
Пак ни залъгват
с мизерни пари 

да изгониш от заседание на тристранната комисия ом-
будсмана на републиката, е уникално непознаване на закона, 
граничещо с цинизъм. Председателят на този „съюзен” ор-
ган на държавата, работодателите и синдикатите (преди 
време имаше представител и на пенсионерите в него), вале-
ри симеонов определено е най-скандалният вицепремиер от 
началото на прехода. Ужким отговаряше за демографските 
проблеми, а се захвана да се бори с шума и да защитава гра-
дежа на оградата с турция – скъпа и прескъпа, рушаща се на 
места, пропускаща мигранти и животни, преносители на 
чума, и кой знае защо засекретена. 

странно е търпението, с което Борисов се отнася към 
наричащия го „страхливец” свой заместник. или властта 
го е омаяла окончателно и е готов на всичко заради нея, или 
изпълнява план да ликвидира с мечешка прегръдка национа-
листите, както го стори с реформаторския блок, за да ня-
ма конкуренти. второто е по-вероятно, защото лидерите 
на изкуственото обединение „Патриотичен фронт” вече 
трудно се понасят. волен сидеров открито заявява, че ако 
не е „атака”, симеонов щеше да види министерския съвет 
на кукуво лято. Обвиняваният в лобизъм войвода карака-
чанов е по-прибран – криво му е, че за проблемите с валери 
си говорят чрез медиите, а кабинетите им са на стотина 
метра един от друг, и т.н. 

факт е, че бъркотията е пълна. Управлението в този вид 
е по-скоро вредно, отколкото полезно за хората. няма как 
да не се стигне до извънредни избори... 
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република?!

на стр. 3

„П”

Брилянти 
за  любимата

- Завършвате НаТФиЗ 
„кръстьо сарафов” в кла-
са на стефан Данаилов. 
На какво се научихте от 
него и какви бяха пър-
вите ви стъпки в кари-
ерата - трудни, плахи 
или сигурни и със са-
мочувствие?

- На какво се научих от 
господин Данаилов ли? Бла-
годарна съм му, и то много. 

По време на Руско-турската вой-
на (1877-1878 г.) руснаците овла-
дяват крепостите Русе и Силист-

ра, но командването им решава да 
не се предприемат действия за пре-

вземането на Шумен и Варна, а само 
да се блокират гарнизоните, намира-

щи се в тях. 

140 години от 
руско-турската война  

Считано от 1 юли 2018 г. са пре-
изчислени размерите на пенсиите, 
свързани с трудова дейност, отпус-
нати до 31.12.2017 г. включително. 
Преизчислението е извършено с но-
вата по-висока тежест от 1,169 за 
всяка година зачетен осигурителен 
стаж на лицата. Осигурено е увели-
чение с 3,8 на сто на получавания 
към 30.6.2018 г. размер на пенсии-
те от трудова дейност.

Общо 42% от смъртните слу-
чаи в България е можело да бъ-
дат предотвратени при наличието 
на оптимална система на здравео-
пазване и качествени медицински 
услуги и технологии, сочат данни 
от анализ на Евростат за случаите 
на т. нар. предотвратима смърт в 
ЕС през 2015 г.

За сравнение средният показа-
тел в ЕС за „предотвратима смърт” 

при хора до 75 г. е 33 на сто, но 
най-много смъртни случаи, които 
биха могли да бъдат предотврате-
ни, са регистрирани в северната 
ни съседка Румъния - близо 49%.

Най-много българи умират от 
сърдечно-съдови заболявания - 
1131 случая на 100 хиляди души 
население, което е близо 4 пъти 
повече от средното за ЕС.

на стр. 3

Министерството на труда и 
социалната политика проме-
ни размера на помощите за 
част от изделията за хората с 
увреждания. В някои случаи 
сумите са драстично орязани 
заради съмнения за злоупо-

треби.
Държавата дава 

около 50 милиона ле-
ва годишно за изде-
лия.

Списъкът с меди-
цинските изделия и 
социалните помощи 
не са променяни по-
вече от 10 години.

Сега със заповед на 
социалния министър 

Бисер Петков са въ-
ведени промени, ко-
ито шокираха и хо-

рата с увреждания, и 
търговците.

- г-жо Порумова, къде сте израснали 
и кой запали у вас пламъка на любовта 
към народната песен?

гостува младата народна 
певица Полина ПОрУмОва

на стр. 8

на стр. 9

Един от най-необичайните въпроси, които са задавали 
на дългогодишен уредник в Окръжния музей на габрово 
Димо Тодоров  за Дан колов, идва от пенсиониран инже-
нер в стара Загора: "Вярно ли е, че като дете Дан колов 
ходел с поличка вместо с панталонки и домашно прасе 
му отхапало половите органи, което го направило импо-
тентен за цял живот?"

Хуленето по адрес на президента на Турция, че се е 
домогнал до почти султанска власт, е погрешно. Ердо-
ган се прекланя пред бащата на нацията Ататюрк и се 
стреми да прилича на него. на стр. 4

ани миХайлОва:

на стр. 12

мълния

„визия за 
България“

ген. тотлебен
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Нашата читател-
ка анка Борисова - гр. 
кюстендил, ни пише: 
„Редовно чета ваши-
те консултации във 
вестника и ви моля  да 
ни обясните как се из-
вършва отказ от на-
следство.“ 

В глава четвърта в 
Закона за наследство-
то (ЗН) са уредени въ-
просите по приемане и 
отказ от наследство. За 
да стане ясно на чита-
телите на вестника, ще 
отбележа, че за да има 
отказ от наследство, то, 
наследството, трябва да 
се приеме. Затова най-
напред във вестника ще 
разгледаме темата

ПриЕМаНЕ  
На НаслЕДсТВО
Смъртта е логичен за-

вършек на живота. Ко-
гато човек умира, той 
оставя всичко,  което е 
придобил през живота 
си. Тук се включват имо-
ти - къщи, апартаменти, 
вили, фабрики, земедел-
ска земя и всички други 
недвижимости, от една 
страна, и от друга, вещи 
- коли, трактори, само-
лети, мебели и въобще 
вещи. Също така в на-
следството влизат вло-

гове, дялове от фирми. 
Тук обаче влизат и за-
дълженията на почина-
лия към трети лица. То-
ва са неизплатени за-
еми, сметки – пример-
но към топлофикация, 
електроразпределение 
и т.н. Затова правото оп-
ределя наследството ка-
то „съвкупност от пра-
ва и задължения”, тоест  
съвкупност между акти-
ви и пасиви, които почи-
налият е имал към деня 
на смъртта си.

В чл. 48 от ЗН се каз-
ва: „Наследството се 
придобива с приемане-
то му...”  Да „приема“ на-
следството означава да 
се съглася правата и за-
дълженията на моя на-
следодател да станат 
мои права и задълже-
ния. По-нататък ЗН указ-
ва как става приемане-
то на наследството от 
наследниците на почи-
налия. В чл. 49, ал. 1 от 
ЗН се посочва, че „при-
емането на наследство-
то може да стане  с пис-
мено заявление до ра-
йонния съдия, в района  
на който е открито на-
следството, като в този 
случай приемането се 
вписва в особена за то-
ва книга”. В този случай 

”Ако в дадения му срок 
наследникът не отгово-
ри, той губи правото да 
приеме наследството.” 
В практиката има таки-
ва случаи, особено ко-
гато наследниците са 
няколко и задължения-
та на наследодателя са 
по-големи от активите 
му. Някои от наследни-
ците се колебаят дали 
да приемат наследство-
то, което, както отбеляз-
ах по-горе, е съвкупност 
от активи и пасиви, или 
да не го приемат. Не се 
допуска „приемането и 
отказът, направени под 
условие, за срок или за 
част от наследството”. 
Това означава, че не мо-
жеш да приемеш само 
частта от наследството, 
която носи активи, т.е. 
права, а пък да се отка-
жеш от частта за задъл-
женията на наследода-
теля. И другото особено 
важно е, че този, който 
не е приел наследство-
то с неговия дял, „уголе-
мява дяловете на оста-
налите наследници”. С 
една дума, не може да 
се откажеш от наслед-
ството в полза на опре-
делен друг наследник. 
С твоя дял се уголемя-
ват дяловете съразмер-
но на всички останали 
наследници.

Въпросите, свърза-
ни с отказа от наслед-
ство, и процедурата 
по него ще разгледа-
ме в следващия брой.

наследникът изрич-
но сочи, че приема на-
следството. В алинея 2 
на чл. 49  от ЗН обаче се 
посочва, че наследство-
то може да бъде прие-
то, „когато наследникът 
извърши действие, ко-
ето несъмнено предпо-
лага неговото намере-
ние да приеме наслед-
ството, или укрие на-
следствено имущество”. 
Или както  казват юрис-
тите, той да извърши съ-
ответните конклудетни 
действия, които показ-
ват, че е приел наслед-
ството. Например: да 
влезе във владение на 
наследствения имот, да 
започне да го поддър-
жа, да  го ремонтира и 
т.н. Тук възникват про-
блеми, 

кОгаТО 
НаслЕДНициТЕ са 

ПОВЕчЕ ОТ ЕДиН 
Например единият 

приема наследството, 
но другият или другите 
наследници се разтака-
ват и не предприемат 
съответните действия 
по приемане на наслед-
ството. В този случай чл. 
51 от ЗН дава възмож-
ност: ”По искане на все-
ки заинтересован  ра-
йонният съдия, след ка-
то призове лицето, кое-
то има право да насле-
дява, му определи срок, 
за да заяви приема ли 
наследството или се от-
казва от него.” Ал. 2 от 
същия член пояснява: 

Филм за дълголетници в Момчиловци 

Пак ни залъгват 
с мизерни пари 

От стр. 1
От 1 юли 2018 г. се прилага и нов минима-

лен размер на пенсията за осигурителен стаж 
и възраст - 207,60 лв. Нови минимални разме-
ри имат и всички пенсии, свързани с трудова 
дейност, тъй като се определят като процент 
от тази сума. Такива са: 

1) пенсиите за осигурителен стаж и възраст, 
отпуснати при непълен осигурителен стаж, за 
които минимумът се определя на 176,46 лв. 
(85% от 207,60 лв.); 

2) пенсиите за инвалидност поради общо 
заболяване и за инвалидност поради трудо-
ва злополука и професионална болест, чийто 
минимален размер зависи и от определения 
на пенсионера процент трайно намалена ра-
ботоспособност; долната граница при първи-
те ще е между 176,46 лв. и 238,74 лв. (между 
85% и 115% от 207,60 лв.), при вторите – меж-
ду 207,60 и 259,50 лв. (между 100% и 125% от 
207,60 лв.); 

3) наследствените пенсии, чийто минима-
лен размер става 155,70 лв. (75% от 207,60 лв.).

От 1 юли 2018 г. се увеличи и размерът 
на социалната пенсия за старост - 125,58 лв. 
Спрямо него са определени нови размери на 
всички пенсии, несвързани с трудова дейност, 
каквито са пенсиите за военна инвалидност, 
пенсиите за гражданска инвалидност, социал-
ните пенсии за инвалидност и персоналните 
пенсии, както и различните видове добавки 
към пенсиите, които се определят в процент 
от социалната пенсия за старост.

НОИ напомня, че в случаите на служебно 
преизчисляване или определяне на нов раз-
мер на пенсиите не се изпращат разпореж-
дания на лицата. Пенсионерите могат да се 
информират за тях чрез електронната услу-
га на НОИ „Справка за издадени пенсион-
ни разпореждания“, която се достъпва чрез 
интернет страницата на института с въвеж-
дане на ПИК и ЕГН или като заявят безплат-
ното получаване на екземпляр от разпореж-
дането в съответното териториално поделе-
ние на НОИ.

ивайло калфин, бивш социален министър: 

- г-н калфин, доволен ли сте 
как работи прокараната от вас 
пенсионна реформа?

- НОИ беше над 50% субсиди-
ран от бюджета и се вървеше в 
посока тази субсидия бързо да се 
увеличава. Сега пенсиите се уве-
личиха, а НОИ е по-самостояте-
лен. Реформата е за 20 г.  напред 
и тепърва пенсионната институ-
ция ще се стабилизира.

- Но много българи продъл-
жават да не вземат парите, за 
които са се осигурявали, зара-
ди прословутия таван.

- В повечето солидарни пенси-
онни системи има по едно огра-
ничение или на входа, или на 
изхода. У нас таванът е старото 
ограничение, а по-новото е мак-
сималният осигурителен доход – 
колкото и да вземаш, в момента 
не може да се осигуряваш вър-
ху повече от 2600 лв. в НОИ. Има 
обаче хора, ограничени и от две-
те – били са с висока заплата и 
са се осигурявали на 2600 лв., а 
сега не могат и тях да вземат за-
ради тавана. Така че таванът на 
пенсиите трябва да отпадне на-
пълно. Сега той важи за 50 хил. 
души. Догодина ще се вдигне на 
1040 лв. и ще останат 30 хил. А 
начинът да отпадне таванът, без 
бюджетът да плаща допълнител-

но, е да се увеличи максимални-
ят осигурителен доход.

- и богатите ще дават пове-
че, за да има пенсии?

- Не повече, а адекватно. Иде-
ята още с приемането му беше да 
е 10 минимални заплати, значи 
сега трябва да е 5100 лв. Изтър-
каният аргумент е, че така щели 
да се изгонят IT специалистите. 
Това е несериозно, защото пен-
сионното осигуряване е плаща-
не за себе си – парите, които чо-
век отделя и един ден ползва сам. 
Това не е данък на държавата.

- Пълен мандат ли ще изка-
ра Борисов с патриотите на 
врата?

- Той няма много избор за 
партньори. Борисов досега не е 
изкарвал пълен мандат, но вина-
ги той е водил инициативата за 
предсрочни избори. И сега ня-
ма кой друг да ги предизвика. 
Ако някой го направи, ще е ГЕРБ.

Една от най-мощните и 
гледани бразилски телеви-
зии „Глобул“ направи сним-
ки за документален филм 
за дълголетието, част от 
които бяха в Момчиловци. 
След като в красивото ро-
допско село вече снимаха 
екипи от Китай и Япония, 
сега е ред на телевизион-
на продукция за публика-
та в една от най-богатите 
държави в Южна Амери-
ка. Екипът на телевизия-
та бе за три дни в Бъл-
гария, а в състава му ос-
вен журналист имаше 
и лекар, който проучва 
влиянието върху здра-
вето и дълголетието на 
бактерията лактобаци-
лус булгарикус, благо-
дарение на която се по-
лучава българското ки-
село мляко. Преди това 
са правени снимки в Со-
фия и Пловдив, както и в 
Музея на киселото мляко, 
който се намира в с. Студе-
на, община Трън.

Снимките за живота на 
родопчани от различни 
гледни точки очароваха 
бразилските телевизионе-
ри, които признаха, че са 
чели и чували за Момчило-

вци и китайското мляко с 
име на селото.

Те гостуваха на дълго-
летник и го разпитаха как 
живее, с какво се храни и 
как е прекарал живота си. 
„Бяха много впечатлени 
от изключително жизне-
ния 92-годишен бай Сто-
ян Шукеров (на снимката). 
Той им пя родопски пес-
ни, разказа им, че по ника-

къв повод не сяда на маса-
та без кисело мляко", раз-
каза кметът Суркова.

Бразилците обаче оста-
наха без думи от красотата 
на природата в Родопите, 
когато се изкачиха на хълм 
над Момчиловци и позици-

онираха камерите за при-
родните панорами. В сери-
озния документален филм 
ще има кадри от кръста и 
множеството параклиси 
над селото, аязмото с ле-
чебна вода и музея на Мом-
чиловци, както и от Пъте-
ката на дълголетието. Сред 
най-интересните за журна-
листическия екип и лекаря 
сцени е била заквасването 

на тради-
ц и о н н о 
р о д о п -
ско кисе-
ло мляко 
от местна 
жена, об-
лечена в 
родопска 
носия. За 
да усе-
тят вку-
са на ро-
д о п с к а -
та кухня, 

гостите бяха почерпени с 
истински пататник, за кой-
то единодушно казаха, че 
е най-вкусното нещо, кое-
то са опитали в България, 
и отнесоха рецептата в да-
лечна Бразилия.

Щиляна чакърОВа

Таванът на пенсиите 
трябва да отпадне

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

красотата на родопите остави без думи гостите от Бразилия 

От стр. 1

Наследството
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бисери
В рамките на моя личен 

опит смятам, че сега е по-зле 
от преди, по-зле е, включи-
телно и от половината от 
социалистическия  период, 
който съм преживял.

Петър ПуНчЕВ,
 журналист

Икономическата изостаналост
се увеличава

„Сготви за баба“

Глобален център  
за партньорство

Лиляна Павлова поема 
връзките между Европа и Ки-
тай. Министърът ще управля-
ва новия Глобален център за 
партньорство между държа-
вите от Централна и Източна 
Европа и Китай. 
Проверяват скока на тока

Омбудсманът Мая Мано-
лова ще се срещне със  за-
местник главния прокурор и 
ръководител на Върховна ад-
министративна прокуратура 
Ася Петрова заради решени-
ето на Комисията за водно и 
енергийно регулиране за по-
вишаване на цените на пар-
ното и тока.

Белоградчик кани 
туристи от китай

Росен Младенов, зам.- 
кмет на Белоградчик, води 
преговори с туроператор 
в източната страна, който е 
проявил интерес към дести-
нацията на скалите. 18 000 ту-
ристи са посетили Белоград-
чик през май. През миналата 
година общият им брой е бил 
120 000 души.

Празник на чешмата

Хиляди жители и гости на 
община Сатовча ще отбеле-
жат за седма поредна година 
Деня на чешмата и семейство-
то. Специално за този ден се 
връщат и доста гурбетчии в 
родния си край.

Поскъпват цигарите  
без дим

Обратът в решението за 
по-висок акциз на бездимни-
те цигари задмина и най-зре-
лищните мачове. 

В крайна сметка стана яс-
но, че акцизът ще бъде вди-
гнат, но плавно, на стъпки, 
и ще остане по-малък от то-
зи на традиционните папи-
роси.

Първа община с 
безплатен транспорт

Изграждат нов завод 

Орязват помощи за 
хора с увреждания

От стр. 1
За част от изделията 

сумите са драстично на-
малени - като за най-ма-
совите слухови апарати, 
антидекубиталните въз-
главници и дюшеци.

Илиян Радев е с увре-
ден слух от дете. Казва, 
че социалната помощ 
за качествените слухо-
ви апарати е недоста-
тъчна и че е очаквал с 
промените държава-
та да намали доплаща-
нето, което хората пра-
вят. Вместо това се оря-
зва помощта за най-ма-
совите апарати - от 406 
на 170 лева.

"Надеждите ни са по-

парени, особено на хо-
рата, които очакваме 
някаква помощ за доп-
лащането", заяви Или-
ян Радев.

Антидекубитални-
те дюшеци се купуват 
средно за 108 лева, а се 
продават за 372.

В списъка с изделия-
та се вкарват и нови - 
като детски инвалидни 
колички, за които дър-
жавата ще отпуска 800 
лева.

Помощта е опреде-
лена след проверка на 
цените на вносители-
те, които декларирали, 
че струват между 150 и 
500 лева.

България изпълнява основните 
критерии за влизане в еврозоната, 
но има множество структурни ре-
форми, които все още не са осъщест-
вени. Цялата икономическа полити-
ка на страната се нуждае от рефор-
ми. Изостаналостта на България не 
спира, а напротив - дистанцията от 
страната преди нея се увеличава. То-
ва каза проф. Димитър Иванов, меж-
дународен икономист и консултант.

Проф. Иванов коментира пред-
ложените реформи в еврозоната от 
френския президент Макрон, които 
целят стабилизиране и намаляване 
на рисковете. Според него в пакета 
реформи, който Макрон е предло-

До края на година-
та тръгва напълно без-
платен градски транс-
порт в Стамболийски. 
Това обяви  кметът на 
града Георги Мараджи-
ев. Промяната ще важи 
както за градската ли-
ния, така и за междусе-
лищния транспорт до 
селата Куртово Конаре, 
Триводици и Ново село.

"За целта всички раз-
ходи по транспорта ще 
бъдат поети от общин-
ския бюджет, като ще 
направим необходи-
мите икономии", обяви 
Мараджиев.

По този начин Стам-

болийски става първа-
та българска община с 
безплатен транспорт за 
гражданите. 

Паралелно с осигуря-
ването на безплатен ав-
тобусен превоз ще бъ-
дат закупени и два ав-
тобуса. Те ще бъдат от 
типа на градските ав-
тобуси и ще имат обо-
собени места за инва-
лиди, както и платфор-
ми за улеснение на хо-
ра в инвалидни колички 
и майки с деца. Пред-
вижда се и покупка на 
два автомобила за нуж-
дите на градската адми-
нистрация.

Българският клон на 
турската „одело Фар-
ба Лайтинг Груп“ запо-
чна изграждането на 
производствена база 
и прилежаща социална 
инфраструктура върху 
23 000 кв. м в зона Кук-
лен, част от Тракия ико-

номическа зона (ТИЗ). 
„Новият завод е се-

риозен актив за стра-
ната ни, който ще събу-
ди интереса на повече 
чуждестранни инвести-
тори“, подчерта минис-
тър Караниколов, пре-
ди да връчи сертификат 

„Инвеститор „Клас А” на 
г-н Ахмет Байрактар.  

Фирмата инвести-
ра 37 млн. евро в но-
вата производствена 
сграда край Пловдив. 
Очаква се през 2023 г.  
тук да работят прибли-
зително 400 служители. 
С тази инвестиция ще 
се експортират проду-
кти в размер на 40 ми-
лиона евро годишно за 
световните произво-
дители на автомобили 
в Германия. 

Предстои създаване-
то на офис за научно-
изследователска и раз-
война дейност в София, 
където ще работят 40 
инженери.  

При откриването 
кметът на Пловдив на-
блегна на факта, че в 
региона има заводи за 
различни авточасти и 
е време производител 
на автомобили да стъ-
пи тук. 

Благодарение на 
„одело Фарба Бълга-
рия“ турските инвести-
ции, които досега са 2,2 
милиарда долара, ще се 
повишат с 50 милиона 
долара. „одело Фарба 
България“ е 182-та ком-
пания в Тракия иконо-
мическа зона, дано да 
има същия успех и мно-
гократно да се разши-
рява, както правят и ос-
таналите“, пожела инж. 
Пламен Панчев, осно-
вател на най-мащабна-
та и устойчиво разви-
ваща се индустриална 
зона в България и Юго-
източна Европа. 

снимка  
любен БакОВ

Парламентът прие  законови промени, които да 
гарантират интеграционните добавки на 11 000 
души с увреждания. Те са за транспорт и телефон.

Спешната законова промяна се наложи след 
решение на съда, с което се отменя начинът за 
изчисление на интеграционните добавки за хо-
рата с увреждания.

„Важно е да се отбележи, че тази мярка е вре-
менна, докато Народното събрание приеме но-
вия подготвен от социалното министерство за-
конопроект за хората с увреждания. Като имаме 
предвид факта, че има и съответни процедури 
по публично обсъждане, съгласувателни проце-
дури, ще минат най-малко два месеца. Това озна-
чава, че най-рано през септември или октомври 
може да разчитаме на новия закон”, каза Хасан 
Адемов от ДПС.

„Политиката на една страна се определя по от-
ношението към хората с увреждания. Майките 
отвън ще продължават да стоят и този закон на-
истина няма да реши техните проблеми”, посочи 
Михаил Христов от БСП. 

Промени за 
интеграционните добавки 

Предотвратима смърт
От стр. 1
Според последните данни на НСИ 

в България през миналата година са 
починали около 110 хиляди души, ка-
то близо 72 хиляди, или 65%, са били 
смъртните случаи вследствие на сър-
дечно-съдови заболявания.

Следващият основен причинител на 
смърт в България са раковите заболя-
вания, които са отнели живота на 17 

хиляди, или около 240 смъртни случая 
на 100 хиляди души. По този показател 
обаче страната ни е близо до средни-
те нива за ЕС. Данните на Евростат со-
чат, че най-качествено здравеопазване 
и съответно най-нисък дял на предот-
вратими смъртни случаи е регистри-
ран във Франция - 25 на сто, Белгия и 
Дания - 26 на сто, Холандия - 28 на сто, 
Полша - 30 на сто.

Старши полицай Костадин Костадинов от звено 
"Конвой" и Стоянка Маркова, системен оператор в 
отдел "Административен" в Областната дирекция 
на МВР-Кърджали, готвиха благотворителен обяд 
за обитателите на хоспис "Добролюбие" в Кърджа-
ли. Възрастните хора получиха "полицейска" пи-
лешка супа, две погачи със сирене, хляб, дини и 
сухи пасти. С пари, дарени от служителите на Об-
ластната дирекция, бяха закупени също и проду-
кти от първа необходимост - по 5 килограма ориз 
и фасул и 5 бутилки олио. И двамата полицейски 
служители са признати кулинари и лично  серви-
раха обяда на 80-годишния дядо Шевкет, който е в 
хосписа от 4 години. Възрастният човек истински 
се зарадва на жеста.

Инициативата "Сготви за баба" е на ръководство-
то на хоспис "Добролюбие" във връзка с 10-годиш-
нината на социалното заведение, в което към мо-
мента са настанени 40 души, поясни управителят 
му Здравко Карамитев.

Да готвят за хората там са поканени съсловни 
организации и институции от област Кърджали. 
Управителят на хосписа благодари за проявената 
отзивчивост на ръководството на Областната ди-
рекция на МВР и връчи на старши полицай Коста-
динов картина на варненската художничка Виоле-
та Миронова със заглавие "Синева". Посвещението 
гласи: "На екипа на ОДМВР-Кърджали с благодар-
ност за подкрепата". 

жил, се съдържат искания за съз-
даване на цялостна система за за-
страховане на европейските депо-
зити, хармонизация и координира-
не на данъчните законодателства, 
засилване на стабилизационния 
механизъм на еврозоната и др. 

Проф. Иванов е категоричен, 
че неприемането на този пакет 
от страните-членки на ЕС, говори 
именно за нарастващите конфли-
кти в еврозоната.

Икономистът смята, че България 
би трябвало да изчака да стане яс-
но какви ще са новите принципи на 
еврозоната, преди да подаде кан-
дидатурата си за присъединяване. 
Според него в последните годи-
ни световната търговия се движи 
с добри темпове и се наблюдават 
стабилни нива на растеж.
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Опитваха се да го сва-

лят с преврат, но партия-
та му има тежест в обще-
ството. Силовите методи 
се харесват на вярващи-
те мюсюлмани. Те са от-
кровено недемократич-
ни. Европейците, амери-
канците, руснаците оба-
че се съобразяват с дър-
жащия ключовете на ори-
енталската граница тота-
литарист, а за НАТО той 
с втората по численост 
и мощ армия в Алианса 
е най-важната опора на 
планетата…

Защо се спряхме на спе-
челилия неотдавна избо-
рите господар на комши-
ите? За да подчертаем раз-
ликата между открития 
начин, по който той реали-
зира мечтата си, и подмол-
ните действия на управля-
ващия вече десет години 
родината ни охранител. 
Той постепенно овладя 
всички лостове на дър-
жавата и е особено недо-
волен, когато някой – ка-
то генерал Радев или ом-
будсмана Мая Манолова, 
му се бъркат. А Корнелия 
Нинова и Елена Йончева, 
осъдила го за клевета, на-
вират в очите му изрече-
ните от него лъжи. 

Лошото е, че
ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ

в огромната си част кле-
кна пред шефа на ГЕРБ 
и го обслужва безотказ-
но. Останаха в миналото 
публицистичните преда-
вания на Лили Маринко-
ва, Петър Волгин. В наци-
оналния ефир отсъстват 
задълбочените критич-
ни анализи и коментари 
на провалите на кабине-
та. Наводненията напри-
мер съсипаха няколко се-
ла и градчета. Щетите са 
огромни. Коритата на ре-
ките остават непочистени, 
язовирите са безконтрол-
ни – виновни няма?! Осо-
бено ако кметовете и об-
ластните управители са от 
Бойковите хора. Новини-
те започват с внушение-
то, че в тези трагични дни 
Борисов е изпратил два-
ма министри в Мизия да 
решават проблемите на 
пострадалите. Защо след 
потопа, а не преди него 
братята по перо деликат-
но пропускат? Не споде-
лят и как в социалистиче-
ска България
ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ
не причиняваха нещастия 
на стотици мирни граж-
дани. В крайна сметка по-
стоянно се бърка в обща-
та хазна, харчат се греш-
ни пари заради партийни 
назначения на некадърни 
чиновници и свързани с 
тях фирми за обществени 
поръчки. И всяка пролет 
нещата се повтарят. 

Прибързаните и без-
умни действия на управ-
ниците заради съмнени-
ята за епидемия от чума 
в Странджанско, без да е 
установено от кой вид е 
вирусът, дали се лекува с 
ваксина или трябва да се 
избиват здрави животни, е 

поредното доказателство 
за некадърност и безотго-
ворност. Животновъдите 
се вдигнаха на бунт, ата-
куваха сградата на Минис-
терския съвет. Бойко се 
уплаши и уволни зам.-ми-
нистър, трима чиновници 
и се направи на ни лук ял, 
ни лук мирисал. 

Няма никакво съмне-
ние, че заради страха ко-
алиционните партньо-
ри да не се разсърдят и 
правителството да падне 
премиерът директно по 
телефона отменя реше-
ние на парламентарната 
си група. Менда Стояно-
ва предложи да се обло-
жат с акциз електронните 
цигари. Патриотите под-
скочиха, че законът е ло-
бистки, в интерес на де-
путат от ДПС. Гербаджии-
те прибраха ушите, за да 
не им ги дръпне шефът. А 

на следващия ден дойде 
и новата заповед да има 
поскъпване поне с 40% за 
бездимния тютюнев про-
дукт. Циркът е пълен! Ре-
визоро пък застана на по-
зицията на крупните бен-
зинаджии и проведе бит-
ка срещу малките прода-
вачи на течно гориво. Да-
ли приятели на Борисов са 
подсказали този ход, или 
депутатът Емил Димитров 
е загрижен за увеличение 
на постъпленията в хазна-
та, не е трудно да се до-
сетим. Но ударът срещу 
средната класа е факт. Ин-
тригата създаде конфликт 
и раздели националисти-
те. Докато те се изясняват 
помежду си, Валери Симе-
онов обиди Краси Карака-
чанов на наднормено те-
гло, а концесията на лети-
щето набра скорост. Тя е

ЛАКОМОТО ПАРЧЕ
от държавната баница, да-
ващо тлъсти комисиони. 
БСП настоя документи-
те по процедурата да бъ-
дат предоставени на На-
родното събрание. Полу-
чи отказ, който ще внесе 
в прокуратурата. Макар и 
Борисов да е едноличен 
управник, по конституция 
сме парламентарна репу-
блика, агенции и минис-
терства са длъжни да се 
съобразяват с това. Нало-
жи се Елена Йончева да 
извади на показ истина-
та. От участниците в обя-
вения конкурс са остана-
ли само две турски фир-
ми. Целта вероятно е, тъй 
като се изгражда най-го-
лямото летище в света в 
Истанбул, нашето да бъ-
де спомагателно към не-
го. Понеже концесията е в 
разрез с националната си-
гурност, президентът Ра-
дев по време на служеб-
ния кабинет блокира на-
мерението на гербаджии-
те. Но явно е поет сери-
озен ангажимент към ня-
кого и мнозинството от-
мени ветото на държав-

ния глава. Нищо че со-
фийската аерогара е пе-
челивша. Така ще се при-
бере под масата някой и 
друг милион, а депесари-
те в необходим момент е 
възможно да помагат, ако 
патриотите продължават 
да се вземат насериозно, 
борейки се срещу шума, 
искащи пари за армията, 
конфликтуващи с омбуд-
смана и често хвърлящи 
камъни в Бойковата гра-
дина. 

Още по-странен е стре-
межът да влезем във фи-
нансовия съюз и да пре-
минем към еврото като

ПЛАТЕЖНА ЕДИНИЦА
без да сме готови. Въпро-
сът не е разглеждан в пар-
ламента, президентската 
администрация не е изра-
зила мнение. Народът не е 
казал думата си желае ли 

или напротив – да се прос-
ти с левчето. Единствено 
финансовият министър 
Горанов и представите-
лите на крупния капитал 
откровено го искат. Отго-
ворът защо е така се крие 
в празното бръщолевене 
колко ни е удобно да идем 
на екскурзия в Париж или 
Берлин, без да се налага да 
сменяме пари. За пенси-
онерите въпросната про-
мяна е, меко казано, при-
теснителна. Дали няма да 
поскъпне животът, ако 2 
лв. се приравнят към 1 ев-
ро? Проследим ли опита 
на гърците – цените там 
се вдигнаха „с малко, но 
завинаги”, с нашите никак-
ви доходи, ни очакват още 
по-неспокойни старини. 
Същинският проблем е и 
друг – ИРЕM - ERM е в ре-
монт. Променят се пра-
вилата. Не са изпълнени 
заложени предварител-
но задачи. Вишеградска-
та четворка и една трета 
от членките на съюза (9 от 
27) не желаят да губят фи-
нансов суверенитет. Всич-
ки те са значително по-до-
бре от нас. Защо Бойко е 
решил, че е важно да вле-
зем в подобна структура, 
която се реформира и не 
е дала очаквания иконо-
мически растеж, само той 
е наясно. Дали пък спес-
тяванията му не са в евро 
в чужди трезори, или пък 
ще ударя малките банки 
за сметка на големите, ра-
но или късно ще се разбе-
ре. Надеждата е да не по-
желаят да ни качат в едва 
пъплещия общ финансов 
влак, както го определи 
световноизвестният ико-
номист от Лондон проф. 
Димитър Иванов. Поста-
вените условия досега са 

пречка и за влизането ни 
в шенгенското простран-
ство. Така че в близките 
10-12 години, докато не се 
преборим с корупцията, с 
безобразията в съдебната 
власт и медицинското об-
служване, еврото няма да 
„пълни” продънените ни 
джобове. 

Обстановката в света е 
вулканична. Търговските 
войни между САЩ и Евро-
па, САЩ и Китай са в ход. 
Нашият съюз, на който все 
още сме в преддверието, 
едва крета. Меркел вече 
не е всемогъща. Национа-
листите в Берлин я дър-
жат на късо въже. Тръмп 
е против „Северен поток”. 
Желае да купуваме аме-
рикански втечнен газ, два 
и половина пъти по-скъп 
от руския. Ердоган за-
плашва, че ако не му пла-
щат и не го приемат в ЕС, 

ще пусне мигрантска-
та вълна. Ротационното 
председателство на мла-
дия канцлер на Австрия 
се очертава доста по-ос-
тро поставящо пробле-
мите, замитани от Брюк-

сел под килима…
У нас зрее постоянно 

недоволство. Почти ня-
ма седмица някой за не-
що да не протестира. За 
шест месеца под прозор-
ците на Борисов 72 пъти 
са минавали редици от 
митингуващи. Странното 
е, че нацията не е обеди-
нена. Но това е друга те-
ма. Същинската болест е 
тоталното обсебване на 
държавата от ГЕРБ и ней-
ния вожд, което поражда 
чувство за обреченост. 
Какво се случва и ще се 
случи, няма значение къ-
де – в прокуратурата, об-
щините, министерствата, 
в пленарната зала, в зо-
ологическата градина на 
Разград или в странджан-
ските кошари и т.н., се ре-
шава зад кулисите. На сце-
ната излиза само главният 
герой, за да се покаже ка-
то ангел спасител – целия 
в бяло. Говори грижовно 
– повелително, като бащи-
ца на нацията, с лека нос-
талгия към социалистиче-
ското минало. Но не казва 
откъде щяха да дойдат па-
рите на Гинка за купува-
нето на ЧЕЗ и защо Коми-
сията за защита на конку-
ренцията спря сделката. 
А ние седим в тъмната за-
ла, заблудени, че спекта-
кълът е безплатен, и при-
дремваме. Постановката 
е банална. Управниците 
лъжат, че страдат за нас. 
Всъщност на гърба ни бо-
гатеят! Траем си, търпим 
некадърното управление, 
а уж сме най-важните в де-
мократичните републики 
от Спарта, та до ден дне-
шен. Не е ли по-честен Ер-
доган, завладял Турция 
след макар и спорни ре-
ферендуми и избори? 

4 Политика Общество

Путин и Тръмп  
топят ледовете

Изминават вече десет дни от първата офи-
циална среща в Хелзинки между президентите 
на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Пу-
тин, а световният печат не престава да комен-
тира резултатите от нея. Дългоочакваните раз-
говори между лидерите се състояха в момент, 
когато напрежението между двете държави ни 
връщаше към времето на студената война. До 
срещата се стигна след интензивни разговори 
между съветника на Тръмп по националната си-
гурност Джон Болтън и министъра на външните 
работи на Русия Сергей Лавров. 

Акредитираните журналисти в Хелзинки не 
пропуснаха да отбележат, че Тръмп и Путин са 
разговаряли на четири очи 2 часа и 10 минути, 
което е с 40 минути повече от предвидените 
час и половина, а след това пък близо два ча-
са са продължили разговорите в разширен фор-
мат на късен обяд.

На дадената пресконференция Путин подчер-
та, че студената война  приключи и епохата на 
остро идеологическо противопоставяне между 
двете държави остава в миналото, защото обста-
новката в света кардинално се измени и няма 
обективни причини за трудности в отношенията 
между САЩ и Русия. И защото днес двете дър-
жави са изправени пред напълно нови предиз-
викателства. На пресконференцията бе подчер-
тано, че при разговорите били засегнати както 
двустранните отношения, така и световни про-
блеми, между които дали Русия има пръст в из-
бора на Тръмп за президент, както и събитията, 
свързани с Крим, Сирия, Корейския полуостров, 
ядрените оръжия. Бил е обсъден въпросът за 
изпълнението на договореностите за ликвиди-

ране на ракетите със среден и малък обсег на 
действие. И от двамата президенти се чу, че са 
направени първи стъпки към възстановяване на 
приемливо ниво на доверие и че подобен ди-
алог, който непременно трябва да продължи и 
в бъдеще, е успешен и полезен. 

На пресконференцията Путин категорично 
заяви, че Русия никога не се е намесвала и ня-
ма намерение да се намесва във вътрешната 
политика на САЩ, включително и на избори-
те. Тръмп бе лаконичен: „Проведохме пряк, от-
крит, задълбочен и продуктивен диалог, който 
премина много добре, и съм сигурен, че ще се 
срещаме в бъдеще по-често.”

На пресконференцията не бе подминат и въ-
просът за „Северен поток-2”. Разбра се, че САЩ , 
които са против изграждането му, ще се конкури-
рат с Русия в Европа в сферата на енергетиката. 

Тръмп подчерта, че „светът иска да ни види 
да се разбираме, защото ние притежаваме 90% 
от ядрените оръжия на планетата, а това е не-
гативна сила и трябва да се направи нещо по 
въпроса”.

И какво по-хубаво от това лидерите на две-
те мощни държави да водят диалог, вместо да 
търсят конфронтацията. Странно защо отвъд 
океана  приеха на нож поведението на Тръмп 
в Хелзинки и едва ли не решиха, че срещата му 
с Путин е дала повече ползи за Русия, откол-
кото за САЩ. А това, че тя се състоя в страна, 
която не членува в НАТО и е на четвърто мяс-
то по свобода на словото и печат, е позитивен 
факт. Досега там бяха проведени срещи меж-
ду Брежнев и Джералд Форд, Михаил Горбачов 
и Джордж Буш, Борис Елцин и Бил Клинтън и 
всички те дадоха принос в укрепване на мира 
и сигурността в света. 

кОментираме

Петьо ДаФиНкичЕВ
цветан илиЕВ

Чиста и свята 
република?!

Пускаме бюлетини за парламентарно управле-
ние, изпращаме избраниците си да изпълняват кон-
кретни заръки, а те влизат в коалиции и вкупом се 
подчиняват на Борисов, за да си нямат проблеми. 
не сме монархия, но и република май не сме? Чиста 
и свята, каквато завеща да бъдем апостола. 

не е ли така, нарОде????
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Импресия

Не искам да живея в Канада, 
тук ми е добре

Интересна излож-
ба обогати праз-
ничния календар 

на 37-ите крайдунавски 
празници на културата 
„Никопол – 2018”. Тя бе-
ше открита с вернисаж 
в камерната зала на НЧ 
„Напредък - 1871”.

„Българска импре-
сия” e третата самос-
тоятелна изложба на 
Боряна Павлова. Отра-
зява нейните впечат-
ления и преклонение 
пред всичко българ-
ско – природа, къщи, 
есен, зима, любимите 
слънчогледи и лаван-
дула, моми хубавици с 
красиви носии и наки-
ти. В експозицията има 
няколко платна, свър-
зани с Италия и море-
то, които набързо са 
видени при едно неот-
давнашно нейно пъту-
ване до тези земи.

Есенните и зимни-
те пейзажи на Боря-
на Павлова не навя-
ват меланхолия, защо-
то слънцето се оглеж-
да в прозорци и улици. 
Лунната  светлина об-
хожда нощта спокой-
но и загадъчно... Бо-
ряна обича да рисува 
млади момичета в на-

родни носии, които ся-
каш за миг са притих-
нали до цвете -  я ро-
зи, я божур. 

Една интересна твор-
ба е вдъхновена от са-
модейка, участничка 
във фолклорен фести-
вал. Две от картините 
– „Манастирчето” и „Ду-
навски бряг”, излизат от 
контекста на импресия-
та, но се вписват в из-
ложбата, защото носят 
любовта и сантимента 

към реката. 
Всяка нова излож-

ба показва израства-
нето на Павлова като 
творец. Присъстващи-
те със задоволство от-
белязаха нейното го-
лямо развитие, по-точ-
но саморазвитие. 

Тя намира сама пра-
вилния път в изобра-
зителното  изкуство, 
което й прави чест и 
дава насоки за нами-
ране на свой разпоз-

наваем стил.
Още на откриването 

бяха направени откуп-
ки на две картини. Ху-
дожничката беше поз-
дравена от председа-
теля на общинския съ-
вет в Никопол Краси-
мир Халов, от колеги, 
никополчани и гости, 
дошли специално за 
изложбата от община-
та и градове.

 Н. ХрисТОВа, 
Никопол

кольо георгиев е роден през 1927 г., вече 
е на 91 години. Завършил минно инженерство 
и технология на производството, работил поч-
ти 30 г., бил началник на рудник.  Случвали 
се аварии, нямало технологии за проветрява-
не, ставали злополуки с въглероден окис. Ко-
льо има син с две внучки, те живеят в Торон-
то, Канада.  Синът е машинен инженер, зами-
нал още в началото на демокрацията и се ус-
тановил там.

Кольо останал сам тук, живее в Бургас. Ходил 
два-три пъти в Ка-
нада, но не му ха-
ресва, голям град, 
няма къде да оти-
деш да си вземеш 
една закуска, спо-
деля дядо Кольо. 
Магазини има го-
леми, цели дека-
ри, по 15 дка дъл-
ги, но няма мал-
ки магазинчета и 
това не му харес-
ва. Там има мно-
го българи, съби-
рат се на празни-
ци в православна 
църква. Не му ха-
ресва още и зато-
ва, че къщите би-
ли еднообразни, а 
нашите са различ-
ни, хубави. 

