Агенты КГБ тоже влюбляют-
ся» (16+)

02:50  Олег Табаков, Валентина Спе-
рантова в фильме Георгия 
Натансона «Шумный день» 
(6+)

04:25  «Про любовь» (16+)
05:15  «Наедине со всеми» (16+)

нЕДЕля, 7 юли
06:00  Новости
06:10  Татьяна Доронина, Виталий 

Соломин, Наталья Тенякова 
в фильме «Старшая сестра» 
(6+)

07:50  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутёвые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)
10:15  Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11:10  «Видели видео?» (6+)
12:00  Новости (с субтитрами)

12:25  Премьера. «Живая жизнь» 
(12+)

15:05  Василий Меркурьев, Борис 
Чирков в фильме «Верные 
друзья» (0+)

17:00  Премьера. «Семейные тай-
ны» с Тимуром Еремеевым 
(16+)

18:35  Премьера. «День семьи, люб-
ви и верности». Праздничный 
концерт (12+)

21:00  «Время»
21:30  Премьера. Паулина Андрее-

ва, Кирилл Кяро в многосе-
рийном фильме «Лучше, чем 
люди». Новые серии (16+)

23:25  Сергей Светлаков, Юлия 
Александрова, Егор Кореш-
ков, Ян Цапник, Елена Валюш-
кина в фильме «Горько! — 2» 
(16+)

01:05  Ирина Муравьёва, Влади-
мир Меньшов, Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт в 
фильме «Год телёнка» (12+)

02:30  «Живая жизнь» (12+)
04:45  «Модный приговор» (6+)

ПЕТък, 5 юли
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым
12:50 60 минут
14:00 Вести
14:25 Вести. Местное время
14:45 Кто против?
17:00 Вести. Местное время
17:25 Андрей Малахов. Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Дочки-мачехи. Х/ф
00:25 2 ВЕРНИК 2
01:15 Воспитание жестокости у женщин и 

собак. Х/ф
03:35 Дни Надежды. Х/ф

съБоТа, 6 юли
06:00 Утро России. Суббота
09:20 По секрету всему свету
09:40 Местное время. Суббота
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Моя любовь – Россия!
12:05 Пятеро на одного
12:50 Выход в люди

13:45 Далекие близкие
14:45 Пропавший жених. Х/ф
18:10 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Там, где нас нет. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:30 Кузнечик. Х/ф
02:55 Любовь для бедных. Х/ф
04:40 Далекие близкие

нЕДЕля, 7 юли
05:40 Там, где нас нет. Х/ф
09:15 Смехопанорама Евгения Петросяна
09:40 Местное время. Воскресенье
10:20 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым
12:35 Смеяться разрешается
13:35 Золотая клетка
20:00 Вести недели
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22:40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым
00:30 Действующие лица с Наилей Аскер-

заде
01:15 Последний штурмовик
02:00 Почтальон
03:30 Мой нежно любимый детектив. Х/ф
04:55 Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

ПЕТък, 5 юли
07.45 Новини повторение 
08.00  Ранни вести на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот 

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  „Паралакс“ - публици-

стично предаване повто-
рение 

14.00 „Дискусионно студио“ 
повторение 

15.00  Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“ 

повторение 
16.10  Класическа музика 
16.30 Нови хоризонти повто-

рение 
17.30 Новини на живо 
17.45  „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
на живо 

18.30  „Прокудени от бащин 
край“ повторение 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване на живо 

21.00  “Час по България” с 
водещ Пламен Павлов на 
живо 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. повторение 

22.30  Дневниците на уфолога 
повторение 

23.45  Класическа музика 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето. повторение 
01.00 “Дискусионно студио” 

повторение 
02.00  „Прокудени от бащин 

край“ повторение 
03.00 “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев повторение 

05.00 “Паралакс” – публици-
стично предаване повто-
рение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт 
повторение 

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 
съБоТа, 6 юли

07.45 Новини повторение 
08.00 Ранни вести на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
на живо 

12.30 НОВИНИ – обедна еми-
сия на живо 

12.45 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева на живо 

14.15  Актуален репортаж 
14.40  Класическа музика
15.00  Кратки Новини
15.15  „През планини и море-

та“ - документална поре-
дица

15.45  Класическа музика
16.00  “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина на живо 

17.00  “Изгнаници клети …” 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  “Паралакс” – публици-
стично предаване на 
живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

19.50  Другата история 
20.00 “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова на 
живо 

22.30  Новини. Прогноза за 
времето. Другата исто-
рия повторение 

23.00 “Телевизионен форум” с 
водещ Стефан Солаков 
повторение 

01.00 Новини. Прогноза за 
времето повторение + 
Другата история 

01.30  “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение 

03.15  “Изгнаници клети“ 

03.45 “Паралакс” – публици-
стично предаване повто-
рение 

05.30 “От българско, по- бъл-
гарско” с Галя Асенова 
повторение 
нЕДЕля, 7 юли 

08.00 Ранни вести на живо 
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия 
10.30  “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия на живо 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт на живо 
14.00 Разбулване - повторение 
15.00  „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски на живо 

16.00 „Първото благо“ 
17.00  Класическа музика 
17.30  Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
на живо 

17.45  Джон Лоутън предста-
вя - док.поредица на ТВ 
Скат

18.15  „Дневниците на уфоло-
га“ на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

20.00 “Алтернативи”
21.30  Документален филм
22.00  Новини - централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” на живо 

22.30 „Час по България“ повто-
рение 

23.30 “Фронтално” повторение 
01.30  Новини.Прогноза за 

времето повторение 
01.45  “Паралакс“ - повторение
03.15  Прокудени от бащин 

край - повторение 
04.15 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт повто-
рение 

05.15 “Ако зажалиш...” – стари 
градски песни с Бони 
Милчева повторение 

06.45 „Дискусионно студио” 
повторение

ПонЕДЕлник, 8 юли
07.45  Новини повторение 
08.00  Ранни вести  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Фолклорен концерт
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45  Алтернативи –  повторе-

ние  
14.15  Паралакс -  повторение  
15.00  Кратки новини
15.10  Паралакс -  повторение  
16.00  Първото благо  повторе-

ние   
17.00 Класическа музика 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
на живо  

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов  на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00  Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване  на живо 

21.00  „Край Босфора“ с водещ 
Л. Желев 

22.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

22.30  Класическа музика
23.30  „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски  повто-
рение  

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.   повторение  

01.00  Дискусионно студио” 
повторение 

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов  повторение   

03.00  Телевизионен форум   
повторение  

05.00  Облаче ле, бяло –  пов-
торение  

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение  

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

вТорник, 9 юли
07.45  Новини  повторение 
08.00  „Ранни вести“  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“  

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  повторение  
14.00  Дискусионно студио”  

повторение 
15.00  Новини 
15.15  „Край Босфора“  повто-

рение  
16.15  „Ако зажалиш“ повторе-

ние  
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45 „Всички на мегдана“ - по-
здравителен концерт  на 
живо  

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов  на живо 

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00  “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване  на живо  