Бай Кольо е ро-
ден в новозагор-
ското  село Пет могили. Наречено така, защото 
има пет върха, някога било турско село, днес 
няма нито един турчин. Богат край с активно 
земеделие, където отглеждали доста пшеница, 
царевица. Но хората избягали от селото. Ня-
кога всяко семейство имало по 20-30 дка зе-
мя, после я върнали, но днес хората не искат 
да се занимават със земеделие. 

Кольо работил  20 г. в ТКЗС, бил на вършач-

ката, помагали си със съседите. 
Днес той си живее в Бургас, там имал апар-

тамент. Съпругата му починала преди 7 годи-
ни, а децата не искат да се връщат в Бълга-
рия. Обикалят цял свят, обаждат му се от Ин-
дия, от Китай, от Англия.  Малката му внучка 
току-що завършила журналистика, била в град 
на 1000 км от Торонто. 

Все пак синът и семейството му си идвали в 
България по веднъж в годината, през лятото. 
Имат наследствена къща в Несебър от майка му 
и друга къща в Черноморец, която бай Кольо 
сам направил. Там всяко лято си сади по леха 
със зеленчуци, грижи се сам за градината въ-

преки натру-
паните годи-
ни. Често се 
зарича, че ще 
спира да са-
ди домати и 
чушки, но на-
пролет сърце 
не му дава да 
се откаже. И 
сади по мал-
ко за себе си 
и за децата, 
чака ги да си 
дойдат у до-
ма и това ля-
то. 

Дядо Ко-
льо се грижи 
сам за дома 
и за себе си, 
помага му ед-
на жена в до-
макинството 
и не се опла-

ква. Децата му се обаждат през ден от Кана-
да, канят го да отиде при тях и там да остане, 
молят го, дори плачат за него, но той твърдо 
иска да си остане тук, в България.

Вече е спрял да си ходи и в родното село 
Пет могили, циганите всичко откраднали, ни-
що не останало от родната му къща. А някога 
там кипял активен  живот.

    Дарина НЕНОВа

Ситият на 
гладния вяра 
не хваща

Слушам ги "тримата големи" от ГЕРБ как 
си приказват и най-вече, че си вярват. Кара-
качанов кани Корнелия на по бира и да си 
поговорят как добре се чувства на това мяс-
то и как няма никакви противоречия с ГЕРБ. 
Той винаги на практика е провеждал слива-
нето на лявото с дясното. На всички избори 
с лява фразеология е лъгал избирателите, 
че е ляв, и след като влезе в НС, веднага си 
предлага услугите на десните. Забравя какво 
е говорил по време на изборите. Най-лошо-
то е това, че и избирателите забравят какво 
ги е лъгал. Неговата партия се води патрио-
тична и затова се напълни със седесари ка-
риеристи. Който следи, знае къде бъркат и 
какво вадят. 

   Дончев пък твърдо заявява, че не е про-
блем за тях да отидат отново на избори. На-
грабиха доста народна пара и сега се пи-
шат курназ, защото могат да купуват циган-
ския вот. А, да вкараме Цветанов в ареста за 

един месец преди изборите и да видим да-
ли ще спечелят следващите. Техниката ни е 
ясна: събира циганските босове и на всеки 
поставя задача кой колко гласа да осигури. 
После дава парите на тях, за да ги раздават. 
Чист като канализационна вода. След това 
се среща с неговите началници на полиция-
та и ги предупреждава да си затварят очите 
за кражби и контрабанда на цигари от стра-
на на циганските му избиратели. Така „избра-
ните” да управляват говорят: "Народът ни е 
избрал." Какъв народ са циганите, които са 
неграмотни и нищо не разбират от държав-
ни дейности? Гледат да вземат 30 лв. и да се 
напият. Но ГЕРБ разбират. Пълнят си сметки-
те и си строят палати. 

 Фрапиращ случай е финансовият министър 
Владимир Горанов. Той преди години отказа 
да бъде народен представител, защото "със 
заплатата си не съм в състояние да издър-
жам семейството си”. Като министър обаче 
толкова се замогна, че спря жена си от ра-
бота. Построи си палат на няколко етажа на 
престижно място за над 1,5 млн. лв. Как ста-
на тази метаморфоза бе, Владко? Сега той ми 
говори: "Една година след последните избо-
ри държавата се движи в правилната посока 
и това се вижда от ръста на БВП, намалява 
дългът, доходите (неговите) растат. Хората 
имат възможност да пътуват и да са иконо-
мически активни.” 

   Толкова са се самозабравили, че цини-
змът им е огромен. Той и Бойко непрекъс-
нато разпространяват различни лъжи и вече 
малко са тези, които им вярват. Цинизмът им 
пречи да проявяват малко скромност, морал 
и уважение към хората. Както народът е оп-
ределил: "Ситият на гладния вяра не хваща." 
Идва обаче Видов ден и всеки ще си получи 
това, което заслужава. Вулканът на народно-
то недоволство не само у нас е готов да из-
бухне. Подобно е положението и в Европа, 
и в света. Народите се готвят да се освобо-
дят от робството на  башибозуците. 

Христо ДжурОВ  
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ПОдадена ръка

вие Питате - ние ОтгОваряме

Продължение от бр. 28
Откъде идват най-популярните изрази, кои-

то използваме, например като израза „изложи 
се като кифладжия” и други подобни, ни пита 
нашият читател йордан василев от каспичан. 
Продължение по темата очаквайте в брой 32.

Следва

 Защо Марко Тотев е карък

Да те оскубят като 
банатска гъска

„Те ти, булка, Спасовден“

Ëåêàðÿò ëåêóâà 
ïúðâî ñ äóìè

тите. На изписване ми 
каза „Ще живееш”, кое-
то приятно ме изнена-
да, защото от стария ми 
баща д-р Пеев  помнех 
съвета му към млади-
те колеги: „Лекарят ле-
кува най-напред с ду-
ми!” Така, с подобрено 
здравословно състоя-
ние, прекарах някол-
ко години, през което 
време същият лекар 
винаги ми отговаря-
ше на теле-

фонни по-
виквания, когато имах 
нужда от съвет!!! То-
ва не ми се е случвало 
от т.нар. лични лекари 
към ДКЦ нито веднъж. 
Дори при запитване са 
ми отговаряли: „Не сме 
длъжни, и ние имаме 
право на почивка.”  

 Преди известно вре-
ме на клепача на едно-
то ми око порасна кож-
но рогче, което дер-

матолог определи ка-
то доброкачествен из-
растък, който трябва да 
се оперира, за да не се 
изроди в злокачествен. 
Даде ми направление 
за очен лекар. Необхо-
димо беше да се снабдя 
с консултация и ЕКГ от 
кардиолог преди опе-
рацията...Обърнах се 
към д-р Аптиш и той на-
прави всичко това, без 
да си таксува нито лев, 

въпреки че 
то-

зи път ня-
мах направление, ни-
то записване за пре-
глед! Благодарих и си 
излязох зашеметен от 
добрината на този  на-
истина хуманен лекар.

 Вече можех да по-
търся очен лекар за 
препоръчаната опе-
рация. Попаднах на 
д-р Искра Шишкова, 
зав.отделение в очна 
клиника. След обсто-

ен преглед на съвър-
шена апаратура ми бе 
определен ден за опе-
рация. Проведе я сама-
та тя – една чаровна, 
но уверена в себе си и 
способностите си жена 
на средна възраст, ко-
ято наистина бе лекар 
по призвание. Тя умее 
да изслушва пациенти-
те, отлично подготве-
на е като специалист и 
също спазва максима-
та, че лекарят лекува 
първо с думи.

 На фона на царяща-
та грубост в отно-

шенията на хо-
рата напо-

с л е д ъ к , 
както и 

на ши-
рещо-
то се 
м н е -
н и е , 
ч е 
„ з а 

толко-
ва пари 

– толко-
ва работа” 

в практика-
та на много спе-

циалисти,  описани-
те по-горе случаи зву-
чат като преднамере-
на реклама, но това е 
реалната действител-
ност, която имах нуж-
да да споделя. Защото  
както „във всяко стадо 
има и мърша”, за щас-
тие все по-често виж-
даме, че и във всяко 
общество има добри 
примери! Нека се уве-
личават все повече!

инж. иван ПЕЕВ,
 Пловдив   

За здравеопазване-
то у нас в години-
те на прехода е пи-

сано много. Все по-чес-
то  за неговото влоше-
но качество се произ-
насят  и капацитети в 
медицината. Причини-
те, които се изтъкват, 
са комплексни. Публи-
куват се случаи на ку-
пени дипломи, закъс-
нели линейки, кури-
озни отговори  по тел. 
112 и други подобни. 
Аз обаче искам да из-
ложа в писмото си фа-
кти, които доказват, че 
все още има добри и ка-
дърни лекари, които не 
са малко.

Боледувам от години 
от ИБС, вече с услож-
нения –  аритмия, 
пролапс, пред-
с ъ р д н о 
м ъ ж д е -
не и т.н. 
К а т о 
паци-
е н т 
н а 
к а р -
д и -
о л о -
га от 
полик-
линика-
та по мес-
т о ж и в е е н е 
години наред 
бях на едно и също 
лечение – хапчета за 
кръвно, които с годи-
ните биваха предпис-
вани с повишаващи 
се дози, но без ефект. 
Принудих се да постъ-
пя на изследвания в 
частна клиника. Леку-
ващият ме лекар д-р 
Ервин Аптиш, българ-
ски гражданин с турски 
произход, ми направи 
всички изследвания и 
радикално смени те-
рапията и медикамен-

Станалият нарицателен 
за несполука и лош късмет 
Марко Тотев 
всъщност е 
бил един от 
най-добри-
те търнов-
ски адвока-
ти и голям 
любител на 
покера. 

В е д н ъ ж , 
докато иг-
раел с при-
ятели в ка-
фене „Дар-
данели“, му 
се паднала 
рядко сре-
щаната ръка „кент флош 
роял“. Точно тогава по-
край заведението пре-

минало траурно шествие, 
картоиграчите прекъс-

нали рази-
г р а в а н е т о 
си и излез-
ли навън, 
за да отда-
дат чест на 
п о к о й н и -
ка. Като се 
в ъ р н а л и , 
адвокат То-
тев показал 
ръката, коя-
то му се пад-
нала и с ко-
ято можел 
да спечели, 
и произне-

съл знаменитата фраза: 
„То на Марко Тотев все 
тъй ще се случи.”

Част от празника Спа-
совден е т.нар. ходене на 
росен. Росен е билка, ко-
ято цъфти срещу Спасов-
ден и е много лековита - 
помага на болни и недъ-
гави да оздравеят. 

За целта те трябва да 
пренощуват в гората, за 
да се  отъркалят в росата 
на сутринта и така да по-
емат и лечебната сила на 
росена. 

Често този ритуал е из-
ползван и от бездетни же-
ни, за да заченат. В една 
патриархална култура - 

каквато е българската, ако 
едно семейство няма по-
томство, се счита за голя-
мо нещастие и се прави 
всичко това да бъде пре-
одоляно.

След Гергьовден обаче 
в гората има доста пасти-
ри със стада. 

Често след ходене на 
росен - дали от лековитата 
роса или от случайна сре-
ща в гората рано сутрин, 

не е изключено булките да 
заченат и оттам идва из-
разът "Те ти, булка, Спа-
совден".

Съседи за пример

От близо 60 години съм снаха в това село. 
Помня старите съседи - турци и българи, кои-
то живееха в мир и сговор. Така продължиха и 
техните наследници. Изпадне ли някой в беда, 
веднага се притичват на помощ. Преди две го-
дини ми докараха дърва за огрев. Докато наме-
ря кой да ги пренесе срещу заплащане, Мехмед 
Алишев, Иванка Петрова (лека й пръст), Таня 
Тодорова и Ивайло Борисов, ученик в начал-
ните класове, пренесоха и подредиха дървата.

Миналата година почина ненадейно млад съ-
сед, в същия момент им докараха дървата за 
огрев. Христо Иванов, Васил Цвятков и Тодор 
Малашинов (лека му пръст) грабнаха резачки-
те и нарязаха и подредиха дървата.

Трифон Ганев е от по-младите хора, кои-
то живеят в селото, но никога не отказва да 
помогне. Съседите турци също винаги  пома-
гат. Те уважават нашите християнски празни-
ци, така както и ние техните. На Великден ние 
ги посещаваме и им носим яйца и козунак, а 
те на Татлъ байрам ни носят прочутата турска 
баклава. Един ден честитя празника на Муста-
фа  Кожемана, презимето му означава голям 
човек, а той ми отговаря: „Бабо Веске, за мен 
всеки ден е байрам. Когато мина и видя стар 
човек, останал сам, винаги му помагам с нещо, 
ако има нужда.”

Малък жест, но е висша форма на човеч-
ност! Такива са нашите съседи. Дай Боже все-
киму да ги има!

Веска БОЯДжиЕВа, 
с. габарево, община Павел баня

Типични за бита на банатските бълга-
ри (около Дунава между Сърбия и Румъ-
ния) са така наречените „дуни“ – топли и 
меки завивки, напълнени с гъши пух. Но 
за направата им, както се казва, „хвър-
чи яко перушина“. Всяка пролет банат-
ският етнос се събира и оскубва гъшия 
пух на многострадалните местни перна-
ти, откъдето идва и изразът „Ще те ос-
кубя като банатска гъска!“. 

Освен това гъските винаги са били и 
основна част от менюто на банатчани, 
затова са възпети и в техния фолклор. 
В една банатска народна песен се пее: 
„Гъскатъ да е в торбътъ, че сладка е от 
нея чорбътъ.“
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Прозорец към света

Малборк

Намира се в Полша и е построен през 1274 г. в 
Прусия от Тевтонския орден. Те го използват за 
свое укрепление и първоначално му дават името 
Мариенбург, което означава замъкът на Мария. 
Около него се разраснал град, който взел името 
на замъка. През 1466 г. рицарите го напускат, а 
през 1945 г. градът попаднал отново в територи-
ята на Полша и бил наречен Малборк. Замъкът е 
класически пример за средновековна крепост и 
е най-големият в света готически замък, напра-
вен от тухли, част от световното културно наслед-
ство под закрилата на ЮНЕСКО.

Крепостта Мехрангарх

Въпреки че официално е укрепление, крепост-
та Мехрангарх си е истински индийски замък. Раз-
положен в Джодпур, щата Раджастан, и се извися-
ва върху хълм на 122 м над града. Стените му са 
до 36 метра високи и до 21 метра широки. В кре-
постта се крият красиви градини и няколко двор-
ци, известни със своите сложни дърворезби и об-
ширни дворове, тераси, сложни сводести галерии 
и силно украсени частни резиденции. Построен е 
през ХV век от Рао Джодха, който решава да пре-
мести столицата в Джодпур. Основата му е била 
поставена на 12 май 1459 г.

Пражкият
Пражкият замък е най-големият в света според 

Книгата за рекордите на Гинес и заема площ от 
7,28 хектара. Дължината му е 570 метра, а средна-
та широчина е 128 м. Крепостта датира от IX век 
и е разширявана няколко пъти до втората поло-
вина на XVIII век. Комплексът се намира на хълма 
Храдчани, а в него са разположени президентски-
ят дворец, катедралата „Св. Вит”, базиликата „Св. 
Иржи” и много музеи.

според книгата за световните рекор-
ди на гинес Пражкият замък е най-голе-
мият замък, а Уикипедия описва Уиндзор-
ския замък като най-големия обитаван.

Освен това съществуват различни 
мнения за основното предназначение 
на замъка. най-общо това е вид архите-
ктурна сграда или комплекс от сгради с 
укрепителни и отбранителни функции, 
строена по време на средновековието в 
европа и Близкия изток.

според учените замъкът се дефинира 
като „лична укрепена резиденция“. Обър-
кването ни идва и оттам, че терминът 
се използва за голям брой постройки – от 
фортове, разположени на хълм, до про-
винциални имения.

Уиндзорският
Уиндзорският замък също е титулуван като най-

голям в света и със сигурност е най-големият и 
най-старият в Англия. Той е една от резиденции-

те на кралица Елизабет II, която прекарва голяма 
част от уикендите си там. Най-интересните неща, 
които могат да се видят в замъка, са смяната на ка-
раула, „Кукленият дом“ на кралица Мери,  паракли-
сът „Сейнт Джордж“.

Хоензалцбург
Замъкът Хоензалцбург се намира в австрийския 

град Залцбург и е една от най-големите и добре за-
пазени крепости в Европа. Името на замъка в бук-
вален превод е “високата крепост“. Основите на Хо-

ензалцбург са поставени още от римляните, а сами-
ят дворец в размерите, в които ни е познат днес, е 
издигнат през 1077 г. от архиепископ Герхард фон 
Залцбург. Замъкът е използван като затвор, воен-
но убежище, а от началото на XX век функциони-
ра като музей, до който може да се стигне с 30-ми-
нутна разходка или със специално изграден лифт.

Спиш

Замъкът Спиш се намира в Източна Словакия и 
е един от най-големите средновековни замъци в 
Централна Европа. Построен през XII на мястото 
на по-ранен замък. През 1993 г. е включен в спи-
съка на световното наследство на ЮНЕСКО. Замъ-
кът често е използван като снимачна площадка за 
различни филми.

Буда
З а м ъ -

кът Буда 
се нами-
ра в Бу-
д а п е щ а 
и дълго 
време е 
бил из-
п о л з в а н 
за рези-

денция на унгарските крале. Укрепителната сис-
тема и двореца, построен през тринадесети век 
след монголската инвазия, са разрушавани и въз-
становявани много пъти. Построен върху сред-
новековните основи, ренесансовият замък е бил 
разрушен от турците. По-късно бароковият дво-
рец е бил опожарен, а след това реконструирани-
те за пореден път сгради са били повредени по 
време на революцията през 1848 г. В края на де-
ветнадесети век реконструкцията на замъка би-
ла организирана от известния унгарски архитект 
Миклош Ибл.

Химеджи
З а м ъ к ъ т 

Химеджи се 
намира в  
префектура 
Хього, Япо-
ния. Това е 
н а й - д о б р е 
запазеният 
и най-чист 
пример за 
японски за-
мък, включ-
ващ общо 83 
постройки и 
множество отбранителни системи. Замъкът чес-
то е наричан хакуроджо („бял замък на чаплите“) 
заради блестящата си бяла фасада и приликата с 
излитаща птица. Най-старите сведения за замъ-
ка са от 1333 година, когато Акамацу Норима по-
строява първото укрепление на хълма Химеяма. 
През 1993 година Химеджи става един от първи-
те обекти на световното наследство на ЮНЕСКО 
в страната.

Цитаделата Алепо

Цитаделата Алепо или крепостта Халеб в Си-
рия е един от най-старите замъци в света. Нами-
ра се на 350 км от Дамаск и е построена е върху 
50-метров хълм над град Алепо. През своята хиля-
долетна история крепостта е белязана от култур-
ното влияние на много цивилизации, сред които 
гръцката, византийската, аюбидската, мамликска-
та. Предполага се, че цитаделата във вида, в кой-
то се е запазила до днес, е резултат от строител-
ството по време на аюбидската епоха. За съжа-
ление по време на войната градът изгуби облика 
си, а цитаделата е сериозно пострадала от боеве-
те между бунтовниците и правителствените сили.

Единбург
Замъкът в Единбург е най-популярният символ 

на шотландския град, датиращ още от XI век. Той 
е построен върху скалите на изгаснал вулкан, на-
речени Касъл Рок, 
който се извисява 
над шотландската 
столица. Въпреки 
многото набези 
над двореца и ня-
колкото реставра-
ции и реконструк-
ции, които е пре-
търпял, той е ус-
пял да запази ар-
хитектурната си 
автентичност. Без-
спорно най-забе-
лежителните час-
ти в крепостта са 
параклисът на Света Маргарет и Кралският дво-
рец заедно с голямата зала, която е изградена 
през XVI век. В нея се пази шотландското кралско 
съкровище, съставено от най-старите царски скъ-
поценности във Великобритания.
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Ме÷таÿ çа едиí ïо-доáúð сâÿт

От стр. 1
- Родният ми град 

е Славяново, Плевен-
ско. По разкази на мо-
ите  родители  любов  
към  музиката съм  
имала от ранна дет-
ска  възраст. Чичо ми 
е акордеонист и аз ви-
наги съм го слушала с 
голям интерес.  Като  
музикант той усетил 
музикалните ми за-
ложби и започнах да 
пея с него на събори 
и надпявания, тъй ка-
то той беше ръково-
дител на няколко гру-
пи за народни песни.

- кога за първи 
път се изявихте на 
сцена като певица? 

- Първата  ми изя-
ва на сцена  беше в  с. 
Ясен (Плевенско )  за-
едно с вокална група 
за обработен фолклор 
„Авлига” с худ. ръково-
дител Володя Дешков  
при НЧ „Климент Бра-
ницки – 1900 г.”. И до 
днес  продължавам да 
пея в групата. 

- Завършвате учи-
лище със специал-
ност народно пеене. 
разкажете за първи-
те си успехи, за пър-
вите награди, за пър-
вите срещи с изяве-
ни народни изпълни-
тели.

-  Средното си обра-
зование получих в СУ 
„Св. св. Кирил и Мето-
дий ” с преподаване на  
народна музика и хо-
реография в  гр. Пор-
дим  с директор  Еми-
лия Василева в класа 
по народно пеене на  
Борислава Симеоно-
ва.  Първата ми изява 
като ученичка  в музи-
калното училище бе-
ше на  НФК „Орфеево 
изворче” в  Стара Заго-
ра през 2009 г., къде-
то спечелих и първата 
си награда „Специална 
награда  на Фондация 
български фолклор”.   

През ученическите ми 
години имах възмож-
ност да пътувам из ця-
лата страна и в чужби-

на, да се запозная с го-
лемите имена, свърза-
ни с нашия фолклор. 
Незабравима за мен е 
срещата ми с голямата 
българка Верка Сиде-
рова и с много други 
изявени имена в бъл-
гарския фолклор.

- Продължавате 
образованието си в 
юЗу „Неофит рил-
ски” – народно пе-
ене, в класа на д-р 
Бинка Добрева. Тук 
ли е началото на ва-
шата истинска про-
фесионална карие-
ра? кои са най-зна-
чимите ви изяви от 
този период?

- В началото на 2014 
г. в класацията на БНР 
„Млади фолклорни 
таланти” бях удостое-
на  с грамота  и полу-
чих подарък  микро-
фон  за най-добро из-
пълнение на песен на 
живо  в ефира на пър-
во студио на БНР. Тога-
ва  се запознах с доц. 
д-р. Бинка Добрева, 
която  бе мой препо-
давател  по народно 
пеене в Югозападния 
университет „Неофит 

Рилски” – Благоевград. 
Тази година завършвам  
бакалавърската си сте-
пен на образование, но, 
разбира, се ще продъл-
жа обучението си в ЮЗУ. 
Благодарна съм на Бин-
ка Добрева за доверие-
то, подкрепата и вяра-
та в мен. Тя ми отвори 
нови врати. Благодаре-
ние на нея са участията 
ми в телевизионни пре-
давания по БНТ, БНТ 2, 
Алфа ТВ, Дестинация БГ, 
радио „Гама”, БНР „Хо-
ризонт”, „Христо Ботев” 
и т.н. Едни от големите 
ми успехи, постигнати в 
университета, са награ-
дите от  международни-
те конкурси: „Атлиман-
ска огърлица”, Китен - 
лауреатско звание , „Ор-
феево изворче”, Стара 
Загора – голямата на-
града на ТВ „Фен фолк 
ТВ” - видеоклип и него-
вото популяризиране, 
„Пиленце пее”, София – 
голямата награда „Злат-
на звезда”, „С песните 

на Бин-
ка До-
б р е в а ” , 
с. Роза 
– Гранд 
при, „Се-
верняш-
ки сла-
вей”, с. 
С у х и н -
дол – 
Г р а н д 
при и 
стипен-
дия и 
м н о -
го дру-
ги. Един 
о г р о -
мен ре-
в е р а н с 

към мен и важна стъп-
ка  напред е дипломни-
ят ми концерт, който е 

първи в историята на 
катедра „Музика” към 
Югозападния универ-
ситет. Благодарение на 
доц. д-р  Добрева моите 
колеги  получиха един 
всеобщ празник. Кон-
цертът беше отразен в  
БНТ 2, както и в местни-
те вестници.

- Бинка Добрева го-
вори с възторг за вас 
и има големи очаква-
ния за бъдещето ви ка-
то певица. какво нау-
чихте от нея?

- За мен Бинка Добре-
ва е не само препода-

вател, тя е мой духовен 
учител, майка, приятел. 
Безброй са нещата, на 
които ме е научила, но 
най-важното е това да 
си човек. За мен тя е ем-
блема, икона! Обичам я 
безкрайно и искам един 
ден да приличам нея.

- какви са песните в 
репертоара ви – от кой 
край на България? 

- Песните в моя ре-
пертоар са  автентични 
народни  песни от Пле-

венския край, които са 
ми предадени от Велич-
ка Димитрова и Надка 
Томова. Черпя от изво-
ра, от най-чистото и са-
мобитното.

- Възможно ли е да 
ви изкуши друг жанр в 
пеенето, както се случ-
ва с други млади из-
пълнители?

- Смятам, че някои от  
новите течения в музи-
ката, които според мен 
постепенно се залича-
ват и обезличават, са 
временни. Те не възпи-
тават, не ни учат, не ни 

р а з -
к р и -
в а т 
н о в и 
к р а -
с и в и 
свето-
ве и 
п р е -
живя-
вания. 
Аз не 
бих се 
и з к у -
ш и л а 
да пея 
п о п -
ф о л к , 
з а -
щ о т о 
с м я -
т а м , 
че съм 

стойностен човек  и ми-
сията ми е коренно раз-
лична от това.

- Неотдавна спече-
лихте голямата на-
града в конкурса „с 
песните на Бинка До-
брева”. с коя песен се 
представихте, какви 
са впечатленията ви 
от този конкурс?

- Искам да  изкажа 
своята благодарност на 
организаторите на кон-
курса в с. Роза, общ. Тун-

джа.  Това бе един пре-
красен форум с неверо-
ятна атмосфера, отлич-
на организация и вдъх-
новение и преклоне-
ние пред творчеството 
на голямата певица Бин-
ка Добрева за  всички 
участници. Аз предста-
вих една от най-трудни-
те песни на Бинка До-
брева „Ще ходя, мамо, 
на гурбет”. Благодарна 
съм и  на Александър 
Райчев  за акомпани-
мента.

- какво предстои то-
ва лято в професиона-
лен и в личен план?

- Тази година, и 
конкретно през лятото, 
ми предстоят важни съ-
бития.  Бях класирана за 
големия фестивал „Пи-
рин фолк ”  в гр. Сандан-
ски със 197 от общо 200 
точки в конкурса за но-
ва авторска песен през 
август. Получих покана 
и за записи от БНР, пред-
стоят ми и нови виде-
оклипове.

- Вие сте толкова 
млада - какви са меч-
тите ви за бъдещето?

 - За в бъдеще най-ва-
жното за мен е да завър-
ша образованието си. 

Мечтая за един по-
добър свят. В днешно 
време завистта към нас,  
младите хора, които ис-
кат и имат възможност 
да се развиват, е голяма.

- какво ще пожела-
ете на нашите читате-
ли?

- Пожелавам на ре-
дакторския колектив на 
в-к „Пенсионери ” и на 
всички негови читатели 
да бъдат здрави, със си-
лен  български  патрио-
тичен дух.

Въпросите зададе 
Маргарита лОЗаНОВа

Третият фолклорен фестивал 
на пеещите, танцуващите и оби-
чащите фолклорните ритми със-
тави „Шарено пиле петровско” в с. 
Церова кория събра представите-
ли на 25 населени места от 8 обла-
сти на България.  34 групи за обра-
ботен и автентичен фолклор, 5 ин-
дивидуални изпълнители, 6 дуета, 
трио от дядо и 
в н у ч к и , 
т р и о 
с 

ин-
с ц е -
н и р о в к а 
на хумористич-
на песен и трио от дядо и внуци - 
над 450 изпълнители от Балкана, 

полето, поречия-
та на реките 
Янтра и 
О с ъ м , 
Р о з о -
в а т а 
д о -
л и -
н а , 

морето и 
слънчева Тра-
кия и, разбира 
се, от староп-

рестолния Тър-
новград  ни под-

несоха пъстра фе-
ерия от песни и тан-

ци. Началото на фолклор-
ния маратон  постави кметът 

на селото  Христо Кунчев, който 
с гордост  приветства участници-

те, гостите и екипа, 
пряко ангажи-

ран  с орга-
низацията 

и подго-
товката 
на праз-
н и к а .  
Фести-
в а л ъ т 

е повод 
за родо-

ви срещи 
на хора, които 

са родени, учили 
и  израснали в селото 

и с вълнение и трепет очакваха 
отново да срещнат своите близки 
и приятели. 

На сцената се изявяваха както 
групи, чийто прощъпулник е на 
фестивала в Церова кория, така 
и наши редовни участници, кои-
то всяка година уважават празни-
ка, посветен на петровското пиле. 

Даниела кОНакчиЕВа, член 
на чН при Нч „развитие - 

1883”, с. церова кория

с Бинка добрева

с родителите си
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Брилянти за  любимата

Така живеят англичанките

От стр. 1
 "Не, не е вярно!", ка-

тегоричен е Димо То-
доров, който е отде-
лил много години, за 
да проучва в детайли 
живота на прочутия 
българин от севлиев-
ското село Сенник.

Известна е любовта 
на Дан Колов към мод-
ната шивачка от Париж 
рускинята Соня Ефре-
мова - вероятно един-
ствената любима жена 
в живота му, макар и в 
неговите последни го-
дини. Той се запозна-
ва с нея благодарение 
на приятелството си с 
оперната прима Илка 
Попова.

През 1934 г. боре-
цът се завръща от Но-
вия свят в Европа и се 
застоява по-дълго във 
Франция. Преди една 
от поредните му схва-
тки на тепиха към него 
се затичва жена с бу-
кет в ръка, която му по-
дава цветята и на чист 
български език му по-
желава победа. Оказ-
ва се, че това е Илка 
Попова, която по това 
време пее в парижката 
Гранд опера. Двамата 
се сприятеляват, тя го 
въвежда в своята сре-
да, дори го запозна-
ва със самия Фьодор 
Шаляпин, който по то-

Сенник. На него се па-
да и тежката задача да 
уведоми жената с пис-
мо за кончината на лю-
бимия й.

Днес оригиналите на 
тези писма, писани от 
Соня в Париж на 22 ап-
рил и 4 май 1940 г., съх-
ранява Янка Балкан-
ска, дъщерята на Деню 
и Недялка. Те са напи-
сани на странен бълга-
ро-руски-сръбски език. 
В първото тя изповяд-
ва колко й е тежко за-
ради смъртта на Дан. 
"Аз знам много добре 
как Дан ме обичаше и 
аз него", пише париж-
ката шивачка и добавя: 
"Аз зная всички работи 
на Дан, той ми е разка-
зал всичко... Аз искам 
да дойдете в Париж, да 
донесете всички доку-
менти, които имате, и 
аз ще ви разкажа всич-
ко...", настоява Соня. 
Писмото, а съответно 
и поканата са адреси-
рани до Деню. В също-
то писмо тя иска Деню 
да й занесе във Фран-
ция медальон, който тя 
дарила на Дан Колов, 
нейната снимка, която 
по думите й стояла на 
масата в стаята на Дан 

Мъгливият Албион не мо-
же да бъде наречен отворена 
страна. "Ние обичаме да бъ-
дем сами", казват неговите жи-
тели. 

Англия е страната на са-
мотата. Често англичанките 
се запознават “задочно”. Тук 
има огромен 
брой брачни 
агенции, клу-
бове за несе-
мейни, интер-
нет клубове, с 
голяма попу-
лярност се 
ползва вест-
н и к а р с к а т а 
рубрика “Са-
мотни сър-
ца”. Има оба-
че и места, 
където може 
да се запознаеш с интерес-
ни хора и “очно”. Преди всич-
ко това са парковете. Повече-
то романтични запознанства 
стават именно тук. Друг на-
чин да срещнеш половинка-
та си е съвместната игра на 
голф. Спортът има много голя-
мо значение не само за мъже-
те, но и за дамите. Друго мяс-
то, където англичанката може 
да се запознае с бъдещия си 
съпруг, е пъбът. Хората ходят 
там за три на пръв поглед про-
тивоположни неща - за усамо-
тяване, за общуване със съсе-
дите и за нови познанства. В 
пъба не е прието да се гово-
ри за работа. 

Въпреки че английският за-
кон разрешава брак след ше-
стнадесетгодишна възраст, 
хората създават семейство 
на 20-25. При това все пове-

че двойки предпочитат или да 
живеят заедно до сключване-
то на брак, или изобщо да не 
регистрират отношенията си. 
За най-голямо достойнство 
на брачния партньор англи-
чанките смятат разбирането и 
тактичността. Любовта пък за-

ема едва шесто място, изпре-
варена от грижовността, хумо-
ра, честността, верността, сго-
ворчивия характер и щедрост-
та. Семействата обикновено са 
малки. Трудно е да се срещнат 
съпрузи с три деца - най-чес-
то двойките имат по едно-две.
Отглеждането на децата пре-
ди училище е работа на май-
ката или бавачката. Колкото и 
да обича внучетата си, бабата 
никога не би се съгласила да 
бъде по цял ден с тях - прека-
лено скъпа й е личната свобо-
да. От идването им на бял свят 
малчуганите се възпитават в 
самостоятелност във всичко. 
Детето е длъжно да се научи да 
разчита на самото себе си, то 
често остава насаме със свои-
те преживявания или пробле-
ми. Порасналите деца никога 
не остават в бащиния си дом. 

Така старите хора в края на жи-
вота си не са самотни. 

Любимото занимание на 
много дами е да се глезят в 
пенливата вана. Защото, въ-
преки че в Англия има мно-
го реки и езера, водата тук се 
разходва много икономично. 

В много домове до ден 
днешен няма душ и кра-
нове със смесител. Из-
къпвайки се, англича-
ните не изплакват ва-
ната, а просто избърс-
ват с кърпа остатъците 
от сапун. 

От древни времена 
на Острова се спазва 
ритуалът - чай в 5 ча-
са.  С отварата от чер-
ния чай обаче жените 
обтривали лицата си, за 
да успокоят кожата и да 

свалят напрежението.  Дори и 
в днешно време дамите, след 
като изпият ободряващата на-
питка, не изхвърлят торбички-
те с чай, а ги слагат в хладил-
ника за една нощ. На сутрин-
та ги поставят върху очите, за 
да премахнат тъмните кръго-
ве и отоците.

Овесените ядки според ан-
гличанките не са само за закус-
ка, но и за разхубавяване. Кла-
сическа рецепта за подхран-
ваща маска е от 2 супени лъ-
жици овесени ядки с 4 супени 
лъжици течна сметана. Кашата 
се слага на лицето за 20 мину-
ти, после се почиства с книж-
на салфетка, след което се из-
плаква с хладка вода. Към съ-
щата смес може да се добави 
и 1 чаена лъжичка мед.  Тези 
маски подхранват кожата и й 
придават нежност и свежест.

 Да се чувстваш уверено 
по бански костюм, е трудно 
постижимо за повечето же-
ни. колкото и добре да из-
глежда една дама, тя вина-
ги ще намери нещо, което 
да я притеснява във външ-
ния й вид.

За да определят на каква 
възраст жените се чувстват 
най-уверени по бански, от 
модна компания провели 
изследване. Попитали 3000 
жени от Великобритания 
как се чувст-
ват, облечени 
в бански кос-
тюми, спрямо 
възрастта си. 

О ч а к в а н и -
ята били, че 
най-уверени 
са младите же-
ни - между 20- 
и 30-годишна 
възраст. ана-
лизите на дан-
ните показа-
ли, че дамите 
оценяват са-
мочувствието 
си средно с 5 
по десетобал-
ната система. 
изненада оба-
че имало: дамите между 65- 
и 74-годишна възраст масо-
во се оценявали с шестица. 
По-младите определено не 
можели да се похвалят с по-
добно самочувствие.

Дамите на 65-годишна 
възраст може и да са поза-
губили от перфектните ха-

рактеристики на фигурата 
и кожата си, но пък са се на-
учили да се приемат таки-
ва, каквито са. Те оценяват 
по-високо телата си по десе-
тобалната скала просто за-
щото се харесват. Възраст-
ните жени споделили, че се 
чувстват по-добре в тялото 
си, отколкото на младини. 
Не се притеснявали и не оч-
аквали да имат перфектно-
то за бикини тяло на модел, 
защото според тях има мно-

го по-ва-
жни неща 
в живота. 

Тенден-
цията въз-
р а с т н и т е 
хора да се 
ч у в с т в а т 
секси не е 
само във 
В е л и к о -
британия. 
Над 2/3 от 
а м е р и к а -
нците над 
65-годиш-
на възраст 
са уверени 
във външ-
ния си вид. 
По-млади-

те и там се оказват доста 
несигурни. 

Проучванията от този 
тип само доказват, че-хуба-
вите дни на плажа предсто-
ят, а с годините секси фор-
мите се заместват от други 
ценности.

не бърза с жените и да 
не създава семейство.

Съдбата решава дру-
го вместо сватба с рус-
к и н я т а .  Т у б е р к у л о -
за поваля Дан Колов и 
той умира твърде млад 
през март 1940 г. - едва 
на 48 г. Соня Ефремова 
така и не стъпва в Бъл-
гария. Но му пише до-
ри и когато вече е мно-
го болен и се сърди, че 
той не отговаря. В едно 

от писмата си го нари-
ча гальовно "мой мале-
нький Маймунче".

Запазени са докумен-
ти за тяхната любов - на-
пример две писма на 
Соня до братовия син на 
Дан Колов Деню Желев, 
писани в първите сед-
мици след смъртта на 
Колов. Деню със съпру-
гата си Недялка се гри-
жат за болния борец в 
последните му месеци в 

ва време се подвизава в 
Париж. Той обаче е впе-
чатлен повече от шивач-
ката на Гранд опера Со-
ня, която пленява сър-
цето му.

Не е тайна, че отно-
шенията между два-
мата са много близки. 
Ако се вярва на един-
ствената им известна 
обща снимка, били са 
интересна двойка: той 
- едър, 106-килогра-
мов исполин, тя - висо-
ка и стройна жена. Ко-
гато се завръща в Бъл-
гария след 30-годишно 
отсъствие, той споделя 
за Соня и пред своите 
роднини в Сенник. Не 
крие, че иска да се оже-
ни за нея.

При едно от посеще-
нията на Дан Колов в 
Тревненския край, откъ-
дето е майка му Яна, вуй-
чо му Живко го подка-
ча: "Стига си се борил и 
прегръщал на арената с 
чуждите мъже, време е 
да си намериш жена!", 
а племенникът му отго-
варя: "И това ще стане..." 
А и май не трябвало да 
бърза - на младини док-
тор му дава съвет, че ако 
иска да направи карие-
ра като голям борец, да 

Колов, и пръстен с бри-
лянт, който той й бил 
завещал.

Във второто си пис-
мо Соня отново повта-
ря поканата си към Де-
ню и добавя загадъч-
но, че има работи, за 
които не може да на-
пише "и вие ще разбе-
рете това, когато дой-
дете". Прави и уговор-
ката, че не иска да при-
чини на роднините ни-
що лошо.

Дъщерята на Деню 
Янка Балканска няма 
представа дали са съ-
ществували и къде са 
се дянали медальонът 
и пръстенът, за които 
пише жената. Снимка 
вероятно наистина е 
имало, защото в архи-
ва има копие от снимка 
на шивачката - от нея 
гледа една наистина 
красива жена.

"Тогава вече война-
та беше започнала, ня-
махме пари и татко та-
ка и не успя да зами-
не за Париж. Връзка-
та ни с нея прекъсна, 
след войната само на-
учихме, че Соня е по-
чинала", споделя Янка 
пред "24 часа".

Модната шивачка от 
Париж отнася в гроба 
онова, което е искала 
да сподели с братовия 
син на своя любим. 

дан колов и соня ефремова
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Пе÷еíи 
лþти 
÷уøлета 
в бекîí

Пикаíтíа  яõíия Ëятíа ìаíäæа 

Пúрæеíи пî кîреéски  

10 Вкуснотии в чинии

Чушката до такава степен се е превърнала в 
неизменна част от ежедневното меню, че рядко 
се замисляме кога е пристигнала по нашите земи 
и откъде. За нейна родина се приемат Южна аме-

рика и Западна индия. Откриването е в начало-
то на XVІ век от испански изследователи, ко-

ито пренасят чушките в европа. твърди се, 
че  Христофор колумб е донесъл първите 
семенца в европа като дар за испанската 
кралица. Първоначално само зелените чуш-

ки били използвани, след това стават из-
вестни и червените, а по-късно - оранже-
вите и жълтите.

сладки, с характерен вкус и много по-
лезни свойства, те са незаменими за нашето здра-
ве. разбира се, сурови са по-полезни, тъй като чуш-
ката съдържа почти 5 пъти повече витамин C от 
лимона. в цифри съотношението е 280 мг срещу 
60 мг в полза на зеленчука. Предлагаме ви рецеп-
ти, където те са основният компонент.

Страницата подготви  Наталия ГЕНАДИЕВА

Пúлíеíи с картîôи, 
сиреíе и яéöа

Ñупа îт çеле

ЧÓØÊИТÅ - тîлкîва пîçíати!

Продукти: 5 люти 
червени чушки, половин 
морков, 3 домата, 1 к. л. 
захар, 4 средни глави лук, 
4 скилидки чесън, 5 с. л. 
олио, 1 с. л. брашно, сол 
на вкус, магданоз за по-
ръсване

Приготвяне: Измий-
те зеленчуците и ги по-
чистете. Лука нарежете 
на полумесеци, чушките 
- на средни кубчета, а че-
съна, моркова и лютата чушка - на 
ситни зарчета. 

Доматите пасирайте в блендер. В 
подходяща тенджера сипете расти-
телната мазнина, като към нея до-
бавете лука. След като той се заду-
ши, прибавете чушките и моркова. 
Посолете и изчакайте зеленчуците 
да омекнат, като разбърквате не-
прекъснато и термичната обработ-
ка е под капак. 

Добавете доматите, чесъна, за-
харта и лютата чушка. Отхлупете 
съда и разбъркайте, докато ястието 
остане на мазнина. Тогава добаве-
те размитото в малко студена вода 
брашно и отстранете от огъня. Под-
несете яхнията поръсена със сит-
но нарязан магданоз. Гарнирайте 
с кебапчета и зеленчукова салата.

Лютите чушки може да се доба-
вят и накрая, ако не понасяте пи-
кантното.

Продукти: 300 г зеле, 6 черве-
ни чушки, 1 глава лук, 2 домата, 4 
с. л. олио, 4 с. л. ситно нарязани 
листа целина, 7-8 ч. ч. вода, 3-4 с. 
л. кисело мляко, сол на вкус

Приготвяне: Лукът и домати-
те се нарязват на кубчета, а чуш-
ките - на тънки ивички. Лукът се 
запържва и към него последова-
телно се добавят чушките и до-
матите. 

Задушават се 5-6 минути и на-
края се слага нарязаното на ивич-
ки зеле и също леко се задуша-
ва. Добавя се гореща вода и се вари 
още 10-15 минути. Посолява се и се 

застройва с кисело мляко. 
Поднася се поръсена със ситно на-

рязани листа целина.

Продукти: 6 зеле-
ни люти чушки, 6 ре-
зена бекон

Приготвяне: Чу-
шлетата се увиват в 
бекона, нареждат се 
в намазнена тава и се 
пекат на фурна, дока-
то той стане златист.

Продукти: 6 добре уз-
рели големи домата, 1 гла-
ва лук, 3 чушки (светла ка-
пия), 2 патладжана, 10 чор-
баджийски чушки, 6 чушки 
рибки, 1 ч. л. червен пи-
пер, 1 к. л. чубрица, 1 с. л. 
брашно, 10 стръка магда-
ноз, олио, захар и сол

Приготвяне: Обеле-
те и нарежете 
патладжана 
на кубче-
та, по-
ръсете 
о б и л -
но със 
с о л 
или на-
к и с н е -
те в соле-
на вода. Ка-
то постои и пус-
не черната вода, го измий-
те отново. 

Нарежете лука и чуш-
ките и ги задушете в тен-
джера, добавете кубчета-
та патладжан и него за-
пържете. Сипете черве-
ния пипер и обелените и 
нарязани на ситно дома-
ти. Оставете да къкри на 
бавен огън, след като по-
изври водата, добавете 

чорбаджийските чуш-
ки, сол и захар на 

вкус. Размий-
те една лъжи-

ца брашно в 
малко води-
чка и наре-
жете магда-
ноза. 

С и п в а й -
те по малко от 

брашното и бър-
кайте, като клокне, сло-

жете магданоза и изклю-
чете котлона.

П р о д у -
кти: 700 г 
картофи, ½ 
ч. л. сол, 2 
с. л. олио, 1 
ч. л. червен 
пипер, 1 ч. 
л. самарда-
ла, 1 ч. л. 
сушен ко-
пър, 2 яйца, 
1 връзка пресен лук, 10-12 
чушки, 200 г сирене, 6-8 че-
ри домата

Приготвяне: Обелете 
картофите, нарежете ги 
на четири и ги сложете в 
съд с вода и сол. След като 
са готови, ги отцедете, по-
солете ги и ги намачкайте.

Лука почистете,  наре-
жете на кръгчета и запър-
жете в предварително сго-
рещеното олио. Налейте 1 
к. ч. вода, оставете така за 
около 1 минута и махнете 
съда от котлона. Поръсе-
те с червения пипер. До-

бавете готовия лук при на-
мачканите картофи заед-
но с яйцата и настърганото 
сирене. Всичко това под-
правете със самардала и 
сушен копър.  С готовата 
смес напълнете чушките.

 Измийте чери доматче-
тата и ги нарежете на по-
ловинки. Всяка половин-
ка поставете на отвора на 
чушката. Наредете чушки-
те в намазнена тава, в коя-
то сте сипали 1 пръст вода.    
Печете около 25 минути в 
предварително загрята на 
180о фурна.

Продукти: 500 г кайма, 3 ски-
лидки наситнен чесън, 1 сред-
но голям морков, 1 стрък зелен 
лук, ½ ч. л. сол, ¼ ч. л. захар, 1 
ч. л. царевично нишесте, 12-14 
чушки сиврия 

Темпура: 80-90 г брашно, 1 с. 
л. царевично нишесте, 200-220 
мл ледена газирана вода, 3-4 
пръста олио за мас-
лена баня

соев сос: 3 с. л. со-
ев сос, 3 с. л. лимонов 
сок, 1 ч. л. лют червен 
пипер 

Приготвяне: На 
ситно ренде се рен-
досва морковът, че-
сънът се нарязва на 
много ситно, зелени-
ят лук се наситнява 
и всичко се разбък-
ва. Добавят се сусамовото олио, 
захарта, царевичното нишесте, 
солта и каймата. Омесва се с ръ-
ка, оставя се за 15 мин настрана.

Чушките се разрязват от 
едната страна като джоб, без 
да се разрязва долната им стра-

на, не се отстранява дръжка-
та. Под студена вода се изплак-
ват, за да се почистят семките, 
и се подсушават много добре с 
домакинска хартия. Ако не са 
подсушени добре, при пърже-
нето ще пръска много мазни-
на. Приготвя се темпурата точ-
но преди пърженето на чушки-

те между рядка и по-гъста кон-
систенция. Всяка чушка с ръце 
се пълни с кайма, без пълне-
жът да излиза извън разряза-
ната чушка. Леко се притиска с 
ръка.  Олиото се загрява до 180о. 
За да се провери дали е сгоре-

щена достатъчно мазнината, се 
натопява дървена клечка и ако 
около нея се събират мехурче-
та/балончета, това означава, че 
температурата е подходяща за 
пържене. Всяка чушка се пото-
пява в темпурата (може да се 
добавят и няколко кубчета лед, 
за да се поддържа панировка-

та студена) точно пре-
ди пърженето и ведна-
га след това се поставя 
в горещото олио, пър-
жи се около 5-6 минути, 
или докато е хрупкава 
отвън и сготвена отвъ-
тре. Не се пържат по-
вече от 3 чушки, за да 
не се сваля температу-
рата на мазнината. Из-
важдат се върху дома-
кинска хартия.

сос. Разбъркват се всички 
съставки за соса, поставя се в 
купичка. Чушките се нарязват 
на три парчета. Всяко парче се 
потопява в соев сос.

Ãаспа÷î
Продукти: 3 филии престоял 

хляб без набухватели, 4 с. л. зех-
тин + допълнително при сер-
виране, 2 ч. л. винен оцет, сол 
на вкус, 6 домата,  нарязани на 
едро, 1 червена чушка, 1 обе-
лена и нарязана на едро крас-
тавица, 1 твърдо сварено яйце, 
3 скилидки чесън, 4 с. л. вода, сол 
и черен пипер на вкус, крутони на 
кубчета

Приготвяне: Хлябът се накисва в 
зехтина и оцета за около 15 мину-
ти. Доматите, чушката, краставица-
та, чесънът, яйцето и хлебната смес 
се блендират до получаването на 

глад-
ка смес. 

Ако тя е гъста, се до-
бавя водата. Подправя се със сол 
и пипер, поръсва се със зехтина. 
Поднася се с крутони или препе-
чен хляб.

: 3 филии престоял 
хляб без набухватели, 4 с. л. зех-
тин + допълнително при сер-
виране, 2 ч. л. винен оцет, сол 
на вкус, 6 домата,  нарязани на 
едро, 1 червена чушка, 1 обе-

тавица, 1 твърдо сварено яйце, 
3 скилидки чесън, 4 с. л. вода, сол 
и черен пипер на вкус, крутони на глад-

ка смес. 
Ако тя е гъста, се до-

хляб без набухватели, 4 с. л. зех-

те и нарежете 
патладжана 
на кубче-
та, по-
ръсете 
о б и л -

с о л 

чорбаджийските чуш-
ки, сол и захар на 

вкус. Размий-

к и с н е -
те в соле-
на вода. Ка-
то постои и пус-

ца брашно в 
малко води-
чка и наре-
жете магда-
ноза. 

те по малко от 
брашното и бър-

кайте, като клокне, сло-
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рîçìàðèíúò – âå÷íîçåëåíàòà 
„ìîðñêà ðîñà”

Ïðèáåðåòå ÷åñúíà, çàñàäåòå êàðôèîëà

Страницата подготви  Уляна ПеТкОВА

Äà ïðåñàäèì 
ïåðóíèêàòà

В зеленчуковата гра-
дина нуждата от чести 
поливки нараства по-
ради бързото изпаре-
ние на влагата и нама-
ляващите валежи. До-
бре е една-две от по-
ливките на средно 
ранните зеленчуци да 
бъдат съчетани с по-
дхранване с размит в 
поливната вода пресен 
органичен тор. 
ако не сте при-

брали чесъна - време 
е. Направете сплитове 
или насипете в щай-
ги да се суши за дъл-
готрайно съхранение. 
Засетите през миналия 
месец моркови трябва 

да се плевят и растени-
ята да се проредят на 
1-2 см едно от друго в 
реда. Важна грижа през 
месеца са късните зе-
ленчуци. През първа-
та половина на юли се 
засаждат разсадите за 
късните домати, късно-
то зеле и на праза. 
късният фасул 

се засява около среда-
та на месеца. Към края 
му може да се сее и ря-
пата, но в южните райо-
ни на страната по-до-
бре е тази работа да се 
отложи за началото на 
август.
 Подходящият 

срок за засаждане на 

карфиол (цветно зе-
ле) е около средата на 
юли. Мястото предвари-
телно се подготвя, като 
се почиства от растител-

ните остатъци на пред-
шественика - грах, ран-
ни картофи, ранни крас-

тавици и др. Ако почва-
та е суха, обработва се 
след обилна поливка. С 
обработката й е добре 
да се заровят в нея 30-

40 кг оборски тор или 
компост, 100-200 г амо-
ниева селитра и 300-500 

г суперфосфат на 10 кв. 
метра. Непосредствено 
преди разсаждането оф-
ормете бразди на раз-
стояние 60-70 см една 
от друга. За да намалите 
изпарението и улесните 
прихващането, скъсай-
те листата на половина, 
дори и повече, но вни-
мавайте да не повреди-
те и растежното връхче. 
Растенията се засаждат 
на 40-50 см разстояние в 
редовете. Веднага след 
засаждането се поливат. 
ако имате празни 

площи – то заемете ги 
с късни тиквички. Се-
мената е най-добре да 

Р о з м а р и н ъ т 
(Rosmarinus officinalis) 
е многогодишно тре-
висто растение с дър-
венисто стъбло и аро-
матни вечнозелени 
игловидни листа. Той 
расте в района на Сре-
диземноморието. Член 
е на семейството на 
ментата и мащерката. 
Бива от изправен, до 
пълзящ. Изправените 
форми достигат 1,5 м 
на височина, рядко до 
2 м. Листата са вечнозе-
лени, зелени отгоре и 
бели отдолу с гъсти къ-
си власинки. Цветове-
те са различни на цвят 
- бели, розови, морави, 
сини. 

Името „розмарин“ 
идва от латинското име 
„rosmarinus“, което оз-
начава „морска роса“. 

В някои български 
диалекти розмаринът 
се нарича гюлбул (или 

гюлбюл), като се пред-
полага, че това е ста-
робългарска или дори 
прабългарска форма на 
името му. 

Пресните и сушените 
листа на розмарина чес-
то се използват в тра-
диционната средизем-
номорска кухня като зе-

лена подправка. От тях 
се прави и билков чай. 
Когато обгорят при го-
твене, те дават особен 
остър аромат. 

Поради 
това, че е 
красив и 
понася су-
шата, роз-
маринът се 
използва и 
в озеле-
няването, 
о с о б е н о 
в райони 
със среди-
земномор-
ски кли-
мат. Той 
дори може 

да загине в прекалено 
силно напоена почва, 
но иначе е много лесен 
за отглеждане от начи-
наещи градинари. Мно-

го устойчив е на вреди-
тели. 

Розмаринът лесно 
се подстригва и офор-
мя и се използва за съз-
даване на различни де-
коративни форми. Ко-
гато се отглежда в сак-
сии, е добре да се под-
стригва, за да не стане 
рехав. Може да се раз-
множава от съществу-
ващи растения чрез от-
рязване на връх с дъл-
жина 10-15 см, махане 
на няколко листа от до-
лния му край и директ-
но забождане. 

Любопитен факт е, че 
при изследване се ока-
зало, че розмаринът по-
добрява значително па-
метта, но в същото вре-
ме намалява скоростта 
й. Но има данни, че мо-
же да предизвика епи-
лептични припадъци у 
деца и възрастни. 

Защо меч? Просто на латински името й това оз-
начава "gladius" - меч, gladiolus - малък меч – зара-
ди формата на листата й, които наподобяват това 
хладно оръжие. И е роднина на думата гладиатор. 
Гладиолите обединяват голям брой културни фор-
ми, получени в резултат на селекция. В естестве-
на среда гладиолата се открива предимно в тро-
пичните и субтропичните райони на Африка, на юг 
от Сахара, Средиземноморието и малко от умере-
ните райони на Европа, Средна Азия. Познати са 
около 300 вида многогодишни тревисти растения. 

Цветоносното му стебло е високо, стройно и 
здраво. Не се разклонява и завършва със съцве-
тие. На него се подреждат последователно от 10-20 
цвята, като едновременно цъфтят от 3 до 12 цвята. 

Размножаване
Гладиолите се размножават с грудко-лу-

ковици и с дребни детки. Най-качествени 
като посадъчен материал са луковиците 
с диаметър от 4-6 см. Много едрите 
цъфтят лошо и дават по-малко дет-
ки. Преди засаждането се премахва 
най-горната суха обвивка. Лукови-
ците поникват бързо. Може да ус-
корите процеса, като ги подържи-
те няколко дни във влажен пя-
сък и перлит при температура 
20-25ºС. Засаждат се от средата 
на април до юни. За да има не-
прекъснато цъфтящи гладиоли 
в градината ви, през лятото ги 
засадете в интервал от 10-
15 дни на дълбочина 8-15 см 
в зависимост от големината 
на луковиците и свойствата на 
почвата. Засаждат се на разстоя-
ние 15-20 см вътре в реда. 

Влага и подхранване
Гладиолите изискват редовна и уме-

рена влага. На сухи и горещи места не се 
развиват добре и дават изкривени стъб-
ла и дребни цветове. Не понасят изложените на 
вятър места. Те са взискателни и спрямо почвата. 
Най-подходящи за тях са наносните и влагоемни 
топли почви. Торете с угнил оборски тор и най-
добре през есента. По време на цъфтежа полив-

иçÿùíèÿò ìå÷ - ãëàäèîëàòà
ката е наложителна. През октомври, кога-
то листата зажълтеят, клубено-луковици-
те се изваждат, просушават се, след което 
се съхраняват в сухи помещения, където 

температурата не пада под 0 градуса. 
По време на съхранението се пра-
вят проверки и загнилите лукови-
ци се отстраняват.

Видове
Създадени са сортове с ог-

ромно разнообразие на багри 
- от снежнобели, всички баг-
ри на дъгата до тъмновиоле-
тови, почти черни. Може да са 

с чисти тонове или с две багри. В зави-
симост от размера на цвета те биват 

гигантски (над 14 см), едроцветни 
(11 - 14 см), средноцветни (9 -11 
см), дребноцветни (6,6 -9 см), ми-
ни (6,5 см). Според срока на цъф-
теж те са много ранни, средно ран-

ни, средни и късни. Голямо е разноо-
бразието и от сортове. Сред известните у нас 

са Сан Суси: силно растящ, средноран, с блестящи 
тъмночервени цветове. Оскар е с наситено черве-
ни цветове, средно ран, със снежнобяла окраска са 
Lady Godiva, White Prosperiti, Bangladech. Има и сор-
тове с червена окраска (Tidelio, Espresso, Caracas, 
Traderhorn), с оранжева (Peter Pedrs, Granada, Alfafa 
Rose Supreme), със сини цветове е Madonna, а с ли-
лави са Video и Nori blue. 

Размножаване
Гладиолите се размножават с грудко-лу-

ковици и с дребни детки. Най-качествени 
като посадъчен материал са луковиците 
с диаметър от 4-6 см. Много едрите 
цъфтят лошо и дават по-малко дет-
ки. Преди засаждането се премахва 
най-горната суха обвивка. Лукови-
ците поникват бързо. Може да ус-
корите процеса, като ги подържи-
те няколко дни във влажен пя-
сък и перлит при температура 
20-25ºС. Засаждат се от средата 
на април до юни. За да има не-
прекъснато цъфтящи гладиоли 
в градината ви, през лятото ги 

на луковиците и свойствата на 
почвата. Засаждат се на разстоя-

Влага и подхранване
Гладиолите изискват редовна и уме-

рена влага. На сухи и горещи места не се 

ката е наложителна. През октомври, кога-
то листата зажълтеят, клубено-луковици-
те се изваждат, просушават се, след което 
се съхраняват в сухи помещения, където 

температурата не пада под 0 градуса. 
По време на съхранението се пра-
вят проверки и загнилите лукови-
ци се отстраняват.

с чисти тонове или с две багри. В зави-
симост от размера на цвета те биват 

гигантски (над 14 см), едроцветни 
(11 - 14 см), средноцветни (9 -11 
см), дребноцветни (6,6 -9 см), ми-
ни (6,5 см). Според срока на цъф-
теж те са много ранни, средно ран-

ни, средни и късни. Голямо е разноо-
бразието и от сортове. Сред известните у нас 

са Сан Суси: силно растящ, средноран, с блестящи 
тъмночервени цветове. Оскар е с наситено черве-

Юли е подходящият 
месец за делене на перу-
никата. И не само защото 
искаме да ги размножим, 
но и за да се оз-
драви майчини-
ят храст. Счи-
та се, че на 
едно място 
перуника-
та трябва 
да расте 
не повече 
от 3-5 го-
дини. При 
пресажда-
нето като 
правило се 
изкопават це-
лите коренища и 
от тях се отделят тези, 
които са с диаметър 1-2 см 
и дължина около 2 см с ли-
стенца на края. Листата на 
тази част се съкращават до 
една трета от дължината, 
корените се подрязват, ка-
то се оставят дълги око-

ло 3-5 см. В това състояние 
корените могат да се съх-
раняват няколко дни пре-
ди засаждането им. Ако не 

искате да изкопавате 
целия храст, отде-

лете едногодиш-
ните коренища 
от майчиното 
растение, ка-
то ги издър-
пате. По вре-
ме на делене-
то обърнете 
внимание да-

ли има поразе-
ни от бактерио-

за или меко гни-
ене части, при ко-

ито в начален стадий 
коренищата избледняват, 

след това изсъхват върхо-
вете на листата, а растяща-
та им част се превръща в 
кашообразна маса с непри-
ятна миризма. Такива пора-
зени участъци трябва да се 
изрежат и унищожат.

се засяват на редове 
в гнезда. Добре е при 
подготовката на гнез-
дата да се сложи и по 
малко угнил оборски 
тор или компост. Та-
ка почвата не само се 
обогатява, но става и 
по рохка и влагоемна. 

Според мястото 
междуредовите раз-
стояния могат да бъ-
дат от 80 до 120 см, 
а между растенията 
в реда - от 50 до 100 
см. Семената се зася-
ват по 3-4 в гнездо, а 
след като поникнат, 
се оставят по две рас-
тения.
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те в основните области 
на общественото раз-
витие. „Визия за Бълга-
рия“ е дискусионен про-
ект за обсъждане и до-
пълнение, предложен 
на всички убедени, че 
ако продължава търпи-
мостта към съсипване-
то на страната, гордата 
ни нация ще се топи и 
ще изчезне след поло-
вин век. Прекрасната зе-
мя, късче от рая, заве-
щана от деди и прадеди, 
за което са се пролива-
ли реки от кръв, ще бъ-
де само географско по-
нятие…

„Пенсионери“ ще пуб-
ликува откъси от „Визия-
та“. Правим го заради за-
явлението на лидерката 
на БСП, че не е възмож-
но да се живее с 200 лв. 
месечно, което налага 
преизчисляване на пен-
сиите и съобразяването 
им с разходите за досто-
ен живот. Неправилното 
разпределение на при-
ходите в бюджета – там 
е всеобщата беда. „Па-
ри има, но много се кра-
де - сподели Корнелия 
Нинова. – Не е нормал-
но бедните да се увели-
чават лавинообразно, а 
шепа милионери да ста-
ват все по-богати!“ Набе-
лязаните мерки в здра-

веопазването, където за 
десет години средства-
та са увеличени 4 пъти 
без никакъв ефект, в об-
разованието – вузовете 
бълват висшисти, несъ-
образено с потребно-
стите на производство-
то. Във вътрешните ин-
вестиции – милиардни-
ят финансов пасив от де-
позита в банките е дока-
зателство за недоверие-
то към институциите… 
Премахването на нера-
венството в развитието 
на регионите, държав-
ното участие в страте-
гическите сектори на 
икономиката, огранича-
ването на неизгодните 
концесии, балансирана-
та външна политика на 
Изток и на Запад ще до-
ведат до обединяване 
на народа и т.н.

За властта „Визията“ 
прозвуча като предиз-
борна програма и сери-
озно притесни управни-
ците. Но за преоблада-
ващата част от електо-
рата – над 70 на сто не 
подкрепят третия каби-
нет на Борисов, е надеж-
да, че не всичко е загу-
бено. Има алтернатива и 
тя е не само в левицата, 
а и в мнозинството, же-
лаещо да промени съд-
бата си.

12 Трибуна Трибуна
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САЩ - моделът на нашето светло 
'демократично' бъдещеПрез 1989 г. българи-

те се отказаха от „кому-
низма“ като бъдеще на 
човечеството и от СС-
СР като водач към то-
ва бъдеще и прегърна-
ха американския капи-
тализъм като ново свет-
ло бъдеще. Докъде стиг-
наха САЩ за изминалите 
близо три десетилетия и 
докъде ние, хукналите да 
ги гоним, наричайки та-
зи гонитба „преход към 
демокрация“?

САЩ са страната с но-
минално най-голям  БВП 
в света и с най-голям бю-
джет за въоръжаване – 
по-голям от този на Китай, 
Саудитска Арабия, Русия, 
Великобритания, Индия, 
Франция и Япония, взети 
заедно. В същото време 
трещят от противоречия 
и конфликти; собствени-
ят им президент призна-
ва, че са губещи в светов-
ната надпревара и се на-
пъва да направи „Амери-
ка отново велика“. Дали 
това е възможно, като се 
имат предвид реалности-
те, родени от близо чети-
ри десетилетия неолибе-
рален капитализъм? Аме-
рика претендираше да 
разнася с бомби и цвет-
ни революции „свобода“ 
и „демокрация“ по света, 
да защитава любимите си 
„права на човека“ по вся-

ко ъгълче на планетата, 
но това е единствената 
между развитите страни, 
която не включва сред 
тях правото на защита да 
не умреш от глад и да не 
умреш от липса на здра-
веопазване. Резултатите 
са налице.

0,1 % от най-богатите 
в страната на Тръмп вла-
деят бо-
г а т с т в о , 
равно на 
това, кое-
то има 90 
% от по-
б е д н а -
та част 
от насе-
лението. 
САЩ са с 
най-висо-
кия кое-
фициент 
на нера-
в е н с т в о 
сред всички западни 
държави.

През септември 
2017 г. приблизително 1 
от всеки 8 американци 
живее в бедност – общо 
около 40 милиона, или 
12,7 % от населението. 
Почти половината от тях 
– 18,5 милиона, живеят в 
дълбока бедност с дохо-
ди на домакинство под 
половината от равнище-
то на бедност.  При това 
този процент непрекъс-

нато нараства.
По официални ста-

тистически данни броят 
на бездомниците в САЩ 
през декември 2017 г. е 
553 742, като 76 500 от 
тях са в Ню Йорк и 55 200 
– в Лос Анджелис.

Младежката бедност в 
САЩ е най-високата сред 
всички страни от Орга-
низацията за икономи-
ческо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) – една 
четвърт от младите аме-
риканци живеят в бед-
ност, докато средно за 
страните от ОИСР бе-
дните млади хора са 14%.

Детската смъртност в 
Америка е най-високата 
сред развитите страни.

Продължителността 

на живота на средния 
американец е по-малка, 
отколкото във всяка дру-
га развита страна.

В САЩ има най-голя-
мо количество затлъс-
тели хора от всички ос-
танали развити страни. 

По достъп до 
питейна во-
да и канали-
зация САЩ са 
на 36-о място 
в класацията 
в света. Аме-
рика има най-
голямото ко-
личество за-
творници в 
света, 5 пъти 
повече откол-
кото средно 
в страните от 
ОИСР.

Расовото социално-
икономическо неравен-
ство е гигантско и това 
води до нов възход на ра-
совите дистанции. Разли-
ката в богатството меж-
ду бели и черни амери-
канци се е утроило меж-
ду 1980 и 2009 г. Средно 
едно бяло домакинство 
има богатство от над 110 
000 долара, а едно сред-
но семейство на афроа-
мериканец – само 5000, 
т.е. средното черно се-

мейство е 22 пъти по-бе-
дно, отколкото средното 
бяло. Това неравенство 
е по-голямо, отколкото 
между българи и роми 
у нас. Затова пък основ-
ният контингент в аме-
риканските затвори са 
черни американци. Един 
от всеки 15 афроамери-
канци е в затвора, докато 
сред белите – само един 
от 106. Тенденцията на 
влизане на черни амери-
канци в затвора нараства 
и ако тя продължи, едно 
от всеки три афроамери-
кански момчета, ражда-
щи се в момента в САЩ, 
ще прекара своя живот 
зад решетките.

Всички тези разделе-
ния и негативни тенден-
ции нарастват и ще рас-
тат тепърва, като се има 
предвид, че в резултат 
от данъчната реформа 
на Тръмп допълнител-
ни трилиони долари ще 
отидат в ръцете на най-
богатите, а средствата 
за социални нужди ще 
намаляват. Прогнозите 
сочат, че както в резул-
тат на данъчната рефор-
ма, така и на глобална-
та търговска война, за-

почната от Тръмп, нео-
либералният капитали-
зъм тепърва ще тресе 
Америка.

В началото на прехо-
да към капитализъм То-
дор Колев ентусиази-
рано пееше „Как ще ги 
стигнем американците“. 

Надминахме амери-
канците обаче по равни-
ще на бедност – бедните 
у нас са процентно два 
пъти повече. Още има 
да ги гоним по брой на 
затворници на човек от 
населението – при тях 
са 605 човека на 100 
000 души, а у нас едва 
125. Малко трудно ще ги 
стигнем, защото и тези, 
които ги имаме, непре-
къснато бягат. И по ня-
кои други показатели 
имаме да ги гоним, но 
скоро можем да ги нас-
тигнем и изпреварим. 
Нали прегърнахме енту-
сиазирано техния нео-
либерален капитализъм 
и ревяхме от радост „Де-
мокрация“ и „Времето е 
наше“?
Проф. Васил ПрОДаНОВ, 

чл.-кор на БаН, 
преподавател 

 в уНсс

мълния

Ако за десет годи-
ни управление 
която и да е пар-

тия не успее да намали 
огромния брой бедни, 
да подобри образова-
нието и здравеопазва-
нето, да пречупи гръб-
нака на организирана-
та престъпност и пого-
ловната корупция, зна-
чи тя не може и не би-
ва да продължава да е 
на власт. Явно система-
та, по която организи-
ра нещата, неолиберал-
на или каквато и да би-
ло, е калпава и задъл-
жително трябва да се 
смени. Най-после со-
циалистите разбраха, 
че за да се случи прео-
бръщането, е задължи-
телно да се излезе из-
вън партийните грани-
ци. Протестите показ-
ват, че недоволните са 
значително повече от 
числената маса на БСП. 
Расте и негодуванието 
към политиците въоб-
ще. Възприемат се за 
скачени съдове, без 
значение дали рито-
риката им е лява или 
дясна.

Документът, който 
ръководството на со-
циалистите оповести, 
е принципно нова про-
грама, насочена не тол-
кова към свалянето на 
ГЕРБ, колкото за кате-
горична промяна на 
същността на процеси-

„Визия за
България“

Невиждана разруха
В България от началото на „прехода”- 

1990 г., за 5-10 години беше унищоже-
но селското стопанство и от износители 
станахме страна с внос на храни, плодо-
ве, зеленчуци и животински продукти. 
По безотговорен и вандалски начин, не-
познат поне два века в европейската ис-
тория, беше унищожена голяма част от 
индустрията, армията и нейната матери-
ална база. Това предизвика по–голямо 
преселение на млади българи от насто-
ящото мюсюлманско нашествие към Ев-
ропа. Над 2,5 милиона работоспособни  
българи станаха излишни в родината си 
и бяха принудени да търсят препитание 
в Испания, Гърция, САЩ, Англия, Гер-
мания, Шве-
ция, Австрия и 
други  страни. 

Бежанският 
поток от Бъл-
гария е не по- 
малко внуши-
телен и дра-
матичен, из-
пълнен с изо-
ставени домо-
ве, родители 
и деца. При-
чинителите на 
тази невижда-
на разруха не 
само че не са презирани и носещи отго-
ворност, а и забогатяха на гърба на на-
рода. Децата им живеят и учат на Запад. 
А подкупни журналисти ги разкарват по 
телевизии и радиа да дават режисирани 
интервюта за своите „подвизи” като ру-
шители на съвременна България. 

У нас над 2,3 милиона българи жи-
веят в бедност и мизерия, от които 1,5 
милиона са пенсионери. Изследване на 
фондация Walk Free сочи, че от 167 из-
следвани страни България е на първо 

място в Европа по население, живеещо 
в икономическо робство. Според данни 
на НСИ от 2000 до 2010 г. общо 11 646 
българи са се самоубили.  През 2011 г. 
– 763 самоубийства, през 2012 г. са сло-
жили край на живота си 872 души, всич-
ките с мотив, че при тази безработица 
и  непосилна бедност няма смисъл да 
се живее. По време на Втората световна 
война 1944-1945 г. от селата в Северна 
България на фронта са убити по един-
двама от село, а през последните 15 го-
дини са изтезавани садистично и убити  
от мародери и крадци от 2 до 7 души. 
Този терор, обирите и издевателства-
та стават, най-общо казано, при липса 

на дър-
ж а в -
н о с т . 
А р м и я 
от без-
д о м н и 
клоша-
ри все-
ки бо-
жи ден 
атакува 
кофите 
с бок-
лук, ка-
то все-
ки чет-

върти е с висше образование. Две трети 
от българите нямат спестявания.

Същевременно по данни на швей-
царската банка „Креди Суис” 59 300 бъл-
гари попадат сред 5% от най-богати-
те в света. Около 8% от населението 
са богати с месечен доход над 10 000 
лв., карат скъпи коли, имат по няколко 
апартамента у нас и в чужбина. Около 
10% от населението имат банков влог 
над 50 000 лв.

 Доц.  д. ф. н. гено МаТЕЕВ„П“ 
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ПЕТък, 27 юли 
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе 3
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с 

БНТ 
12:40 Семейство Даръл
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:00 Малки истории
15:00 Специализирано преда-

ване за хора с увреден 
слух

15:15 Гласувайте за Беки
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По света и у нас 
18:20 Още от деня
19:00 Отрядът
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 Цената на захарта
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 5
0:20 Капри
1:15 Отрядът
2:05 Туристически маршрути
2:35 Цената на захарта
3:25 Въпрос на чест 5
4:20 Семейство Даръл
5:10 Още от деня
5:50 Панорама с Бойко Васи-

лев

съБОТа, 28 юли 
7:00 Инуяша
7:25 Сийбърт
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 Принцесата и писарят
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 

13:00 Иде нашенската музика
14:10 Митика: Тъмните времена
15:55 Частните музеи в Чехия:  

Музей на алхимията                   
16:05 Фреди Хайнекен
17:00 Вяра и общество
18:00 България от край до край 

5
18:30 Извън играта
19:00 Когато роботите ни на-

паднат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:15 Дом от карти
23:05 По света и у нас
23:20 Студио Х: Площад “Ко-

лумб”
0:45 Митика: Тъмните времена
2:30 Алън Куотърмейн и хра-

мът на черепите
3:15 Фреди Хайнекен
4:10 Днес и утре
4:35 Когато роботите ни на-

паднат
5:20 Бразди 
5:50 Иде нашенската музика

НЕДЕлЯ, 29 юли  
7:00 Инуяша
7:25 Сийбърт
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Сафарито на Скаут
8:30 Денят започва с Георги 

Любенов
10:30 По-голям от живота
12:00 По света и у нас
12:30 “Тоска” от Пучини
14:40 Перфектното лято
16:05 Фреди Хайнекен
17:00 Спортна треска
18:00 България от край до край 5
19:00 Конспиративни досиета

19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 В кадър
21:15 Палми в снега
23:55 Опрощаване на грехове-

те
1:30 Дом от карти
3:15 По-голям от живота
4:45 Фреди Хайнекен
6:00 Перфектното лято

ПОНЕДЕлНик, 30 юли
7:15 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе 3
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с 

БНТ 
12:40 Семейство Даръл
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По света и у нас 
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Отрядът
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Въпрос на чест 5
0:05 Капри
1:00 Здравето отблизо
2:10 Холивудски знаменитости
2:35 Туристически маршрути

3:05 Въпрос на чест 5
4:00 Семейство Даръл
4:50 Съкровище в двореца
5:55 Телепазарен прозорец 
6:10 Съкровище в двореца

ВТОрНик, 31 юли 
7:15 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе 3
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с 

БНТ 
12:40 Семейство Даръл 2
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По света и у нас 
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Отрядът
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:50 По света и у нас
23:10 Въпрос на чест 5
0:00 Капри
0:55 Здравето отблизо
2:05 Холивудски знаменитости
2:30 Туристически маршрути
2:55 Япония днес
3:05 Въпрос на чест 5
4:00 Семейство Даръл 2
4:50 Съкровище в двореца

5:55 Телепазарен прозорец 
6:10 Съкровище в двореца

срЯДа, 1 аВгусТ 
7:15 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Васко да Гама от село Руп-

ча
10:15 Семеен бизнес
10:40 IN SITU: Праистория в два 

зъба, сол и злато
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с 

БНТ 
12:40 Семейство Даръл 2
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По света и у нас 
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Отрядът
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Въпрос на чест 5
0:05 Капри
1:00 Здравето отблизо
2:10 Семеен бизнес
2:35 Холивудски знаменитости
3:00 Япония днес
3:10 Въпрос на чест 5
4:00 Семейство Даръл 2

4:50 Съкровище в двореца
5:55 Телепазарен прозорец 
6:10 Съкровище в двореца

чЕТВърТък, 2 аВгусТ 
7:15 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Васко да Гама от село Рупча
10:15 Семеен бизнес
10:40 IN SITU: Втори живот
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с 

БНТ 
12:40 Семейство Даръл 2
13:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
18:00 По света и у нас 
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Отрядът
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Въпрос на чест 5
0:05 Капри
0:55 Здравето отблизо
2:05 Семеен бизнес
2:30 Туристически маршрути
2:55 Въпрос на чест 5
3:50 Семейство Даръл 2
4:40 Съкровище в двореца
5:45 Телепазарен прозорец 
6:00 Съкровище в двореца

ПЕТък, 27 юли 
06:00 Село Янково - Самотният 

корен на Огражден
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите 
07:30 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Приказки от двора на 

баба Тодора
08:20 Пътешествия
08:50 Под вълните на Черно 

море
09:00 По света и у нас
09:10 Евроновини
09:25 180 години родолюбие 
10:05 Време за губене
10:35 Днес и утре
11:00 Парламентарен контрол 
14:00 „Надиграй ме” 
15:20 Туризмът
15:45 Капри
16:35 Пътешествия
17:05 Отвъдморски сюжети
17:35 Пътувай с БНТ 2
18:05 История.bg
19:05 Князът
19:30 Призваният свещеник
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:25 Часът на българската 

музика
22:25 Значка на честта
00:00 Отвъдморски сюжети
00:30 Туристически маршрути
01:00 Абсурдите с БНТ 2
01:25 История.bg
02:25 Пътеводител БГ
02:55 180 години родолюбие 
03:35 Непозната земя 
04:05 Часът на зрителите 

съБОТа, 28 юли 
06:00 Специалитетите на Бабет 
06:25 Пътешествия
06:55 Под вълните на Черно 

море
07:05 Сагуа - сиамската котка
07:35 Сийбърт
08:05 Сребристият жребец
08:30 Децата.com
09:00 Пътеводител БГ
09:30 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

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

край 2
11:30 Време за губене 
12:00 Ай да идем 
12:30 Световните градове на 

България
13:15 Добър ден с БНТ 2
14:15 Значка на честта
15:55 Неврокопска съкровищ-

ница
17:05 Туризмът
17:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
18:10 Геният
19:00 Джаз под звездите на 

Деветашкото плато
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Ново 10 +2
21:45 Валенса: Човек на на-

деждата
23:45 Добър ден с БНТ 2
00:45 Геният
01:35 Пътувай с БНТ 2: Етно
02:05 Ленти и документи: „Не-

осветеният храм“
02:40 Двубой
04:00 Рецепта за култура 
04:55 Ай да идем 

НЕДЕлЯ, 29 юли 
06:00 Специалитетите на Бабет 
06:25 Пътешествия
06:55 180 години родолюбие 
07:35 Сагуа - сиамската котка
08:05 Сийбърт
08:35 Сребристият жребец

09:00 Духовна обител: Ара-
повски манастир

09:30 Изкуството да живеем 
10:00 Метафора
10:30 Български уроци – аз уча 

български 
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем 
12:30 Шифт
12:45 Япония на фокус
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Валенса: Човек на на-

деждата
16:00 Концерт на дует “Авеню”
17:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:40 Геният
18:30 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Нести-

нарка” от Марин Големи-
нов

20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Дийпан
22:35 Добър ден с БНТ 2
23:35 Геният
00:25 Отвъдморски сюжети
00:55 Пътувай с БНТ 2: Етно
01:25 Дийпан
22:50 5 минути София
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
00:15 Часът на зрителите  
00:40 Още от деня
01:20 България от край до 

край 3
01:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
02:50 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

ПОНЕДЕлНик, 30 юли
6:00 Стоян Гигов – музикантът 

шоумен
6:30 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Раздвижи се с БНТ 2
8:00 Приказки от двора на 

баба Тодора
8:15 Пътешествия
8:45 Европа днес
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:05 Време за губене
10:35 Български уроци – на-

родни танци, песни и 
обичаи 

11:05 Пред олтара на операта
11:35 Многоликата Япония
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век: “Победата”
13:30 Пътеводител БГ 
13:55 “Надиграй ме” 
15:15 Знаете ли…
15:35 Рецепта за култура 
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Очарователни погледи 

от Китай
19:05 Не съм затворен кръг
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Краят остава за вас
22:20 Ленти и документи: “За-

ради леля Снеже”
23:30 Отвъдморски сюжети
0:00 Днес и утре
0:25 Абсурдите с БНТ 2
0:55 Златният век: “Победата”
1:55 Пред олтара на операта 
2:25 Европа днес
2:40 Рецепта за култура 

ВТОрНик, 31 юли 
6:10 Заситнила ситна роса
6:40 Непозната земя
7:10 Часът на зрителите 
7:35 Раздвижи се с БНТ 2
8:10 Приказки от двора на 

баба Тодора
8:30 Пътешествия
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:00 Време за губене
10:30 Часът на зрителите
11:00 Европа днес
11:15 България от край до 

край 4
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век: “Ханко 

търси истината”
13:35 Опознай България 
14:00 “Надиграй ме” 
15:20 Евроновини: Поколени-

ето на новото хилядоле-
тие

15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Аспарух Лешников – 

светлина и въздишка
19:30 Молитва на стената   /70 

години от рождението 
на проф. Юлия Ценова/

20:00 По света и у нас
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 100 години Оперета 
23:15 Ленти и документи: “На-

шата улица”
23:35 Отвъдморски сюжети
0:05 Днес и утре
0:35 Абсурдите с БНТ 2
1:05 Златният век: “Ханко 

търси истината”
2:10 България от край до 

край 4
2:40 Евроновини
2:55 Рецепта за култура 

срЯДа, 1 аВгусТ 
6:15 Нестинари
6:40 Непозната земя 
7:10 Часът на зрителите 
7:40 Раздвижи се с БНТ 2
8:10 Приказки от двора на 

баба Тодора
8:30 Пътешествия
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:00 Време за губене
10:30 Опознай България 
10:55 Под вълните на Черно 

море
11:10 България от край до 

край 4
11:40 Многоликата Япония: 

Земята е само една
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:35 Български уроци – аз уча 

български 
14:00 “Надиграй ме” 
15:15 Световните градове на 

България
15:40 Капри
16:35 Пътешествия
17:05 Отвъдморски сюжети
17:35 Пътувай с БНТ 2
18:05 Капри
19:00 С ботевски дух
19:30 Молитва на един заста-

ряващ композитор
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Игра с диаманти
23:15 Ленти и документи: „Сво-

бодното време“
23:30 Отвъдморски сюжети
0:00 Изкуството на 21 век
0:30 Абсурдите с БНТ 2
1:00 Америка днес
2:00 България от край до 

край 4
2:30 Китай: Земя на чудесата
2:45 Рецепта за култура 

чЕТВърТък, 2 аВгусТ 
6:10 Родопски настроения
6:35 Непозната земя 
7:05 Часът на зрителите 
7:35 Раздвижи се с БНТ 2
8:05 Приказки от двора на 

баба Тодора
8:20 Пътешествия
8:50 Знаете ли, че...
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци – аз уча 

български 
11:05 България от край до 

край 4
11:35 Япония днес
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село /70 години от 

рождението на актьора 
Велко Кънев/

13:20 Български уроци - на-
родни танци, песни и 
обичаи

13:50 Туризмът в Южен Теркей
14:00 “Надиграй ме” 
15:15 Под вълните на Черно 

море
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:50 5 минути София
19:00 В последния клас
19:35 Живата книга
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Рецепта за култура 
22:10 Цената на захарта
23:45 Изкуството на 21 век
0:15 Абсурдите с БНТ 2
0:45 Цената на захарта
2:25 Европа днес
2:35 Рецепта за култура 
3:35 Непозната земя 

ПЕТък, 27 юли 
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:10 Знаете ли, че...
09:20 Музикални следи
09:50 Съдби човешки
10:20 Животът е вкусен
11:15 Енциклопедия България
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:30 Затвори телефона!
13:45 180 години родолюбие - 

църквата “Света Троица” 
в Банско

14:25 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:55 Време за губене 
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Най-доброто от...
16:30 Европейски маршрути
16:45 Извън играта
17:30 Заедно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 България от край до 

край 4
19:35 Малки истории
19:45 Новата
20:00 По света и у нас
21:00 Панорама с Бойко Васи-

лев
22:00 Абсурдите с БНТ 2
22:30 Бразди 
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Открито с Валя Ахчиева
00:00 Непозната земя
00:30 Още от деня
01:10 Гората, която не трябва 

да губим

01:40 Панорама с Бойко Васи-
лев

02:40 България от край до 
край 4
съБОТа, 28 юли 

06:00 Време за губене 
06:30 Животът е вкусен
07:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
08:00 Ай да идем 
08:30 Български уроци  
09:00 Европа без граници
09:30 Непозната земя
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 “В края на лятото” 
14:25 5 минути София
14:35 Време за губене 
15:05 Бащата на яйцето
16:00 На опера с БНТ 2:  “Моята 

прекрасна лейди”
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:15 Маратон
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Преходът или какво ста-

на с нас
21:50 Потъването на Созопол
23:30 По света и у нас
23:45 Нощни птици
00:45 Рецепта за култура 
01:40 Часът на зрителите
02:10 България от край до 

край 4
02:45 На опера с БНТ 2:  “Моята 

прекрасна лейди”
03:15 Абсурдите с БНТ 2

НЕДЕлЯ, 29 юли 
06:00 Скалните манастири в 

България
06:35 Животът е вкусен
07:30 Опознай България
07:55 Български уроци 
08:25 Културни адреси
08:45 Децата.com
09:15 България от край до 

край 4
09:50 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 Открито с Валя Ахчиева
13:00 “Понеделник сутрин”
14:35 Извън играта
15:05 Бащата на яйцето
16:00 Бразди 
16:30 Денят започва с Георги 

Любенов
18:15 Любов, сладкиши и рок 

енд рол 
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:45 Ново 10 +2
21:45 Една калория нежност
23:40 Спортна треска
00:40 Извън играта
01:10 Иде нашенската музика

ПОНЕДЕлНик, 30 юли 
6:00 Маратон
6:15 Български уроци – аз уча 

български 
6:45 Метафора
7:15 Ай да идем 
7:45 Знаете ли...
8:05 Отблизо с Мира Добрева
9:00 По света и у нас

9:10 Заедно
9:40 Часът на зрителите
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...
11:40 Да построиш чешма
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Вълшебните приказки на 

щурчето
16:30 Спортна треска
17:30 Човешка комедия
18:00 По света и у нас
18:20 Бай Ганьо
18:55 Непозната земя
19:25 Европейски маршрути
19:45 Лиза – принцеса за един 

ден
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Бащата на яйцето
21:35 В кадър
22:05 Знаете ли...
22:25 Македоно – Одринска 

революционна галерия: 
Яне Сандански – Пирин-
ският цар

22:55 По света и у нас
23:15 Извън играта
23:45 Часът на зрителите  
0:15 Бай Ганьо
0:50 Добър ден с БНТ 2
1:50 Време за губене 
2:20 Пътувай с БНТ 2
2:50 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
3:50 Знаете ли, че...
4:00 България от край до 

край 4

ВТОрНик, 31 юли 
6:00 Здравето отблизо
7:10 Български уроци 
7:40 Изкуството да живеем 
8:05 Отблизо с Мира Добрева
9:00 По света и у нас
9:10 Човешка комедия
9:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
10:10 Животът е вкусен
11:05 Вълшебните приказки на 

щурчето
11:35 Цветя под водата 
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:30 История.bg
14:40 “Бързо, лесно, вкусно” 
15:10 Време за губене 
15:40 Европейски маршрути
15:50 Къщата на думите
16:20 Иде нашенската музика
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Бай Ганьо
18:55 На опера с БНТ 2:  “Моята 

прекрасна лейди”
19:25 Да построиш чешма
19:45 Фокусничката Лили
20:00 По света и у нас
20:45 „Съседката“    /70 години 

от рождението на актьо-
ра Велко Кънев/

22:10 Европейски маршрути
22:20 Македоно – Одринска 

революционна галерия: 
Даме Груев – Първоапос-
толът

22:50 По света и у нас
23:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
23:40 Ай да идем 
0:10 Бай Ганьо
0:45 Добър ден с БНТ 2

срЯДа, 1 аВгусТ 
6:00 Здравето отблизо
7:10 Светлина в безкрая
7:30 Македоно – Одринска 

революционна галерия: 
Яне Сандански 

8:00 Библиотеката
9:00 По света и у нас
9:10 Атлас
9:40 Време за губене 
10:10 Животът е вкусен
11:05 Къщата на думите
11:35 Живот в солената лагуна
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:25 Знаете ли, че...
13:30 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
15:00 Време за губене 
15:30 Лиза – принцеса за един 

ден
15:45 Най-доброто от...
16:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
17:30 Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:20 Бай Ганьо
18:45 Непокорените - комит-

ското село
19:15 Европейски маршрути
19:30 Европа без граници
20:00 По света и у нас
20:45 „Маневри на петия етаж“    
22:15 Хилда Казасян - Jazz and 

me
22:55 По света и у нас
23:15 Абсурдите с БНТ 2
23:45 Бразди 
0:15 Бай Ганьо
0:40 Отблизо с Мира Добрева
1:35 Време за губене 

чЕТВърТък, 2 аВгусТ 
6:00 Здравето отблизо
7:10 Златно сърце   /120 го-

дини от рождението на 
Калина Малина/

8:05 Македоно – Одринска 
революционна галерия: 
Даме Груев – Първоапос-
толът

8:35 Цветя под водата 
9:00 По света и у нас
9:10 Знаци по пътя
9:40 Бразди 
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...
11:50 Живо наследство
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
13:30 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно” 
14:55 Време за губене 
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Енциклопедия България
16:25 Ретро спорт
17:30 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:30 Бай Ганьо
19:00 Непокорените 
19:35 5 минути София
19:40 Зомбриела
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Бащата на яйцето
21:35 Концертен цикъл „Меж-

дувремие 1890-1914”
22:55 По света и у нас
23:15 Време за губене 
23:45 България от край до 

край 4
0:20 Бай Ганьо
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Български14 Най-гледаните тв програми

bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 27 юли
06:00 „Трансформърс прайм” - 

анимация
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ - 

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

ство”  с.1, еп. 25
15:00 Премиера: „Шест сестри”  

с.3, еп. 54
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”  с.1, еп. 
53

17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ - комедий-
но шоу

17:50 Спорт тото
18:00 Премиера: „Опасни ули-

ци“  с.12, еп. 5
19:00 bTV Новините - централ-

на емисия
20:00 Премиера: „Семейни 

тайни”  с. 1, еп. 1
21:30 „Всичко може да се слу-

чи“  с.1, еп.19
22:30 „Смъртоносно оръжие”  

с.1, еп.5
 23:30 bTV Новините - късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора”  с.1, 

еп.16
01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
04:30 „Опасни улици”  с.11, еп. 