21.00  „Нови хоризонти“ - П. 
Петров   Й. Апостолов  на 
живо  

22.00  Новини. Прогноза за 
времето   повторение  

22.30  „Директно за културата“ 
- повторение

00.30  Новини. Прогноза за 
времето.   повторение  

01.00  “Дискусионно студио”   
повторение  

02.00  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов  повторение 

03.00  „Фронтално“ повторе-
ние 

05.00  “Разбулване“ - повторе-
ние

06.00  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение  

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

сряДа, 10 юли
07.45  Новини  повторение 
08.00  Ранни вести -  на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот   

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  повторение 
14.00  Дискусионно студио”  

повторение 
15.00  Кратки Новини
15.10  От българско, по-бъл-

гарско –  повторение  
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
на живо  

18.30  “Здравословно” с Хрис-
то Деянов  на живо      

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00  „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване  на живо  

21.00  „Паралакс“ - публици-
стично предаване  на 
живо  

22.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение 

22.30  Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.00  Новини. Прогноза за 

времето повторение 
00.30  Дискусионно студио”  

повторение 
01.30  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов   повторение  
02.30  “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
03.30  Алтернативи -  повторе-

ние  
05.00 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов   
повторение 

06.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт   
повторение  

06.45  Дискусионно студио” 
повторение 

чЕТвърТък, 11 юли
07.45  Новини  повторение 
08.00  Ранни вести   на живо 
10.15  НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30  Парламентарен живот   

на живо 
12.30  НОВИНИ – обедна еми-

сия  на живо 
12.45  Китка народни песни
13.00  “Здравословно” с Хрис-

то Деянов  повторение  
14.00 „Дискусионно студио“  

повторение  
15.00  Кратки Новини
15.10  Класическа музика 
15.30  Облаче ле, бяло –  пов-

торение  
16.30  Паралакс –  повторение 
17.30  Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
на живо 

17.45  „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
на живо  

18.30  „Разбулване“ - с водещ 
Н.Панков  на живо  

19.30  Новини - централна 
информационна емисия 
на ТВ “СКАТ”  на живо 

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване  на живо  

22.00  Новини. Прогноза за 
времето  повторение  

22.30  „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката 

00.30  Новини. Прогноза за 
времето повторение 

01.00  „Дискусионно студио“  
повторение  

03.00  “Първото благо“ -  пов-
торение   

04.00  “Край Босфора“  повто-
рение 

05.00 „Всички на мегдана“ - 
поздравителен концерт  
повторение  

05.45  Дискусионно студио” 
повторение 

ПЕТък, 5 юли
10:30 EuroTV Shop 
11:15 Любовен облог - 22 еп. - 

Сериал 
12:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
13:00 Новини 
13:15 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
14:15 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 ЕвроДикоФ
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
02:45 Любовен облог - 22 еп. - 

Сериал 
03:30 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 
Диков 

съБоТа, 6 юли
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
10:00 Ключът към успеха 

10:30 България, която съгра-
дихме - Документален 
филм

11:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

12:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

15:00 Кардиограма - с проф. 
Д-р Надка Бояджиева 

16:00 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

16:30 Темида - цената на ис-
тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

17:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 България на живо - с Иво 

Божков 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Шоуто на Мавриков - с 
Васко Мавриков 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
03:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
04:30 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
05:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

06:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

нЕДЕля, 7 юли
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

14:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

15:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

16:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

17:00 Училище за родители - 
със Стойка Стефанова 

18:00 Новини 
18:30 България, която съгра-

дихме - Документален 
филм

19:00 Политика и спорт - с 
Иван Търпоманов 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
06:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
06:59 Делници - с Николай 

Колев

ПонЕДЕлник, 8 юли
10:30 EuroTV Shop 
11:15 Любовен облог - 23 еп. - 

Сериал 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
14:15 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 България на живо - с Иво 

Божков 
21:00 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
22:00 Военна прокуратура - 7 

еп. - Сериал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
02:45 Любовен облог - 23 еп. - 

Сериал 
03:30 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
04:30 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
05:30 България на живо - с Иво 

Божков 
06:30 Делници - с Николай 

Колев 

вТорник, 9 юли
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

22:30 Шпионката на Коко - 
Скрита камера 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
02:30 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 България на живо - с Иво 

Божков 
05:30 Интересно със Славчо 

Тошев - със Славчо То-
шев 

06:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

сряДа, 10 юли
10:30 EuroTV Shop 
11:15 Любовен облог - 24 еп. - 

Сериал 
12:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
13:00 Новини 
13:15 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

13:45 Ключът към успеха 
14:15 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
19:30 Новини 
20:00 Честно казано - с Люба 

Кулезич 
22:00 България на живо - с Иво 

Божков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
02:45 Любовен облог - 24 еп. - 

Сериал 
03:30 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
04:30 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

05:00 Честно казано - с Люба 
Кулезич 

06:59 Делници - с Николай 
Колев 

чЕТвърТък, 11 юли
10:30 EuroTV Shop 
11:15 Любовен облог - 25 еп. - 

Сериал 
12:00 Училище за родители - 

със Стойка Стефанова 
13:00 Новини 
13:15 Шоуто на Мавриков - с 

Васко Мавриков 
14:15 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
15:15 Новини 
15:30 EuroTV Shop 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:50 Новини 
19:20 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 EuroTV Shop 
02:45 Любовен облог - 25 еп. - 

Сериал 
03:30 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
04:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
05:30 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
06:30 Ключът към успеха 
06:59 Делници - с Николай 

Колев 
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уПЪтВане
Във всеки ред, колона и квадрат 
от 9 квадратчета трябва да се 

съдържат цифрите от 1 до 9, 
но без да се повтарят.

оòãîâîðè îò áð. 26
Сòð. 38

Сòð. 27

Сêàíäè ñ ïðåäâàðèòåëíî ïîñòàâåíè áóêâè ÑÓÄокÓ

ЦиФросЛоВиЦи -
 бЛиЗнаЦи

    В тези 
цифрословици 

буквите са 
заменени с числа. 

на всяко число 
отговаря

    определена 
буква. 

Попълнете 
цифрословиците, 
като използвате 

ключовите 
    думи за да 

откриете кода 
на всяка буква.   

воДоравно: Пикадили,  Статус,  Не-
делино,  Арама,  Ренета, Абанос, Самолет, 
Лак, Ре, Бон, Катар, Кон, Тарама,  Оборот,  
Ра,  Атерома,  Етап, Адонис, Миза, Ситар, 
Сирано, Ас, Лам, Кала, Онега,  Такелаж,  
Сак,  Нож,  Васал,  Ток,  Море,  Дам,  Веда, 
Аватар, Аба, Уред, По, Елан, Не, Тел, Паром, 
Вир, Тиволи, Тенис, Кик.  оТвЕсно: Мине-
сота,  Илава,  Отит,  Кенана,  Атакама,  Ере,  
Бадем, Радамес, Бел, Детонатор, Лавал, Ти, 
Силал, Мен, Кале, Апис, Ли (Софус), Ека-
рисаж, Дунав, Вината, Осил, Тар, Рок, Об, 
Том, Расо, Еноли, СС, Алабама, Академик, 
Танаро, Инок, Тарок, Резон, Ма, Тас, Кота, 
Енот, Кум, Рота, Агора, Сажен, Пасажер.