20
05:30 „Аламинут“ /п./

съБОТа, 28 юли
06:00 „Малкото пони: Приятел-

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

на”  с.6, еп. 7,8
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Cool…T” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „Мястото БГ“
13:00 Премиера: „Кръстопът 

на желанията“ 
15:00 bTV Ваканция: „Щъркел-

чето Ричард“ 
17:00 „Тетрадката“ (САЩ, 2004) 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Тайният живот на Уол-

тър Мити”
22:00 „Път с предимство” - ко-

медия (САЩ, 2010), режи-
сьор - Тод Филипс, ак-
тьори - Зак Галифанакис, 
Робърт Дауни - мл., 
Мишел Монаган, Джей-
ми Фокс, Мат Грифитс, 
Джеймс Мартин Кели, 
Йосиф Харолд, Джулиет 
Луис и др.

00:00 „Усмивчица” - драма 
(САЩ, 2007), режисьор 
- Грег Араки, актьори - 
Майкъл Хичкок, Адам 
Броуди, Ана Ферис

02:00 „Кръстопът на желания-
та“ - драма, романтичен 
(Германия, 2017), режи-
сьор - Щефан Бартман, 
актьори - Фредрик От, 
Бен Бласковиц

03:30 „Двама мъже и полови-
на” /п./  

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

05:30 „Аламинут“ /п./

НЕДЕлЯ, 29 юли
06:00 „Малкото пони: Приятел-

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

на”  с.6, еп. 9,10
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” 
12:00 bTV Новините 
12:30 „НепознатиТЕ” /п./ - доку-

ментално предаване
13:00 Премиера: „Неочаквано 

щастие“ - драма
15:00 bTV Ваканция: „Лего: 

Филмът“ - семеен
17:00 „120 минути” 

19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите /п./ 

- поредица за журна-
листически филми и 
разследвания

20:00 „Запознай ме с вашите“ - 
комедия

22:00 „Бютифул“ - драма
00:30 „Чийч и Чонг: Анима-

ционният филм” - ани-
мация, комедия (САЩ, 
2013), режисьори - Бран-
дън Чеймбърс, Ерик Ди 
Чеймбърс, сценаристи 
- Томи Чонг, Чийч Марин

02:00 „Неочаквано щастие“ - 
драма, романтичен (Гер-
мания, 2018), режисьор - 
Щефан Бартман, актьори 
- Макси Варвел, Флориан 
Одендал, Роман Крижка 
и др.

03:30 „Двама мъже и полови-
на” /п./  

04:30 „Търси се…” /п./ - токшоу
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./

ПОНЕДЕлНик, 30 юли 
06:00 „Трансформърс прайм” - 

анимация
06:30 „Приятели“  с.4, еп.1
07:00 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед” - най - 

доброто от токшоуто 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия

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

13:30 Премиера: „Висше обще-
ство”  с.1, еп. 26

15:00 Премиера: „Шест сестри”  
с.3, еп. 55

16:00 Премиера: „Алиса в стра-
ната на любовта”, еп. 54

17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и приятели”
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“  с.12, еп. 
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19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Семейни 

тайни”  с. 1, еп.1
21:30 „Всичко може да се слу-

чи”  с.1, еп.20
22:30 „Менталист: Крадецът на 

мисли“  с.1, еп.4
23:30 bTV Новините - късна 

емисия 
00:00 „Загадките на Лора”  с.1, 

еп.17
01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Опасни улици”  с.11, еп. 

21
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

ВТОрНик, 31 юли
06:00 „Трансформърс прайм” - 

анимация
06:30 „Приятели“  с.4, еп.1
07:00 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09:30 „Преди обед” - най - 
доброто от токшоуто 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Висше обще-

ство”  с.1, еп. 27
15:00 Премиера: „Шест сестри”  

с.3, еп. 56
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта”  с.1, еп. 
55

17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ - комедий-
но шоу

18:00 „Опасни улици“  еп. 7
19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Семейни 

тайни”  с. 1, еп.2
21:30 „Всичко може да се слу-

чи”  с.1, еп.21
22:30 „Менталист: Крадецът на 

мисли“  с.1, еп.5
23:30 bTV Новините - късна 

емисия 
00:00 „Загадките на Лора”  с.1, 

еп.18
01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу
 04:30 „Опасни улици”  еп. 22
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

срЯДа, 1 аВгусТ 
06:00 „Трансформърс прайм”
06:30 „Приятели“  с.4, еп.1
07:00 „Тази сутрин” 
09:30 „Преди обед” - най - 

доброто от токшоуто 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините - обедна 
емисия

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

13:30 Премиера: „Висше обще-
ство”  с.1, еп. 28

15:00 Премиера: „Шест сестри”  
с.3, еп. 57

16:00 Премиера: „Алиса в стра-
ната на любовта”  с.1, еп. 
56

17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ - комедий-
но шоу

18:00 „Опасни улици“ еп. 8
19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Семейни 

тайни”  с. 1, еп.3
21:30 „Всичко може да се слу-

чи”  с.1, еп.22
22:30 „Менталист: Крадецът на 

мисли“  с.1, еп.6
23:30 bTV Новините - късна 

емисия 
00:00 „Загадките на Лора”  с.1, 

еп.19
01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - ток-

шоу 
04:30 „Опасни улици”  с.11, еп. 

23
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

чЕТВърТък, 2 аВгусТ 
06:00 „Трансформърс прайм” - 

анимация
06:30 „Приятели“  с.4, еп.1
07:00 „Тази сутрин” - инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09:30 „Преди обед” - най - 
доброто от токшоуто 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” 
13:30 Премиера: „Висше обще-

ство”  с.1, еп. 29
15:00 Премиера: „Шест сестри”  

с.3, еп. 58
16:00 Премиера: „Алиса в стра-

ната на любовта” еп. 57
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ - комедий-
но шоу

17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“  с.12, еп. 
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19:00 bTV Новините 
20:00 Премиера: „Семейни 

тайни”  с. 1, еп.4
21:30 „Всичко може да се слу-

чи”  с.1, еп.23
22:30 „Менталист: Крадецът на 

мисли“  с.1, еп.7
23:30 bTV Новините - късна 

емисия 
00:00 „Загадките на Лора”  с.1, 

еп.20
01:00 „Шест сестри” /п./  
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед”
 04:30 „Опасни улици”  еп. 24
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

ПЕТък, 27 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.2
08:45 „Гробницата на дракона” 

- екшън, приключенски 
(Великобритания, Китай, 
2013), режисьор - Ерик 
Стайлс, актьори - Скот 
Адкинс, Долф Лундгрен, 
Лидия Леонард, Джеймс 
Ланс, Пол Филип Кларк и 
др.

10:45 „Фамилията” - сериал, 
с.3, еп. 1,2

12:45 Премиера: „Ривърдейл” - 
сериал, с.1, еп.13

14:00 „Петата власт“ - биогра-
фичен, драма, трилър 
(САЩ, Индия, Белгия, 
2013) , режисьор - Бил 
Кондън, актьори - Питър 
Капалди, Дейвид Тюлис, 
Анатол Тобман, Бенедикт 
Къмбърбач, Даниел 
Брюл и др.

16:30 „Историята на един дел-
фин 2“ - драма, семеен 
(САЩ, 2014), режисьор 
- Чарлз Мартин Смит, 
актьори - Морган Фрий-
ман, Ашли Джъд, Джули-
ана Харкави, Хари Коник 
Младши, Нейтън Гембъл, 
Крис Кристофърсън и др.

19:00 „Легенда за пазителите” 
- анимация, приключен-
ски, фентъзи (САЩ, Ав-
стралия, 2010), режисьор 
- Зак Снайдър

21:00 „Нощ в музея: Тайната на 
гробницата” 

23:00 „Спасение“ 
01:00 „Тайнството“ - ужаси, 

трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Тай Уест, 
актьори - Джо Суонбърг, 
ЕйДжей Боуън, Ейми 
Сейметц, Кейт Лин Шейл, 
Джин Джонс и др.

03:00 „Ривърдейл” - сериал, с.1

съБОТа, 28 юли
06:00 „Фалшиво обвинение“ 
07:45 „Коледа в страната на 

чудесата” - семеен
10:00 „Разходка под слънцето” 

- драма,романтичен
12:00 „Робинзон Крузо”
14:15 „Реката на тайните“ - 

криминален
17:00 „Нощ в музея: Тайната на 

гробницата” - комедия, 
приключенски, семеен, 
фентъзи (САЩ, Велико-
британия, 2014) ,режи-
сьор - Шон Леви

19:00 „Емпайър Стейт” - драма 
(САЩ, 2013), режисьор - 
Дито Монтиел, актьори 
- Лиъм Хемсуърт, Дуейн 
Джонсън - Скалата, Ема 
Робъртс, Ники Рийд, 
Крис Диамантопулос, 
Роджър Гуенивир Смит

21:00 „Нежна полиция” - ек-
шън, комедия, кримина-
лен (САЩ, 2013), режи-
сьор - Пол Фейг, актьори 
- Анди Бъкли, Луис Да 
Силва - мл., Тони Хейл, 
Кейтлин Олсън, Сандра 
Бълок, Демиан Бичир, 
Нейтън Кордри, Майкъл 
Рапапорт и др

23:30 Премиера в Cinema X: 
„Стая на загадките“ - ужа-
си, трилър (САЩ,(2017), 
режисьор - Уил Уемик, 
актьори - Евън Уилямс, 
Анабел Стефенсън, Ели-
забет Хауър, Дан Джей 
Джонсън и др.

01:30 „Вдишване“ - драма, 
трилър ( САЩ, 2010) 
режисьор - Балтазар 
Кормакур,актьори - 
Майа Сталард, Венсан 
Перез, Джорди Молла, 
Дърмът Мълроуни, Сам 
Шепърд, Розана Аркет, 
Даян Крюгер и др.

03:15 „Фамилията” - сериал, с.3

НЕДЕлЯ, 29 юли
06:00 „Опасна зависимост“ - 

трилър (Канада, 2016), 
режисьор - Моника 
Мичел, актьори - Андреа 
Боуен, Скот Листър, Чела 
Хорсдал, Морган Тейлър 
Кембъл и др.

07:45 „Чужденецът” - комедия
10:00 „Легенда за пазителите” 
12:00 „Историята на един дел-

фин 2“ - драма, семеен
14:30 „11 А“ - драма, комедия 
16:15 „Нежна полиция” - ек-

шън, комедия
18:45 „Играта на Ендър“ - 

фентъзи, екшън (САЩ, 
2013), режисьор - Гевин 
Худ, актьори - Ейса 
Батърфийлд, Хейли Стей-
нфелд, Абигейл Бреслин, 
Харисън Форд, Бен Кинг-
сли и др.

21:00 „Истината за Чарли“ 
- трилър, мистерия (Гер-
мания, САЩ ,2002), режи-
сьор - Джонатан Деми, 
актьори - Марк Уолбърг, 
Тим Робинс, Танди Ню-
тън, Шарл Азнавур, Олга 
Секулич, Стивън Дилейн 
и др.

23:30 „Ден на подбора” - 
драма, спортен (САЩ, 
2014), режисьор - Айвън 
Райтман, актьори - Кевин 
Костнър, Франк Лангела, 
Розана Аркет, Денис Ли-
ъри, Патрик Ст. Есприт, 
Тери Крюз, Том Уелинг, 
Сам Елиът, Дженифър 
Гарнър, Елън Бърстин и 
др.

01:45 „Стая на загадките“ - ужа-
си, трилър (САЩ,(2017), 
режисьор - Уил Уемик, 
актьори - Евън Уилямс, 
Анабел Стефенсън, Ели-
забет Хауър, Дан Джей 
Джонсън и др.

03:45 „Фамилията” - сериал, с.3

ПОНЕДЕлНик, 30 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.2
08:30 „Нощ в музея: Тайната на 

гробницата” - комедия, 
приключенски

10:45 „Фамилията” - сериал, 
с.3, еп. 3,4

12:45 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета“ еп.1

13:45 „Истината за Чарли“ 
- трилър, мистерия (Гер-
мания, САЩ ,2002), режи-
сьор - Джонатан Деми

16:15 „Ден на подбора” - 
драма, спортен (САЩ, 
2014), режисьор - Айвън 
Райтман, актьори - Кевин 
Костнър, Франк Лангела, 
Розана Аркет, Денис Ли-
ъри, Патрик Ст. Есприт, 
Тери Крюз, Том Уелинг, 
Сам Елиът, Дженифър 
Гарнър, Елън Бърстин 

18:45 „Уинтър: Историята на 
един делфин” - драма 
(САЩ, 2011), режисьор - 
Чарлс Мартин Смит, ак-
тьори - Нейтън Гембъл, 
Хари Коник - мл., Морган 
Фрийман, Ашли Джъд

21:00 Премиера: „Хакер“ - 
драма, криминален 
(САЩ, 2015), режисьор 
- Майкъл Ман, актьори 
- Крис Хемсуърт, Вайола 
Дейвис, Вей Тан, Холт 
Макколъни и др.

23:45 „Проклятието на спяща-
та красавица” - фентъзи, 
трилър, мистерия (САЩ, 
2016), режисьор - Пери 
Реджиналд Teo, актьори 
- Итън Пек, Индиа Айсли, 
Натали Хол, Брус Дейви-
сън, Джеймс Адам лим, 
Скот Алън Смит, Зак Уорд 
и др.

01:30 Фамилията” - сериал, с.3
03:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ - сериал, 
с.6

ВТОрНик, 31 юли
06:00 „Фамилията” - сериал, с.3
08:15 „Играта на Ендър“ - 

екшън,фантастика
10:45 „Фамилията”, еп. 5,6
13:15 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“, еп.2
14:15 „Хакер“ - драма, кри-

минален (САЩ, 2015), 
режисьор - Майкъл Ман, 
актьори - Крис Хемсуърт, 
Вайола Дейвис, Вей Тан, 
Холт Макколъни и др.

17:00 „Проклятието на спяща-
та красавица” - фентъзи, 
трилър, мистерия (САЩ, 
2016), режисьор - Пери 
Реджиналд Teo, актьори 
- Итън Пек, Индиа Айсли, 
Натали Хол, Брус Дейви-
сън, Джеймс Адам лим, 
Скот Алън Смит, Зак Уорд 
и др.

19:00 „Робинзон Крузо” - 
анимация (САЩ, 2016), 
режисьори - Винсент 
Кестелуут, Бен Стейсън, 
актьори - Маттиас Шфай-
гхьовер, Кая Янар, Илка 
Бесин и др.

21:00 „Острието” - - драма, 
САЩ, 1998 г., режисьор - 
Лий Тамахори, а актьори 
- Антъни Хопкинс, Алек 
Болдуин, Ел Макфърсън 
Харолд Периньо мл., Лий 
Тамахори, Игор Жаду - 
Лило, Алън Шарп и др.

23:15 „Разходка под слънце-
то” - драма,романтичен 
(Великобритания, 2014), 
режисьори - Макс Джи-
ва, Даниа Паскуини, 
актьори - Хана Артертон, 
Грег Уайс, Анабел Шолей, 
Джули Коиси, Мариола 
Яворска, Джулио Берути, 
Лиона Луис и др.

01:15 Фамилията” - сериал, с.3
03:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“  с.6

срЯДа, 1 аВгусТ
06:00 „Фамилията” - сериал, с.2
08:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.6
09:45 „Чужденецът” - комедия
12:00 „Фамилията” - сериал, 

с.3, еп. 7,8
14:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ - сериал, 
с.6, еп.3

15:00 „Острието” - - драма, 
САЩ, 1998 г., режисьор - 
Лий Тамахори, а актьори 
- Антъни Хопкинс, Алек 
Болдуин, Ел Макфърсън 
Харолд Периньо мл., Лий 
Тамахори, Игор Жаду - 
Лило, Алън Шарп и др.

17:15 „Опасна зависимост“ - 
трилър (Канада, 2016), 
режисьор - Моника 
Мичел, актьори - Андреа 
Боуен, Скот Листър, Чела 
Хорсдал, Морган Тейлър 
Кембъл и др.

19:15 „Фалшиво обвинение“ 
- драма (Канада, 2009), 
режисьор - Дейвид 
Уинклър, актьори - Брук 
Невин, Кате Джаксън, 
Кийгън Конър Трейси и 
др.

21:00 „Тайната на горските 
пазители” - аанимация, 
приключенски, фентъзи, 
семеен (САЩ, 2013), 
сценаристи - Джеймс В. 
Харт, Уилям Джойс, Том 
Дж. Астъл, Мат Ембър, 
Даниел Шер, режисьор - 
Крис Уедж

23:00 „Между два живота” - 
комедия, Канада, 2008 г., 
режисьор: Джон Стоку-
ел, в ролите: Ева Амури, 
Антон Йелчи, Сюзън 
Сърандън, Уила Холанд

01:00 Фамилията” - сериал, с.3
03:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ - сериал, 
с.6

чЕТВърТък, 2 аВгусТ
06:00 „Фамилията” - сериал, с.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.6
09:15 „Фалшиво обвинение“ 
11:15 „Фамилията” с.3, еп. 9,10
13:15 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“  с.6, еп.4
14:15 „Разходка под слънцето” 

- драма,романтичен 
16:15 „Тайната на горските 

пазители” - аанимация, 
приключенски, фентъзи, 
семеен (САЩ, 2013), 
сценаристи - Джеймс В. 
Харт, Уилям Джойс, Том 
Дж. Астъл, Мат Ембър, 
Даниел Шер, режисьор - 
Крис Уедж

18:30 „Нежна полиция” - ек-
шън, комедия, кримина-
лен (САЩ, 2013), режи-
сьор - Пол Фейг, актьори 
- Анди Бъкли, Луис Да 
Силва - мл., Тони Хейл, 
Кейтлин Олсън, Сандра 
Бълок, Демиан Бичир, 
Нейтън Кордри, Майкъл 
Рапапорт и др

21:00 „Разплата” - драма, ек-
шън, криминален, три-
лър (САЩ, 1999), режи-
сьор - Брайън Хелгеланд, 
актьори - Мел Гипсън, 
Грег Хенри, Мария Бело, 
Дейвид Пеймър, Крис 
Кристоферсон, Луси Лиу 
и др.

23:00 „Историята на един дел-
фин 2“ - драма, семеен 
(САЩ, 2014), режисьор 
- Чарлз Мартин Смит, 
актьори - Морган Фрий-
ман, Ашли Джъд, Джули-
ана Харкави, Хари Коник 
Младши, Нейтън Гембъл, 
Крис Кристофърсън и др.

01:15 Фамилията” - сериал, с.3
03:15 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ - сериал, 
с.6

ПЕТък, 27 юли
06:00 „Модерно семейство” - 

сериал, с.8
07:00 „Моето семейство“ 
08:00 „Стъпка по стъпка ” - се-

риал
09:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу 
10:00 „Лапички“ 
12:00 „Мутра по заместване“ - 

сериал
12:30 Моите мили съседи“ - 

сериал
14:00 „На по - добро място“ - 

сериал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал
17:00 „Българи на три морета” 

- комедийно риалити
18:00 „Моите мили съседи“ - 

сериал
19:30 „Моето семейство“ - се-

риал, с.7
20:00 „По средата“ - сериал, с.7
21:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.1
22:00 „ На по - добро място ” - 

сериал, с.1
23:00 „Мутра по заместване” - 

сериал, с.3
00:00 „Лапички“ - приключен-

ски
02:00 „Шегаджии“ - сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - се-

риал
04:00 „Модерно семейство” - 

сериал
05:00 „Шегаджии“ - сериал

съБОТа, 28 юли
06:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.6
08:00 „Приятели“ - сериал, с.3 
10:00 Премиера: „Празнувай, 

Вася“ - комедия (Русия, 
2017), режисьори - Роман 
Каримов, актьори - Ефим 
Петрунин,Любов Аксено-
ва, Роман Круцин и др.

12:00 „По средата“ - сериал 
14:00 „ Двама мъже и полови-

на“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - се-

риал
17:30 „Моите мили съседи“ - 

сериал
20:30 „Съкровището на Бето-

вен“ - комедия, семеен 
(САЩ, 2014), режисьор 
- Рон Оливър, актьори 
- Джонатан Силвърман, 
Кристи Суонсън, Бретън 
Манли, Джефри Комбс и 
др.

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

на” - сериал
02:00 „Приятели“ - сериал
04:00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
05:00 „Шегаджии” - сериал

НЕДЕлЯ, 29 юли
06:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.6
08:00 „Приятели“ - сериал, с.3 
10:00 „Съкровището на Бето-

вен“ - комедия, семеен 
(САЩ, 2014), режисьор 
- Рон Оливър, актьори 
- Джонатан Силвърман, 
Кристи Суонсън, Бретън 
Манли, Джефри Комбс и 
др.

12:00 „По средата“ - сериал 

14:00 „ Двама мъже и полови-
на“ - сериал

16:00 „Моето семейство“ - се-
риал

17:30 „Моите мили съседи“ - 
сериал

20:30 Премиера: „Празнувай, 
Вася“ - комедия (Русия, 
2017), режисьори - Роман 
Каримов, актьори - Ефим 
Петрунин,Любов Аксено-
ва, Роман Круцин и др.

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

на” - сериал
02:00 „Приятели“ - сериал
04:00 „Двама мъже и полови-

на” - сериал
05:00 „Шегаджии” - сериал

ПОНЕДЕлНик, 30 юли 
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.1
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Стъпка по стъпка” - се-

риал 
09:00 „Българи на три морета” 

- комедийно риалити
10:00 „Мордекай” - екшън, 

комедия (САЩ, 2015), 
режисьор - Дейвид Коп, 
актьори - Оливия Мън, 
Майкъл Бирни, Оливър 
Плат, Джеф Голдблум, 
Пол Бетани, Гуинет Пол-
троу, Обри Плаза, Юън 
Макгрегър, Джони Деп, 
Джейми Бърнадети др.

12:00 „Моите мили съседи“ - 
сериал

14:00 „На по - добро място“ - 
сериал

15:00 „По средата“ - сериал

16:00 „Двама мъже и полови-
на“ - сериал

17:00 „Комиците и приятели“ - 
комедийно шоу

17:30 „Домашен арест“ - сери-
ал, с.1

18:00 „Моите мили съседи“ - 
сериал

19:30 „Моето семейство“ - се-
риал, с.8

20:00 „По средата“ - сериал, с.7
21:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.1
22:00 „ На по - добро място ” - 

сериал, с.1
23:00 „Мутра по заместване” - 

сериал, с.3
00:00 „Мордекай” - екшън, 

комедия (САЩ, 2015), 
режисьор - Дейвид Коп, 
актьори - Оливия Мън, 
Майкъл Бирни, Оливър 
Плат, Джеф Голдблум, 
Пол Бетани, Гуинет Пол-
троу, Обри Плаза, Юън 
Макгрегър, Джони Деп, 
Джейми Бърнадети др.

02:00 „Шегаджии“ - сериал 
03:00 „Кое е това момиче“ - се-

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

ВТОрНик, 31 юли
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.1
07:00 „Моето семейство“ - се-

риал
08:00 „Стъпка по стъпка” - се-

риал
09:00 „Комиците и приятели“ - 

комедийно шоу

09:30 „Домашен арест“ 
10:00 „Маймунски ра-

боти” - комедия, 
приключенски,семеен 
(САЩ, Япония, 1994), ре-
жисьор - Франко Амури, 
актьори - Финстър, Тора 
Бърч, Харви Кайтел, Ми-
ми Роджърс, Кристофър 
МакДоналд и др.

12:00 „Моите мили съседи“ 
14:00 „На по - добро място“ 
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ - ве-

черно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ - 

сериал
19:30 „Моето семейство“ - се-

риал, с.8
20:00 „По средата“ - сериал, с.8
21:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.1
22:00 „ На по - добро място ” 
23:00 „Мутра по заместване” - 

сериал, с.4
00:00 „Маймунски ра-

боти” - комедия, 
приключенски,семеен 
(САЩ, Япония, 1994), ре-
жисьор - Франко Амури, 
актьори - Финстър, Тора 
Бърч, Харви Кайтел, Ми-
ми Роджърс, Кристофър 
МакДоналд и др.

02:00 „Шегаджии“ - сериал 
03:00 „Стъпка по стъпка“ - се-

риал
04:00 „Любимци” - сериал
05:00 „Шегаджии“ - сериал

срЯДа, 1 аВгусТ
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.1
07:00 „Учителката по френски“ 

- сериал
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Шоуто на Слави“ 
10:00 „Eд“ - комедия, семеен, 

спортен (САЩ, 1996), 
режисьор - Бил Кутурие, 
актьори - Мат Ле Бланк, 
Пол Хюит, Джин Рос, 
Джак Уордън, Бил Кобс, 
Джим Кавийзъл и др. 

12:00 „Моите мили съседи“ - 
сериал

14:00 „Страхотни новини“
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“
17:30 „Домашен арест“, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ 
19:30 „Учителката по френски“
20:00 „По средата“ - сериал, с.8
20:30 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.1
22:00 „ Страхотни новини ”
23:00 „Двама бащи, двама си-

нове” - сериал, с.3
00:00 „Eд“ - комедия, семеен, 

спортен (САЩ, 1996), 
режисьор - Бил Кутурие, 
актьори - Мат Ле Бланк, 
Пол Хюит, Джин Рос, 
Джак Уордън, Бил Кобс, 
Джим Кавийзъл и др. 

02:00 „Шегаджии“ - сериал 
03:00 „Стъпка по стъпка“ 
04:00 „ Двама бащи, двама 

синове” - сериал
05:00 „Шегаджии“ - сериал

чЕТВърТък, 2 аВгусТ
06:00 „Шегаджии” - сериал, с.1
07:00 „Учителката по френски“ 

- сериал
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Комиците и приятели” 
09:30 „Домашен арест“
10:00 „Лъжовна съпруга“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, 1992), режисьор - 
Франк Оз, актьори - Стив 
Мартин, Голди Хоун, 
Дана Дилейни, Джули 
Харис, Питър МакНикъл

12:00 „Моите мили съседи“ 
14:00 „Страхотни новини“ - се-

риал
15:00 „По средата“ - сериал
15:30 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави” - ве-

черно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“ - 

сериал
19:30 „Учителката по френски“ 

- сериал
20:00 „Двама мъже и полови-

на“ - сериал, с.1
22:00 „ Страхотни новини ” - се-

риал, с.2
23:00 „Двама бащи, двама си-

нове” - сериал, с.3
00:00 „Лъжовна съпруга“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, 1992), режисьор - 
Франк Оз, актьори - Стив 
Мартин, Голди Хоун, 
Дана Дилейни, Джули 
Харис, Питър МакНикъл 
и др. 

02:00 „Шегаджии“ - сериал 
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ПЕТък, 27 юли
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Сезони на любовта ” – 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.55 „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
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) – 

сериен филм, 8 сезон
22.00  Новините на NOVA
22.30 „Транспортер” - сериен 

филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм 
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

съБОТа, 28 юли  
07.00 „Бреговете на Чесапийк” 
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  „Браво, момчето ми!” – с 

уч. на Адам Сандлър, 
Анди Самбърг, Лейтън 
Мийстър, Ванила Айс, То-
ни Орландо, Уил Форте, 
Сюзън Сарандън, Майло 
Вентимиля, Джеймс Каан

15.10 „Мъже в черно 2“ –  с уч. 
на Томи Лий Джоунс, Уил 
Смит, Лара Флин Бойл, 
Рип Торн и др.

17.00 „Съдби на кръстопът”
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA 
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Легендата за Зоро” – с 

уч. на Антонио Бандерас, 
Катрин Зита-Джоунс, Ру-
фъс Сюъл, Ник Чинлънд, 
Хулио Оскар Мечосо, 
Шулър Хенсли, Майкъл 
Емерсън, Ейдриън Алон-
со и др.

22.40 „Отблизо” – с уч. на 
Натали Портман, Джъд 
Лоу, Клайв Оуен, Джулия 
Робъртс и др.

00.50 „Браво, момчето ми!” – с 
уч. на Адам Сандлър, 
Анди Самбърг, Лейтън 
Мийстър, Ванила Айс, То-
ни Орландо, Уил Форте, 
Сюзън Сарандън, Майло 
Вентимиля, Джеймс Каан

04.20 „Отблизо” – с уч. на  
Натали Портман, Джъд 
Лоу, Клайв Оуен, Джулия 
Робъртс и др. /п/  

НЕДЕлЯ, 29 юли
06.30 „Иконостас”
07.00 „Бреговете на Чесапийк” 

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

ване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Сродна душа” – с уч. 

на Лариса Олейник, 
Брант Дохърти, Бевърли 
Д‘Анджело, Елиът Голд

14.15 „Рожденият ден на до-
брата вещица” – с уч. на 
Катрин Бел, Крис Потър, 
Хана Ендикот-Дъглас, 
Сара Пауър, Матю Найт, 
Питър Макнийл, Катерин 
Дишър и др. 

16.00 „Като две капки вода“
19.00 Новините на NOVA 
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Трите хикса” – с уч. на 

Вин Дизел, Азия Арджен-
то, Мартон Чокаш, Самю-
ел Джаксън, Дани Трехо, 
Томас Иън Грифит и др.

22.30 „Спайдърмен” – с уч. на 
Тоби Магуайър, Уилям 
Дефо, Кирстен Дънст, 
Джеймс Франко, Клиф 
Робъртсън, Розмари 
Харис и др.

01.00 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
01.30 „Сродна душа”  – с уч. 

на Лариса Олейник, 
Брант Дохърти, Бевърли 
Д‘Анджело, Елиът Голд

03.30 „Рожденият ден на до-
брата вещица” – с уч. на 
Катрин Бел, Крис Потър, 
Хана Ендикот-Дъглас, 
Сара Пауър, Матю Найт, 
Питър Макнийл, Катерин 
Дишър и др. /п/ 

06.20 „Транспортер”

ПОНЕДЕлНик, 30 юли 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Сезони на любовта” – 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ 

– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Хавай 5–0” (премиера) – 
сериен филм, 8 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Транспортер” – сериен 

филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм
00.30 „Пожарникарите от 

Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

01.30 „Докоснати от слънцето“ 
– сериен филм 

02.30 „Ритъмът на мечтите” – 
сериен филм 

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

05.00 „Пожарникарите от 
Чикаго” – сериен филм, 3 
сезон

06.00 „Транспортер” – сериен 
филм /п/ 

ВТОрНик, 31 юли
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Сезони на любовта” – 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ 

– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Хавай 5–0” (премиера) – 
сериен филм, 8 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Транспортер” – сериен 

филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм
00.30 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм 
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.00 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон
06.00 „Транспортер” – сериен 

филм /п/

срЯДа, 1 аВгусТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Сезони на любовта” – 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ 

– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Хавай 5–0” (премиера) – 
сериен филм, 8 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Транспортер” – сериен 

филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм
00.30 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм 
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.00 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон
06.00 „Транспортер” – сериен 

филм /п/

чЕТВърТък, 2 аВгусТ 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Сезони на любовта” – 

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

риен филм
13.30 „Остани с мен” (премие-

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

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

– сериен филм 
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 – 

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA – цен-

трална емисия
20.00 „Черешката на тортата“ 

– предаване на NOVA, 
избрано

21.00 „Хавай 5–0” (премиера) – 
сериен филм, 8 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Транспортер” – сериен 

филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм
00.30 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.00 „Тайнствени афери” – се-

риен филм, 5 сезон
06.00 „Транспортер” – сериен 

филм /п/

ПЕТък, 27 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”- из-

брано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00 – Повторения

съБОТа, 28 юли
07:00 „Холивуд” – с Ивелина 

Кунчева/п/ 
07:30 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
08:00  „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30  Телемаркет 
10:45 „Истории от реалността”
11:00 „Бузлуджа 2018” – събор 

на левицата, на живо от 
връх Бузлуджа

12:30 ТОП ШОП
12:45 „Без монтаж”
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Топ шоп
14:30 „Без монтаж” от седми-

цата
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
16:00 „Интервю”
16:30 „Патарински Live”/п/
17:00 “Офанзива” 
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” 
20:00 „Патарински Live”- из-

брано
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
00:30 Спорт в обектива”- /п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00 09:00 – Повторения

НЕДЕлЯ, 29 юли
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Коктейл” 
07:30 “Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
12:45 Телемаркет
13:00 “Всеки следобед”
14:00 НОВИНИ
14:15 Топ Шоп
14:45 „Без монтаж” от седми-

цата
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
16:00 „Интервю” с Наделина 

Анева /п/
16:30 „Патарински Live”- из-

брано
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 Спорт в обектива”-/п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00 09:00 – Повторения

ПОНЕДЕлНик, 30 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева /п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”- из-

брано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- из-

брано

00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00 – Повторения

ВТОрНик, 31 юли
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Беновска пита” с Любо 

Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хорос-

коп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хорос-

коп
12:30 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live ” /п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”- из-

брано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”

22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- из-

брано
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00 – Повторения

срЯДа, 1 аВгусТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”- из-

брано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”- из-

брано
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00 – Повторения

чЕТВърТък, 2 аВгусТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутре-

шен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Алек-

сандър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
19:00 „Патарински Live”- из-

брано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/ 
01:30 -07:00 – Повторения

ПЕТък, 27 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
12.55  Прогноза за време-

то
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини

20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

съБОТа, 28 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
11.00  Новини
11.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2” 
12.00  Новини
12.20  Спорт
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.40  Спорт 
14.00  Новини 
14.15 „В обектива”
14.30  новини 
14.45  прогноза за време-

то и спорт
15.00  Новини
15.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
16.00  Новини
16.40  „Европространство” 

с Д. Наумова
17.00  Новини
17.25  Прогноза за време-

то
17.30  новини
17.35  „В обектива” 
18.00  Новини

18.15  „В обектива” 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  „Ексклузивно” - пуб-

лицистика
20.00  Новини
20.20  Спорт
20.25  „В обектива” 
20.30  новини
20.40  Кариера
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.10  Спорт
22.30  новини
22.40  Евромакс
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00  Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

НЕДЕлЯ, 29 юли 
05.00  Новини, спорт и 

времето
07.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
10.00  Новини
10.10  Бизнес дейли /п/
10.30  новини
10.35  „Кариера”
11.00  Новини
11.05 „Плюс - минус” /п/ 
11.30 Новини
11.35  „Плюс - минус” /п/ 
12.00  Новини
12.10  „В обектива”
12.30  новини
12.45  Телестар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.40  Бъдете здрави
14.00  Новини
14.15 „В обектива” 
14.30  новини
14.45  прогноза за време-

то и спорт 

16.00  Новини
16.05  „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
17.00  Новини
17.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2”
18.00  Новини
18.15  Времето 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.10  „Европространство” 

с Д. Наумова
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция 
21.00  Вечерни Новини
21:10  Реакция - публ. пре-

даване
22.00  Новини
22.20  Спорт
22.30  новини
22.40  Авторевю
23.00  Вечерен новинар-

ски блок
24.00  05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПОНЕДЕлНик, 30 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение 
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15  Темите 1
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен информаци-
онен блок

ВТОрНик, 31 юли
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Спорт
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.35  Спорт

15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2 
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини 
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/ 
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок 

срЯДа, 1 аВгусТ
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  новини
09.05  Свободна зона с 

Коритаров
12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.35  Прогноза за време-

то
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар 

14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп 
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00  

Нощен новинарски 
информационен 
блок

чЕТВърТък, 2 аВгусТ
05.00  Новини, спорт и 

времето
06.30  „ Европа сутрин” - 

сутрешен блок
09.00  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00  Новини
10.10  „Свободна зона с 

Георги Коритаров 2”
11.00  Новини
11.10 „Свободна зона с 

Георги Коритаров 3” 

12.00  Новини
12.15  Топ шоп 
12.30  новини
12.45  Телепазар 
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25  Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45  Телестар
14.00  Новини
14.15 Телепазар
14.30  новини 
14.45  Топ шоп
15.00  Новини
15.15  Телепазар
15.30  новини
15.45  Телепазар
16.00  Новини
16.10  Бизнес дейли
17.00  Новини
17.15  Бизнес дейли - про-

дължение
17.30  новини
17.35  „Плюс - минус” 1 
18.00  Новини
18.10  „Плюс - минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини 
19.15  Темите 1
19.20  Спорт
19.30  новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10  Бизнес дейли /п/ 
20.30  новини
20.40  „Плюс - минус” /п/ 
21.00  Вечерни Новини
21.45  прогноза за време-

то и спорт
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок
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ПЕТък, 27 юли
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное вре-

мя
14:55 Гении и злодеи
15:25 Склифосовский. 

Реанимация
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное вре-

мя
18:00 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести
21:00 Аншлаг и Компания
23:35 Веселый вечер
01:20 Елки-палки!.. Х/ф
02:45 Муж счастливой 

женщины. Х/ф
04:10 Андрей Малахов. 

Прямой эфир
05:05 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

съБОТа, 28 юли
06:00 Счастье есть. Х/ф
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему 

свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-

мя
11:40 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

12:05 Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!