васил  гЕоргиЕв
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имоти

важно!
възПоМинания, скръБни вЕсТи, ПозДравлЕ-

ния, чЕсТиТки изПраЩаЙТЕ на аДрЕс: 1421 соФия, 
кв. „лозЕнЕЦ“, ул. „криволак“ №48, вх. „в“, за в. 
„ПЕнсионЕри“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

обяви:
лични обяви, написани на талон от вестника, са 
безплатни и излизат по реда на пристигането.
спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
обявите за стопанска и търговска дейност, 
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.

заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева; 
- до 4 машинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.

заплащането става с пощенски запис на адреса на 
редакцията на името на надка иванова ангелова или 
на ръка. в пощенския запис да бъде обозначено и 
името на човека, за когото е предназначена честитката 
или възпоминанието. желателно е снимките да бъдат 
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.

Редакцията не носи отговорност за верността на съдържа-
нието на обявите. 
материалите, свързани с определена дата, да се изпра-
щат най-късно две седмици предварително.

ТАРИФА

малки оБяВи

възпоминание

 “листопад на спомените" - Варна 2019
Съгласно новия регламент право на участие 

имат лица на възраст над 55 години, членове 
на литературни дружества, на поети от цялата 
страна, на литературни клубове към читалища 
и други културни институции, на писателски съ-
юзи (без участие в класацията), както и на граж-
дани, индивидуално изявени като поети. Пред-
ставя се едно стихотворение, басня или епигра-
ми в електронен вариант, една печатна страни-
ца, в срок до 15 юли. Стиховете и сатиричните 
материали не следва да са публикувани, нито 
да са участвали в минали години в сборника. 
Стиховете, басните и епиграмите да са лично 
творчество, авторски и да не се представят ка-
то стихове за песни. 

Основен критерий за участие и оценяване 
е: стиховете да имат художествено-поетична 
стойност. Редакционна комисия извършва се-
лекция за включване в сборника и всички въз-
никнали проблеми да се отнасят към комиси-
ята за отговор. 

авторите, чиито стихове не са приети, се 
уведомяват писмено. Материалите се из-
пращат на ел. адрес danistoianova@mail.bg 
или на хартиен носител (в 3 екземпляра) на 
адрес: 9010 варна,  ул. “Евлоги георгиев“,  
бл. 23, вх. Б, ап. 92. Данка атанасова стоянова. 

конкурс 
за поетичен 
сборник

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 
9-ия Национален фестивал "Сребро в косите - 
песен в душите, край морето на Бургас" за стари 
градски шлагери, естрадни и патриотични пес-
ни и български фолклор под егидата на кмета г-н 
Димитър Николов. Участват самодейни певче-
ски състави, представители на пенсионерските 
организации и други клубове. Посвещава се на 
1 октомври - Международния ден на възраст-
ните хора. Фестивалът ще се проведе на 26 и 
27 септември 2019 г. с начален час 10 ч. и за 
двата дни във Военен клуб-Бургас, бул. "Христо 
Ботев" №48. на 27.IX. от 17.30 ч. ще се състои 
галаконцерт "Бургаски вечери" от най-атрак-
тивните участници, имащи желание и възмож-
ности да останат до края да участват, но не по-
вече от 15 състава.

от организаторите
за контакт: вяра андонова – председател, 

тел.: 056/82 11 94; от понеделник до 
 четвъртък включително от 14.30 до 17.30 ч.

ПоКана

0887/906922  - Тър-
сим млад пенсионер за 
поддръжка и почиства-
не на външни площи. 

0877/501088 - про-
давам изключително 
добре запазен „Форд 
КА“ за резервни части.

0884/770787 - ASP 
търси жени и мъ-
же за охрана. Отлич-
но заплащане. София,  
ул. "Пирин" №6

0886/123973 - търся и ку-
пувам части за москвич 412 
или 408. Може и бракуван 
москвич 

0889/378252 - прода-
ва лечебна кализия. Лекува 
диабет, катаракта и онколо-
гични заболявания; струг за 
дърво без двигател - 80 лв., 
мъжки ризи по 5 лв./бр.

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/9277167 - домашен май-
стор поправя мебели, догра-
ма и др. Продава триопера-
ционна дърводелска маши-
на, фреза за мерцедес ку-
пе 115-115, бял ретроволан, 
стъкло за фар, тасове и др.

0884/623471 - прода-
ва акумулираща печка "Из-
грев", нова, центрофуга ал-
пака за 3/6/ рамка

0878/905168 - мъжко 
манто с подплата каракул 
№50/52, със сваляща се под-
плата - 20 лв.; дамско манто 
7/8, не е носено, № 48,50, с 
подплата сваляща се - 20 лв.; 
дамско манто - №48,50, сва-
ляща се подплата - сиво-бе-
жово - 20 лв.

0898/380387, 02/8242129 
- продава китеник, спортен 
велосипед, пишеща машина, 
микроскоп, аптекарска вез-
на, грамофон, часовник с ку-
кувица, старинни часовник и 
телефон

032/252448 - продава да-
чия логан на 25 хил. км. Цена 
10 хил. лв.

0898/225564 - за колекци-
онери - продава реставрира-
ни 2 "Симсон" от 1965 г., иде-
ални

0877/882177 - "Панча-
тантра" - древноиндийска 
книга, след Библията - най-
разпространена в света, 200 
превода на 60 езика, от 4-ти 
век досега. Книгата е с на-

ставления и мъдрости - 200 
лв.

0898/225564 - давам за 
ползване младо засята люцер-
на на първо косило. Изгодно! В 
Пловдивска област, Първомай

0877/773245 - продавам 
скулптурен барелефен порт-
рет на Исус Христос с двана-
десетте му ученици. Размери 
60/40

0898/483353 - продавам 
джип мицубиши паджеро 
спорт, 2001 г., турбо дизел, 
дългата база, с кожен салон, 
с теглич, с нови зимни гуми, 
с малкия данък. За 2019 г. е 
платен

0897/866919 - купувам 
музикални инструменти, бъл-
гарски, електрически китари, 
ехолани, синтезатори и лам-
пови усилватели

0889/378252 - въртяща се 
поставка за торти и изложе-
ния с елток - 65 лв., мини ка-
зан за ракия - 160 лв., разтега-
телна маса - 45 лв.

0888/245413 - продава 
ръчна месомелачка - 45 лв., 
два единични полилея - по 15 
лв., спален чувал - 20 лв., ел-
машинка за рязане на хляб - 
30 лв.

07126/2426, 0884/680784 
- продава дърводелски маши-
ни, циркуляр за професионал-
ни цели, струг за метал, коле-
лета и плотове за банциг, джип 
„Ланд Ровър“ - модел 2003 г., с 
документация, ремарке за ле-
ка кола, руско, оригинално, с 
документация

0879/864103 - продава то-
варен автомобил ГАЗ-53, ди-
зел - перкинс, мотор ИЖ - Пла-
нета - 350 куб.