14:05 “Золотой теленок”. 
С таким счастьем – 
и на экране

14:50 Семья маньяка Бе-
ляева. Х/ф

18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в 20:00
20:30 Родное сердце. Х/ф
23:45 “Россия в моем 

сердце”. Празд-

ничный концерт
01:40 Пираты XX века. Х/ф
03:05 Лесное озеро. Х/ф
04:45 “Золотой теленок”. 

С таким счастьем – 
и на экране

05:30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым

НЕДЕлЯ, 29 юли
06:00 Родное сердце. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
12:40 Я больше не боюсь
20:00 Вести в 20:00
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Ирина
01:15 Мамина любовь
02:50 Ночной гость. Х/ф
04:20 Жил-был настрой-

щик... Х/ф

ПЕТък, 27 юли
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  Телеканал «Доброе утро»
09:55  «Жить здорово!» (16+)
11:00  «Модный приговор»
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:15  Премьера. «Видели видео?»
19:00  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:25  Праздничный концерт «Звёз-

ды „Русского радио“»
23:30  Гоша Куценко, Николай Чин-

дяйкин, Евгений Сидихин, 
Иван Охлобыстин, Андрей 
Панин, Олеся Судзиловская 
в фильме «Мама, не горюй» 
(16+)

01:05  Владимир Ильин, Наталья 

Гундарева, Алла Клюка, 
Борис Щербаков в фильме 
«Хочу в тюрьму» (16+)

02:45  Олег Янковский, Людмила 
Гурченко, Олег Табаков, 
Людмила Иванова в фильме 
«Полёты во сне и наяву» (12+)

04:15  Елена Фадеева, Иннокентий 
Смоктуновский, Василий Ма-
каров в фильме «Високосный 
год» (12+)

съБОТа, 28 юли
06:00  Новости
06:10  «Гении и злодеи» (12+)
06:35  Фильм Станислава Говорухи-

на «Десять негритят» (12+)
08:50  «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:05  «Играй, гармонь любимая!»
09:40  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  «Марианна Вертинская. Лю-

бовь в душе моей» (16+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  К юбилею Владимира Басова. 

«Дуремар и красавицы» (12+)
13:20  Владимир Басов, Галина 

Польских, Ролан Быков в 
фильме «По семейным обсто-

ятельствам»
15:40  «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (12+)
16:40  «Видели видео?»
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:15  Анатолий Кузнецов, Павел 

Луспекаев, Спартак Мишулин 
в фильме «Белое солнце пус-
тыни» (12+)

19:50  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:50  «КВН». Премьер-лига (16+)
00:20  Сергей Пускепалис, Анатолий 

Белый, Светлана Ходченкова, 
Алексей Бардуков, Катерина 
Шпица в фильме «Метро» 
(16+)

02:30  Ежи Штур, Галина Петрова, 
Николай Караченцов в фи-
льме «Дежа вю» (16+)

05:15  Михаил Ножкин, Александр 
Фатюшин в фильме «Одиноч-
ное плавание»

НЕДЕлЯ, 29 юли
06:00  Новости
06:10  «Одиночное плавание»
07:00  День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал

10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал
11:00  Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ
12:15  «Цари океанов» (12+)
13:20  «Чёрные бушлаты». Многосе-

рийный фильм (16+)
17:00  Михаил Ножкин, Александр 

Фатюшин в фильме «Одиноч-
ное плавание»

18:40  «Клуб Весёлых и Находчи-
вых» (16+)

21:00  Воскресное «Время»
22:00  «Клуб Весёлых и Находчи-

вых». Продолжение (16+)
23:10  «Наши в городе». Концерт 

(16+)
00:40  Сергей Светлаков, Вера 

Брежнева, Михаил Ефремов в 
фильме «Джунгли» (12+)

02:10  Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семён Стругачёв в 
фильме «Особенности наци-
ональной рыбалки» (16+)

03:45  Леонид Бичевин, Анатолий 
Белый в фильме Александра 
Митты «Шагал-Малевич» 
(16+)

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

Продължава на стр. 25

ПЕТък, 27 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин 

край повторение 
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 
17.45 „Всички на мегдана“ - по-

здравителен концерт   
18.30 Документален филм
19.00 Класически концерт 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не 

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето. повторение

22.30 Дневниците на уфолога 
повторение

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 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - 

поздравителен концерт 
повторение

съБОТа, 28 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева   

14.15 Актуален репортаж 
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина 

17.00 “Изгнаници клети …” 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
18.00 “Паралакс” - публици-

стично предаване 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова 
22.30 Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия повторение 

23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков  

повторение
01.30 Новини. Прогноза за 

времето повторение + 
Другата история 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 
Кръпката повторение

04.00 “Изгнаници клети“ 
04.30 Класическа музика 
05.30 “От българско, по - бъл-

гарско” с Галя Асенова 
повторение

НЕДЕлЯ, 29 юли
08.00 Ранни вести   
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков  
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия 
12.45 „Кръшно хоро“ - поздра-

вителен концерт  
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски  

16.00 „Първото благо“ 
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” 
17.45 Джон Лоутън представя - 

док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

20.00 “Алтернативи”   
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” 

22.30 „Час по България“ повто-
рение 

23.30 “Фронтално”  повторе-
ние

01.30 Новини.Прогноза за вре-
метоповторение

02.00 “Паралакс“ - повторение

03.30 Прокудени от бащин 
край - повторение

04.30 „Кръшно хоро“ - поздра-
вителен концерт повто-
рение

05.30 “Ако зажалиш...” - стари 
градски песни с Бони 
Милчева  повторение

ПОНЕДЕлНик, 30 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Алтернативи - повторе-

ние 
14.15 Паралакс - /повторение /
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - /повторение /
16.00 Първото благо /повторе-

ние/
17.00 Документален филм 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Фолклорен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Край Босфора“ с водещ 

Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 Класически концерт 
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски /повто-
рение /

00.30 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00 “Дискусионно студио” / 
повторение /

02.00 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение/

03.00 Телевизионен форум - 
повторение

05.00 Облаче ле, бяло - повто-
рение 

06.00 Класически изпълнения
06.15 Фолклорен концерт 

ВТОрНик, 31 юли
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“ 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/ 

повторение
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ /повто-

рение/
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние /
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Фолклорен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Нови хоризонти“ - П. 

Петров / Й. Апостолов 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“ 

- повторение
01.00 Новини. Прогноза за 

времето. / повторение /
01.30 “Дискусионно студио” / 

повторение /

02.30 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение/

03.30 „Фронтално“ повторе-
ние 

05.30 “Разбулване“ 
06.30 Фолклорен концерт 

срЯДа, 1 аВгусТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести - /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - бъл-

гарско - /повторение/ 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Фолклорен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не 

21.00 „Паралакс“ 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети 
23.00 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за 

времето/повторение/
01.00 “Дискусионно студио” /

повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ - пов-

торение 
04.00 Алтернативи - /повторе-

ние/
05.30 “Час по България” - с 

водещ Пламен Павлов 
06.30 Фолклорен концерт 

чЕТВърТък, 2 аВгусТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио 
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло - /повто-

рение/
16.30 Паралакс - повторение
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Фолклорен концерт 
18.30 „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” 
публицистично предава-
не 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката

01.00 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.30 “Дискусионно студио”
03.30 “Първото благо“ - /пов-

торение/ 
04.30 „Дневниците на уфоло-

га“ - /повторение/
05.30 “Край Босфора“ повто-

рение

ПЕТък, 27 юли
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Босове под прикритие - 

7 еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 95 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 128 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
22:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
22:30 Ключът към успеха 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Страници от живота - 95 

еп. - Сериал 
04:00 Изумрудената огърлица 

- 128 еп. - Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 

съБОТа, 28 юли
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Бареков и Байрактаров 

без цензура 
10:30 Ключът към успеха 
11:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
12:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
15:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
16:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
17:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
18:00 Новини 
18:30 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
19:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
20:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
21:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

22:00 Веществени доказател-
ства - 13 еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
04:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
05:00 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

06:30 Модна фиеста 

НЕДЕлЯ, 29 юли
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
10:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков 
13:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
14:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
15:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
16:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
17:00 Куче в джобче - 11 еп.- 

Анимация 
17:15 Куче в джобче - 12 еп.- 

Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Новини 
18:30 Бареков и Байрактаров 

без цензура - с Николай 
Бареков, Димитър Бай-
рактаров 

20:00 Времена и нрави - с 
проф. Юлиан Вучков 

23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Веществени доказател-

ства - 13 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев

ПОНЕДЕлНик, 30 юли
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
12:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 95 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 126 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Сентинел - 16 еп. - Сери-

ал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
03:45 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
04:30 Страници от живота - 95 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 126 еп. - Сериал 

ВТОрНик, 31 юли
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 96 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 127 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
18:55 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

19:10 Босове под прикритие - 
8 еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Сентинел - 17 еп. - Сери-
ал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
03:45 Босове под прикритие - 

8 еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 96 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 127 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

срЯДа, 1 аВгусТ
09:45 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

10:00 Refresh за здраве - със 
Силвия Чалъкова 

11:00 Психологически портрет 
- с Рени Анастасова 

12:00 Не се страхувай! - с Ва-
сил Василев 

13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 97 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 128 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
20:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

21:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

22:00 Сентинел - 18 еп. - Сери-
ал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 97 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 
- 128 еп. - Сериал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

чЕТВърТък, 2 аВгусТ
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Ключът към успеха 
11:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 98 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 129 еп. - Сериал 
14:45 Новини 
15:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
19:00 Refresh за здраве - със 

Силвия Чалъкова 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Сентинел - 19 еп. 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец 
02:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Refresh за здраве 
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Çà âàøåòîÇà âàøåòî ЕНТАН  - ГРИЖА 
ЗА ЗРеНИеТО ПРИ ДИАБеТ

За консултация с лекар специалист 
можете да се обърнете към клиника 

БОрОла. софия, 1202, ул. „цар симеон”№52, 
тел. 02/ 983 62 03, e-mail: office@borola.com. 

За по-богата информация посетете 
www.entan.bg. може да поръчате 

онлайн на www.momo.bg

Çà кîнтàкти: Âитà Õåðá, 
тåл. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

д-р а. генова, специалист гастро-
ентеролог и вътрешни болести, 

мБал „люлин“, софия

Черният дроб е важен орган, участ-
ващ в храносмилането и очистването 
на организма от вредни токсични веще-
ства. Той играе ролята на филтър в ор-
ганизма, обработвайки и разграждай-
ки хранителните вещества, които при-
емаме. Именно затова профилактиката 
и предпазването му са важни фактори 
за здравето на човека. Злоупотребата с 
алкохол, тютюнопушене и приемът на 
медикаменти предизвикват сериозни 
увреждания на черния дроб. 

„ХЕПаТОФЕлиН“ е  натурален про-
дукт, поддържащ функциите на черния 
дроб, който съдържа оптимална доза 
екстракт от бял трън (силимарин), ар-
тишок, глухарче, соево и ленено масло.

Активните съставки в „ХЕПаТО-

ката се отразяват върху цялостния 
метаболизъм на организма, както 
и върху нормалното функционира-
не на храносмилателната система.

Прилагам „ХЕПаТОФЕлиН“ при 
лечение на пациенти с чернодроб-
на стеатоза и  чернодробна циро-
за „Чайлд-А” като монотерапия. При 
всички болни бе установена добра 
поносимост и не бяха наблюдава-
ни странични ефекти. Контролни-
те изследвания, направени 2 месе-
ца след лечението, показват норма-
лизиране на трансаминазните нива 
при 80% от пациентите със стеато-
за и при 65% от пациентите с чер-
нодробна цироза.

Ето защо „ХЕПаТОФЕлиН“ може 
да бъде препоръчан като ефективен 
и добре поносим продукт при лече-
нието на чернодробни увреждания.

„ХЕПаТОФЕлиН“ благоприят-
но повлиява възстановителните 
процеси на черния дроб, спомага 
за пречистването на организма от 
токсини и вредни вещества, уско-
рява регенеративните функции на 
чернодробните клетки, оказва по-
зитивно влияние върху цялостно-
то функциониране на храносмила-
телната система, засилва жлъчната 
секреция и стимулира обмяната на 
веществата.

Влагането на течни растителни 
екстракти в капсулите „ХЕПаТО-
ФЕлиН“ гарантира отлична поно-
симост, по-бърза разтворимост и ус-
воимост от организма.

ÑÈËНÀ ÃÐÈÆÀ 
ÇÀ ×ÅÐНÈß ÄÐÎÁ

ФЕлиН“ ук-
репват чер-
н о д р о б н а т а 
функция и хе-
п а т о ц и т и т е , 
спомагат за 
р е д у ц и р а н е 
на нежелани-
те ефекти при 
употребата на 
медикаменти, 
злоупотреба-
та с алкохол 
и цигари, как-
то и ускоря-
ват бързото 
нормализира-
не на черно-
дробните ен-
зимни нива. 
Въздействи-
ето на актив-
ните съставки 
върху черния 
дроб и жлъч-

Това е една много интересна 
терапия - да се сложи ски-
лидка чесън под възглавни-

Чесън 
под възглавницата?
цата. Иползва се от древни време-
на за по-дълбок и спокоен сън. Та-
зи техника ще бъде полезна за хо-
ра, които имат трудности със зас-
пиването или страдат от безсъние.

 Серните съединения имат успо-
кояващ ефект и  помагат за подо-
бряване качеството на съня.

На пръв поглед може да ви се 
стори, че ще е трудно да свикнете 
с миризмата на чесън в леглото си, 
но в крайна сметка така ще имате 
най-добрия лек за безсъние.

Диабетът е една 
от водещите причи-
ни за слепота и нама-
лено зрение. Два са 
основните симптома 
на нарушаване на оч-
ното кръвоснабдява-
не – микросъдова ок-
лузия и микросъдово 
изтичане. Като резул-
тат се проявяват из-
мененията в ретина-
та, характерни за ди-
абетната ретинопа-
тия – малки кръвоиз-
ливи, твърди ексуда-
ти, микроаневризми 
и оток.

Отокът в макулата 
е основната причи-
на за промяна и на-
маление на зрението. 
В последните години 
все по-голямо вни-
мание се обръща на 
повлияване на кръ-
вообращението с цел 
намаляване на отока. 
Този тип лечение към 
момента се прилага 
само с инжекция в 
очната ябълка и но-
си известни риско-
ве. Това го прави не-
оправдано, когато се 
касае за профилакти-
ка. Затова внимание-
то се насочва към ме-
дикаменти за перо-
рално приложение. 
При пациенти с диа-
бет това има двойно 
предимство – освен 
че са неинвазивни, те 
подобряват съдовата 
циркулация в целия 
организъм.

У нас беше осъ-
ществено специално 
клинично проучва-
не за ефективността 
на продукта Ентан, 
което си постави за 
цел да наблюдава 
микроструктурните 
промени в лимбал-
ното кръвообраще-
ние и съдовия пер-
меабилитет при па-
циенти със захарен 
диабет преди, по 
време и след лече-
ние с Ентан.

Всеки пациент е 
приемал Ентан 2 пъ-

ти по 1 капсула днев-
но в продължение на 
четири седмици. На 
всеки е извършено 
изследване на зри-
телната острота, би-
омикроскопия и из-
следване с лазе-
рен конфокален ми-
кроскоп на живо на 
предна очна повърх-
ност на първа визита, 
на втора и четвърта 
седмицa.

Проучването дава 
солидни доказател-
ства за подобряване 
на очното кръвооб-
ращение при пациен-
ти с диабет, прилага-
щи Ентан в дозиров-
ка 2 пъти по 1 кап-
сула дневно. Поради 
характе-
р и с -

тиките на 
продукта и високия 
профил на безопас-
ност Ентан е подхо-
дящ като профилак-
тична, адитивна и 
терапевтична мярка 
при пациенти с раз-

лични стадии на ди-
абетна ретинопатия.

EНТАН
За здрави съ-
дове и добро 
кръвообраще-

ние
Всяка капсула съ-

държа 80 mg проан-
тоцианидин и 40 mg 
стандартизиран екс-
тракт на Гинко било-
ба. Процесът на стан-
дартизация гаранти-
ра чистотата и ефек-
тивността на всяка 
капсула.

Вече в иновативни 
растителни капсули 
VGcaps - 100% чист 
природен продукт.

Х и п о а л е р -

гични, 
без глу-

тен, примеси и кон-
серванти!

Без съставки от жи-
вотински произход!

Подходящи и за ве-
гетарианци!
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ДÆÈÍДÆÈÐÀ ÀËÁÀ  - задълæителен 
при гриæата за леæаùо болни

GinGira® е търговска марка на фирма БОрОла. 
За консултация със специалист се обърнете към 

клиника БОрОла, тел.: +359 2 983 6203, софия 
1202, ул. „цар симеон“ 52, e-mail: office@borola.com. 
За по-богата информация посетете www.gingira.bg. 

можете да поръчате онлайн на www.momo.bg.

По-рано или по-късно на 
почти всички нас ни се нала-
га да се грижим за болни, ко-
ито остават по-дълго на лег-
ло. Както e известно, различни 
заболявания сковават не само 
хората в напреднала възраст, 
но и младите. Всеки човек мо-
же да се окаже лежащо болен 
и в такава ситуация няма как 
да мине без странична помощ.

Често близките на болния 
се оказват неподготвени за 
този обрат на събитията. Ес-
тествено, преди всичко тряб-
ва да се снабдим с търпение 
и стоицизъм. Но това не сти-
га – трябват и знания как да 
осигурим пълноценна грижа 
за болния.

Често въпреки спазването 
на всички съвети – внимание-
то ни болният да не лежи дъл-
го време в едно и също поло-
жение, леглото и бельото ви-
наги да са чисти, третиране-
то с камфоров спирт на про-
блемните места на кожата, ко-
ито са предразположени към 
образуване на декубитус, не 
могат да се избегнат раните 
от залежаване.

Тези рани са умъртвени 
места от тъканите по тялото в 
резултат на нарушеното кръ-
вообращение в тях. По степен 
на тежест раните от залежа-
ване се делят на няколко ста-
дия. При първи стадии кожата 
леко се зачервява, което пре-
минава при навременно взети 
мерки. Трябва да се внимава 
за появата на първия признак 
– потъмняване на кожата. По-
добни потъмнявания често се 
образуват пo бедрата, гърба, 
в областта на опашката, ряд-
ко на стъпалата. Точно това е 
моментът, в който трябва да 
се реагира, за да не се стигне 
до образуване на оток, меху-
ри и рани.

Хора, които са се грижи-
ли за лежащо болни, споде-
лят, че с голям успех са полз-
вали спрея ДжинДжира ал-
ба като най-добрия избор в 
такива случаи.

Няколко пъти на ден за-
страшените места трябва да 
се напръскват с ДжинДжира 
алба спрей. След напръсква-
не с ДжинДжира алба под за-
сегнатите участъци трябва да 

се подло-
жи мека 
материя 
и често да 
се сменя 
п о л о ж е -
нието на 
болния в 
леглото.

Всеки-
дневното 
третира-
не на про-
б л е м н и -
те места 
с природ-
ния дер-
м о к о з -
м е т и ч е н 
п р о д у к т 
Д ж и н -
Д ж и р а 
алба пре-
дотвратя-
ва зачер-
вяването 
на кожата 
или нару-
шаването на целостта й, което 
не само е болезнено, но може 
още повече да ограничи дви-
жението на болния.

Джин-
Д ж и р а 
алба то-
н и з и р а , 
овлажня-
ва, омеко-
тява и под-
държа ко-
жата в до-
бро със-
тояние и я 
предпазва 
от кожни 
р а з д р а з -
нения. Ак-
т и в н а т а 
му състав-
ка - цинков 
оксид, съз-
дава защи-
тен филм, 
к о й т о 
п р е д п а з -
ва кожата 
от инфек-
ции, раз-
дразнения 
и ултрави-

олетови лъчи. Хидратантите 
и емолиентите в състава му 
от своя страна имитират ес-
тествената водно-липидна 

мантия, като омекотяват и 
овлажняват кожата и подо-
бряват нейната еластичност. 
Те взаимно се допълват и за-
силват ефекта на това специ-
ално дерматологично мляко. 
ДжинДжира алба се прилага 
във формата на спрей, което 
позволява засегнатият учас-
тък от кожата да се третира, 
без да се пипа с пръсти, не ца-
па и не изсушава кожата, има 
бързо действие и е безопасен 
и при продължителна употре-
ба. Не съдържа консерванти, 
оцветители, ароматизатори.

Ефективността на Джин-
Джира Алба е клинично до-
казана, затова той е най-пре-
поръчваният от специалисти-
те дермокозметичен продукт 
за предпазване на болните от 
рани при залежаване.

ДжинДжира 
Алба Спрей
успокоява

и защитава кожата
ДжинДжира алба спрей 

тонизира, овлажнява, оме-

котява и поддържа в добро 
състояние както деликатната 
и нежна детска кожа, така и 
кожата при възрастни. Защи-
тава кожата от вредното въз-
действие на неблагоприятни 
външни фактори, излагане на 
слънце, след козметични про-
цедури и др.

ДжинДжира алба спрей 
се прилага при деца и въз-
растни до няколко пъти днев-
но. Напръсква се равномер-
но върху кожния участък. При 
нужда се втрива в кожата. Мо-
же да се използва продължи-
телно.

ДжинДжира алба спрей 
е произведен във високо-
технологична форма — коз-
метична емулсия във вид на 
спрей, по иновативна патен-
тована технология. Удобен е 
за приложение, не цапа и не 
изсушава кожата.

ДжинДжира алба спрей 
не съдържа консерванти, оц-
ветители и ароматизатори. 
Има бързо действие и може 
да се използва продължител-
но време.

Пълен преглед и 
диагностични изследвания на
простатната жлеза за 25 лв.

През юли може да се възползвате от 
50% отстъпка от стойността на пакет „Про-
филактика на простатната жлеза“ в Хил клиник. 
Пакетът е конструиран специално за нуждите на 
мъжете над 50-годишна възраст и гарантира ця-
лостна диагностика на простатата им. Включва 
IPSS индекс, ректален преглед, ехографско из-
следване, измерване големината на железата, из-
мерване на остатъчната урина, консултация със 
специалист въз основа на извършените тестове 
за подходящо лечение.

Скринингът е препоръчителен за всички мъ-
же над 50 г. и силно препоръчителен за пациен-
ти над 45 г. с фамилна обремененост, когато те-
хни роднини са диагностицирани с рак на прос-
татата. Статистиката сочи, че при тях рискът от 
развитие на злокачествен процес в жлезата е 
силно завишен.

Повечето простатни карциноми имат бавно 
развитие и първоначално не дават никакви симп-
томи. Затова ежегодната среща със специалист е 
животоспасяваща. Ракът на простатата дава ме-
тастази в лимфните възли и костите. Тогава обаче 
е прекалено късно за ефективно лечение. Ранна-
та диагностика на заболяването дава 100% шанс 
за пълно излекуване.

За ваше удобство запазете 
предварително час 

на тел. 02 439 3131, Хил клиник, 
бул. „ал. Пушкин“ 71, софия
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ÀËÒÎÐÈß и заболяванията 
на диõателната система

Острите белодробни за-
болявания водят до крат-
котрайна загуба на рабо-
тоспособността, а напред-
налите хронични увреж-
дания на дихателната сис-
тема са важна причина за 
трайно инвалидизиране. 
В около 10% от възраст-
ното население се устано-
вява изразена в различна 
степен дихателна недоста-
тъчност. При хроничната 
дихателна недостатъчност 
се наблюдава нарушение 
в алвеоларно-капилярна-
та дифузия. Затруднен е га-
зовият обмен и поради за-
душаване на малките диха-
телни пътища, предизви-
кано от бронхиална хипер-
секреция. Всичко това оз-
начава настъпване на хи-
поксемия (намалено пре-
минаване на кислород в 
организма и съответно по-
ниското му съдържание в 
тъканите), но без хипер-
капния (повишено съдър-
жание на въгледвуо кис), 
тъй като въглеродният 
двуокис преминава през 
алвеоларно-капилярната 
мембрана 25 пъти по-лес-
но от кислорода.

За да не се стига до хро-
нифициране на заболява-
нията, не трябва да се до-
пуска продължително въз-
действие на различни ви-
дове агенти, дразнещи 
бронхиалнта лигавица: тю-
тюнопушене, прах, дим и 
др. Важно е и това остри-
те инфекции да се лекуват 

навреме и правилно.
Фитотерапията има оп-

ределен дял в научно-обо-
снованата терапия на забо-
ляванията на дихателната 
система. Лечебни растения 
се прилагат в профилакти-
ката и в помощ на терапи-
ята както при възпаление 
на горните дихателни пъ-

тища, така и при остри и 
хронични бронхити.

Лечебната ружа (Althaea 
officinalis L) е едно от най-
проучваните растения по 
отношение на заболява-
нията на дихателната сис-
тема. Корените са богати 
на слузести вещества, кои-

то способстват за омекотя-
ване на бронхиалните сек-
рети и за по-лесното им 
отделяне от бронхиално-
то дърво. Екстрактите от 
лечебната ружа имат из-
разен противовъзпалите-
лен ефект. Препоръчва се 
прилагането им при упо-
рити кашлици, магареш-

ка кашли-
ца, трахе-
ити, брон-
хити. Ос-
вен това се 
установя-
ва благот-
ворно вли-
яние на ру-
жата по от-
н о ш е н и е 
на язвена 
болест на 
стомаха и 
ч е р в а т а , 
хипераци-
д и т е т н и 
гастрити, 
при остри 
и хронич-
ни колити, 
дори и при 
диарични 
страдания 
и дизенте-
рия.

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

многократно в денонощи-
ето при тежки синуити, при 
тонзилити и хрема.

Оказва се, че в комбина-
ция екстрактите от лечеб-
на ружа и планински очи-
болец имат потенцииран 
ефект, което е използва-
но в създаването на про-
дукта Altoria. Приемането 
на 1 капсула в денонощие 
в подкрепа на профилак-
тиката през студените и 
влажни месеци се отразя-
ва добре на функцията на 
дихателната система. При 
настъпило възпаление на 
горните дихателни пъти-
ща и бронхиалното дърво 
препоръчваните дози са 3 
по 1 капсула на ден. При 
упорита кашлица и тежки 
бронхити може да се при-
емат 3 пъти по 2 капсули 
на ден.

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

Altoria е натурален про-
дукт, взет от необикнове-
ното многообразие на при-
родата, и е без странични 
действия. Във всяка капсу-
ла се съдържа 300 мг екс-
тракт от лечебна ружа и 
150 мг екстракт от планин-
ски очиболец.

Този продукт е в помощ 
на профилактиката и лече-
нието на заболяванията на 
дихателната система. Тряб-
ва да мислим как да съхра-
ним здравето си. То е без-
ценно.

Êак да ïиете 
сода çа õлÿб 

с лимон
 Тази алкална напитка може да напра-

ви чудеса за здравето на черния ви дроб. 
Тя действа като катализатор, подпомагащ 
функциите му за по-ефективното пречист-
ване на организма. Не забравяйте, че чер-
ният дроб е лабораторията на тялото. Той 
детоксикира, пречиства кръвта и синте-
зира витамини и ензими. Ако се пие еже-
дневно на празен стомах, една чаша вода 
с една супена лъжица сода за хляб и ня-
колко капки лимонов сок ще ви осигури 
достатъчно количество витамин С и анти-
оксиданти. Това е чудесен начин да под-
държате черния дроб здрав и да съхрани-
те неговите функции.

Сода с лимон се пие най-често сутрин 
на празен стомах. Водата трябва да бъде 
топла, не гореща или студена. Само една 
супена лъжица сода за хляб, разтворена в 
чаша с вода, заедно със сока на половин 
лимон или по-малко е достатъчно. 

Това лекарство е идеално за детоксика-
ция, отслабване и грижа за черния дроб. 

Ако го приемате за бъбреците, пийте 
половин чаша след две от основните хра-
нения за деня.

Предупреждаваме, че поради съдържа-
нието на натрий не трябва да приемате со-
да за хляб с лимон, ако страдате от силен 
стрес или тревожност. 

Ограничете употребата и ако страда-
те от гастрит, защото може да доведе до 
дискомфорт. Не забравяйте, че това сред-
ство е полезно за общото ви състояние, 
но не трябва да се възприема като чудо 
или панацея.

1 áð. õ 49 лв. + Áåзплàтнà дîñтàвкà /Îáùî: 49 лв./
2 áð. õ 45 лв. + Áåзплàтнà дîñтàвкà /Îáùî: 90 лв./

3 áð. õ 39 лв. + Áåзплàтнà дîñтàвкà /Îáùî: 117 лв./

ÖÅÍÀ: 

СТАВИТЕ ВИ СА 
ИЗНОСЕНИ И ВЪЗПАЛЕНИ?
д-р стоянов разказва за последните новости

 в помощ на ставните заболявания: 
Ако костите ви са податливи към 

травми и ви болят или не може-
те да се движите свободно. Ако 
имате заболяване на опорно-дви-
гателния апарат. Ако сте пробва-
ли какво ли не, но желаното об-
лекчение не идва, ако страдате от 
ставни болки...

Уверено препоръчвам на своите  
пациенти продукта „артрофикс ре-

генератор“  - самото му име под-
сказва, че има регенериращи свой-
ства. „артрофикс регенератор“ 
е първият по рода си иновативен 
продукт на пазара с формула, коя-
то клетките абсорбират и разпозна-
ват като максимално естествена. Та-
ка тялото усвоява пълноценно вло-

жените субстанции и болката и ско-
ваността изчезват по естествен път.

Arthrofix Regenerator подобрява 
кръвообращението и доставя ценни 
хранителни вещества до всички ста-
ви и хрущяли.

С напредването на възрастта кон-
центрацията на глюкозамин в тя-
лото намалява естествено и затова 
не е чудно, че почти всички хора в 

по-зряла възраст 
страдат от един 
или друг вид став-
ни проблеми. 

A r t h r o f i x 
Regenerator дос-
тавя необходи-
мия за органи-
зма глюкозамин 
и по този начин 
спомага за:
 Предпазва от 

остеопороза
 Помага при 

артрит
 Служи като градивен материал 

на хрущялната тъкан
 Намалява болките в ставите и 

премахва дискомфорта
 Грижи се за общото здраве на 

ставите и ставните хрущяли
 При ставни травми и възпа-

ИЗНОСЕНИ И ВЪЗПАЛЕНИ?ИЗНОСЕНИ И ВЪЗПАЛЕНИ?
д-р стоянов разказва за последните новости

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

ления
 Препоръчва се на спорти-

сти и хора, водещи активен на-
чин на живот
 Подпомага по-бързото за-

растване на рани по тялото
Забелязал съм, че пациентите 

ми регистрират подобрение още 
от първия ден на прием на „ар-
трофикс регенератор“. Въпре-
ки това аз препоръчвам  да при-
емате продукта поне три месеца, 
за да се натрупат полезните със-
тавки дълбоко в ставния хрущял 
и костите и да получите дълго-
траен ефект. 

„артрофикс регенератор“ 
притежава сертификат за качест-
во, което е гаранция за полез-
ността на продукта и ефективно-
то му действие.
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Повече информация  
можете на получите  

на тел: 02/9530583  
и на www.revita.bg

 Облекчава симптомите при доброкачествена 
хиперплазия на простатната жлеза

 Намалява размера на простатата

 Предпазва от възпаления

 Поддържа нормалното функциониране на пикочния 
мехур и спомага за пълното му изпразване

Ефикасна грижа  
ЗА ПРОСТАТАТА!

Съдържа само стандартизирани екстракти!  Гаранция за 
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и 
Пигеум (африканска слива)!

ПРОСТКЕЪР

Канадски продукт 
с гарантиран произход.

ТЪРСЕТЕ  

В АПТЕКИТЕ! 

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този 
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на проста-
та – състояние, известно като доброкачествена простатна 
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъж-
кия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урина-
та и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта 
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата при-
тиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на 
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста 
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не 
забравяме и един много важен факт - увеличената простата 
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжко-
то самочувствие.

Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при 
леки до средно тежки форми на доброкачествена простат-
на хиперплазия, е Просткеър. 

Просткеър е натурална хранителна добавка със 
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палме-
то, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ле-
нено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие: 
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихи-
дротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на 
простатата да се размножават, което води до постепен-
ното разширяване на простатата. Просткеър действа 
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и 
предотвратява задържането на урина, намалява болките и 
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите, 
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в 
невероятно преживяване!

Мъже, с Просткеър  
ще се чувствате като на 20!

Лято е, а се чувстваме зле? 
Êàê ни âëиÿÿò 
òемïеðàòóðиòе? 

Лятото е в раз-
гара си. И макар 
температурите 
да не са много 
високи, рязката 
смяна от много 
топло на дъж-
довно и студе-
но пряко вли-
яе на начина, 
по който се 
чувстваме: от-
паднали, ня-
маме сила, а в 
същото време 
се усещаме из-
ключително раздразни-
телни и като че ли сме 
постоянно под напреже-
ние. Трудно заспиваме, а 
когато заспим, сънят ни е 
неспокоен и накъсан. Та-
зи изостреност на психи-
ческата чувствителност е 
свързана с биологични-
те фактори. Денят е дъ-
лъг и се увеличава слън-
чевата активност. Маг-
нитните и радиационни-
те въздействия повиша-
ват чувствителността на 
нервната система. Но за-
що всъщност това е опас-
но и какво се случва с ор-
ганизма при тези темпе-
ратури? 

Под въздействие на 
високите температури 
кръвоносните съдове 
се разширяват. Това ав-
томатично забавя кръво-
обращението и до мозъ-
ка не достига достатъчно 
кислород. Това ни кара 
да се чувстваме леко за-
маяни, да губим равнове-
сие и почва под краката, 
често да усещаме главо-
болие. Сърцето обаче ту-
такси търси да компен-
сира това и веднага за-
бързва своя ритъм, за да 
подобри кръвообраще-
нието и да набави нуж-
ния на мозъка кислород. 
Усещаме силно сърцеби-
ене, съпроводено с изпо-
тяване и илюзията, че не 
можем да дишаме. 

Ако по принцип стра-
даме от ниско кръвно на-
лягане, то жегата е най-
опасна за нас, защото 
разширяването на кръ-
воносните съдове до-
пълнително сваля кръв-
ното налягане. Така сти-
гането на кислород до 
мозъка още повече се 
затруднява. Обикнове-
но хората с ниско кръвно 
налягане се оплакват, че 
при големите жеги труд-
но стават дори от лег-
лото. Но жегата е опас-
на и за хората с високо 
кръвно налягане (особе-
но ако имат съдови про-
блеми) заради учесте-

ния пулс, 
който създава допълни-
телно налягане върху съ-
довете. Освен дехидра-
тацията, много опасно 
е, рязкото спадане на 
кръвно налягане . Това 
се случва, ако темпера-
турите се колебаят, както 
става напоследък. Еди-
ният ден е над 30°С, а на 
следващия е едва 15°С. 
Същото става и когато 
излезем от стая, в която 
е бил включен климатик, 
навън, при температур-
на амплитуда повече от 
10-15 градуса. За органи-
зма резките промени в 
температурите са шок, с 
който той трудно успява 
да се пребори. 

какВО МОжЕМ 
Да НаПраВиМ?
Да избягваме пряко-

то излагане на слънчеви-
те лъчи и стоенето на-
вън в часовете с най-ви-
соки температури. 
Да приемаме много 

течности. 
Да слагаме шапка, 

когато предстои да се 
излагаме на слънчевите 
лъчи. 
Да избягваме резки-

те промени в темпера-
турите – да не стоим 
дълго време на клима-
тик, настроен на 18-20 
градуса, и след това да 
излизаме навън при 30-35 
градуса.  
Да избягваме стре-

са, защото при всеки 
стрес в организма се 
синтезират хормони, 
като кортизол и адре-
налин, които оказват 
силно влияние на съдове-
те. В комбинация с висо-
ките температури то-
ва може да се окаже не-
приятно. 
Можем да използва-

ме билки, които влия-
ят както на сърдечна-
та честота, така и на 
нервната система. 

Билката маточина е 
добре позната в тради-
ционната българска ме-
дицина като ефикасно 

с р е д -
ство за успокояване на 
нервната система. Дейст-
ва положително за лече-
ние на нервни наруше-
ния – неврози, сърдечни 
неврози, ускорено сър-
цебиене, мигрена, хра-
носмилателни смуще-
ния с неврогенен произ-
ход. Прекрасно успокоя-
ва, отстранява депресия 
и меланхолия, премахва 
стрес, напрежение, страх 
и безпокойство. Маточи-
ната действа успокоява-
що и на стомаха – стиму-
лира процесите на хра-
носмилане, потиска га-
денето и повръщането.

Лавандулата е дру-
га широко разпростра-
нена билка. Прилага се 
срещу нервно напреже-
ние и безпокойство, спо-
мага за общото отпуска-
не на организма.

Славеща се като бил-
ка на младостта, ашва-
гандата е ценена заради 
способността си да успо-
коява ума и да възстано-
вява силите на органи-
зма. Тя помага на тяло-
то да се справи с външ-
ни негативни въздейст-
вия и вътрешни напре-
жения като стрес и тре-
вожност.

Bland е уникален ви-
сококачествен продукт, 
съдържащ екстракти 
от маточина, лаванду-
ла и ашваганда. Бланд 
успокоява сърцебиене-
то и ума. Помага да се 
справяме лесно с не-
благоприятните усло-
вия при стрес или при 
промени в климатична-
та среда. Бланд е бърз, 
надежден и ефикасен! 
Не съдържа захар, кон-
серванти, оцветители и 
животински продукти. 
Подходящ е за постещи 
и вегетарианци. Напъл-
но безвреден е! Не во-
ди до зависимост! Може 
да се приема продължи-
телно време. Можете да 
го намерите в аптеките и 
без рецепта! 

можем да си помогнем
Лятото е в раз-

гара си. И макар 
температурите 

Лятото е в раз-
гара си. И макар 
температурите 

Бланд – спокойствие от природата! 
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Как ставите да ни служат по-дълго време и има ли
начин да повлияем състоянието им в летните месеци?

с настъпване на есента ставите, които носят тежестта на тялото, започват да напомнят, че е добре да се погрижим и за тях. Затова, за да 
избегнем и намалим оплакванията, е добре да предприемем някои мерки още през лятото. дегенерацията на ставите се нарича остеоартроза.
Остеоартрозата е най-

често срещаното заболява-
не сред населението в на-
преднала възраст, което во-
ди до влошаване качеството 
на живот поради съпътства-
щата болка и ограничаване 
на движенията в засегнати-
те стави.

За симптомите и възможностите за 
повлияване разговаряме с доц. д-р 
Владимир русимов, началник на кли-
никата по артроскопска травматоло-
гия към ВМА - София.

кои стави най-често са
 засегнати от остеоартроза?

Остеоартрозата може да засегне 
всяка става в тялото на човека, но най-
често това са ставите, които са подло-
жени на голямо натоварване - тазобе-
дрена, колянна, ставите на гръбнач-
ния стълб и малките стави на ръцете. 
Заболяването се характеризира с на-
стъпващи дегенеративни промени в 
ставния хрущял и последващо разра-
стване на костната тъкан. С годините 
при повишено натоварване на става-
та и механичния стрес, който тя полу-
чава, се стига до увреждане на став-
ния хрущял.

  кои са водещите
 симптоми? 

При всеки пациент сим-
птоматиката на заболяване-
то се проявява по различен 
начин. Най-честите симпто-
ми обаче са болка в ставите,  
която се провокира при дви-
жение и най-често се проявя-

ва вечерно време след натоварването 
през деня.При тежка остеоартроза се 
стига до пълна загуба на хрущяла, ко-
ето причинява триене между самите 
кости. Това състояние се характеризи-
ра със силна болка, дори и при покой, 
както и с ограничаване способността 
за движение в засегнатата става. Дру-
ги симптоми са скованост, оток на ста-
вата и деформирането й.

как може да се повлияе, за да 
се забави прогресията на болестта?

Ставните заболявания не са лечи-
ми дефинитивно. Не могат да бъдат из-
коренени и премахнати завинаги. За-
това целта на терапията е да се под-
бере добра комбинация от лекарства, 
хранителни добавки и терапевтични 
методи, които да овладеят болката в 
ставите, да забавят прогресията на 
болестта и дегенерацията на ставния 

хрущял за възможно най-дълъг пери-
од. При остеоартрозата няма излеку-
ване, но е много важно да се забави 
по-нататъшното развитие на болестта, 
защото в обратния случай се стига или 
до  оперативно лечение, или до инва-
лидизиране. Когато се потърси навре-
ме специалист и се започне лечение, 
има модерни препарати, наречени 
хондропотектори, които подпомагат 
поддържането на нормалната струк-
тура и функция на ставния хрущял и 
са в състояние да осигурят по-добро 
качество на живота на пациента. Та-
къв препарат е стабил форте, чиито 
компоненти, приложени в конкретна-
та комбинация, взаимно усилват и до-
пълват резултатността си.

стабил форте съдържа глюкоза-
мин сулфат и екстракт от хрущял на 
акула, стандар-
тизиран към 
х о н д р о и т и н 
сулфат. Глюко-
заминът вли-
яе благоприят-
но на процеси-
те на възстано-
вяване на хру-
щялите. Съдър-

жащият се натурален хондроитин в 
хрущяла на акула защитава срещу де-
генерация на хрущяла и дава устой-
чивост при деформация при физиче-
ски усилия. Компонентите на стабил 
форте подобряват възстановяването 
на ставния хрущял и имат пряко въз-
действие върху възпалителните ме-
диатори, отговорни за разрушаване-
то му.

какво друго е необходимо да 
знаем и правим, за да облекчим 

болката и сковаността на ставите?
 Умерената двигателна активност 

е жизненоважна за хрущялната тъкан 
– така се осигурява по-доброто под-
хранване на хрущяла с хранителни ве-
щества и се осигуряват свойствата му. 
Препоръчва се и постепенно нама-
ляване на наднорменото телесно те-

гло, както и облекчаване 
на сковаността чрез 
локално приложе-

ние на крем като Стабил крем напри-
мер. Кремът Стабил крем подпомага 
кръвоснабдяването и благодарение 
на висококонцентрираните екстракти 
от бозвелия и джинджифил доприна-
ся за облекчаване на възпалението, 
сковаността и ставната подвижност. 

Вашите препоръки?
Като подходяща комбинация за 

дългосрочно третиране и поддържа-
не на ставния хрущял аз препоръчвам 
използването на крем Стабил крем за-
едно с приема на таблетките стабил 
форте, защото се убедих в добрия 
клиничен резултат от комбинирано-
то им действие. Приемът на стабил 
форте за поне три месеца през лято-
то предполага по-слабо изразена сим-
птоматика през есента и зимата, кога-
то обикновено имаме обостряне. Па-
циентите се чувстват добре и отново 
извършват обичайните си ежеднев-
ни дейности.

Облекчава
 болките в 

главата, 
гръбначния 

стълб, 
ставите, по-

добрява кръво-
обращението, 

отпуска 
мускулите

 и нервите.
Поръчки на тел. 0888/254210

obezbolaa.com

цЕНа 19,98 лВ. 