0889/993415 - продава въ-
трешни врати от етаж, праве-
ни по поръчка - 50 лв., и 20-ли-
трова газова бутилка пропан 

0878/438599 - продава 
вила на 50 км от София. 
Има ток, вода, двор 850 кв. 
м, плодни дървета, басейн

0988/339386 – прода-
ва/заменя двор с къща, га-
раж, кладенец – с. Пъдар-
ско, Пловдивско – 6000 лв. 

0897/050151 - продава 
къща в с. Огнен, 110 кв. м, 
двор 1 дка, кладенец, до-
пълнителни постройки, с 
ток

0898/225564 - приема 
младо семейство, пенсио-
нерка, пенсионер до 65 г. 
- за поддръжка на идеален 
селски имот в Пловдивско

0884/912727 - наемам 
апартамент от собственик 
в София

0884/912727 - купувам 
апартамент от собственик 
в София

02/469/0408 - продава 
едностаен, реконструиран 
в двустаен апартамент, с 
гараж. Цялата сграда е са-
нирана отвън с 10 см сти-
ропор, вътре всичко е но-
во, боядисано, сменени са 
вратите и прозорците. Из-
ложението е изток-юг, има 
парк с много зеленина; 
връзка с всички превозни 
средства, до 3-5 минути, 
също и с всички вериги за 
пазаруване. Наблизо има 
и медицинско обслужване. 
Без отопление температу-
рата е 18-20 градуса.

0878/768442 - продава 
стара къща в с. Агатово с 1 
дка дворно място със сто-
пански сгради и с геран, 

На 8.7.2019 г. се навършват 
3 гоДини 

от смъртта на 
КрасиМира ЛаЗароВа 

боГданоВа   
Да е светла паметта й!  

от семейството

гараж и асми. С хубав из-
глед. Изгодно!

0886/401737 - прода-
ва едностаен апартамент, 
преустроен в двустаен, с 
гараж, оборудван с ток и 
вода, и др. Сградата е са-
нирана вън с 10 см стиро-
пор. Има връзка с всички 
превозни средства

0889/613432 - частно 
лице купува апартамент 
60 кв. в кв. "Дружба" - об-
заведен

0879/100320 – продава 
3,7 дка нива с над 400 шест-
годишни канадски тополи 
в нея, на пет км източно от 
Пазарджик

0876/212235 – прода-
вам къща с 4 стаи, баня, то-
алетна във вилната зона на 
с. Побит камък, Разградско, 
с чист въздух и тишина

0895/126075 – купува 
къща на изплащане в об-
ластите Ловеч, Габрово и 
Търново

0889/613432 – дава под 
наем апартамент – 200 лв., 
в Ст. Загора

0899/164904 – продава 
имот в София с разрешена 
виза за проектиране на къ-
ща – 8800 лв.

08133/2567 – продава 
къща гредоред, 4 стаи, ба-
ня с тоалетна, двор, гараж 
– в с. Ряхово, Русенско

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор,  лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

0893/852626 – продава 
къща на два етажа – 8000 
лв., има ток, вода, баня, 900 
кв. м стопански сгради

0988/233207 – прода-

ва в с. Телиш къща, двор 1 
дка и кухня, гараж, 120 ас-
ми около къщата. Тя е с 6 
стаи, 4 мазета плюс навес 
– помещение ½ от двора 
с овощна градина. Набли-
зо има хранителен магазин

0878/181538 – продава 
къща с 5 стаи, декар двор, 
сгради за животни, с. Ста-
верци. Цена по договаряне

0894/297967 – продава 
вила 3 ет. – Момин проход, 
на 60 км от София. Цена 50-
60 хил. евро, напълно об-
заведена

0897/507266 – купу-
ва гарсониера в комплекс 
„Аврен” – Ямбол. Без по-
средник! Спешно!

0877/882177 - прода-
ва имот 880 кв. м близо до 
язовир "Искър".  Двустай-
на дървена къща 18 кв. м, 
много строителен матери-
ал. Облагороден, електри-
фикация, инфраструктура 
много добра. Отлична па-
норама, тишина, чист въз-
дух, на 40 км от София. Под-
ходящ за туризъм, ски, ри-
болов, за лов на водопла-
ващ дивеч, зайци, сърни, 
диви прасета. 60 хил. лв.

0882/488551 – продава 
подземен гараж в центъра 
на Пловдив

0884/411758 – продава 
двуетажна къща в с. Нова 
Върбовка, общ. Стражица 
– 5000 лв.

0988/772744 – купува 
къща в Стрелча, централ-
на част. Може и срещу гле-
дане на възрастни хора

0877/038063 - търси 
самостоятелна квартира 
на село в Пловдивска или 
Смолянска област, с добри 
условия

бутан - 20 лв.
0896/631143, 02/9878503 

- продава рингова количка за 
инвалид, инвалиден стол, ком-
биниран за тоалет и баня - поч-
ти нови

0885/335852 – продава 
мотофреза с гумени колела и 
почти нов четиритактов дви-
гател 6,5 кв.

0888/606053 – купува за-
пазени стари книги на руски 
език, печатани преди 1940 г.

032/249675 – продава по 
съгласие нафтова печка „Бал-
кан”, годна, радиоапарат „Се-
лена”, филмов прожектор с 6 
цветни диапозитива от Ерми-
тажа, Петербург. Продава го-
лям сервизен комплект, малък 
сервиз от лъжички, табла за 
игра, мъжка кожена чанта

0893/542277 – продава 
мерцедес А160, на бензин, 
2001 г., сив, металик, клима-
тик, алуминиеви джанти – 
2000 лв.

02/8508784 – „Селско де-
камеронче” – забавна и поз-
навателна книга за село Гъ-
лъбник, Радомирско – 1941-
1944 г.

0886/373501 – подарява 
тибетска гъба, цигулка, лък, 
кутия

02/8693067 – продава из-
годно салонен бюфет – маси-
вен, от дърво, остъклен; про-
дава/заменя кошница за носе-
не на бебе

035790021 – продава аб-
рихт с елдвигател, размери 
400/2000 мм

0887/985240 – продава 
електромер, водомер, пружи-
на за легло, панелна дограма

02/8566830, 0887/585240 
– продава грамофон, грамо-
фонни плочи, видео и касети, 
пощенски марки, картички, 
социологическа литература

0889/613432 – продава 
пчелни семейства без коше-
ри – 16 лв. на пита, телефон, 
фотоапарат
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заПознаЙте се

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

3 юли, 2 лунЕн ДЕн, 
нарасТваЩа луна, луна в 

рак 
Не отлагайте за неопределе-

но време изпълнението на ва-
шите творчески замисли, тъй 
като идеите ви  са богати и е 
време за тяхната реализация. 
Не проявявайте вашата катего-
ричност, тъй като това може да 
усложни отношенията ви с об-
кръжаващите.

4 юли, 3 лунЕн ДЕн, 
нарасТваЩа луна, луна 

в лъв 
Вашите действия ще предиз-

викат благородна завист и ра-
дост сред семейството и близ-
ките ви, на които трябва да се 
осланяте. Усмихвайте се пове-
че, ведрото ви настроение ще 
повдигне духа ви.

5 юли, 4 лунЕн ДЕн, 
нарасТваЩа луна, луна 

в лъв 
Гледайте да не влизате в 

конфликт с близките си, те мо-
же би са прави за някои неща. 
Придържайте се към принци-
пите, които изповядвате, но все 
пак вземете и чуждото мнение. 

6 юли, 5 лунЕн ДЕн, 
нарасТваЩа луна, лЕна 

в ДЕва 
Важни известия, получени 

по неочакван начин, може да 
променят вашите планове. Мо-
же да имате проблеми с по-въз-
растни родственици.

7 юли, 6 лунЕн ДЕн, 
нарасТваЩа луна, луна 

в ДЕва 
Не си мислете, че ще по-

стигнете нещо, без да положи-
те нужните усилия. Не се зани-
мавайте с битови проблеми – 
по-добре отдъхнете на свеж 
въздух.

8 юли, 7 лунЕн ДЕн, 
нарасТваЩа луна, луна 

във вЕзни 
Няма да можете да избег-

нете обективни трудности, но 
пък ще съумеете да решите ва-
жни проблеми. Проявете разу-
мен подход към битовите не-
уредици.
9 юли, 8 лунЕн ДЕн, Първа 
чЕТвърТ, луна във вЕзни 

Отделете повече внимание 
на семейството и благоустроя-
ването на дома – викнете май-
стори, за да направят нещата 
както трябва. 

ЛУНЕН 
КАЛЕНДАр

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (3.VII.- 9.VII.2019 г.)

ЧЕСТИТ 85 ГОДИШЕН 
ЮБИЛЕЙ

на  
сиМеон  диМитроВ 

боЗоВ
Роден на 8 юли 1934 г. 

в град Хаджидимово, 
обл. Благоевград

Симо, бъди ни жив и здрав, 
радвай се на 

внуци и правнуци.
от приятелите от набор 1934                                                                                                                                          

и лично от александър косаков 
гр. хаджидимово

0889/204146 - търся 
жена от 60 до 66 г. за се-
риозна връзка, която да 
живее при мен - в Ловеш-
ка област

0894/960290 - вдовица 
на 69 г./160 см/66 кг, бла-
городна, обича домашния 
уют, желае запознанство 
с мъж на подходяща въз-
раст, за да споделят ста-
рините си заедно при не-
го. Да е от Пловдивския ре-
гион!

0897/270599 - на 69 г. 
съм. Търся мъж пенсио-
нер, от 65 до 75 г., висок 
над 170 см, без дом, да жи-
вее при мен на село

032/249675 - баща на 
89 и син на 62 г. отново 
търсят жена до 65 г. - здра-
ва, непушачка, с пенсия, 
без ангажименти - за гле-
дане срещу унаследяване

0894/768863 - приема 
без ангажименти бездом-
на здрава дама от 64 до 75 
г. за доглеждане и унасле-
дяване. Добър съм, тих и 
весел човек

0 8 9 3 / 9 9 5 4 9 2 , 
0895/245207 - пенсио-
нер търси свободна же-
на, също пенсионер, без 
проблеми, с добър ха-
рактер, милостива, до-
бросъвестна и доброже-
лателна, гостоприемна, 
учтива, тиха и разбрана. 
Да е със собствен дом, 

честна, без задкулисно 
лицемерие, независимо 
с какво образование, от 
село или град.

0888/174253 - пенси-
онер вдовец на 61 г./160 
см/85 кг, търси вдовица 
или разведена от 61 до 
63 г. 

1113 софия, п. к. 73 - 
68 г./165 см/65 кг, вдови-
ца, образована, предста-
вителна, търси приятел-
ство с подходящ, необ-
вързан мъж, с качества, 
аналогични на нейните

0876/108124 - вдо-
вица на 66 г./158 см/73 
кг, добра, интелигентна, 
скромна, с благ характер, 
отлична домакиня, тър-
си добър, честен и мора-
лен човек от Варна и ре-
гиона, Добрич, Шумен и 
Силистра. Само сериоз-
ни обаждания!

0887/979530 – 72 
г./165 см/70 кг, неженен, 
търси пенсионерка за се-
риозна връзка и да желае 
да живее при него

0896/847907 – 
69/170/78 кг, желая за-
познанство с жена с до-
бри намерения

0877430258 след 19 ч. 
– 40-годишен работещ 
варненец 182/96, не пу-
ша, не пия, търся жена до 
37 години от Североиз-
точна България за създа-
ване на семейство и деца. 

0899/930488 – мъж на 
54 г./187 см/95 кг, търси 
жена от 45 до 65 г., с дом 
и да ме приеме при се-

бе си за сериозна връзка
0890/137007 – вдови-

ца на 69 г./160 см/65 кг, с 
добро сърце, къщовница 
търси другар за спокой-
ни старини при него. От 
Пловдивския регион!

0877/694466 – от Сли-
вен съм, не пия и не пуша, 
търся жена над 77 г. – да 
е добра и да не лъже. От 
Сливенския регион!

59/170/60 - разведен 
без деца от Козлодуй 
търси съжителство с же-
на от малките и големи-
те градове на България. 
Да е на възраст от 47 до 
65 години. Единственото 
условие е при разбиране 
да има близки с кола – 
да ме вземе, нямам сред-
ства за пътуване и време 
за срещи. Опознаването 
става, когато заживееш с 
даден човек под един по-
крив. Живея в собствен 
дом. Имал съм семейство 
и работа, но след развода 
съм в един пропаднал се-
верозападен край, къде-
то не можеш да си наме-
риш постоянна работа и 
кибичиш на борсата. Не 
пия алкохол, самотата ме 
убива. Добър човек съм. 
Телефон 0988799492.
Емил Петров.

02/4445711 - г-н, ви-

сок 180/80 кг/78 г., инте-
лигентен, осигурен, с до-
бър външен вид, от Со-
фия, желае запознанство 
с подобна приятна г-жа 
за приятелство и уваже-
ние

0882/974252 – 60 г., 
желае запознанство с 
мъж на подходяща въз-
раст – финансово стаби-
лен. Предпочитам обла-
стите Ст. Загора и Плов-
див. Само сериозни 
обаждания!

0896/702155 - 76 
г./170 см/70 кг, желае 
запознанство с дама на 
подходяща възраст от 
град или село - само от 
Великотърновска и Ста-
розагорска област

0882/558386 – на 42 
г., 180 см, 95 кг, търси же-
на за сериозна връзка с 
цел брак

0882/541874 – скро-
мен мъж на 61 г., 174 см, 
65 кг, въздържател и с до-
бър външен вид, добро 
здраве, търси скромна и 
добра жена от Северна 
България

0882/510044 – 66 
г./176 см/96 кг, разве-
ден, пенсионер, от Плов-
див, със собствен апар-
тамент, работи като шо-
фьор-механик. Търси до-

бра жена от 63 до 65 г. и 
да е до 75 кг. Да изживе-
ем живота само в добро-
та и любов един към друг

0897/735261 – 67 
г./170 см/70 кг, търси се-
риозна жена за съжител-
ство и взаимопомощ – 
при нея, от Брацигово, 
Стамболийски, Пловдив

0876/212235 – 70-го-
дишен мъж, неангажиран 
и самотен, мислещ, че с 
богатство не се живее. С 
жена желае обвързване

Емил Тончев, „слив-
ница” 21, русе – Не пия, 
не пуша, с жилище съм. 
Желая запознанство с же-
на от 52 до 56 г.