ÏÎÌÀÃÀÌ 
ÍÀ ÕÎÐÀÒÀ 

ÄÀ ÑÅ 
ÎÑÂÎÁÎÄßÒ 
ÎÒ ÁÎËÊÀÒÀ

Павел 
Златанов:

 създадохме изделие, което 
масажира акупунктурните точки 
по тялото и облекчава болката

- г-н Златанов, кога решихте да 
произвеждате изделия, с които да 
подобрите здравословното състо-
яние на хората?

- Преди 15 години се срещнах с 
руски професор, който се занимава с 
нетрадиционна медицина. В разгово-
ра стана въпрос за физическата бол-
ка. Той ми показа апликатор. Предло-
жи ми да започна да го произвеждам, 
защото изделието спасявало хората 
от болката. Реших да опитам и така 
стартирахме.

- какви са отзивите?
- Преди време дойде човек от Ан-

тоново и като поразпита малко, си 
купи апликатор. След два дни поис-
ка да си купи още един. Питам го за 
какво му е, като вече има и ще му 
служи, докато е жив. Той обаче каза, 
че болката му минала за броени ми-
нути и затова решил да купи един за 
резерва. Това ми даде кураж и реших 
да потърся мнението на доктори. Те 
също изказаха положително стано-
вище. И така реших да го патентовам. 

- какво представлява?

- Изделието е снабдено с много 
остри шипчета, които не нараняват 
кожата, но натискат по болковите 
центрове и тушират болката за крат-
ко време. Чрез тях се стимулират аку-
пунктурните точки по тялото, всяка 
от които отговаря на съответен ор-
ган. Много хора предпочитат да сла-
гат апликатора на стъпалото, защото 
то е своеобразна карта на човешко-
то тяло. Върху него има десетки аку-
пунктурни точки. Стимулацията на 
всяка точка чрез масажа от шипче-
тата подобрява кръвообращението, 
ободрява, намалява стреса и натру-
паното напрежение и действа здра-
вословно на цялото тяло. 

В миналото хората са ходели бо-
си, което е позволявало естествена-
та стимулация. В днешно време сами 
сме си отнели способността да се ле-
куваме. Ето защо нетрадиционната 
медицина препоръчва апликатора 
като ефикасен метод, а и най-важно-
то – купува се веднъж, и то на изклю-
чително ниска цена, и служи на чо-
века до края на живота му. 

За ВсЕки ДОМ

ОБеЗБОляваЩ 
акУПУнктУрен аПликатОр

ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.
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Êаêво ïоìага ïрè 
õранèтåëно отравÿнå? 

През летните месеци един от 
съветите на специалистите е да 
внимаваме с консумацията на 
определени храни. За съжале-
ние за хранителното отравя-
не сезон няма. То се причиня-
ва вследствие на бактерии или 
други токсини в храните. Някои 
от симптомите, подсказващи, 
че консумираната храна е била 
негодна, са гадене, повръщане, 
главоболие, замайване, корем-
ни спазми и диария. Хранител-
ното отравяне не трябва да се 
пренебрегва. 

Когато страдате от него, тя-
лото ви губи повече вода от 
нормалното. Ето защо е важно 
да пиете достатъчно вода, чай 
и да се избягва консумацията 
на твърди храни. 

Как да си помогнете в първи-
те часове на хранително отра-
вяне? Споделяме няколко нату-
рални лека, които могат да ви 
помогнат. Ако състоянието ви 
не се подобри, потърсете ле-
карска помощ. 

Джинджифил 
Джинджифилът е отличен до-

машен лек, който може да обле-
кчи почти всички видове про-
блеми с храносмилането, вклю-
чително и тези, причинени от 
хранителни отравяния. За да 
спрете стомашните болки, гаде-
нето, киселините и други симп-
томи, свързани с хранително-

то отравяне, пийте след хра-
нене по една чаена чаша чай 
от подправката. 

За да си направите чай от 
джинджифил, сварете една ча-
ена лъжичка настърган пресен 
корен в 200 мл вода. Прецеде-
те чая и подсладете с мед 
или захар. 

Лимон 
Противовъзпа-

лителните, анти-
вирусните и ан-
тибактериални-
те свойства на 
лимоните мо-
гат да облек-
чат бързо не-
разположения-
та, причинени 
от хранително 
отравяне. Кисе-
лината в лимони-
те помага за елими-
ниране на бактерии-
те, причиняващи храни-
телни отравяния. 

Пийте по 2-3 пъти на ден 
пресен лимонов сок с щипка 
захар. Него може да консуми-
рате и добавен само към чаша 
топла вода. 

Босилек 
Босилекът е отлична билка 

за успокояване на коремния 
дискомфорт, причинен от хра-
нителни отравяния. Той също 
има антимикробни свойства, 

които помагат в борбата с ми-
кроорганизмите. 

Как да си помогнете, 
използвайки билката? 

Н а - правете 
си пресен сок от босилек и до-
бавете към него една супена 
лъжица мед. Пийте тази напит-
ка 2-3 пъти на ден. Босилек мо-
же да добавите и към чаша ки-
село мляко заедно с малко ко-
личество морска сол. Този лек 
бързо ще ви помогне да ели-
минирате симптомите на хра-

нителното отравяне. 
Банани 

Бананите са един от най-до-
брите лекове, когато страдате 
от хранително натравяне. Те са 
лесно смилаеми, но и много бо-

гати на калий. Много е важно 
да хапвате по 1-2 банана 

по време на възстано-
вяването ви, защото 

при повръщането 
и диарията тялото 

губи голяма част 
от калия. Консу-
мацията на ба-
нани ще ви по-
могне да си го 
набавите, но съ-
що така ще ви 

осигури повече 
енергия. 

Мед 
Медът има и проти-

вогъбични и антибак-
териални свойства, кои-

то могат да бъдат ефектив-
ни в лечението на нарушено 
храносмилане и други симп-
томи на хранително отравяне. 
Медът може да приемате в чист 
вид или като добавка към чая. 

Ако ще го приемате самос-
тоятелно, хапвайте от него по 
една чаена лъжичка три пъти 
на ден. С намаляването на из-
лишното отделяне на стомашни 
киселини ще се намали и дис-
комфортът. 

1 áð. õ 42 лв. + Áåзплàтнà дîñтàвкà /Îáùî: 42 лв./
2 áð. õ 38 лв. + Áåзплàтнà дîñтàвкà /Îáùî: 76 лв./

3 áð. õ 35 лв. + Áåзплàтнà дîñтàвкà /Îáùî: 105 лв./

ÖÅÍÀ: 

„Всички ние знаем каква вреда 
нанася тютюнопушенето и въпре-
ки това не можем да се откажем 
от цигарите. Пречистването на бе-
лия дроб е от първостепенно зна-
чение, особено при пушачи и при 
хора, които живеят в среда със за-
мърсен въздух.

Но дори човек никога да не е 
пушил, цигареният дим около не-
го, промишленото замърсяване, 
изгорелите газове допринасят за 
увреждането на белите дробо-
ве. Поради тази причина дали 
сте отказали цигарите или нико-
га не сте пушили, детоксикацията 
на белия дроб е полезна за всеки 
един човек.

Фитотерапията предлага най-
иновативната формула за пълно 

очистване на белия дроб от на-
трупани с години отрови по него. 
Това е лидерът в своя клас проду-
кти Бронхо клийнър – с  екстра-
кти от Живовляк, Евкалипт, Джин-
джифил и Вит. С.

Данните показват какво се случ-
ва във времето след прием на 
Бронхо клийнър:

След 8 часа се извежда въгле-
родният окис – нивото на кисло-
род в кръвта се нормализира.

След 2 дни се извежда нико-
тинът, връщат се вкусовите усе-
щания, обонянието. След 3 дни в 
дробовете се възстановява ресни-
честият епител.

След седмица се понижава кръв-
ното налягане. Намалява се рис-
кът от инсулт, сърдечносъдови за-

болявания, сърдечна и бъбречна не-
достатъчност, стенокардия.

След 2 седмици отслабва кашли-
цата. Тя не изчезва веднага, тъй като 
на дробовете Ви е необходимо вре-
ме за извеждане на натрупалите се в 
тях вредни вещества. Щом започнете 
приема на BRONCHO CLEANER, тяло-
то Ви започва да се възстановява и 
прочиства. Подобрява се качеството 
на половия живот.

След 3 месеца се променя тенът на 
кожата. Никотинът ограничава пос-
тъпването на кръв в горните слоеве 
на кожата, което я прави по-бледа, су-
ха и допринася за нейното набръчква-
не. Никотинът стимулира появата на 
бръчки, тъй като блокира изработва-
нето на колаген. Системното пречист-
ване от никотина в белия дроб поз-
волява правилното "хранене" на ко-
жата и видимото й възстановяване.“

Препоръчителен прием за пълни 
резултати: 3 месеца. Без лекарско 
предписание.

болявания, сърдечна и бъбречна не-

След 2 седмици отслабва кашли-
цата. Тя не изчезва веднага, тъй като 
на дробовете Ви е необходимо вре-
ме за извеждане на натрупалите се в 
тях вредни вещества. Щом започнете 

, тяло-
то Ви започва да се възстановява и 
прочиства. Подобрява се качеството 

След 3 месеца се променя тенът на 
кожата. Никотинът ограничава пос-
тъпването на кръв в горните слоеве 
на кожата, което я прави по-бледа, су-
ха и допринася за нейното набръчква-
не. Никотинът стимулира появата на 
бръчки, тъй като блокира изработва-
нето на колаген. Системното пречист-
ване от никотина в белия дроб поз-
волява правилното "хранене" на ко-
жата и видимото й възстановяване.“

Препоръчителен прием за пълни 
резултати: 3 месеца. Без лекарско 

Бронхо клийнър можете да поръчате директно на теле-
фон 0877 72 10 40, http://tonik.info/bronchocleaner/  или в 

повечето аптеки в страната.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТЮТЮНОПУШЕНЕ 
И ЗДРАВЕ ЗА БЕЛИЯ ДРОБ ЕДНОВРЕМЕННО?
д-р станчев: 



25.VII. - 31.VII.2018 г.
30

Български 23Детски свят За най-малките

Екскурзия

Страницата подготви  кристина ДОБРеВА

Оцветете рисунката

Трака, трака, трак!...
Времето отмерва пак.
За него специален кът е 
отреден –
на стената е подреден.
Вместо петел той ни

 буди
и птичка може да

 прокуди.

Цвили в ливадите и в
 обора,

връзват го здраво за 
стобора.

Вятърът му развява 
черната грива,

когато бяга към 
изкласилата нива. (кОНЯТ)

Ñòðàõëèâîòî ìå÷å

Òåîäîра

По кой път 
трябва 
да тръгне 
мецана, за 
да стигне 
до гърнето 
с мед? 
Помогнете й! рис. д. дОнев

рис. силвия 
йОрданОва

Уж е малка Теодора,
а не спира да бърбори.
Разни срички комбинира
и сама си ги разбира.

„Дъра-бъра, дъра-бъра –
ври курбанчето в бакъра.”
„Ала-бала, ала-бала –
кон пасе до крава бяла.”

„Трака-тира, 
трака-тира –

влакче пъпли по баира.”
Брей, да му се невидяло,

няма край, нито начало!
Теодора не престава
нови думи да сглобява.
Тя ще стане поетеса
и на думите принцеса!

Младен ПЕТрОВ

Дойде пролетта и гората
дреха зелена облече.
Не ще да става обаче
малкото рунтаво мече.

При мама сладко се гушка,
с лапички търка очички.
Навънка плахо наднича.
Плашат го мравки и птички.
Отгоре Слънчо се чуди:
„Що за меченце страхливо?
На малко зайче прилича.”
- Я ставай, Мечо! По-живо!

Христина ПЕТрОВа

Тук е лятото горещо,
случва се прекрасно нещо!
Волно литнала калинка
със омайна пелеринка!

Ех, калинка пъстрокрила,
причудлива, нежна, мила!
С тази пъстра пелеринка
ти си примабалеринка.

Носиш своята премяна
жизнерадостна, засмяна!
Украсена с черни точки,
а рогцата ти са двечки!

Ти живееш сред цветята,
нежно милваш ги с крилцата!
Блясва златният прашец,
скрил се в цветния венец.

Ти крилца разтваряш
и в простора полетяваш!
Нежният воал се вее,
Слънчо светлина пилее!

Аз обичам те, калинке,
моя мъничка малинке!
Искам брошка със калинка
със червена пелеринка!

карамфила МариНОВа, софия

Калинка 
малинка

две сърнички със игра
срещат златната зора
във средна гора.
Баба меца уж се скрила
в планината рила,
но на обед прекосила
през Предела и си взела
два козела.
сив орел на мрамор бял
на връх Пирин планина
следобед закуска ял.
вълчо зъбите си хлопа,
обикаля по родопа –
търси май дебела сопа!
лиса кани пет лисани
от прохладните поляни
на задрямалата странджа -
да вечерят топла манджа.
Зайо зайчета приспива
нейде в стара планина:
„нани-на, нани-на…”

Богоя саПуНДжиЕВ

Никакво съмнение няма –
най-добра е доктор Мама.
Чуе ли ме да рева,
бързо тича презглава,
дето и да се намира,
незабавно реагира.
Трънче влязло ми в петичката –
хоп - изважда го с игличката.
С нож пък ако се порежа,
всичко друго ще зареже,
раната със спрей напръсква,
бързо прави ми превръзка.
После гушка ме - нали
и престава да боли.
Щото нейната прегръдка
е като целебна глътка!
Падна ли със колелото
и ударя си челото,
мигом мама го промива

Äîêòîð Ìàìà

и напълно здрав заспивам.
Вдигна ли температура,
тя компрес студен ми туря
и на следващия ден

съм готов за Супермен!
Благодарност най-голяма
за добрия доктор Мама!

уляна иВаНОВа

Слънцето в ливадите 
свещи пали.
Вятърът нежно ги гали.
Децата си берат 
оранжеви цветчета
и красят главите си с 

венчета.

Нашата пъстра Тодора
се щура по цял ден из 

двора.
Децата си край себе си

 събира –
рови и храна им 

намира.

Жълто око ни гледа
 от небето –

осветява гората
 и полето.

Звездите са насядали
 около софрата –

чакат да се пукне 
зората!

(БуДилНикъТ)

(МиНЗуХаръТ)

(кВачкаТа)

(луНаТа)

славейко чаМурлиЙски
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140 години от руско-турската война  

ският конгрес и този въ-
прос се поставя на об-
съждане. Турците искат 
Варна да бъде оставена 
в тяхно владение или да 
бъде обявена за свобо-
ден град, което се под-
държа от Англия. Русия 
с подкрепата на Герма-
ния успява да постигне 
решение за предаване 
на Варна на Временно-
то руско управление, 
а фактически на Кня-
жество България. До-
ри след приключване-
то на Берлинския кон-
грес обаче турците не 
изпълняват неговото 
решение за Варна. На 
18 юли гарнизонът на 
Шумен се изтегля във 
Варна и оттам заедно 

с местния гарнизон би 
трябвало да бъде из-
возен с кораби в Тур-
ция. Фазлъ паша оба-
че не предприема ни-
що, като се оправдава, 
че трябва да се орга-
низира транспортът на 
цялото военно и друго 
имущество. Дори кога-
то султанът издава за-
повед  турските войски 
да напуснат Варна, Фаз-
лъ паша не се съобра-
зява с нея, като казва, 
че за това няма опре-
делен срок. 

Главнокомандващи-
ят руските войски ге-
нерал Тотлебен е силно 
обезпокоен от създала-
та се обстановка и до-
ри се опасява, че може 

да  се стигне до втори 
Плевен, т.е. да се нало-
жи градът да бъде об-
саден и превзет. 

В един момент оба-
че генерал Столипин 
лично отива в Цари-
град, взима заповедта 
на султана, в която е 
допълнено, че напус-
кането на Варна тряб-
ва да стане незабавно, 
и я връчва на Фазлъ па-
ша. Сега вече той няма 
какво друго да напра-
ви, освен да се подчи-
ни. Турските войници 
и офицери, военното и 
другото имущество са 
натоварени на кораби 
и превозени в Турция. 
Руските войски влизат 

във Варна и обявяват 
града за освободен и 
български. В църквата 
е отслужен благодар-
ствен молебен, а учи-
телят Димитър Станчев 
изказва благодарността 
на варненци към осво-
бодителите. Знамена-
телното събитие  става 
на 28 юли 1878 г. 

С това освободител-
ното дело на Русия в 
България приключва. 
Между първия и по-
следния освободен 
български град (Сви-
щов и Варна) има пе-
риод от 13 месеца.

Доц. Йордан 
ВасилЕВ, 

д-р по история

От стр. 1
Когато по време-

то на обсадата на Пле-
вен командирът на шу-
менския гарнизон Фаз-
лъ паша повежда от-
ряд, с който да помог-
не на Осман паша, е 
спрян с оръдеен огън 
от руснаците и е при-
нуден да се върне в шу-
менската крепост. То-
ва статукво се запаз-
ва до края на войната. 

Според Санстефанския 
мирен договор турците 
доброволно трябва да 
напуснат Шумен и Ва-
рна, а крепостите да бъ-
дат разрушени. Те оба-
че знаят, че този дого-
вор не е окончателен и 
не предприемат нищо в 
изпълнение  на клаузи-
те за Шумен и Варна. 

Положението се за-
пазва и до времето, ко-
гато заседава Берлин-

Âàðíà - ïîñëåäíèÿò îñâîáîäåí ãðàä

Паметникът на освободителите

Ãеíиалеí 
стðатег

Êаквî íе çíаеì çа Âîлæка Áúлãария

Един от най-за-
бележителните ко-
мандири по време 
на Руско-турската 
война от 1877-78 г е 
генерал-фелдмар-
шал Йосиф  Гурко.

Той е роден на 
28 юли 1828 г. в 
Новгород, Русия 
в семейството на 
потомствен дво-
рянин от беларуски 
произход. Отрано се 
ориентира  към воен-
на кариера. След ка-
то завършва Импера-
торския Пажески кор-
пус през 1846 г., по-
стъпва на служба като 
корнет в Гвардейския 
хусарски полк и стига 
до адютант на импера-
тор Александър II, като 
е повишен в чин пол-
ковник. 

Неговите качества 
на военен стратег, ве-
че като генерал-лейте-
нант, най-ярко изпък-
ват през Руско-турска-
та война, когато ко-
мандва Предния от-
ряд на руската армия 
на Балканския полуос-
тров, в чийто състав е 
и Българското опъл-
чение. В първите дни 
на войната превзе-
ма град Търново. Ус-
тановява контрол над 
проходите в средна-
та част на Стара пла-
нина, включително и 
Шипченския, предиз-
виквайки паника в Ца-
риград. 

През октомври 1877 
г. е назначен за коман-
дир на Кавалерийския 
корпус. С него превзе-

ма с. Горни Дъбник и с. 
Телиш, с което се пре-
късват снабдителните 
линии на обсадената в 
Плевен Западна осман-
ска армия на Осман па-
ша и се затваря блокад-
ният пръстен. 

При сурови зимни ус-
ловия преминава през 
Орханийския проход и 
освобождава София и 
Пазарджик. Нанася по-
следно поражение на 
Сюлейман паша в бит-
ката при Пловдив и пре-
взема Одрин, с което 
практически е сложен 
край на войната. 

След войната е про-
възгласен за граф и по-
лучава множество отли-
чия. През 1894 г. е по-
вишен в най-висшето 
военно звание - гене-
рал-фелдмаршал, и ста-
ва член на Държавния 
съвет. 

Умира на 28 януа-
ри 1901 г. в семейното 
си имение Сахарово в 
гр. Твер. Признателни-
те българи са кръсти-
ли улици в София, Бур-
гас, Стара Загора, Вели-
ко Търново, Добрич, Ва-
рна, Поморие, Ихтиман 
и Димитровград на не-
говото име. 

190 г. от 
рождението 

на генерал 
йосиф гУркО

Ние, българите, сме носители 
и разпространители на световни 
религии сред други народи. И то-
ва не се отнася само за християн-
ството, братята Кирил и Методий, 
славянската азбука и църковните 
книги и духовници, изпратени в 
Киевска Рус. Били сме и първи-
те, приели исляма и разпростра-
нили тази религия в земите на 
днешна Русия. Но това е напра-
вила другата българска държава 
- Волжка България. 

След разпада на старата Вели-
ка България на Кубрат неговият 
втори син Котраг поема на севе-
роизток начело с прабългарско-
то племе котраги. Установява се 
по поречието на Средна Волга и 
към 660 г. основава Волжка Бъл-
гария.  

Мястото, което избират бълга-
рите, е комуникативно благода-
рение на големите реки и тър-
говските пътища, преминава-
щи оттам. Появяват се големи 
икономически, културни и по-
литически центрове. Архео-
логически разкопки доказа-
вят съществуването на по-
вече от 2000 населени места 
на територията на днешните 
руски области Пензенска, Уля-
новска, Самарска, в Татарстан 
и Чувашия. 

Столица на държавата е град 
Болгар, чийто разцвет е през XI-
XII век. Разположен е на устието 
на река Кама и през него преми-
нават важни търговски пътища. 

Вторият по значение град е 
Биляр. През XII век за кратко 
той става и столица на държа-
вата. В писмени източници от 
онова време го наричат Вели-
кият град. 

Сред останалите крепости 
са известни имената на Сувар, 
Балмер, Иски Казан, Джукетау 
и още няколко. Тази България 
е съществувала повече от 300 
години и докато Дунавска Бъл-
гария през 864 г. приема хрис-
тиянството, във Волжка Бълга-
рия през 922 г. при хан Алмуш 
за официална религия е обявен 
ислямът.  

За това голяма роля играят ак-
тивните икономически и култур-

ни връзки с вече мюсюлманизи-
раната Средна Азия. Предполага 
се, че първите българи, приели 
исляма, са търговци и пътешест-
веници. Известно е, че през 922 
г. халиф Али ал Муктадир от Ба-
гдад изпраща във Волжка Бълга-
рия посолство от известни писа-
тели, пътешественици и религи-
озни дейци, които въвеждат ис-
ляма като религия. 

Това оказва влияние и вър-
ху писмеността, използвана от 
волжките българи. Преди прие-
мането на исляма те си служат с 
руническа писменост, вероятно 
същата, която са ползвали и Аспа-
руховите прабългари. И както в 
Аспаруховата България, 
с л е д ка-

то християнството става основ-
на религия, има нова азбука, та-
ка и след въвеждането на исля-
ма във Волжка България се раз-
пространява писмеността на ба-
зата на арабската азбука, която 
се ползва тук до 20-те години на 
ХХ век, т.е. до идването на власт 
на болшевиките. 

Волжка България е и един-
ствената средновековна държа-
ва, успяла да победи Чингиз хан 
при прочутата битка през 1223 
г. - между българите и Златната 
монголска орда в Самарска Лу-
ка по течението на Волга. Нау-
чавайки за планираното напа-

дение на монголците, при идва-
нето им българите имитират от-
стъпление, като вкарват врага в 
предварително подготвен капан. 

Чрез тази военна хитрост те 
нанасят удари на монголците, 
които се спасяват с бягство. Но 
мнозина от тях попадат в плен. 
След края на битката българите 
разменят пленените монголци за 
овни, което за вражеската армия 
е огромен позор. Това сражение 
остава в историята като "овнеш-
ката битка".

 Най-голям разцвет Волжка 
България отбелязва през XII в. 
и първата третина на XIII в. - до 
1236 г., когато е покорена от мон-
голската армия. 

Волжките българи имат и до-
бре развита икономика. Те тър-
гуват с много страни, стигайки 

до Китай. Развиват дейността 
си в цял Сибир, откъдето но-

сят ценни кожи, добиват ка-
мъни и бивни на мамути, 
а след това ги продават 
на пазарите на Болгар, в 
Европа и Азия. Стигат от 
Бяло море до Северния 
ледовит океан, откъдето 
взимат кожи и бивни на 

моржове.  
Развиват и занаятчийско 

производство за вътрешна 
консумация и износ. През XIV 

в. тук се разраства производ-
ството на чугун, докато в Източ-
на Европа то идва едва през XVI 
в. Археолозите откриват чугуно-
леярни работилници с пещи за 
топене с температура 1000 и по-
вече градуса. Българите правят 
изящни ювелирни изделия. Тех-
ните древни технологии и днес 
се ползват от татарите.  Развито 
е и стъкларството. 

Тази силна и богата страна 
отдавна я няма, но споменът за 
българите, живели и поддържа-
ли икономически и търговски 
връзки, остава. Затова не е зле 
и в днешната ни родина да се 
говори повече за онези славни 
победни времена на двете Бъл-
гарии и да се знае, че сме били 
важен фактор в Източна Европа 
през Средновековието.

красимир ТОДОрОВ

Приемане на исляма 
във волжка България
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

срЯДа, 25 юли
06:10 Забранена история еп. 4
07:00 Страхотни изобретения еп. 2
07:25 Загадки в музея, еп. 1
08:05 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия еп. 2

09:00 Американски принцеси за 
милиони долари еп. 4

09:50 Най-големите измами в исто-
рията еп. 5

10:40 Забранена история еп. 6
11:30 Войната на асовете еп. 1
12:25 Войната на асовете еп. 2
13:20 Нашата световна война еп. 1
14:20 Нашата световна война еп. 2
15:20 Забранена история, еп. 6
16:10 Страхотни изобретения еп. 7
16:40 Втората световна война: 

цената на империята еп. 8
17:40 Загадки в музея, еп. 1
18:30 Забранена история, еп. 1
19:20 Конспирация еп. 12
20:10 Личният живот на кралските 

особи еп. 3
21:00 География на убийствата еп. 3
21:50 Мистериите на кралските 

убийства еп. 3
22:40 Империята на Хитлер: планът 

за след войната еп. 3
23:30 Бойни кораби еп. 3
00:20 Забранена история, еп. 6
01:10 Страхотни изобретения еп. 8

чЕТВърТък, 26 юли
06:00 Забранена история еп. 5
07:00 Страхотни изобретения еп. 9
07:25 Загадки в музея, еп. 2
08:10 Нашата световна война еп. 1
09:15 Нашата световна война еп. 2
10:20 Най-големите измами в исто-

рията еп. 6
11:10 Забранена история, еп. 1
12:00 Елизабет и нейните врагове 

еп. 1
12:50 Елизабет и нейните врагове 

еп. 2
13:40 Мистериите на кралските 

убийства еп. 1
14:30 Мистериите на кралските 

убийства еп. 2
15:20 Забранена история, еп. 1
16:10 Страхотни изобретения еп. 8
16:40 Втората световна война: 

цената на империята еп. 9
17:40 Загадки в музея, еп. 2
18:30 Забранена история, еп. 2
19:20 Мистериите на кралските 

убийства еп. 1
20:10 Личният живот на кралските 

особи еп. 4
21:00 Китай от времето на Мао
22:00 Черни операции от далечно-

то минало еп. 3
22:55 Империята на Хитлер: планът 

за след войната еп. 4
23:45 Бойни кораби еп. 4
00:30 Забранена история, еп. 1
01:20 Страхотни изобретения еп. 9

ПЕТък, 27 юли
06:05 Забранена история еп. 6
07:00 Страхотни изобретения еп. 10
07:30 Загадки в музея, еп. 3
08:20 Мистериите на кралските 

убийства еп. 1
09:10 Мистериите на кралските 

убийства еп. 2
10:00 Най-големите измами в исто-

рията еп. 1
10:50 Забранена история, еп. 2
11:40 История на италианската 

храна
13:30 Невидимите градове на Ита-

лия
15:20 Забранена история, еп. 2
16:10 Страхотни изобретения еп. 9
16:40 Втората световна война: 

цената на империята еп. 10
17:40 Загадки в музея, еп. 3
18:30 Забранена история, еп. 3
19:20 Мистериите на кралските 

убийства еп. 2
20:10 Личният живот на кралските 

особи еп. 5
21:00 Черни операции от далечно-

то минало
23:45 Бойни кораби еп. 5
00:30 Забранена история, еп. 2
01:20 Страхотни изобретения еп. 10

съБОТа, 28 юли
06:05 Забранена история, еп. 1
10:25 Империята на Хитлер: планът 

за след войната еп. 4
11:15 В търсене на съкровището на 

нацистите еп. 1
12:10 В търсене на съкровището на 

нацистите еп. 2
13:00 В търсене на съкровището на 

нацистите еп. 3
13:50 Времето, което промени 

света еп. 7
14:20 Времето, което промени 

света еп. 8
14:45 Опасна Земя еп. 1
15:40 Подемът на цивилизацията 

еп. 2
16:35 Мистериите на кралските 

убийства еп. 1
17:25 Невидимите градове на Ита-

лия еп. 2
18:20 География на убийствата еп. 1
19:05 Наполеон: Кампанията в 

Египет еп. 1
20:00 37 дни - пътят към Първата 

световна война еп. 3
21:00 Нашата световна война еп. 3
22:00 Че Гевара: Отвъд мита
22:55 Тайните общества еп. 1
23:50 Черни операции от далечно-

то минало еп. 7
00:45 Убийци от древността еп. 9
01:35 Въоръжени мъже: Изкуство-

то на войната еп. 7
НЕДЕлЯ, 29 юли

06:15 Страхотни изобретения еп. 11
07:00 Загадки в музея, еп. 3
07:45 Загадки в музея, еп. 2
08:30 Селцето еп. 4

09:30 Войната на асовете еп. 2
10:30 Конспирация еп. 9
11:20 Конспирация еп. 10
12:10 Най-големите измами в исто-

рията еп. 3
13:00 Най-големите измами в исто-

рията еп. 4
13:50 Забранена история еп. 5
16:20 Дълбоко в историята на вре-

мето
19:10 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия еп. 2

20:05 Невидимите градове на Ита-
лия еп. 2

21:00 Близо до врага еп. 1
22:01 Записки на младия лекар еп. 5
22:25 Записки на младия лекар еп. 6
22:50 Забранена история, еп. 3
23:40 Забранена история, еп. 6
00:30 Мистериите на кралските 

убийства еп. 5
01:20 Конспирация еп. 5

ПОНЕДЕлНик, 30 юли
06:00 Забранена история еп. 4
07:00 Забранена история еп. 6
07:45 Невидимите градове на Ита-

лия еп. 1
08:40 Невидимите градове на Ита-

лия еп. 2
09:35 Най-големите измами в исто-

рията еп. 2
10:25 Забранена история, еп. 3
11:15 Инките: Господари на небеса-

та еп. 1
12:15 Инките: Господари на небеса-

та еп. 2
13:20 Китай от времето на Мао
14:20 Че Гевара: Отвъд мита
15:15 Забранена история, еп. 3
16:05 Страхотни изобретения еп. 10
16:35 Втората световна война: 

цената на империята еп. 11
17:30 Загадки в музея, еп. 4
18:15 Забранена история, еп. 4
19:05 Мистериите на кралските 

убийства еп. 3
19:55 Истинският Юлий Цезар
21:00 Изгубеният град на гладиато-

рите
22:00 Невидимите градове на Ита-

лия еп. 3
22:55 Империята на Хитлер: планът 

за след войната еп. 5
23:45 Бойни кораби еп. 6
00:30 Забранена история, еп. 3
01:20 Страхотни изобретения еп. 11

ВТОрНик, 31 юли
06:05 Забранена история, еп. 2
07:00 Забранена история еп. 4
07:50 Китай от времето на Мао
08:45 Че Гевара: Отвъд мита
09:45 Най-големите измами в исто-

рията еп. 3
10:35 Забранена история, еп. 4
11:25 Невидимите градове на Ита-

лия еп. 2
12:20 Невидимите градове на Ита-

лия еп. 3
13:20 Приказки от кралската спалня

14:20 Тайните на шестте съпруги 
еп. 1

15:20 Забранена история, еп. 4
16:10 Страхотни изобретения еп. 11
16:40 Втората световна война: 

цената на империята еп. 12
17:40 Загадки в музея, еп. 5
18:25 Забранена история, еп. 5
19:15 Мистериите на кралските 

убийства еп. 4
20:05 Невидимите градове на Ита-

лия еп. 1
21:00 Тайните общества еп. 2
21:55 Инквизиция еп. 4
22:45 Империята на Хитлер: планът 

за след войната еп. 6
23:35 Бойни кораби еп. 7
00:25 Забранена история, еп. 4
01:20 Страхотни изобретения еп. 12
01:50 Времето, което промени 

света еп. 7
срЯДа, 1 аВгусТ

06:10 Мистерията на римските 
черепи 

07:00 Времето, което промени 
света, еп. 3

07:20 Втората световна война: 
цената на империята, еп. 3

08:15 Забранена история, еп. 3
09:05 Кралски братовчеди на вой-

на, еп. 1
10:10 Кралски братовчеди на вой-

на, еп. 2
11:15 Пърл Харбър: Истината, еп. 1
12:55 Нашата световна война, еп. 2
15:00 Скритата страна на Втората 

световна война, еп. 3
16:00 Страхотни изобретения, еп. 12
16:30 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 13
17:25 Че Гевара: Отвъд мита 
18:25 Конспирация, еп. 3
19:15 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 3
20:10 Истинската война на троно-

ве, еп. 3
21:00 Мистерията на катакомбите 
22:00 По следите на трансилван-

ското злато 
22:55 Тайните общества, еп. 2
23:50 Бойни кораби, еп. 8
00:40 Денят, когато..., еп. 3
01:40 Забранена история, еп. 4

чЕТВърТък, 2 аВгусТ
06:00 Тайните на шестте съпруги, 

еп. 2
07:00 Времето, което промени 

света, еп. 4
07:25 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 4
08:20 Нашата световна война, еп. 3
09:20 Ватиканът и Третият райх 
10:15 По следите на трансилван-

ското злато 
11:10 Елизабет и нейните врагове, 

еп. 2
12:00 Елизабет и нейните врагове, 

еп. 3
12:50 Невидими убийци от епохата 

на Тюдорите 

13:55 Невидими убийци у дома 
след войната 

15:00 Скритата страна на Втората 
световна война, еп. 4

16:00 Страхотни изобретения, еп. 13
16:30 По следите на трансилван-

ското злато 
17:25 Ватиканът и Третият райх 
18:25 Конспирация, еп. 4
19:15 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 4
20:10 Истинската война на троно-

ве, еп. 4
21:00 География на убийствата, еп. 1
21:50 Залавянето на престъпници в 

исторически план: Историята 
на криминалистиката, еп. 1

22:50 Тайните на подземния свят, 
еп. 1

23:40 Бойни кораби, еп. 9
00:30 Денят, когато..., еп. 4
01:30 Забранена история, еп. 5

ПЕТък, 3 аВгусТ
06:35 Страхотни изобретения, еп. 14
07:00 Времето, което промени 

света, еп. 5
07:25 Загадки в музея, еп. 5
08:10 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 5
09:05 Забранена история, еп. 4
09:55 Рим: Първата световна су-

персила, еп. 1
10:45 Рим: Първата световна су-

персила, еп. 2
11:35 Мистерията на катакомбите 
12:30 Мистерията на римските 

черепи 
13:25 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 2
14:20 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 3
15:15 Скритата страна на Втората 

световна война, еп. 5
16:15 Страхотни изобретения, еп. 14
16:45 Рим: Първата световна су-

персила, еп. 1
17:35 Рим: Първата световна су-

персила, еп. 2
18:25 Конспирация, еп. 5
19:15 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 5
20:10 Реформацията: Свещената 

война на Европа 
21:05 Времето, което промени 

света, еп. 1
21:30 Времето, което промени 

света, еп. 2
22:00 Машини за убиване, еп. 1
22:55 Че Гевара: Отвъд мита 
23:50 Бойни кораби, еп. 10
00:40 Денят, когато..., еп. 1
01:40 Забранена история, еп. 6

съБОТа, 4 аВгусТ
06:05 Хората на Хитлер, еп. 1
07:05 Страхотни изобретения, еп. 11
07:35 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 1
08:30 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 2
09:25 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 3
10:20 Империята на Хитлер: планът 

за след войната, еп. 5
11:10 В търсене на съкровището на 

нацистите
15:25 Подемът на цивилизацията, 

еп. 3
16:20 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
17:10 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 3
18:10 География на убийствата, еп. 2
19:00 Наполеон: Кампанията в 

Египет, еп. 2
19:55 Империя на царе: Русия по 

времето на династията Рома-
нови с Луси Уърсли, еп. 1

21:00 Ева Браун: Живот и смърт с 
фюрера, еп. 1

21:50 Ева Браун: Живот и смърт с 
фюрера, еп. 2

22:40 Машини за убиване, еп. 1
23:35 Бойни кораби, еп. 1
00:25 Въоръжени мъже: Изкуство-

то на войната, еп. 8
01:20 Забранена история, еп. 1

НЕДЕлЯ, 5 аВгусТ
06:25 Страхотни изобретения, еп. 4
07:00 Вулканични одисеи, еп. 1
07:50 Опасна Земя, еп. 1
08:40 Свирепа Земя, еп. 1
09:30 Селцето, еп. 5
10:35 Конспирация, еп. 1
13:05 Прокълнати династии, еп. 1
13:30 Прокълнати династии, еп. 2
14:00 История за две сестри, еп. 1
14:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
15:40 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
16:30 Забранена история, еп. 1
17:20 Забранена история, еп. 2
18:10 Първата световна война в 

числа, еп. 1
19:00 Времето, което промени 

света, еп. 3
19:30 Времето, което промени 

света, еп. 7
20:00 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 3
21:00 Близо до врага, еп. 2
22:00 Записки на младия лекар
23:00 География на убийствата, еп. 1
23:50 Престъпността през войната, 

еп. 1
00:40 Въоръжени мъже: Изкуство-

то на войната, еп. 1
01:30 Забранена история, еп. 2

ПОНЕДЕлНик, 6 аВгусТ
06:35 Страхотни изобретения, еп. 3
07:00 Времето, което промени 

света, еп. 6
07:25 Загадки в музея, еп. 6
08:10 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 6
09:05 Забранена история, еп. 5
09:55 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
10:50 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2

11:45 Осем дни, които създадоха 
Рим, еп. 1

12:35 Скрити следи: Първата све-
товна война (1914-1918 г.) 

13:35 Конспирация, еп. 6
14:25 Вулканични одисеи, еп. 1
15:15 Първата световна война в 

числа, еп. 1
16:05 Страхотни изобретения, еп. 15
16:35 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 1
17:30 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
18:25 Конспирация, еп. 6
19:15 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 6
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 1
21:00 Хората на Хитлер, еп. 1
21:55 От Световната война до Сту-

дената война, еп. 1
22:55 Машини за убиване, еп. 1
23:50 Първата световна война в 

числа, еп. 1
00:40 Скрити следи: Първата све-

товна война (1914-1918 г.) 
ВТОрНик, 7 аВгусТ

06:10 Машини за убиване, еп. 1
07:05 Загадки в музея, еп. 7
07:55 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 7
08:50 Забранена история, еп. 6
09:40 Руската революция 
10:35 От Световната война до Сту-

дената война, еп. 1
11:35 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
12:25 Скрити следи: Планината на 

Хитлер 
13:25 Конспирация, еп. 7
14:15 Вулканични одисеи, еп. 2
15:10 Първата световна война в 

числа, еп. 2
16:00 Страхотни изобретения, еп. 16
16:30 Руската революция 
17:25 От Световната война до Сту-

дената война, еп. 1
18:25 Конспирация, еп. 7
19:15 Втората световна война: 

цената на империята, еп. 7
20:10 Осем дни, които създадоха 

Рим, еп. 2
21:00 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

22:00 Децата на кралица Виктория, 
еп. 1

23:00 Тайните на шестте съпруги, 
еп. 1

00:00 Първата световна война в 
числа, еп. 2

00:50 Скрити следи: Планината на 
Хитлер 

01:45 Забранена история, еп. 2
02:35 Загадки в музея, еп. 7
03:20 Страхотни изобретения, еп. 5
03:50 Страхотни изобретения, еп. 16
04:20 Загадки в музея, еп. 2
05:05 Приказки от кралския гарде-

роб 

срЯДа, 25 юли
06:00 „Женени с деца”  
06:30 „Полицаите от Чикаго” 
07:30 „В.И.П”  
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”  
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 6 
13:00 „В.И.П” 
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък” 
15:50 „Женени с деца” 
16:20 „Последният екшън ге-

рой” 
19:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили
20:00 „Етажна собственост” 
21:00 „Пожарникарите от 

Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 6

22:00 „Перфектното оръжие” 
– екшън с уч. на Стивън 
Сегал, Саша Джаксън, 
Върнън Уелс, Ричард 
Тайсън, Джони Меснър, 
Емилиен Де Фалко и др.

23:50 „Етажна собственост”  
00:50 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

чЕТВърТък,  26 юли
06:00 „Женени с деца”  
06:30 „Полицаите от Чикаго” 
07:30 „В.И.П”  
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”  
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 6 
13:00 „В.И.П” 
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък” 
15:50 „Женени с деца” , 2 епи-

зода
16:50 „Никога не се предавай 

2“ – екшън с уч. на Май-
къл Джей Уайт, Дийн 
Геър, Алекс Мераз, Тод 
Дъфи, Скот Епстейн, Джу-
лиян Мъри, Евън Питърс, 
Стейси Асаро и др.

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили

20:00 „Етажна собственост” 
21:00 „Пожарникарите от 

Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 6

22:00 „13-ят воин“ – приклю-
ченски екшън  с уч. на  
Антонио Бандерас, Омар 
Шариф, Даян Венора, 
Владимир Кулич, Даниел 
Саутърн, Нийл Мафин и 
др.

00:10 „Етажна собственост”  
01:10 Еротичен телепазар

ПЕТък,  27 юли
05:30 „Женени с деца” , 2 епи-

зода 
06:30 „Полицаите от Чикаго” 
07:30 „В.И.П”  
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”  
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 6 
13:00 „В.И.П” 
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък” 
15:50 „Женени с деца” , 2 епи-

зода
17:00 „Мините на цар Соло-

мон” – приключенски с 
уч. Ричард Чембърлейн, 
Шарън Стоун, Джон Рис-
Дейвис, Хърбърт Лом и 
др.

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили

20:00 „Етажна собственост” 
21:00 „Пожарникарите от 

Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 6

22:00 „Пърл Харбър” – драма с 
уч. на Бен Афлек, Джош 
Хартнет, Кейт Бекин-
сейл, Куба Гудинг мл., 
Дженифър Гарнър, Алек 
Болдуин, Джон Войт, Том 
Сайзмор и др.

01:45 „Етажна собственост”  
02:45 „Фрактура” – предаване 

за рок музика 
05:15 Еротичен телепазар

съБОТа,  28 юли
06:15 „Без багаж” – предаване 

за туризъм 
06:50 „ Топ Гиър: Експедиция 

„Северният полюс” – 
предаване за автомоби-
ли 

08:15 „Топ Гиър: Идеалното 
пътуване” – предаване 
за автомобили

09:40 „Кобра 11: Обади се!” 0
10:40 „Никога не се предавай 

2“ – екшън с уч. на Май-
къл Джей Уайт, Дийн 
Геър, Алекс Мераз, Тод 
Дъфи, Скот Епстейн, Джу-
лиян Мъри, Евън Питърс, 
Стейси Асаро и др. 