0876/848708 – непу-
шачка. Моля обаждане 
след 17 ч.

0896/810578 - мъж на 
65 г./177 см/90 кг, сърде-
чен, с чувство за хумор, 
търси своята половинка 
- от Пловдивския регион

0896/255929 - 60 г., 
осигурен, с добър харак-
тер, търси своята поло-
винка. Желае сериозно 
запознанство със скром-
на и добра жена

0876/283955 - учи-
тел пенсионер, от Со-
фия, свободен, без анга-
жименти, самостоятелен, 
търси себеподобна дама 
- от 70 г. нагоре, в сво-
боден режим, за сериоз-
но приятелство от стра-
ната и Европа. Живеене 
по споразумение. Да се 
спазват изискванията! 
След 16 ч.

0887/979530 – неже-
нен, 71 г./165 см/70 кг, 
търси свободна дама 
пенсионерка за сериоз-
на връзка, която да желае 
да живее при него

Д-р иван сТоянов

Времето

магнитни бури - 4, 5.VII.

В сряда времето ще е приятно лятно – от 18 до 32 
градуса ще са температурите, а от време на време об-
лаците ще закриват слънцето. В четвъртък на много 
места облачността ще се увеличава и на места ще има 
превалявания с гръмотевични бури. температурите ще 
достигат до 30 градуса. В петък и събота също ще има 
превалявания и понижение на температурите с 2-3 гра-
дуса. В неделя ще има също гръмотевици и превалява-
ния. В понеделник и вторник преваляванията ще спи-
рат, но често ще се заоблачава,а температурите ще 
са от 18 до 29 градуса.

По-сериозни здравословни проблеми през пери-
ода могат да имат страдащите от хемороиди. на 
тях привържениците на лечението с пчелни проду-
кти препоръчват неколкократното дневно втри-
ване в областта на разширените кръвоносни съ-
дове на прополисов мехлем с екстракт от плодо-
ве от див кестен. очакваните магнитни бури мо-
гат да провокират засилване на оплакванията от 
главоболие и световъртеж при хора с мениеропо-
добен синдром. Важно за тях е да избягват евен-
туални по-големи физически и психоемоционални 
натоварвания.

БиоПроГноза

ДЖЕСИКА

овЕн - Това е една сед-
мица на съмнения. Труд-
но е да отделите важно-

то от второстепенното и да раз-
берете кои събития ще имат по-
следствия, а кои ще минат без-
следно.  

ТЕлЕЦ – Тъй като вина-
ги е трудно да бъде из-
бран верният път,  мно-

го от вас тъпчат на едно място, 
пропускайки шанса да се проме-
нят, макар и малко. За да имате 
успех, са нужни храброст и ли-
дерски качества. 

БлизнаЦи - Много сил-
ни колебания ще се на-
блюдават през седмица-

та във финансовата сфера, зато-
ва каквито и да било решения, 
свързани с пари, налагат да бъ-
дете внимателни. 

рак – Много голяма 
е вероятността от се-

мейни раздори, както и от  кон-
фликти между влюбените. Усе-
щането, че живеят върху гърло-
то на вулкан, ще преследва мно-
зина от вас. 

лъв – Възможни са 
проблеми със здра-
вето; просто не ви 

остават  време и сили, за да 
се погрижите за себе си. А бо-
лестите и инфекциите само 
това и чакат! 

ДЕва – В този период 
се чувствате  спокой-
но в обкръжението на 

своите приятели и ще взема-
те верните решения, ако се 
вслушвате в съветите на до-
брожелателите си. 

вЕзни - В последни-
те дни на настояща-
та седмица не е же-

лателно да започвате работа 
върху нови проекти; по-до-
бре продължете започнати 
от по-рано  дела, като отде-
лите внимание на детайлите. 

скорПион - Спокой-
на седмица, която ще 
се окаже доста пло-

дотворна за хората, способ-
ни да действат в съответ-
ствие с по-рано начертани-
те планове. 

сТрЕлЕЦ – За да постиг-
нете максимално добри 
резултати, най-добре е 

да се обедините със съмишлени-
ци. Онези от вас, които не са гото-
ви да си сътрудничат, няма да мо-
гат да се възползват.

козирог – Трудности 
през седмицата ще въз-

никват само в случай че не успе-
ете да се справите със своята раз-
дразнителност, което своя страна 
ще даде воля да избие лошото ви 
настроение. 

воДолЕЙ – Седмицата 
ще ви донесе напразни 
търсения на отговорите 

на сложни въпроси - както акту-
ални, така и не съвсем. Както не 
е трудно да се досетим,  ще има 
много съмнения и разговори, но 
резултатът ще бъде минимален. 

риБи - Втората полови-
на на седмицата ще бъде 

време на тържествуване на леко-
мислието над отговорността. За-
това не си струва да планирате ва-
жни дела. 

ОБЩИНА БАЛЧИК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

Най-учтиво ви каним да вземете участие 
в ХХII Национален преглед на художествената 

самодейност на хората от третата възраст
Пенсионерският музикален форум ще се про-

веде на 3 август (в един ден), начало 
9 часа, в читалище "Паисий  хилендарски" 

в Балчик. Мероприятието e под патронажа на 
кмета на община Балчик г-н Николай Ангелов.
за контакти: ангел събев - председател на 

общинския съвет на пенсионерите -
 Балчик, тел. 089 555 4085, софка Денева - 

089 898 7609, Тодор Тодоров -  087 816 5686, 
Тодорка харизанова - 089 579 6433

Покана
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Може ли най-добра-
та, най-умна и най-кра-
сива принцеса да е вто-
рата жена? В реалност-
та отговорът е "да". 
Две от най-известните 
знатни особи в исто-
рията го доказаха със 
своята приказка... Но 
историята на британ-
ския престолонаслед-
ник принц Чарлз и Ка-
мила Паркър-Боулс до-
ри не е приказка. Това 
е самият живот, влязъл 
с ритник през входна-
та ти врата, водейки ти 
единствената, вдъхно-
вяващата, разсмиваща-
та, лекуващата, издига-
щата сродна душа. Та-
зи, от която и да искаш, 
не можеш да избягаш, 
без целият ти живот да 
се срине.

Любовната исто-
рия на Чарлз и Ками-
ла продължава почти 
пет десетилетия, но пъ-
тят им към пълноцен-
ната връзка е дълъг и 
изпълнен с много пре-
пятствия, а най-силните 
чувства между двамата 
пламват именно когато 
са женени за други.

Чарлз взима за съ-
пруга младата и нео-
питна Даяна. С някол-
ко спорадични появи 
в живота на 19-годиш-
ната хубавица принцът 
с лекота кара чувстви-
телната Ди да се влю-
би в него.

Пищната им сватба 
през 1981 година но-
си на кралската двой-
ка обичта на милиони 
хора по целия свят, а 
в двореца имат всичко, 
за което някой може да 
си мечтае.

Дотук за половина-
та хора всичко е пер-
фектно и колкото и да 
е трудно, те биха про-

дължили заедно, дока-
то "смъртта ги разде-
ли".  Другата полови-
на, както вече е при-
ето в съвременното 
общество, лутаща се 

незадоволена между 
телевизора и метро-
то, чистосърдечно си 
признава, че никак не е 
щастлива. Че нещо се-
риозно липсва. Толко-
ва сериозно, че по-ло-
шите от нас са склон-
ни да прекарат десе-
тилетия с човека, ко-
гото не обичат, и да му 
отмъщават за нелеката 
си съдба.

Така прави и Чарлз. 
Той слага ръка на та-
лията на годеницата си 
Даяна и изтърсва: "Мал-
ко сме пухкавки тук, а?"

Това отключва у Да-
яна булимия, която я 
тормози дълги години, 
докато преследва не-
възможната цел да бъ-

де по-слаба, перфектна 
и чак след това обича-
на. Но тя скоро ще раз-
бере, че нейният принц 
обича друга. Любовна-
та история на Чарлз и 
Камила започва още 
през 1971 година. Два-
мата се запознават на 
парти на висшето об-
щество. Говори се, че 
тя още тогава пленя-
ва принца със смелата 
реплика: "Моята пра-
баба е била любовни-
ца на твоя прапрадя-
до. Усещам, че нещо ни 
свързва".

Камила е ярка лич-
ност. Съучениците й я 
познават като Мила - 
момиче с "голяма въ-
трешна сила", влиза-
що във всяка ситуация 
с магнетизъм и само-
чувствие. Учителката 
на Камила по френски 
език я описва като "ум-
на и жизнена". Затова тя 
веднага успява да пле-
ни сърцето на принца, 
отегчен от лицемери-
ето и липсата на заба-
вление в кралския про-
токол. Защото Камила 
е човек, който може да 
бъде адекватен и съ-
щевременно да нами-

ра хумор и забавление 
във всяка една ситуа-
ция.

Чарлз обаче доста 
се бави с предложени-
ето за годеж и замина-
ва на служба в кралския 
флот. През това време 
Камила, уморена да ча-
ка животът да се слу-
чи, се омъжва за офице-
ра от кралската кавале-
рия Андрю Паркър-Бо-
улс. Чарлз е приет като 
близък приятел на се-
мейството и дори ста-
ва кръстник на първо-
родното им дете Том. 
По-късно Камила раж-
да и дъщеря на Андрю. 
От сравнително късния 
брак на Чарлз с Даяна 
се раждат обичаните 

принцове Уилям и Ха-
ри. През цялото това 
време обаче привли-
чането между престо-
лонаследника и Ками-
ла не успява да стих-
не и дори се разраст-
ва. Двамата продължа-
ват да се виждат на тай-
ни срещи, а Чарлз ви-
наги търси Камила, ко-
гато има нужда от съ-
вет или утеха. Тя оста-
ва неговата единствена 
опора. Бъдещето е ми-
ньорно за всички заме-
сени. Смята се, че през 
годините на брака си с 
Камила Андрю Паркър-
Боулс има многоброй-
ни афери.

Именно Кралица-
та на сърцата, натрап-
ницата в кралското се-
мейство, отнела цялото 
внимание на публиката 
от ревнивия в това от-
ношение Чарлз, реша-
ва да направи целия то-
зи фалш на пух и прах.

През 1992 година 
излиза биографична-
та й книга "Даяна. Ней-
ната истинска история 
от първо лице", а през 
1993 година в табло-
идите плъзват тексто-
вете от записи на пи-
кантни телефонни раз-
говори между Чарлз и 
Камила. Тези събития 
напълно съсипват ими-
джа на принца, а него-
вата любима моментал-
но се превръща в най-
виновната жена в цяла 
Великобритания.

Чарлз е принуден да 
говори за пръв път за 
отношенията им в те-
левизионно интервю: 
"Госпожа Паркър-Бо-
улс ми е голям прия-
тел... Приятели сме от 
много дълго време...

Тя ще продължи да 
бъде мой приятел още 
много дълго време."

Той признава, че 
връзката им отново се 
задълбочава след же-
нитбата му. В същата 
година Камила и съ-
пругът й заедно пода-
ват документи за раз-
вод. Месеци по-късно 
Андрю се жени отново. 

Съдбата на обожавана-
та от британците Даяна 
за съжаление отново е 
далеч по-драматична. 
Тя и годеникът й До-
ди ал Файед загиват в 
катастрофа през 1997 

г. (година след разво-
да с принца), оставяй-
ки Чарлз с болката от 
трагедията за двете му 
деца, загубили майка си 
без време.

След като и Чарлз, 
и Камила са получили 
развод от дългогодиш-
ните си половинки, той 
обявява, че връзката 

им "не подлежи на об-
съждане". Принцът на-
ема специалисти, кои-
то да оправят имиджа 
на любовта на живота 
му. Камила се превръ-
ща в негова неофици-
ална придружителка 
по време на публич-
ните му появи. През 
2001 година тя е про-
възгласена за предсе-
дател на Национално-
то общество срещу ос-
теопорозата (болест-
та, която погубва ней-
ната майка). По-късно, 
за пръв път след обя-
вяването на връзката 
й с Чарлз, тя се среща 
с Елизабет II на пар-
тито за 60-ия рожден 
ден на бившия крал на 
Гърция Константин II. 
Това е знак пред об-
ществото, че крали-

цата приема Камила 
като спътница на си-
на си. На следващата 
година тя официално 
се нанася в резиден-
цията на принца и за-
почва да го придружа-

ва почти навсякъде.
Годежът им е обявен 

през 2005 година. Вто-
рият брак на престоло-
наследника става факт 
още същата година, 
след като е получено 
съгласието на крали-
цата, правителството 
и църквата. Сватбата е 
далеч от пищна, но на 

нея присъстват всички 
деца на двойката. Сви-
детели са принц Уилям 
и синът на булката.

След сватбата Ками-
ла автоматично се пре-
връща във втората по 
важност жена в крал-
ския двор. Въпреки че 
официално тя е прин-
цеса на Уелс, предпо-
чита да използва дру-
гата си титла - херцо-
гиня на Корнуол. С ин-
тензивната си благот-
ворителна дейност тя 
помага много за бор-
бата с остеопорозата и 
увеличаването на под-
крепата за жертвите на 
сексуално насилие... И 
доказва, че "зад всеки 
успял мъж стои една 
силна жена". Чарлз все 
по-адекватно замест-
ва майка си на офици-
ални събития и печели 
все повече одобрение-
то на британците, а до 
него винаги е неговата 
Камила.

Дали ще видим Чарлз 
да размахва с физионо-
мията на палаво малко 
момче подадена му от 
домакините сабя, или 
Камила, наливайки му 
бира на публично посе-
щение в английски бар, 
лицата им винаги гре-
ят. Където и да се поя-
вят, двамата винаги се 
смеят много, закачат се 
с гостите и изглеждат 
истински щастливи, в 
мир с миналото и със 
себе си.