12:50 „Национална лотария” 
13:30 „Последният екшън ге-

рой” 
16:00 „Пърл Харбър” – драма с 

уч. на Бен Афлек, Джош 
Хартнет, Кейт Бекин-
сейл, Куба Гудинг мл., 
Дженифър Гарнър, Алек 
Болдуин, Джон Войт, Том 
Сайзмор и др.  

20:00 „Хатфийлд и МакКой” – 
исторически филм с уч. 
на  Кевин Костнър, Бил 
Пакстън, Том Берин-
джър,  Пауърс Бут, Джена 

Малоун, Андрю Хауърд, 
Линдзи Пулсифър, Ноел 
Фишер и др., II част

22:10 „Ох, на дядо!” – комедия 
с уч. на Робърт де Ниро, 
Зак Ефрон, Зоуи Дойч, 
Обри Плаза, Джейсън 
Мантзукас, Дермът 
Мълроуни, Джулиян Хоф 
и др.

00:20 Еротичен телепазар
НЕДЕлЯ,  29 юли

06:15 „Теория за големия 
взрив” , 2 епизода

07:15 „Гореща зона” – сериал
08:30 „Топ Гиър: Идеалното 

пътуване” – предаване 
за автомобили 

10:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
11:00 „Мините на цар Соло-

мон” – приключенски с 
уч. Ричард Чембърлейн, 
Шарън Стоун, Джон Рис-
Дейвис, Хърбърт Лом и 
др. 

13:00 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 Хатфийлд и МакКой” – 
исторически филм с уч. 
на  Кевин Костнър, Бил 
Пакстън, Том Берин-
джър,  Пауърс Бут, Джена 
Малоун, Андрю Хауърд, 
Линдзи Пулсифър, Ноел 
Фишер и др., II част 

15:30  „Да се посмеем”
16:00 „13-ят воин“ – приклю-

ченски екшън  с уч. на  
Антонио Бандерас, Омар 
Шариф, Даян Венора, 
Владимир Кулич, Даниел 
Саутърн, Нийл Мафин и 
др.  

18:10 „Мъже в черно 2“ – ек-
шън-комедия с уч. на 
Томи Лий Джоунс, Уил 
Смит, Рип Торн, Лара 
Флин Бойл, Джони Нокс-
вил, Росарио Доусън, 
Тони Шалуб, Патрик Уор-
бъртън и др. 

20:00 „Кралят на скорпионите: 
Изкуплението” – прик-
люченски екшън с уч. на 
Дейв Баутиста, Бостин 
Кристофър, Джофри 
Джулиано, Селина Ло, 
Рон Пърлман и др.

22:15 „Бягство” – екшън-три-
лър с уч. на Брендън 
Фрейзър, Доминик Пър-
сел, Итън Супли, Холи 
Девъкс, Даниел Кеш, 
Ейми Прайс-Франсис и 
др.

00:10 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:40 Еротичен телепазар

ПОНЕДЕлНик, 30 юли
05:30 „Женени с деца”
06:30 „Полицаите от Чикаго” 
07:30 „В.И.П”  
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”  
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 6 
13:00 „В.И.П” 
14:00 „Военни престъпления” 
14:50 „Черният списък” 
15:50 „Женени с деца” , 2 епи-

зода
16:50 „Кралят на скорпионите: 

Изкуплението” – прик-
люченски екшън с уч. на 
Дейв Баутиста, Бостин 
Кристофър, Джофри 
Джулиано, Селина Ло, 
Рон Пърлман и др. 

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 12

20:00 „Етажна собственост” 
21:00 „Пожарникарите от 

Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 6

22:00 „Заложници” – екшън с 
уч.на  Долф Лундгрен, 
Алекс Карзис, Ката Добо, 
Кори Севиeр, Дав Тифен-
бах, Лари Дей, Дженифър 
Бакстър и др.

00:10 „Етажна собственост”  
01:10 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария” 

ВТОрНик, 31 юли
05:30 „Женени с деца” , 2 епи-

зода 
06:30 „Полицаите от Чикаго” , 2 

епизода
08:45 „Военни престъпления”   
10:00 „Черният списък”  
11:00  „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 12 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 6 
13:00 „В.И.П” 
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък” 
16:00 „Женени с деца” 
16:30 „Спайдърмен” – прик-

люченски екшън с уч. на 
Тоби Магуайър, Уилям 
Дефо, Кирстен Дънст, 
Джеймс Франко, Клиф 
Робъртсън, Розмари Ха-
рис и др.  

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 12

20:00 „Етажна собственост” 
21:00 „Пожарникарите от 

Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 6

22:00 „Списъкът” – екшън с уч. 
на Куба Гудинг Мл., Кол 
Хюсер, Джонатан Ла Па-
ля, Дрю Уотърс, Шон Кук, 
Майкъл Пападжон и др.

23:50 „Етажна собственост”  
00:50 Еротичен телепазар

срЯДа, 1 аВгусТ
06:30 „Да се посмеем”
07:00 „Женени с деца”  
07:30 „В.И.П”  
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”  
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 12 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 6 
13:00 „В.И.П” 
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък” 
16:00 „Женени с деца” 
16:30 „Трите хикса”  – екшън с 

уч. на Вин Дизел, Ася Ар-
генто, Самюел Джаксън, 
Мартон Сокас, Дани 
Трейо,  Томас Иън Грифит 
и др.,

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 12

20:00 „Етажна собственост” 
21:00 „Пожарникарите от 

Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 6

22:00 „Съдия Дред” – кримина-
лен екшън с уч. на Сил-
вестър Сталоун, Арманд 
Асанте, Роб Шнайдър, 
Юрген Прохнов, Макс 
фон Сюдов, Балтазар 
Гети и др.

00:00 „Етажна собственост”  
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 

чЕТВърТък, 2 аВгусТ
06:30 „Да се посмеем”
07:00 „Женени с деца”  
07:30 „В.И.П”  
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”  
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 12 
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 6 
13:00 „В.И.П” 
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък” 
16:00 „Женени с деца” , 2 епи-

зода
17:00 „Изчезнал по време на 

акция” -  екшън с уч. на 
Чък Норис, М.Емет Уолш, 
Джеймс Хонг, Ави Клейм-
бърг, Дейвид Трес и др.

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 12

20:00 „Етажна собственост” 
21:00 „Пожарникарите от 

Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 6

22:00 „S.W.A.T.- Специален 
отряд” – екшън с уч. на 
Самюел Джаксън, Колин 
Фарел, Мишел Родригес, 
Ел Ел Кул Джей, Джеръми 
Ренър, Оливър Мартинес 
и др.

00:30 „Етажна собственост”  
01:30 Еротичен телепазар

ПЕТък, 3 аВгусТ
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” , 2 епи-

зода 
07:30 „В.И.П”  
08:45 „Военни престъпления”  
10:00 „Черният списък”  
11:00 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, сезон 12,  
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” – сериал, сезон 6 
13:00 „В.И.П” 
14:00 „Военни престъпления” 
15:00 „Черният списък” 
16:00 „Женени с деца” , 2 епи-

зода
17:00 „Изчезнал по време на 

акция: Началото” -  ек-
шън с уч. на Чък Норис, 
Стивън Уилямс, Кози 
Коста, Сун-Тек О и др.

19:00 „Топ Гиър” – предаване 
за автомобили, сезон 12

20:00 „Етажна собственост” 
21:00 „Пожарникарите от 

Чикаго” (премиера) – се-
риал, сезон 6

22:00 „Кралството” – екшън 
с уч. на Джейми Фокс, 
Крис Купър, Дженифър 
Гарднър, Джейсън 
Бейтман, Джеръми 
Пивън, Кайл Чандлър, 
Ричард Дженкинс и др.

00:15 „Етажна собственост”  
01:15 „Фрактура” – предаване 

за рок музика 
03:40 Еротичен телепазар

съБОТа, 4 аВгусТ
06:00 „Теория за големия 

взрив” 
06:30 „Без багаж” – предаване 

за туризъм 
07:10 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, 2 епизо-
да

09:45 „Кобра 11: Обади се!” 0
10:50 „Изчезнал по време на 

акция” -  екшън с уч. на 
Чък Норис, М.Емет Уолш, 
Джеймс Хонг, Ави Клейм-
бърг, Дейвид Трес и др. 

13:00 „Национална лотария” 
13:30 „Спри или мама ще стре-

ля” – екшън-комедия с 
уч. на Силвестър Стало-
ун, Роджър Рийс, Естел 
Гети, Джобет Уилямс, 
Мартин Фереро и др.

15:30 „Кръвта вода не става” 
– драма с уч. на Мелиса 
Гилбърт, Линдзи Уогнър, 
Браян Уимър, Линди Ню-
тън, Грайндър Хийнес и 
др.

17:45 „Кралството” – екшън 
с уч. на Джейми Фокс, 
Крис Купър, Дженифър 
Гарднър, Джейсън 
Бейтман, Джеръми 
Пивън, Кайл Чандлър, 
Ричард Дженкинс и др. 

20:00 „Хатфийлд и МакКой” 
– исторически с уч. на 
Кевин Костнър, Бил Па-
кстън, Том Беринджър, 
Пауърс Бут, Джена 
Малоун, Андрю Хауърд, 
Линдзи Пулсифър, Ноел 
Фишер и др., III част

22:00 „Аз, Франкенщайн” – 
екшън-фантастика  с уч. 
на Арън Екхарт, Бил Най, 
Ивон Страховски, Ми-
ранда Ото, Джей Кортни, 
Сократис Отто, Кейтлин 
Стейси, Аден Йънг, Дениз 
Акдениз и др.

23:50 „Кобра 11: Обади се!” 0 
01:00 Еротичен телепазар

НЕДЕлЯ, 5 аВгусТ
06:00 „Теория за големия 

взрив” 
06:30 „Гореща зона” – сериал
07:30 „Топ Гиър” – предаване 

за автомобили, 2 епизо-
да

10:00 „Кобра 11: Обади се!” 0
11:00 „Изчезнал по време на 

акция: Началото” – ек-
шън с уч. на Чък Норис, 
Стивън Уилямс, Кози 
Коста, Сун-Тек О и др. 

13:00 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Хатфийлд и МакКой” 
– исторически с уч. на 
Кевин Костнър, Бил Па-
кстън, Том Беринджър, 
Пауърс Бут,  Джена 
Малоун, Андрю Хауърд, 
Линдзи Пулсифър, Ноел 
Фишер и др., III част 

15:30  „S.W.A.T.- Специален 
отряд” – екшън с уч. на 
Самюел Джаксън, Колин 
Фарел, Мишел Родригес, 
Ел Ел  Кул Джей, Джеръ-
ми Ренър, Оливър Мар-
тинес и др.

18:00 „Дънди Крокодила” –  
приключенска комедия 
с уч. на Пол Хоган, Линда 
Козловски, Джон Май-
лон, Марк Блум и др. 

20:00 „Кралят на скорпионите: 
Походът на силата” – 
приключенски екшън с 
уч. на Виктор Уебстър, 
Елън  Холман, Уил Кемп, 
Бари Бостуик, Рутгер 
Хауър, М.Емет Уолш и др.

22:15 „Свободна територия” 
– екшън с уч. на Робърт 
Дювал, Кевин Костнър, 
Анет Бенинг, Майкъл 
Гамбън, Майкъл Джетър, 
Диего Луна, Джеймс Русо 
и др.

01:10 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

03:30 Еротичен телепазар

виасат Хистори
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Български26 Най-гледаните тв програми

25 юли, срЯДа
07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес 
10:30 Бизнес среща 
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес 
11:35 Великият Зизу 
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 VIB    
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  
16:00 Водещите новини
16:05 Менторът - док. пореди-

ца на Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 Блестящи идеи  на 

Bloomberg
18:00 В развитие
20:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов
20:30 Светът е бизнес 
21:00 Бизнес среща 
21:30 Светът е бизнес 
22:00 Стоманеният поглед - 

док. филм
23:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
23:30 Бизнес старт  
01:30 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
02:00 В развитие
04:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
04:30 В развитие
06:30 Бизнес среща  

26 юли, чЕТВърТък
07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес  
10:30 Бизнес среща  
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес  
11:35 Великият Зизу 
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Клуб Investor  
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  
16:00 Водещите новини
16:05 Менторът - док. пореди-

ца на Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 Блестящи идеи  на 

Bloomberg
18:00 В развитие
20:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов
20:30 Светът е бизнес 
21:00 Бизнес среща 
21:30 Светът е бизнес 
22:00 Осама Бин Ладен: Вой-

ната срещу тероризма 
- док. филм

23:00 В края на деня с Алек-
сандър Костадинов 

23:30 Бизнес старт  
01:30 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
02:00 В развитие
04:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
04:30 В развитие
06:30 Бизнес среща  

27 юли, ПЕТък
07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес  
10:30 Бизнес среща  
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес  
11:35 Иноватори  на 

Bloomberg
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова 

15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  
16:00 Водещите новини
16:05 Менторът - док. пореди-

ца на Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 Блестящи идеи  на 

Bloomberg
18:00 В развитие
20:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов
20:30 Светът е бизнес 
21:00 Бизнес среща 
21:30 Светът е бизнес 
22:00 Историята на Барак Оба-

ма - док. филм 
23:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
23:30 Бизнес старт  
01:30 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
02:00 В развитие
04:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
04:30 В развитие
06:30 Цитати на седмицата

28 юли, съБОТа
07:00 Светът е бизнес  – най-

интересното от седмица-
та

07:30 Светът е бизнес  – най-
интересното от седмица-
та

08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес  – най-

интересното от седмица-
та

10:30 Бизнес среща  – най-ин-
тересното от седмицата

11:00 Светът е бизнес  – най-
интересното от седмица-
та 

11:30 Бизнесът на Азия - док. 
поредица на Bloomberg

13:30 Очи в очи  на Bloomberg
14:30 Студио 1  на Bloomberg

16:30 В развитие – блок с Ве-
роника Денизова/Делян 
Петришки/ Светозар 
Димитров 

18:00 Светът е бизнес  – най-
интересното от седмица-
та

18:30 Бизнес среща  – най-ин-
тересното от седмицата

19:00 Светът е бизнес  – най-
интересното от седмица-
та

19:30 Update – предаване за 
високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова 

20:00 Клуб Investor 
21:00 Баскетболният милио-

нер  на Bloomberg
21:30 VIB  
22:00 Здравей, свят  на 

Bloomberg
00:00 Клуб Investor  
01:00 Коментари на седмицата
05:00 Светът е бизнес  – най-

интересното от седмица-
та

05:30 Светът е бизнес  – най-
интересното от седмица-
та

06:00 VIB  
06:30 Цитати на седмицата

29 юли, НЕДЕлЯ
07:00 Светът е бизнес  – най-

интересното от седмица-
та

07:30 Светът е бизнес  – най-
интересното от седмица-
та

08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес  – най-

интересното от седмица-
та

10:30 Бизнес среща  – най-ин-
тересното от седмицата

11:00 Светът е бизнес  – най-
интересното от седмица-
та 

11:30 Бизнесът на Азия - док. 
поредица на Bloomberg

13:30 Очи в очи  на Bloomberg
14:30 Студио 1  на Bloomberg
16:30 В развитие – блок с Ве-

роника Денизова/Делян 
Петришки/ Светозар 
Димитров 

18:00 Светът е бизнес  – най-
интересното от седмица-
та

18:30 Бизнес среща  – най-ин-
тересното от седмицата

19:00 Светът е бизнес  – най-
интересното от седмица-
та

19:30 Update – предаване за 
високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова 

20:00 Бизнес среща  – най-ин-
тересното от седмицата

20:30 Светът е бизнес  – най-

интересното от седмица-
та

21:00 Хора на бъдещето  на 
Bloomberg

21:30 VIB 
22:00 Здравей, свят  на 

Bloomberg
00:00 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова 

01:00 Коментари на седмицата
05:00 Светът е бизнес  – най-

интересното от седмица-
та

05:30 Светът е бизнес  – най-
интересното от седмица-
та

06:00 VIB  
06:30 Бизнес среща  – най-ин-

тересното от седмицата 
30 юли, ПОНЕДЕлНик

07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес  
10:30 Бизнес среща  
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес  
11:35 Животът след Бийтълс 
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова 

15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  
16:00 Водещите новини
16:05 Здравей, свят  на 

Bloomberg
16:30 Tech Stars  на Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 Шефове
18:00 В развитие
20:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов
20:30 Светът е бизнес 
21:00 Бизнес среща 
21:30 Светът е бизнес 
22:00 Анджелина Джоли – по-

глед отвътре - док. филм
23:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
23:30 Бизнес старт  
01:30 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
02:00 В развитие
04:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
04:30 В развитие
06:30 Бизнес среща  

31 юли, ВТОрНик
07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес  
10:30 Бизнес среща  
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес  

11:35 Животът след Бийтълс 
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Клуб Investor 
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  
16:00 Водещите новини
16:05 Здравей, свят  на 

Bloomberg
16:30 Tech Stars  на Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 Шефове
18:00 В развитие
20:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов
20:30 Светът е бизнес 
21:00 Бизнес среща 
21:30 Светът е бизнес 
22:00 Животът след Бийтълс - 

док. филм
23:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
23:30 Бизнес старт  
01:30 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
02:00 В развитие
04:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
04:30 В развитие
06:30 Бизнес среща  

1 аВгусТ, срЯДа
07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес  
10:30 Бизнес среща  
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес  
11:35 Животът след Бийтълс 
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 VIB    
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  
16:00 Водещите новини
16:05 Здравей, свят 
16:30 Tech Stars  на Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 Шефове
18:00 В развитие
20:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов
20:30 Светът е бизнес 
21:00 Бизнес среща 
21:30 Светът е бизнес 
22:00 Магията на Одри
23:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
23:30 Бизнес старт  
01:30 В края на деня 
02:00 В развитие
04:00 В края на деня 
04:30 В развитие
06:30 Бизнес среща  

2 аВгусТ, чЕТВърТък
07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес  
10:30 Бизнес среща  

11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес  
11:35 Животът след Бийтълс 
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Клуб Investor  
15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  
16:00 Водещите новини
16:05 Здравей, свят  на 

Bloomberg
16:30 Tech Stars  на Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 Шефове
18:00 В развитие
20:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов
20:30 Светът е бизнес 
21:00 Бизнес среща 
21:30 Светът е бизнес 
22:00 Историята на Елвис Пре-

сли - док. филм
23:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
23:30 Бизнес старт  
01:30 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
02:00 В развитие
04:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
04:30 В развитие
06:30 Бизнес среща  

3 аВгусТ, ПЕТък
07:00 Бизнес старт 
09:00 В развитие
10:00 Водещите новини
10:05 Светът е бизнес  
10:30 Бизнес среща  
11:00 Водещите новини
11:05 Светът е бизнес  
11:35 Иноватори  на 

Bloomberg
11:40 Цитати на деня
12:00 В развитие
14:00 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова 

15:00 Водещите новини
15:05 Бизнес старт  
16:00 Водещите новини
16:05 Здравей, свят  на 

Bloomberg
16:30 Tech Stars  на Bloomberg
17:00 Водещите новини
17:05 Шефове
18:00 В развитие
20:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов
20:30 Светът е бизнес 
21:00 Бизнес среща 
21:30 Светът е бизнес 
22:00 Обаянието на Мерилин 

Монро - док. филм
23:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
23:30 Бизнес старт  
01:30 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
02:00 В развитие
04:00 В края на деня с Алек-

сандър Костадинов 
04:30 В развитие
06:30 Цитати на седмицата

4 аВгусТ, съБОТа
07:00 Светът е бизнес  – най-

интересното от седмица-
та

07:30 Светът е бизнес  – най-
интересното от седмица-
та

08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес  – най-

интересното от седмица-
та

10:30 Бизнес среща  – най-ин-
тересното от седмицата

11:00 Светът е бизнес  – най-
интересното от с

11:30 Блестящи идеи - док. 
поредица на Bloomberg

13:30 Менторът  на Bloomberg
14:30 Правилата на играта  на 

Bloomberg
16:30 В развитие – блок с Ве-

роника Денизова/Делян 
Петришки/ Светозар 
Димитров 

18:00 Светът е бизнес 
18:30 Бизнес среща  
19:30 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова 

20:00 Клуб Investor 
21:00 Жените на Африка  на 

Bloomberg
21:30 VIB  
22:00 Иноватори  на 

Bloomberg
00:00 Клуб Investor  
01:00 Коментари на седмицата

5 аВгусТ, НЕДЕлЯ
07:00 Светът е бизнес  
07:30 Светът е бизнес  
08:00 Коментари на седмицата
10:00 Светът е бизнес
10:30 Бизнес среща  
11:00 Светът е бизнес 
11:30 Блестящи идеи - док. 

поредица на Bloomberg
13:30 Менторът  на Bloomberg
14:30 Правилата на играта  на 

Bloomberg
16:30 В развитие 
18:00 Светът е бизнес  
18:30 Бизнес среща  
19:00 Светът е бизнес  
19:30 Update 
20:00 Бизнес среща 
20:30 Светът е бизнес  
21:00 Африка 
21:30 VIB 
22:00 Иноватори  на 

Bloomberg
00:00 Update – предаване за 

високите технологии 
с водещ Бойчо Попов/
Елена Кирилова 

01:00 Коментари на седмицата
05:00 Светът е бизнес  

Фокс

срЯДа, 25 юли
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 911
13:30 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Не си мой тип
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:30 Дълбоката държава
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:25 Американски татко
05:10 Дълбоката държава

чЕТВърТък, 26 юли
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Паранормално
22:30 Паранормално
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:30 Дълбоката държава
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:25 Американски татко

ПЕТък, 27 юли
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Паранормално
13:00 Паранормално
13:30 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Дълбоката държава
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Дълбоката държава

съБОТа, 28 юли
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Всичко е под контрол
08:55 Всичко е под контрол
09:20 Всичко е под контрол
09:45 Всичко е под контрол
10:05 Двойна печалба
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Да спиш с врага
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Всичко е под контрол
17:10 Всичко е под контрол
17:40 Всичко е под контрол
18:10 Всичко е под контрол
18:35 Светкавицата
19:30 Създателят на игри
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 911
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

НЕДЕлЯ, 29 юли
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Всичко е под контрол
10:05 Малкият, голям войник
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Създателят на игри
16:45 Всичко е под контрол
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:25 Уолстрийт
22:00 Чикаго
22:55 Не си мой тип
00:25 Паранормално
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

ПОНЕДЕлНик, 30 юли
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Чикаго
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Дълбоката държава
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Дълбоката държава

ВТОрНик, 31 юли
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив

08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 911
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Дълбоката държава
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Дълбоката държава

срЯДа, 1 аВгусТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 911
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъпление-

то: Маями
20:00 От местопрестъпление-

то: Маями
21:00 От местопрестъпление-

то: Маями
22:00 Куантико
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Дълбоката държава

03:15 Последният човек на 
Земята

03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Дълбоката държава

чЕТВърТък, 2 аВгусТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъпление-

то: Маями
10:45 От местопрестъпление-

то: Маями
11:40 От местопрестъпление-

то: Маями
12:35 Куантико
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Паранормално
22:30 Паранормално
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс

ПЕТък, 3 аВгусТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Паранормално
13:00 Паранормално
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости

21:00 Кости
22:00 Тънка червена линия
01:25 Американски татко
01:55 Американски татко
02:20 Американски татко
02:40 Ченс
03:20 Последният човек на 

Земята
03:45 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:15 Ченс

съБОТа, 4 аВгусТ
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Всичко е под контрол
08:50 Всичко е под контрол
09:15 Орвил
10:10 Създателят на игри
12:30 Семейство Симпсън
13:00 От местопрестъпление-

то: Маями
14:00 Уолстрийт
16:40 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Момчето с балона
21:30 Паранормално
22:00 Куантико
22:55 911
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 Семейство Симпсън

НЕДЕлЯ, 5 аВгусТ
06:00 От местопрестъпление-

то: Маями
06:45 От местопрестъпление-

то: Маями
07:35 От местопрестъпление-

то: Маями
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:05 Бавачката
12:05 От местопрестъпление-

то: Маями
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Момчето с балона
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Никога не се предавай
21:55 Чикаго
22:55 Тънка червена линия
02:15 Живите мъртви
03:00 Живите мъртви
03:45 Живите мъртви
04:30 Живите мъртви
05:15 Светкавицата

ПОНЕДЕлНик, 6 аВгусТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Бавачката
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Чикаго
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Американски татко
04:50 Американски татко
05:10 Ченс

ВТОрНик, 7 аВгусТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Мистър Бийн
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 Мистър Бийн
16:40 Мистър Бийн
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Последният човек на 

Земята
22:30 Последният човек на 

Земята
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Американски татко
02:10 Американски татко
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Модерно семейство

он еър
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ВОДОраВНО: „Рози за доктор Шомов”.Василев. Елеонора. Бокал. Талк. 
Скатол. Бор. Пера. АТО.  „Еди”. Монета. Иран. Лелин. Вата. Иносан. Раб. Ти-
ранин. Док. Торино. Анис. Тапа. Рата. Ани. Амир. Пат. Шаси. Бира. Линин. 
Натал. Она. Тави. Сол. Калан. Пирин. Кета. Атакамит. Кик. Катет. Карета. 
Митеран. Карат. Нан. Алил. Каре. Елата. Бар. „Милан”. Кавалер. Тара. Анам. 
Лек. Катинар. Ролан. Рис. Кол. Видикон. Нане. Барабан. „На М.”. Масат.

ОТВЕсНО: „Новобогаташи”. Опери. Атака. Закон. Ботанолит. Таратор. 
Писарев. Расин. Ракел. Рила. ЗИЛ. Тати. Инари. Ариман. Кал. Патина. „Ната-
ли”. Ава. Дете. Арон. Тен. Ларин. Товари. КАТ. Кан. Ларина. Канарин. Стек. 
Анина. Сакар. Мока. Ол. Аноним. „Марек”. Лом. Арест. Си. Лира. Алан. Шо-
колад. Тетевен. Зона. Енот. Батат. Лак. „На”. Мотел. Капитал. Канал. Рас. 
Бородин. Паравани. Атерина. Валин. Ваталин. Кенар. Сет.    

кръсТОслОВица
ВОДОраВНО: 1.Бабит. 6.Габе /Дора/. 10.Абанос. 

11.Ром.12.Лекар. 13.Пони. 14.Ела. 15.Игумен. 17.Тиле. 9.Ара. 
20.Нона. 24.Гира. 25.Бар. 27.Имане. 29.Дина.30.Жаба. 31.Фи-
нал. 32.Асо.33.Пилони. 34.Мана.36.Леми.37.Крем.40.Па-
ра.42.Аква.45.Малина. 46.Рак. 47.Егида. 48.Вега. 49.Зона. 
50.Радар. 51.Ено. 52.Тапа. 53.Кито. 56.Бор. 57.Роти. 60.Кра-
тер. 63.Пан. 64.Сага. 65.Икона. 67.Оле. 68.Аполон. 69.Но-
та. 70.Скела. ОТВЕсНО: 1.Балет. 2.Абелит. 3.Бакал. 4.Ина. 
5.Тори. 7.Арома. 8.Боне. 9.Емине. 13.Пура. 16.Гана.18.Енина. 
21.Оре.22.Банани. 23.Пижама. 24.Габон. 25.Бином 26.Рали. 
28.Маса. 29.Дилема. 31.Филе. 35.Акрида. 38.Рана. 39.Мака-
ра.40.Пагони. 41.Алино. 43.Креда. 44.Вага. 45.Мезе. 48.Ва-
пор. 50.Рат. 52.Тире. 53.Кота. 54.Етанол. 55.Аксон. 56.Багет. 
58.Ополе. 59.Инана. 61.Рало. 62.Рипс. 66.Кок.

МагичЕска сричкОслОВица
ВОДОраВНО и ОТВЕсНО: 1.Марабу. 2.Ракета. 

3.Бутало. 4.Патина. 5.Тифози. 6.Назали. 7.Лозана. 
8.Зарамо. 9.Намора. 10.Чакона. 11.Колега. 12.Нага-
ра. 13.Работа. 14.Богота. 15.Татами.

суДОку

Виктория кръсТЕВа
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тото 2
57 тираж 58 тираж

5 от 35
I теглене: 4, 7, 9, 22, 31
II теглене: 2, 12, 22, 32, 34

6 от 42
I теглене: 3, 7, 12, 13, 16, 32

6 от 49
I теглене: 2, 11, 18, 22, 23, 26

Тотоджокер
Позиции: 1, 3, 8
       числа: 0, 3, 1

 Зодиак
5, 8, 15, 21, 44

Печеливша зодия: 7

5 от 35
I теглене: 7, 14, 16, 18, 19
II теглене: 7, 14, 18, 21, 32

6 от 42
I теглене: 1, 2, 18, 19, 38, 40

6 от 49
I теглене: 5, 24, 31, 43, 44, 49

Тотоджокер
Позиции: 1, 3, 5
       числа: 3, 6, 7   

 Зодиак
12, 18, 38, 49, 50

Печеливша зодия: 2

Българските отбори в европейските турнири

Балканиада по лека атлетика в стара Загора

ехо от „мондиал 2018“

Шампионска 
лига

лига европа

Втора победа  
на Лудогорец

Щастлива развръзка 
за армейците

Две титли за Инна евтимова

Злато и сребро за 
Александра Начева

Идеалният отбор Милан идва за 
легендата Гунди

„Белите“ 
отстраниха 

Илвес

„Сините” отпаднаха

страницата подготви цветан илиЕВ

Стартира есенният полусезон в А РФГ
Лудогорец надигра с 

2:0 като гост Крусейдърс 
в среща реванш от пър-
вия предварителен кръг 
на ШЛ и с общ резултат 
9:0 продължава в след-
ващия етап на надпре-
варата, където ще срещ-
не шампиона на Унгария 
Видеотон. Разградчани 
откриха резултата след 
автогол на Браун в 11-
ата минута, а Якуб Швер-
чок удвои в 65-ата мину-

та за радост на над 250-
те българи, които под-

крепяха на трибуните 
родния шампион.

ЦСКА-София е в след-
ващия кръг на Лига Евро-
па! Това стана след уни-
кална драма в среща-
та реванш между Рига и 
червените в Латвия. Ре-
довното време приключи 
при 1:0 в полза на дома-
кините, след като Черно-
мордис вкара в 44-ата ми-
нута и заличи преднината 
на българския тим, който 
бе спечелил първия мач 
със същия резултат. Два-
та отбора изиграха про-
дължения, в които не пад-
на нов гол и победителят 
трябваше да бъде решен 
чрез дузпи. Армейци-
те можеха да отстранят 

своя съперник още в ре-
довното време, но Кирил 
Десподов изпусна дузпа в 
89-ата минута. 
рига - цска-сОФиЯ 
1:0, 3:5 след изпълне-
ние на дузпи (0:1 в пър-
вия мач)
1:0 черномордис 44

При дузпите:
0:1 Малинов
0:1 Лемаич стреля над 
вратата
0:2 Бодуров
1:2 Примао
1:3 Жеферсон
2:3 Карклинч
2:4 Джеси
3:4 Баенко
3:5 Десподов

Отборът на Славия се 
класира за втория квали-
фикационен кръг на Ли-
га Европа, след като от-
страни финландския Ил-
вес (Тампере). На стади-
он “Васил Левски” “бели-
те” победиха с 2:1 и след 
успеха си с 1:0 преди сед-
мица в Хелзинки продъл-
жават напред с общ ре-
зултат 3:1.  В герой за бъл-
гарите се превърна Га-
лин Иванов, който отбе-
ляза и двете попадения в 
мача. За съперника вкара 
Мариус Нубиси. Резулта-
тът бе открит от "бели-
те" в 36-ата минута. Илвес 
изравни в 55-ата, но само 
минута по-късно Иванов 
отново възстанови пред-
нината на "белите".

Отборът на Левски отново стана за 
смях на Европа."Сините" победиха с 
3:2 носителя на купата на Лихтенщайн 
Вадуц, но с общ резултат 3:3 отпадна-
ха от надпреварата. 

Колибали даде аванс на гостите в 
25-ата минута, Сержиу Буш изравни в 
35-ата минута. Белаид донесе пълен 

обрат в 53-ата минута, но в 55-ата ми-
нута Тадич изравни. Кабрал в 85-ата 
минута вкара за победното 3:2, което 
не се оказа достатъчно. Буш пък про-
пусна дузпа в 75-ата минута. След то-
ва неубедително представяне на отбо-
ра бе освободен от треньорския пост 
Делио Роси. 

Според анкетата, про-
ведена от ФИФА сред за-
палянковците,  идеалната 
единайсеторка от „Мон-
диал 2018“ е: Тибо Кур-
тоа (Белгия), Рафаел Ва-
ран (Франция), Тиаго Сил-
ва (Бразилия), Диего Го-
дин (Уругвай), Марсело 
(Бразилия), Лука Модрич 
(Хърватия), Филипе Ко-
утиньо (Бразилия), Кевин 
де Бройне (Белгия), Кили-
ан Мбапе (Франция), Ха-
ри Кейн (Англия), Кристи-
ано Роналдо (Португалия).

В гласуването са участ-

вали 130 хиляди души. 
Най-много гласове е по-
лучил Лука Модрич - ка-
питанът на Хърватия. Той 
е избран от 65 хиляди ду-
ши. Модрич беше опреде-
лен и за най-добър футбо-
лист на турнира.

Второто място остана 
за Филипе Коутиньо с 59 
хиляди, а трети е Мбапе с 
54 хиляди вота от хората. 
Кристиано Роналдо, който 
вече е футболист на ита-
лианския шампион Ювен-
тус, е на 9-о място с 31 хи-
ляди гласа.

И т а л и а н -
ският гранд 
Милан ще гос-
тува на Лев-
ски в чест на 
легендата Ге-
орги Аспару-
хов. Мачът по 
случай 75-го-
дишнината на 
Гунди е на 11 
август на ста-
дион "Васил 
Левски". "Ро-
сонерите" са 
седемкратни 
носители на 
най-престиж-
ния трофей в 
европейския 
клубен футбол 
КЕШ/ШЛ. 

Червено-черните ще заменят първоначално обя-
вения съперник на „сините“ – Бока Хуниорс. 

Закупените билети за мача Левски – Бока Хуни-
орс с дата 19 август 2018 г. важат без презаверка 
за двубоя между Левски и Милан.

ВиТОШа - ДуНаВ 2:1
0:1 Ахмедов (4)
1:1 Милев (62-д)
2:1 Христов (64) 
чЕрНО МОрЕ - БОТЕВ (Враца) 2:1
0:1 Петър Атанасов (5)
1:1 Мариян Иванов (41 авт.)
2:1 Георги Божилов (87)
луДОгОрЕц - ЕТър 1:0

1:0 Вандерсон (3)
БОТЕВ (ПлОВДиВ) - лЕВски 0:1
0:1 Димитров (93) 
слаВиЯ - БЕрОЕ 1:1
0:1 Камбуров (29)
1:1 Ангелов (50)
цска-сОФиЯ - лОкО ПД 2:0
1:0 Мауридес (52)
2:0 Жоржиньо (63)

рЕЗулТаТи ОТ ПърВиЯ кръг

Състезателката ни в 
тройния скок Габриела 
Петрова спечели сребъ-
рен медал, след като се 
приземи на 14.34 метра 
(+1.4 м/сек) още в пър-
вия си опит. Шампионка 
на Балканите още с пър-
вия си опит стана гър-
кинята Параскеви Папа-
христу, която постигна 
личен рекорд от 14.74 м. 

В тласкането на гюле 
Радослава Мавродиева 
стигна до златния ме-
дал с много силен опит 
от 18.95 метра, което е 
неин личен рекорд. 

Спринтьорката ни Ин-
на Евтимова (на снимка-
та) спечели златен ме-
дал на 100 м гладко бя-

гане с постижение 
11.45 секунди (-1.9 
м/сек).  

Инна Евтимова 
се окичи с титла-
та и на 200 метра. 
Тя се наложи над 
конкурентките си с 
23.11 секунди (-1.0 
м/сек).  

Една стотна от 
секундата пък раз-
дели Денис Дими-
тров от златото на 
100 метра при мъ-
жете. Победител е 
гръкът Йоанис Ни-

фадопулис с 10.36 сек.  
Националният ни рекор-
дьор в бягането на 3000 
метра стийпълчейз Ми-
тко Ценов спечели зла-
тото с резултат от 8:45.30 
минути. 

Голямата звезда на 
България по лека атле-
тика Мирела Демирева 
зарадва публиката в Ста-
ра Загора с победа, като 
стигна до успеха с пости-
жение от 1.95 метра. Пре-
ди десет дни Демирева 
записа и първата си ди-
амантена победа в Рабат.    

Световната шампионка и рекордьорка на тро-
ен сок за девойки пловдивчанката Александра 
Начева ще участва на европейското първенство 
по лека атлетика за мъже и жени в Берлин (Гер-
мания) от 7 до 12 август, а през октомври и на 
младежките олимпийски игри в Буенос Айрес 
(Аржентина). 

Този месец Александра Начева завоюва све-
товната титла в тройния скок за девойки до 20 го-
дини в Тампере. Тя скочи 14.18 метра. 16-годиш-
ната Александра спечели и сребърен медал от 
еврошампионата до 18 години в Дьор (Унгария).
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В сърцата ни 
гори  обич 

страницата подготви 
Маргарита лОЗаНОВа

Пенсионерите от чер-
номорската столица ве-
че отправят поглед към 
есенния фестивал „Лис-
топад на спомените”. 
Предстои ХХІІІ му изда-
ние. Вестник „Пенсионе-
ри” периодично инфор-
мира читателите за ре-
гламента.

За мен, както и за 
всички организатори и 
участници фестивалът е 
незабравимо, вълнува-
що преживяване!

Разгръщам албуми-

те със снимки, преп-
рочитам стари броеве 
на вестник „Пенсионе-
ри”. В ръцете ми е един 
брой от ноември 2001 г. 
Вестникът е „дебел” 12 
страници. На най-пър-
вата страница това пе-
чатно издание с най-го-
леми подробности от-
разява Петия национа-
лен фестивал „Листо-
пад на спомените”, Ва-
рна, 2001 г. Не липсват 
и снимки, направени от 
самия автор на матери-

ала  Христо Цеков. Той  
е специален пратеник и 
член на журито.

Бях позабравила ня-
кои неща от това вре-
ме, но писаното слово 
ми ги припомни. Члено-
ве на журито са проф. 
Михаил Букурещлиев, 
ст.н.с. Лилия Ненкова, 
певицата Стефка Беро-
ва, Диана Тодорова и 
Атанас Илиев. В разсто-
яние на четири дни през 
сцената на ДКС (Дворе-
ца на културата и спор-
та) преминават над 100 
състава – от Смолян и 
Белоградчик, от Чепела-
ре и Габрово, от Плов-
див, Ардино, Чипровци, 
Ямбол и т.н.

„Наистина, никак не 
е лесно да се органи-
зира такъв фестивал с 
участието на състави и 
индивидуални изпъл-
нители от цялата стра-
на, единствената цел 
на които е да препо-

твърдят дълбоките ко-
рени на българщината” 
– пише авторът и про-
дължава: „От безупреч-
ната организация оста-
наха възхитени и учас-
тници, и гости на фес-
тивала.”

Мили, скъпи спомени 
за нашия обичан фести-
вал! 

Благодарим Ви, ува-
жаеми редактори от 
вестник „Пенсионери” 
– наши съорганизато-
ри, за това, че всяка го-
дина сте до нас и отра-
зявате това значимо съ-
битие на български пес-
ни и традиции с много 
любов! Специални поз-
дравления за  Христо 
Цеков – първия пропа-
гандатор на идеите на 
този фестивал, който не 
свърши, а се разрасна 
и процъфтя през годи-
ните.

Ева ЯНулОВа,
сП-2004 – Варна

Нашият пенсионер-
ски клуб „Тодор Пър-
ванов” – гр. Българо-
во, е един от 30-те клу-
ба към ОС на СП-2004 
– Бургас.

Под ръководство-
то на неуморимата 
ни председателка Вя-
ра Андонова около 
10 години в клубове-
те се работи по устав, 
по предварително на-
чертани оперативни 
и перспективни пла-
нове. Създадени бяха 
ред и дисциплина, ка-
то се работи по пра-
вилника за спазване 
на вътрешния ред. Раз-
нообразни мероприя-
тия се провеждат във 
всички клубове. За на-
шия клуб месец май 
бе изпълнен с разно-
образна дейност. Пев-
ческата ни група взе 

участие в Тракийския 
събор – Поморие. По-
лучихме грамота и па-
рична награда за вто-
ро място на фестива-
ла на пенсионерски-
те клубове под наслов 
„Бургаска златна въз-
раст”.

Взехме участие и в 
надпяването в „Славе-
евите нощи” в Айтос, 
където също завоюва-
хме второ място и па-
рична награда.

На 6 май организи-
рахме еднодневна екс-
курзия до Стария Не-
себър. Разгледахме за-
бележителните места 
– музея, църквата. Съ-
зерцавахме морето и 
си направихме сним-
ки за спомен. През то-
зи месец винаги отбе-
лязваме годишнината 
от създаването на клу-
ба ни – 18 години, жи-
вот, изпълнен с мно-
го веселие, закачки и 
позитивни хора. Гос-
ти на тържеството бя-
ха лидерът на БСП на 
областта Стойко Пан-
ков, Живко Господи-
нов – председател на 
ОС на БСП, Вяра Андо-
нова – председател на 
ОС на СП-2004, кметът 
на града г-н Йорданов, 
читалищното ръковод-
ство. Получихме мно-
го подаръци и като на 
празник изпяхме песен 
за рожден ден – има-
ше торта със свещи. С 
решение на ОС – Бур-
гас, 17 май се отбелязва 
като Ден на геноцида 
над българския народ 
по време на турското 
робство. Взехме учас-
тие в тържественото 
опело в църквата в па-
мет на посечените пра-
вославни християни. 
Поздравихме присъст-
ващите гости с програ-
ма от патриотични пес-
ни и стихове.

С прекрасни споме-
ни сме и от срещи-
те си с пенсионерски-
те приятелски клубове 
„Зорница” – Бургас, и 
„Младост” на СП-2004 
– Варна. Предстоят ни 
още такива срещи. Ни-
що че сме на възраст, в 
сърцата ни гори обич 
към живота! Умеем да 
се веселим, да пеем и 
да играем. Най-важно-
то е да не губим мла-
дежкия си дух.

Пожелавам на всич-
ки здраве, късмет и 
спокойствие в идните 
ни дни!

радка 
(гОсПОДиНОВа) 

ДиМиТрОВа,  
Пк „Т. Първанов” – 
гр. Българово, към 

Ос на сП-2004 - 
Бургас

Клуб „Златна есен” в с. Чепинци
В един слънчев май-

ски ден преди 10 го-
дини в централата на 
Съюза на пенсионери-
те-2004 ни посети ус-
михната жена на сред-
на възраст, поздрави и 
сподели желанието да 
създаде пенсионерски 
клуб и певческа група в 
с. Чепинци, район „Но-
ви Искър” - София, като 
обедини пенсионерите 
в селото. След седми-
ца ни представи про-
токола от създаването 
на новия клуб „Златна 
есен” към СП-2004.