адриана ПЕЙчЕва

На война и в любовта всичко е позволено
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не разбира.
После подаде раз-

работка за патент. 
Ефективен бил чак до 
небето, подочухме. 
И пак се направи на 
разсеян – нито един от 
нас не включи в про-
екта си. Добре, че му 
дадохме урок – цяла 
година въртяхме па-
тента  му по комисии 
и експерти. Косата му 
побеля и взе да пооре-
дява.

След време Пешев 
пак се направи на раз-
сеян. На всички вди-
гнахме заплатите, а 
на него - не. А от не-
го – ни вопъл, ни стон 
за протест. Само дето 
тайно го забелязахме 
да взема транквиланти 
и други успокоителни. 
Някои от нас издигна-
ха за началници и стар-
ши експерти, на дру-
ги раздадоха служеб-
ни жилища, но на Пе-

шев – нищо.
Много разсеян чо-

век е Пешев. Бръчки 
покриха лицето му, зъ-
бите му пооредяха, взе 
да накуцва от постоян-
ните командировки из 
страната.

И не щеш ли от раз-
сеяност взе, та изтърси:

- Мисля да се стягам 
за пенсия!...

Като скочихме тога-
ва. И в един глас рев-
нахме :

- Как? Да се пенси-
онираш? Кой ще ни 
прави изчисления-
та? И кой ще обикаля 
страната по обектите? 
Я не се занасяй бе, Пе-
шев!...

Той ни погледна тъж-
но и накуцвайки, изле-
зе навън. Бедният Пе-
шев, от разсеяност мо-
же я пенсионер да ста-
не, я някоя друга глу-
пост да свърши…

атанас  жЕлязов  

вицотека

Хумор Хумор

страницата подготви иван васЕв

32

7  лева

ЗДРАВНИ СЪВЕТИ КЪМ НЕПРИМИРИМИТЕ ДРЕбоСЪчЕТА

Не се ядосвайте,
  че се ядосвате.
Днес медицината доказа,
че ядовете
заздравяват костите,
хранителния тракт и таза.

И тъй – гневете се за здраве,
въпреки
съветите да сте пасивни.
Укрепват вашите жлези надбъбречни
от чуждата несправедливост.

Сега с успех се препоръчва начинът
на реагиране при злоба:
присвивате юмрука си юначно
и го...
напъхвате във джоба.

Напразно се учудвате:
въпросът е
по-качествено да се въсим.
А с най-голям успех ще се ядосаме,
ако кротуваме в гнева си.

виктор саМуилов

Съдията на мача най-много тичаше на тере-
на. Обаче от това мачът не стана по-бърз.
Футболистите цяла седмица тренираха как 

да ходят по нервите на публиката.
В най-решителния момент удари с топката 

гредата. И сега си бие главата.
Беше голям запалянко – не пропускаше мач 

на любимия си отбор. И жена му не пропусна 
възможността да му бие дузпата.
Съдийската колегия от колегиалност не на-

каза съдията за фрапантните му грешки по вре-
ме на мача.
При размененото гостуване отборите тъп-

кано си връщат.
Не само на ринга, понякога и на стадиона 

броят до девет.
Какво значи парадокс? Отиваш на мач, а гле-

даш бокс.
Мачът беше скучен и сив. Добре че съдията 

го освети с жълтите и червените картони.
 Както футболистите закачат обувките зад 

вратата, след като се откажат от футбола, така и 
депутатите трябва да закачват лъжите си, след 
като се пенсионират.
 Футболистът отборите си мени, но слаба-

та игра – не. Турхан расиЕв

1. Най-дебелият винаги е вратар.
2. На когото е топката - той реша-

ва кой да играе.
3. Дава се дузпа само ако контузен 

играч се оплаква/ругае много.
4. Мачът свършва, когато всички 

са уморени.
5. Независимо кой отбор с колко 

гола води, най-накрая победителят 
се решава с "който вкара последен 
- печели"!

6. Няма съдия.
7. Ако няма топка, пластмасова бу-

тилка е решението.
8. Ако си избран последен, нямаш 

бъдеще в живота.
9. Топката да заседне под кола - 

най-стресиращият момент в живота 
на човек!

10. Когато притежателят на топка-
та се ядоса, играта свършва!

10 вечни пРавила на махленсКия фУтБол

„Пенсията скочи, хора!” –
ни повтарят без умора.
И настана страшен кеф –
всеки ден отгоре - лев.
Цяла седмица това е –
чак светът да се замае!

Не е никак малко то –
пълна кофичка с млеко!
Седем дни ядеш на воля!
Има недоволни? Моля?!
Тъй стандартът ни се вдига!
Евро висоти достига!
Ха честито! Догодина -
още лев и половина!

уляна ПЕТкова


Жена след дълги 

дебати отива заедно 
с мъжа си на риболов. 
Пристигат, той прави 
бивак, приготвя такъ-
мите и казва:

– Жена, къде е хля-
бът?

– Ми, изядох го по 
пътя.

– А качамакът?
– И него изядох.
Мъжът примирено 

казал:
– Ми дояж и черве-

ите тогава и да си хо-
дим...


- Скъпи, защо не из-

ведеш любовника ми 
за малко?

- Моля!?
- О, Боже, извинявай, 

бях се замислила. Имах 
предвид кучето!

 Най-жаден ставаш, когато друг пие от изво-
ра на щастието ти.
 Царството на нищетата е винаги без цар.
 Животът е колело, на което едни стоят цял 

живот на долната страна, а други – на горната.
 Човек може да се чувства пленник и когато 

една мисъл го владее изцяло.
 В неизбежния път към смъртта няма препи-

нателни знаци.
Борис ананиЕв

еДИНСТвеН ИЗБОР
От всички единствено вярното
решение взех. Това е цената:
щом веднъж си изключил парното,
дори с поглед не събличай жената!

УТОЧНеНИе
С книжовността, таз сила нова,
ще обновим живота свой.
С една-единствена подробност – 
книжата ни да бъдат в брой.
  любомир МЕТоДиЕв

ЕПИгРАМИ

В днешно време 
р а з с е я н о с т т а  
придоби харак-

тера на пандемия. Е, 
не чак с размерите 
на СПИН, но навярно 
е на едно от първите 
места в дисертации-
те на социалпсихоло-
зите. Но докато  до-
неотдавна тя обхва-
щаше най-вече скле-
розиралите ветера-
ни и влюбените до 
уши, днес тя обхва-
ща и съвсем младите.

Ето например на-
шият млад колега Пе-
шев от държавната ни 
фирма. Да има-няма 
двайсет и пет години, 
но е разсеян колкото 
си щеш. Пък няма и го-
дина стаж, а повече-
то от нас вече сме за 
пенсия…

Сутрин докъм де-
сет си пием кафето и 
говорим за мачове-
те. А той се вкопчил 
в компютъра, натиска 
с мишката наляво-на-
дясно и изчислява, из-
числява. Разсеян чо-

век, нито за кафе се се-
ща, а от мачове и бъкел 

КЪСИ ПАСоВЕ

Разсеян, та разсеян!