И вече 10 години 
в китното с. Чепинци, 
създадено в края на ХII 
век от вярващи христи-
яни, клуб “Златна есен” 
под прякото ръковод-
ство на Митка Стефа-
нова реализира общи-
те цели на СП-2004 за 
създаване на условия 
за активен обществен и 
културен живот на въз-
растните хора. 

Тържеството по слу-

чай годишнината беше 
организирано отлично. 
Българският ритуал по 
посрещането на гостите 
с погача от председател-
ката, облечена в народ-
на носия, в съпровод от 
живо изпълнение на на-
родна музика, създаде 
атмосфера на топлина и 

българско гостоприем-
ство. Фолклорната гру-

па „Веселите баби” с ръ-
ководител Мита Стефа-
нова със своите изпъл-
нения на стари народни 
песни развълнува при-
състващите и ги пренесе 
в един друг свят.

Тържеството за отбе-
лязване на юбилейната 
годишнина се състоя в 
ритуалната зала на кмет-
ството. На него присъст-
ваха пенсионерите от с. 
Чепинци и представители 
на пенсионерските клу-
бове в селата Световра-
чане, Лукорско, Негован, 
Подгумер. Гости на тър-
жеството бяха председа-
телят на ЦС на СП-2004 
В. Николова, областният 

предсе-
дател Ст. 
Груев и 
предсе-
дателят 
по кул-
т у р н о 
масова-
та дей-
ност на 
СП-2004 

Н. Касабова. Тържество-
то откри председателка-
та на клуба, а информа-
ция за дейността му през 
изминалите 10 години из-
несе заместник-предсе-
дателката. Посочени бя-
ха слабостите и постиже-
нията на клуба, участие-
то на фолклорната група 
„Веселите баби” в много 
фестивали в България и 
зад граница и множество-
то получени отличия. 

Юбилярите и гостите 
бяха поздравени от об-
ластния председател на 
съюза г-н Груев, от г-жа 
Касабова и от председа-
телката на ЦС на СП-2004 
г-жа Николова. Пенсио-

нерите от с. Чепинци по-
лучиха поздравителни 
адреси от пенсионерски-
те клубове в Световрача-
не, Лукорско, Негован и 
Подгумер.

 От името на ЦС на СП-
2004 Валентина Николо-
ва връчи на председа-
телката Митка Стефано-
ва поздравителен адрес 
и златен медал за актив-
ната общественополезна 
дейност, посветена на хо-
рата от третата възраст в 
китното с. Чепинци. 

На всички присъства-
щи, на членовете на СП-
2004, на техните семей-
ства г-жа Николова поже-
ла крепко здраве и бъде-
щи лични, организацион-
ни и творчески успехи.

Тържеството продъл-
жи с много музика, пес-
ни и танци, а изненадата 
беше прекрасната торта 
с надпис „10 години ПК 
„Златна есен”.
Валентина НикОлОВа, 

сП-2004

По инициатива на 
п е н с и о н е р с к и 
ръководители и 

активисти от областта 
в Перник беше прове-
дена среща с инж. Пе-
тър Петров - предсе-
дател на учредения и 
съдебно регистриран  
Нов съюз на пенсио-
нерите. Тя бе ръково-
дена от Катя Христова 
- председател на ОблС 
на СП-2004 - Перник. 
Присъстваха предста-
вители от общините 
Перник, Радомир, Бре-
зник и Трън.

Инж. Петров подроб-
но обясни причините 
за учредяването и не-
обходимостта от но-
вото сдружение, а та-

Не думи и лозунги, а конкретни действия
за достоен живот

ка и същността на новия 
стил и метод на работа. 
 Съюзът си поставя за цел 
да върне вярата в хора-
та, да ги мотивира, да ги 
направят съпричастни  и 
да ги ангажират с участие 
в действията за решава-
не на техните проблеми.

Като основа за дей-
ността ще се използват 
международните и на-
ционалните документи 
за насърчаване на актив-
ния живот на възрастни-
те хора.

Г-н Петров запозна 

присъстващите с пър-
вите стъпки по трите 
главни направления - 
ниските доходи, трудно-
достъпното здравно об-
служване и социалната 
изолация. Той конкрет-
но посочи кои въпроси 
ще се поставят и обсъж-
дат с държавните орга-
ни и институции и кои 
- с органите на местно-
то самоуправление. Ясен 
отговор беше даден и на 
това как ще се изграж-
дат структурите на но-
вия съюз.

Интересни мнения 
и предложения дадоха 
участниците  от с. Диво-
тино, Брезник, с. Дрен, с. 
Друган, Радомир, кв. "Те-
ва", кв. "Калкас",  кв. "Кле-

пало" и др. Всички посо-
чиха, че за да имаме ус-
пех, е необходимо обе-
динение около ясни со-
циални цели и единство 
в провеждането на кон-
кретни действия за тях-
ното постигане.

По-късно през същия 
ден инж. Петър Петров 
се срещна и разговаря 
с пенсионери в Брезник 
и взе активно участие 
в празничното меро-
приятие на Общинска-
та пенсионерска орга-
низация.
инж. стефан сТЕФаНОВ,

член на цс и иБ  
на НсП - Перник

катя Христова
и стефан стефанов 

От старите албуми

Пред ххііі национален фестивал
„Листопад на спомените” – Варна, 2018 г.
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„Îïиò çà ëеòене” 
нà îòêðиòî

От стр. 1
Защото именно от него 

се научих да бъда борбе-
на, да съм мъжко момиче 
и жена стриктна досущ ка-
то войник. Разбира се, на-
учих и ред други неща, ко-
ито, прилагайки ги, дейст-
ват безотказно в положи-
телен аспект.

- От много години сте 
сред звездния колектив 
в „Шоуто на канала” по 
БНТ 1. спомняте ли си 
как попаднахте в преда-
ването? имате ли прия-
тели  сред останалите 
актьори?

- Попадането ми в шо-
уто е нещо, което наисти-
на промени живота ми в 
голяма степен. Няма как 
да забравя този красив 
за мен момент. Всъщност 
беше случайност, но как-
то добре знаем, в живота 
няма нищо случайно. Яв-
но съм си го заслужила и 
съм благодарна на съдба-
та, че ми го подари. Мо-
мент, който приех в жи-
вота и кариерата си с ус-
мивка и с широко отворе-
ни обятия.

- Щастлива жена ли 
сте? Опишете ми радост-
та си, вашата сила, лю-
бовта край вас, на кого 
я давате безрезервно?

- Слава на Бога, да, щаст-
лива жена съм! Радостта 
е преживяване. Изпитвам 
радост от най-обикнове-
ни, чисто човешки неща: 
когато гледам нежни и ча-
ровни цветя, една краси-
ва роза, природни забе-
лежителности... Когато се 
погрижа за гладно коте, 
когато погаля бездомно 
куче, когато нахраня гъ-
лъби и врабчета... Но моя-
та сила 
е точ-
но мо-
ята сла-
б о с т , 
т о е с т 
да съм 
п р о с -
то же-
на. Лю-
бовта е 
н а в с я -
къде и 
е мой 
о л т а р . 
В мен 
е любо-
вта на зрителите, на ис-
тинските ми верни прия-
тели и на прекрасното ми 
семейство.

- Вие сте жена, коя-
то омайва наред. какви 
грижи полагате за себе 
си, за да изглеждате тол-
кова добре?

- Благодаря за компли-
ментите! Нищо особено 
не правя наистина. Мал-
ко фризьор, малко коз-
метика, малко масажи, по-
някога спорт - плуване, и 
най-вече молитви. Молит-
ви за благодарност, благо-
дарност към природата...

- Освен талантлива ак-
триса сте и магистър по 
приложна психология, 
специализирате във Ве-
неция. Никога ли не сте 
искали да се развивате 
и в тази област?

- Напротив, развивам се 
и съм радостна и доволна. 
Щастлива съм и с работа-
та ми в хоспис „Сердика“ 

с възрастни хора.
- Не сте се изкушили 

да останете в италия. 
какво ви върна в Бъл-
гария?

- Чисто и просто не бе-
ше подходящият момент 
да предприемам промени. 
Италия е изключително 
красива страна, с неверо-
ятна архитектура и с чуд-
на природа. Исках да оста-
на във Венеция. Имах чув-

ството, че там съм живя-
ла хилядолетия, преди да 
се родя, и бях като у дома 
си. Тъй 
като не 
з н а м 
итали-
ански, 
м а л -
ко се 
страху-
вах да 
п р е д -
п р и е -
ма та-
к а в а 
а в а н -
т ю р а . 
О с в е н 
това в България имах мно-

го отговорности, кои-
то не можех да зарежа 
просто ей така. „Шоу-
то на Канала” беше и 
си е една от най-голе-
мите ми отговорности. 
Ние, българите, опре-
делено имаме какво 
да дадем на Европа. 
Много ни е интерес-
на народопсихологи-
ята например. Любо-
питна е и мисля, че тя 
трябва да бъде споде-
лена. Нашата човещи-
на, все още съхране-
на, спонтанността ни, 

истинската ни сърдечност, 
голямата състрадателност 
са неща, които, струва ми 
се, западното общество 
няма. То е някак малко 
лицемерно, малко прека-
лено усмихнато, прекале-
но лъскаво. То блести, но 
не топли.

- славата помага ли 
ви, или по-скоро ви пре-
чи?

- Славата е някак си 

различна от самата попу-
лярност. Може би славата 
тежи, но популярността не 

чак толкова. Аз се радвам 
само на второто.

- имате ли  момент в 
живота си, в който да 
си кажете: „Това отча-
яние вече е неизмери-
мо”, или оптимизмът е 
в природата ви?

- Изпълва ме с отчая-
ние жестокостта към без-
домните животинки. В та-
кива моменти, да ви кажа, 
направо се срамувам, че 
съм човек.

- ако си направите 
равносметка, срещнахте 
ли много препятствия, 
които преодоляхте?

- Като човек с по-фина 
емоционалност, да, имала 
съм много препятствия в 
дните си дотук, а пък, ко-
гато не съм имала, сама 
съм си ги създавала...

- ако пред вас заста-
не магьосник с вълше-
бен пръстен, какво ще 
си пожелаете?

- О, само три нещи-
ца: да се спасят всички 
бездомни животинки; да 

се спасят всички хора в 
неравностойно положе-
ние и затруднение. Само 

ако имам въл-
шебен пръстен, 
ще направя ду-
зина добрини, 
ще сбъдвам же-
лания и мечти и, 
разбира се, неу-
морно ще пода-
рявам надежда, 
усмивки и кра-
сота.

- Пожелайте 
нещо на наши-
те читатели!

- В момента 
в съзнанието 

ми излиза онази прит-
ча в Библията, където в 
ада имало страшно мно-
го храна и не можели да 
се хранят, защото имали 
много големи лъжици. И 
всеки, като се опитвал да 
се храни, не можел да до-
косне храната и да я до-
кара до устата си. Съот-
ветно в рая имало също-
то огромно количество 
храна и същите големи 
лъжици, но там хората се 
хранели един друг. Поже-
лавам на всички ваши чи-
татели да бъдат изпълне-
ни със състрадание и със 
способността да подадат 
на някой друг нещо - как-
вото и да е. Желая на аб-
солютно всеки да намира 
своя път, своя мироглед 
и истина и да постига це-
лите си, но не на всяка 
цена. Бъдете добри, чо-
вечни, вярвайте и бъде-
те вечно влюбени и вдъ-
хновени, мили хора!

Въпросите зададе 
иво аНгЕлОВ

Белоградчишките скали с удивител-
ната си красота са световно при-
знато истинско чудо на природата. 

За трета поредна година до 29 юли те 
ще са сцена за Опера на върховете. Но-
ваторската  идея на режисьора Пламен 
Карталов и необичайните сценични ре-
шения и замисъл на авторска режисьор-
ска интерпретация са свързани с ражда-
нето им сред магическата красота на Бе-
лоградчишките скали. Те дават на публи-
ката възможност по друг начин да усети 
любимите си произведения. Много гости 
идват да се насладят на оперното и балет-

ното изкуство под открито небе. Спектаклите се 
провеждат в първия двор на крепостта от 20 ч. 
В това издание зрителите ще видят постановки 
на оперите „Кармен” и „Тоска”, балетите „Жизел, 
„Дон Кихот” и „Корсар”, ще прозвучи и „Рекви-
ем” на Джузепе Верди. Ще бъде представен не-
посредствено след премиерата му в операта и 
мюзикълът „Мамма миа”, а в пещерата Магура 
ще оживеят фестивални импресии с джуджета, 
богове, великани и валкюри. 

Опера на 
върховете

Едно вълнуващо въ-
ведение в тайнството 
на театралния полет 
развълнува зрители-
те в последния ден на 
"Театър пред театъ-
ра". 40 години по-къс-
но шедьовъ-
рът на 

Й о р -
дан радичков 
"Опит за летене" от-
ново беше на сцената 
на Народния театър.  
На сцената под звез-
дите пред сградата на 
Народния театър ак-
тьорите георги Мама-
лев, Валентин Танев, 
Валери Йорданов, За-
фир раджаб, Павлин 

Петрунов, Христо Пе-
тков, Йосиф Шамли, 
Деян ангелов, Благо-
вест Благоев, Мария 
каварджикова, Дарин 
ангелов, Марин Янев, 
Николай урумов и ре-

жисьорът сто-
ян ра-

дев 

д о -
пуснаха 

зрителите до 
тайнството на изграж-
дането на един спекта-
къл. а пък Теодосий 
спасов свири на жи-
во в хепънинга „Опит 
за летене”. Премиера-
та ще бъде в началото 
на октомври на голя-
мата сцена на Народ-
ния театър.

красивата и талантлива актриса е от варна.  
телевизионните почитатели добре си спомнят 
участието й в „Пантуди”, сериала „Хотел „Бълга-
рия”, както и редицата роли в чуждестранни фил-
мови продукции. с днешна дата тя заедно с оста-
налите актьори от екипа с лекота ни забавляват 
в „Шоуто на канала” по Бнт 1. 

Ëþбоâта å ìоÿт оëтар

в „Застреляй идиотите“
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Bики от „Мастило“ гледа детето си
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Новини през ключалката

Beceлa Toтeвa ce paзвeждa c Eлин Toпyзaкoв 

Mилкo Kaлaйджиeв: Нe cме цигaни!

Aндpeй Apнayдoв e нoв чoвeк Mиa Caнтoвa: B oнaзи нoщ ocтapяx c 10 гoдини

Дapия Cимeoнoвa 
тpoгнa c 

прочувствен 
текcт 

Миа сантова никога 
няма да забрави голя-
мата си трагедия! Днес 
тя е много щастлива. 
Омъжена е за голяма-
та си любов светослав 
и има 3-годишна дъ-
щеря на име ида.

имало е време оба-
че, когато драмата в 
живота й е била ог-
ромна. само 2 години 
преди да роди щер-
ка си, журналистката 
направила спонтанен 
аборт. Hякаква инфек-
ция не й позволила да 
стане майка, въпреки 
че бременността й би-

ла вече в седмия ме-
сец. Бебето така и не 
се появило живо на 
бял свят. 

Tова е най-тежко-
то нещо, което няко-
га е преживявала Миа 
сантова. и до днес не 
може да го забрави, 
защото с месеци е би-
ла в депресия тогава.

„B тази една нощ 
остаряx с 10 години. 
Много е страшно, мно-
го е тежко и само вре-
мето лекува – нищо 
друго”, споделя днес 
новинарката. именно 
тази голяма драма от 

близкото ми-
нало я про-
меня напъл-
но. Дотогава 
тя е отдаде-
на на карие-
рата и за нея 
това е най-ва-
жното в жи-
вота. след ка-
то умира де-
тето й, осъз-
нава, че най-
важното е се-
мейството.

Затова в 
момента Миа се зани-
мава само с дъщеря 
си и се стреми да бъ-

де изрядна съпруга и 
домакиня. Засега тя се 
справя отлично с тези 
свои задачи. 

Πeвицaтa, ĸoятo няĸoгa 
oбoжaвaшe дa бъдe cpeд 
xopa, днec cи cтoи cмиpeнo 
y дoмa и глeдa дeтeтo cи. 
Bcичĸитe й пoзнaти нe 
мoгaт дa я пoзнaят, cяĸaш 
дpyгa жeнa ce e вceлилa в 
нeя.

Haй-лoшoтo e, чe вcичĸo 
тoвa ce oтpaзявa нa външ-
ния й вид. Bиĸи oт „Macти-
лo“ в пocлeднo вpeмe ce 
нoceлa нaвън пo възмoж-
нo нaй-нeбpeжния нaчин, 
ĸoeтo шoĸиpaлo вceĸи, 
ĸoйтo я види. „Cъвceм ce 
e зaпycнaлa, нo явнo тoвa 
нe й пpeчи мнoгo. Xopaтa 
ĸaзвaт, чe ĸoгaтo eднa 
жeнa e щacтливa, тя cияe, a 
ĸaтo мнoгo ce ĸипpи, нeщo 

нe й e нapeд. Taĸa чe явнo 
cи e нaмepилa мaйcтopa“, 
cпoдeлят зaпoзнaти.

Явнo живoтът c Πeтъp 
Beличĸoв нe й ce oтpa-
зявa мнoгo дoбpe. Toй e 
ycпял дa пoтиcнe изця-
лo жaждaтa нa жeнa cи 
зa cлaвa и paзвитиe и я e 
нaпpaвил дoмaĸиня. Paз-
биpa ce, финaнcoвo я 
e ocигypил пepфeĸтнo, 
тъй ĸaтo e милиoнep. 
Πeтъp e coбcтвeниĸ нa 
бeнзинocтaнции ОМV и 
изĸapвa лyди пapи.

Дaли Bиĸтopия 
Tepзийcĸa щe ce въpнe 
няĸoгa ĸъм cвoятa cъщ-
нocт, мoжeм caмo дa 
гaдaeм. 

Екpанната Hаталия от сеpиала „Откраднат 
живот” тpогна отново зpителите. Актpисата 
се pазделя с pаботата си заpади бpеменност 
и може би дълго вpеме няма да я гледаме 
на екpан. Ето как Даpия се обясни в любов 
на колегите и зpителите: „Свъpши… Благо-
даpя на Димо Алексиев за сутpешната му ло-
гоpея, за песни-
те, за топлината 
в очите, за сети-
вата, за подкpе-
пата, за защитата, 
за силната pъка, 
за нежните обя-
тия… За всичко! 
Благодаpя! Бла-
годаpя на всич-
ки останали ко-
леги за смеxа, 
паpтньоpството, 
довеpието, pаз-
биpането, пpия-
телството! Бла-
годаpя на опеpа-
тоpите за сигуpността, за уpоците, за пpедиз-
викателствата, за светлината, за тишината, за 
вниманието!

Благодаpя на феите от гаpдеpоба и гpима за 
гpижата, за вниманието, за бъpзината, за ком-
фоpта, за способността им да пpевpъщат под-
пуxналата ми сутpешна физиономия в… нещо, 
за pазговоpите! Благодаpя на пpодуцентите и 
сценаpистите за шанса, за довеpието, за помо-
щта, за тpудностите, за….! Благодаpя на зpи-
телите, че не ни изоставиxа толкова вpеме, че 
ни допуснаxа в домовете и съpцата си, че поз-
волиxа на този „експеpимент“ да се пpевъpне 
в живот! От съpце благодаpя! До скоpо!“, на-
писа Даpия Симеонова във фейсбук.

Beceлa Toтeвa 
и Eлин Toпyзaĸoв 
ce paзвeждaт 
cлeд тoлĸoвa гo-
дини бpaĸ!

Дизaйнepĸaтa 
нe e нa ceбe cи 
oт мъĸa. Двaмaтa 
ce paздeлят, ĸaтo 
винoвниĸът зa 
вcичĸo e фyт-
бoлиcтът. И пo-
тoчнo cтpacт-
нaтa мy любoв-
нa aфepa c дpyгa 
жeнa, зa ĸoятo пpeди 
мeceци пиcaxa. Eлин 
пoддъpжa вpъзĸaтa 
cи c миcтepиoзнaтa 
дaмa пoвeчe oт гo-
динa. Tя e poдoм oт 

c aфepaтa 
мy, нo 
oгpoмнaтa 
й любoв 
ĸъм нeгo я 
ĸapaлa дa 
п p o щ a в a , 
дa тъpпи 
и дa чaĸa 
д o c e г a . 
Becи ce нa-
дявaлa, чe 
вcичĸo щe 
oтминe и 
тoвa щe 

ce oĸaжe пpocтo лeĸa 
зaбeжĸa, eднo вpeмeн-
нo yмoпoмpaчeниe нa 
мъжa й. Ho нe би. Фyт-
бoлиcтът пoĸaзaл, чe ня-
мa ниĸaĸвo нaмepeниe 

дa ce oтĸaзвa oт cpeщи-
тe и лacĸитe c дpyгaтa. 
Toвa cpинaлo пcиxиĸaтa 
нa Toтeвa, ĸoятo e 
пoвeчe oт ĸaтeгopичнa 
– вpъщaнe нaзaд нямa.

„Mнoгo e злe, cтpaш-
нo e нapaнeнa. Tя 
иcĸaшe oщe eднo дeтe 
oт Eлин, нo тoй тaĸa и 
нe ce peши. A и ĸaĸ дa 
гo нaпpaви, ĸaтo aĸълът 
мy e вce в oнaзи, чyж-
дaтa. B нaчaлoтo ce из-
винявaшe нa Becитo и 
я yвepявaшe, чe c тaзи 
вpъзĸa e пpиĸлючeнo, 
нo лъжeшe oтнoвo и oт-
нoвo“, paзĸpивaт близĸи 
дo дизaйнepĸaтa изтoч-
ници.

Mилĸo Kaлaйджиeв нe мoжe дa 
пpиeмe жecтoĸитe cлyxoвe пo aдpec 
нa cинoвeтe мy! Извecтният чaл-
гa пeвeц e нaпpaвo бeceн oт oнoвa, 

ĸoeтo ce тиpaжиpa зa дeцaтa мy. 
Heoтдaвнa ce зaвъpтяxa cлyxoвe, 
чe cинoвeтe мy ca oт цигaнcĸи 
пpoизxoд. Maйĸa им билa цигaнĸa, 
a имa cпeĸyлaции дopи c пpoизxoдa 
нa Mилĸo. Toй oбaчe e ĸaтeгopичeн, 
чe нямa нитo eдин poм в цялoтo мy 
ceмeйcтвo. Дopи e oбидeн, чe ce 
гoвopят тaĸивa нeщa. 

„Били oт бoятa… Aмa ĸaĸ e въз-
мoжнo дa ce пишaт тaĸивa нeщa? 
Щo зa oтнoшeниe e тoвa? Πълнo 
бeзoбpaзиe! Иcтинaтa e, чe дeцaтa 

ми ca пpeĸpacни и ги oчaĸвa гoлямo 
бъдeщe. Eдиният cин иcĸa дa cтaнe 
apxитeĸт, дpyгият - лeĸap. B мoмeнтa 

eдинcтвeнoтo, ĸoeтo мe интepecyвa, 
ca тexнитe изпити“, cпoдeя изпъл-
нитeлят нa „Я eлaтe, пилeнцa, пpи 
бaтĸo“.

Aнтoниo и Aлeĸc дeйcтвитeлнo 
пoлyчиxa мнoгo дoбpo oбpaзoвa-
ниe дoтyĸ. Taзи гoдинa тe зaвъp-
шиxa гимнaзиятa зa чyжди eзици 
„Aceн Злaтapoв“, ĸoятo ce нaмиpa 
в Xacĸoвo. Бaщa им e yбeдeн, чe ca 
пoдгoтвeни зa живoтa, зaщoтo oт 5 
гoдини живeят caмocтoятeлнo. Tъй 
ĸaтo Mилĸo и жeнa мy ca в Cвилeн-
гpaд, a yчилищeтo в Xacĸoвo, мoм-
чeтaтa бяxa нa пaнcиoн пpeз пocлeд-
нитe 5 гoдини.

Aндрей Aрнaудов е тотaлно нов човек, твър-
дят вcичките му приятели! От зaклет ерген той 
cе превърнa в cемеен мъж, който прaви вcичко 
зa блaгото нa cемейcтвото cи.

H a c к о -
ро тв про-
д у ц е н т ъ т 
cтaнa бaщa 
зa първи път 
и именно то-
вa е в оcно-
вaтa нa не-
говaтa про-
мянa. Tой ве-
че бил мно-
го по-отго-
ворен и по-
кaзвaл изця-
ло, че е глaвa 
нa cемейcтво. Aндрей cтaвaл нощем зa xрaнения-
тa, приcпивaл бебето и cе отнacял много cериоз-
но към целия процеc нa бaщинcтво. Tовa удиви-
ло вcичките му близки, тъй кaто те го познaвaли 
кaто вечния купонджия, който живее зa мигa. Ha-
пълно рaзличен бил вече и товa cе забелязвaло 
от околните.

„Друг човек е, то cи личи. Bече кaто го викaме 
по зaведения, откaзвa дa идвa. Изцяло е поcветен 
нa детето cи, прекaрвa вcякa cвободнa минутa c 
него“, cподелят приятели нa Aндрей Aрнaудов.

Hacкоро той нaвърши 39 г. и вече cе чувcтвa 
нaпълно готов дa имa cемейcтво. Hе caмо готов, 
но и го нaпрaви.

C Емaнуелa Tолевa ca женени от нaчaлото нa 
годинaтa, a вече имaт и cин нa име Bacил (кръc-
тен нa покойния му бaщa). Caмо щacтливи мигове 
cе cлучвaт в животa нa Aндрей през поcледните 
меcеци, a и години дори.

Димитpoвгpaд, нo oт-
дaвнa живee в чyжбинa, 
ĸъдeтo Toпyзaĸoв чecтo 
oтcĸaчa.

Haй-лoшoтo e, чe 
Beceлa Toтeвa e нaяcнo 



25.VII. - 31.VII.2018 г.
30

2

Български32
Хора амфибии

Любопитно по света

КИЛИМЪТ НА БРЮКСЕЛ

Òàéнàòà нà âеëиêàниòе îò î. Ïàñõà – ðàçгàäàнàÇàñнåõà ðÿдúк зàåк

Обновена е пътеката на смъртта

страницата подготви Невена НикОлОВа

Магарета в ареста

В коста рика е намерен 
труп на странно създа-
ние, очевидно хумано-

ид, но 
с гла-
ва, ук-
расена 
с рога, 
к р а к а 
с ко-
пита и 

предни лапи като на кенгу-
ру. Откритието направил 
търговец, пътуващ по пъ-

тя между градовете Пасо 
реал и Палмар Норте. Той 
усетил неприятна миризма, 
спрял колата и излязъл на-
вън. Погледът му бил при-
влечен от ято лешояди, ко-
ито били накацали труп. чо-
векът приближил и останал 
ужасен от видяното - създа-
нието приличало на човек, 

но на главата си имало ро-
га, краката му завършвали 
с копита, а предните лапи 
били като на кенгуру. гла-
вата на трупа била разби-
та и вероятно съществото 
е паднало от близкия хълм, 
предполагат полицаи, кои-
то били повикани на мяс-
тото.  

Знаменитата дървена пътека 
Хуашан – пътеката на смър-
тта, на височина 2100 метра 
беше ремонтирана и обно-
вена за посещение от ту-
ристи. В продължение на 
33 дни китайски работ-
ници заменяли изгнили-
те дървени дъски с нови, 
за да може атракционният 
маршрут да бъде отново дос-
тъпен. По нея се осмеляват да 
преминат само търсачите на сил-

ни усещания, но те съвсем не са 
малцина. Пътеката се слави 

с огромната си популяр-
ност сред туристите от 
цял свят. За да напра-
вят пътя над бездната 
отново проходим, ки-
тайските работници са-
моотвержено и с леко-

та успели да се справят с 
трудната задача, макар за 

хора със страх от височина-
та тази работа да е забранена.

Екип учени от уни-
верситета Бингхемптън 
успял да съедини в ед-
но методите на физика-
та, археологията и ком-
пютърното моделира-
не, за да разгадае тайна-
та на  великаните от ос-
тров Пасха, и достигнал 
до много интересни из-
води. Ето какво споделя 
ръководителят на екипа 
антропологът Карл Ли-
по: ”Обърнахме внима-
ние преди всичко на то-
ва, че телата на статуите 
и техните „шапки” тряб-
ва да са оставили сле-
ди от преместването 
или транспортирането 

им, тъй като се знае, че 
са дялани в различните 
краища на острова. Но 
практически такива сле-
ди няма. И тогава раз-
брахме, че това би мог-
ло да стане единствено 
по метода на разклаща-
нето, както например 
постъпва слаб човек у 
дома, за да премести те-

жък хладилник, накла-
няйки го ту на една, ту 
на друга страна. 

По този начин са би-
ли пренесени и статуи-
те, а техните шапки би-
ли изтърколени по хъл-
ма с помощта на „заве-
са” от пясък и морска ба-
ластра и поставени вър-
ху главите на все още на-

клонените колоси, кои-
то после били изправе-
ни. Компютърното мо-
делиране потвърди то-
ва. Всичко се оказа по-
просто, отколкото пред-
полагахме.” Липо е уве-
рен, че древните хора са 
имали много тайни по-
знания за строителство-
то на подобни монумен-
ти като египетските или 
китайските пирамиди, 
които впоследствие съ-
временните хора са загу-
били. И според учените 
за  направата на  гиганти-
те от остров Пасха са би-
ли необходими не пове-
че от дузина аборигени. 

В индийския щат Утар 
Прадеш стадо магаре-
та влезе зад решетки-
те за четири дни. Прес-
тъплението, извърше-
но от дългоухите раз-
бойници, било свърза-
но с това, че без раз-
решение опасли ценно 

растение около стени-
те на ареста. Собстве-
никът на стадото, жи-
тел на щата, дълго мо-
лил властите да пуснат 
невинните животни, 
но само след намеса-
та на политик от мест-
на партия била внесе-

на парична гаранция 
и те били освободени. 
А собственикът им по-

дписал декларация да 
не ги пуска да пасат на 
обществени места.

И това лято най-пре-
красният площад в све-
та, столицата на обеди-
нена Европа, отново е в 
разцвет!  Туристи идват 
тук от цял свят да се 
насладят на изключи-
телно красивата живо-
писна гледка на една от 
най-големите фролал-
ни изложби на откри-
то в света.

На всеки две годи-
ни на площ колкото 14 
тенис корта, между 500 
хиляди и един милион 
цветя - предимно бего-

нии, се подрежда кра-
сив килим от цветни 
фигури. 

Реденето се извърш-
ва от доброволци за 
около 8-10 часа. Дизай-
нът започва да се об-
съжда година по-рано 
и всеки път има раз-
лична тема. Концерти 
и светлинно шоу съ-
провождат появата на 
цветния килим. 

Традицията датира 
от 1971 г. и се спазва 
и до днес.

В китайската про-
винция Синцзян, в 
планината Тяншан, 
която граничи с Ка-
захстан, учени, изу-
чаващи странни жи-
вотни, успели случай-
но да заснемат екзем-
пляр на илийски бе-

зопашат заек. Нари-
чан още кученце, хо-
мяк и дори минимиш-
ка, разгадаването на 
природата на  звер-

чето граничи с под-
виг, тъй като то ся-
каш идва от парале-
лен свят и се среща 
изключително рядко. 
Живее на надморска 
височина от 2800 до 
4100 метра и един-
ствено на това място. 

Затова и 
се знае 
т о л к о -
ва мал-
ко за 
него. С 
послед-
н и т е 
н а п р а -
в е н и 
с н и м к и 
от ки-
т а й с к и 
п е н с и -
о н е р 
д о б р о -
в о л е ц 
о б а ч е 
и з с л е -
довате-
лите се 

надяват най-сетне да 
научат повече за то-
зи приказен мъник, 
обитаващ само Под-
небесната империя.

Специфични гени и анатомични черти, по-
магащи на хората да изкарват дълго време 
под водата, намерили учените при предста-
вителите на етническата група баджо. Тази 
народност обитава крайбрежните райони на 
Малайзия, Индонезия и Филипините. Наричат 
ги още морски цигани. Народът баджо рядко 
се задържа на едно място, по-голямата част 
от времето си прекарва в морето на лодки и 
много рядко се връща на брега. 60% от вре-
мето си възрастните представители на пле-

мето прекарват под водата. Международна 
група учени е изучила хората от племето и е 
установила, че далакът им е по-голям, откол-
кото при останалите. Именно тази особеност 
се наблюдава при морските млекопитаещи. 
При това по-голям далак имали и членовете 
на племето, които водели по-уседнал начин 
на живот. Както показал ДНК анализът, при 
хората баджо имало особен вариант на гена, 
контролиращ нивото на хормона Т4. Той се 
изработва от щитовидната жлеза и увеличава 
скоростта на обмяната на веществата, а това 
влияе на скоростта на изразходване на кис-
лород. Сред особеностите на баджо били и 
гени, които намалявали кръвоснабдяването 
на крайниците и други органи. 

По този начин се помага за по-добро оро-
сяване на мозъка и сърцето. Освен всичко 
друго хората баджо имали и характерен ген, 
който възпрепятствал натрупването на въ-
глерод в кръвта.

Ñтðàõîвитî ñúùåñтвî 
óплàøи тúðãîвåö

Обновена е пътеката на смърттаОбновена е пътеката на смъртта
Знаменитата дървена пътека 

Хуашан – пътеката на смър-
тта, на височина 2100 метра 
беше ремонтирана и обно-

ни усещания, но те съвсем не са 
малцина. Пътеката се слави 

с огромната си популяр-

маршрут да бъде отново дос-
тъпен. По нея се осмеляват да 
преминат само търсачите на сил-преминат само търсачите на сил-

ност сред туристите от 
цял свят. За да напра-

тайските работници са-
моотвержено и с леко-

та успели да се справят с 
трудната задача, макар за 

хора със страх от височина-
та тази работа да е забранена.та тази работа да е забранена.
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Президентът откри паметник на Левски  МОЩИ НА ДВАМА 
НОВИ РУСКИ СВЕТЦИ 

Най-красивата 
абитуриентка

25-метрова риба от найлонови торбички 

Цветя – превърнати в надежда

„Съществуват над 150 
паметника на Апостола 
на свободата. Много от 
тях са далеч извън пре-
делите на родината, раз-
пръснати от Аржентина 
до Япония. Но днес, в 
деня на рождението на 
Левски, малката, скром-
на по размер община Ру-
ен, но велика по дух за-
ема своето място в тази 
символична география 
на почитта.“ С тези ду-
ми президентът Румен 
Радев откри паметник 
на Васил Левски в цен-
търа на Руен.

Монументът, дело 
на скулптора Иван Ба-
хчеванов и единствен 
по рода си паметник на 

знакова личност от бъл-
гарската история, бе из-
дигнат с усилията на 
инициативен комитет, 
дарители и местни жи-
тели, работили за идея-
та 9 години.  

 „За мен вашият па-
метник има изключи-
телно голяма стойност. 
Защото е издигнат от хо-
ра независимо от техния 
етнос и вяра. Вие доказ-
вате, че големите дела 
могат да бъдат постиг-
нати с малки стъпки и 
задружни усилия. Така 
както Васил Левски уче-
ше нашите предци.

Ако днес паметни-
ците на Васил Левски 
се множат, то не е са-

мо от суета. Правим го, 
за да съхраним завети-
те и идеите на Апостола. 
Правим го, за да преда-
дем на децата си труд-
ните уроци на история-
та, да отстояват чистата 

и свята република, коя-
то трябва да бъде мяс-
то за съгласие, братство 
и абсолютно равенство 
между всички народ-
ности”, заяви прези-
дентът.

Младоженци от Русе 
дариха парите за цветя 
на сватбата си на фонда-
ция „Александър Русев“. 
Цвети и Деян отправили 
апел към гостите си да не 
купуват цветя, а да отде-

лят сумата, за да могат да 
я дарят за добра кауза. 
Средствата, които младо-
то семейство събрало, са 
1630 лв. Избрали да ги да-
рят на фондация „Алексан-
дър Русев“, за да помогнат 

на повече хора. „Усмивка-
та, която ние подарихме 
на толкова много деца, 
включително на Илиян Ру-
сев – Скури, който е толко-
ва слънчев човек – за нас е 
по-голям подарък от това 
да си купим нещо, защото 
най-ценното е душевното, 
а не материалното“, спо-
дели младата булка Цве-
телина Лечева-Данева. За 
намерението на Цвети и 
Деян Скури разбрал преди 
сватбата им. А това, което 
младоженците не знаели, 

когато направили даре-
нието, е, че тази сума, до-
бавена към събраните от 
специален благотворите-
лен концерт средства, ве-
че е достатъчна да се за-
купи така необходимият 
портативен лифт.

Фондация „Александър 
Русев“ продължава да на-
бира средства за водно-ре-
хабилитационен комплекс. 
Всеки, който има желание 
да помогне, може да го 
направи на дарителските 
сметки на фондацията.

Елица луканова от 118 су "академик людмил 
стоянов" в софия стана "Най-красивата аби-
туриентка" на 2018 година. Победителката бе 
избрана от звездното жури — ивайло Захари-
ев, Дария симеонова, калоян Минев и "Най-
красивата абитуриентка" на 2017 година Ми-
ла слепцова.

548 усмихнати момичета от цялата страна и 
чужбина се включиха в 12-ото поред издание 
на конкурса "Най-красива абитуриентка", ор-
ганизиран от Dir.bg. Всички те показаха свои-
те щастливи и безценни мигове от бала, запе-
чатани в общо 2236 снимки.

"Най-красивата абитуриентка" Елица лука-
нова е имала двоен празник на бала си. Ос-
вен завършването тя е отпразнувала и 19-ия си 
рожден ден. Елица мечтае да следва банкиране.

Тя спечели сПа ваканция за двама в апартхо-
тел "лъки Банско" в подножието на северен Пи-
рин. Ваучерът включва две нощувки в "студио 
лукс" с богата закуска и вечеря и ползване на 
басейн със соли от Мъртво море, джакузи, сау-
на, солна стая за релакс и много други удобства.

Честните мощи на двама нови руски све-
тци – св. Матрона Московска и св. Лука Вой-
но-Ясенецки, бяха изложени в Русе.  Те бяха 
посрещнати от Негово високопреосвещен-
ство Русенския митрополит Наум и свеще-
нослужители от Русенска епархия.

Св. Матрона Московска е прорицателка и 
светица на Руската православна църква. Роде-
на е незряща през 1881 г. в Себино, Епифански 
уезд. Още на 8-годишна възраст показва чу-
додейни лечебни и предсказателски способ-
ности. 
С п о -
р е д 
е д н а 
от ле-
г е н -
д и -
те на 
среща 
с ъ с 
С т а -
л и н 
през есента на 1941 г. тя предсказала побе-
дата на СССР във войната с Германия.

На 2 май 1999 г. Матрона е канонизирана 
като светица от местно за Москва значение.

Св. Лука Войно-Ясенецки е роден на 27 
април 1877 г. Защитава докторска дисерта-
ция, работи като хирург в Ташкент и препо-
дава в Медицинския факултет. Оглавява ка-
тедрата по оперативна хирургия и топогра-
фическа анатомия в Държавния туркестан-
ски университет.

 През 1923 г. приема монашеско постри-
жение и името Лука. Подобно на св. апостол 
Лука и той е лекар, художник и писател, на-
писал и оставил книги на медицинска, и на 
духовна тематика. Канонизиран е през 2000 г. 
от Руската православна църква.

На международния 
ден за свят без пластма-
сови торбички на площа-
да в Бургас, пред Мор-
ското казино, се появи 
двадесет и пет метрова 
риба, направена от поли-
етиленови пликове. Съ-
битието бе обвързано с 
кампанията "Свободни 
от пластмаса" на еколо-
гичните сдружения "За 
Земята" и "Грийнпийс" - Бълга-
рия. По време на сензационно-
то събитие доброволци раздава-
ха на минувачите послания под 
формата на пощенски картички 
с пояснение как да намалят ед-

нократната пластмаса в ежедне-
вието си.

Пластмасовите торбички са 
сред трите най-често срещани 
отпадъци по плажовете и във 
водите на Черно море и са при-

чина за замърсява-
ния из цялата стра-
на. Разделното съби-
ране и рециклиране 
на полиетиленовите 
торбички е техниче-
ски трудно осъщест-
вимо и не би решило 
растящия проблем с 
ненужното използ-
ване на еднократни 
пластмаси.

Докато в Дания и Финландия 
един човек използва средно по 
4 торбички годишно, според дан-
ните на НСИ средностатистиче-
ският българин използва по 2-3 
пластмасови торби всеки ден. 

Страницата подготви Соня ВъЛкОВА

Защо за пенсионери? Защото е на достъпна цена и действа 
безотказно. 100% натурална и снабдява човешкия организъм с 
всичко необходимо. Полезна е за всички възрасти. Няма про-
тивопоказания и странични ефек-
ти. Една опаковка е достатъчна за 
цял месец. Видове Тракеия: 1.Сър-
це и кръвоносна система. 2. Кост-
но-ставна система. 3.Дихателна сис-
тема. 4.Храносмилателна система. 
5.Нервна система. 6.Баланс мозък. 
7.Баланс телесна маса. 8.Имунинет.

Мнения на ползвали 
продукта:

„Ползвала съм почти всички рек-
ламирани продукти за сърце и стави, от скъпи по-скъпи, и ня-
маше ефект. Ползвах Тракеия почти без пари и веднага запо-
чнах да се подобрявам. След няколко месеца, правейки редов-
ните изследвания, лекарите не повярваха какво се е случило с 
мен. Тичам, работя, живея нов живот. Използвайте го и сами се 
уверете в силата на този продукт.“ Мария иванова, Благоев-

град, 0896 781 313
„Бях загубил вяра, че нещо може да ми помогне. Няколко чо-

века от пенсионерския клуб го ползвахме, защото можехме да си 
го позволим. След няколко месеца 
всички започнахме да споделяме, 
че невероятното се случва. На един 
се подобри сърцето, на друг стави-
те, на трети белият дроб, ходим два 
пъти повече без умора. Чувстваме 
се много по-жизнени и приятелите 
ни последваха нашия пример. До-
сега няма недоволни.“

Тракеия е заимствана от хра-
ната на древните траки, разрабо-

тена е от БАН съвместно с Института по криобиология и хра-
нителни технологии. При създаването й са използвани разра-
ботките от космическите технологии за хранене. Отличена е с 
първо място в конкурса за нови български продукти на Меж-
дународния панаир в Пловдив. 

ТРАКЕИЯ  -  здраве
 за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  Христов, 0898 573 092
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Óïраâëÿâат ни нåäоóчåни 
äâоéêаäæии

- Велко, един твой 
колега…

- Кой?
- роналд рейгън 

се казва, беше пре-
зидент на Щатите…

- Да, имаше такова 
нещо…

- Друг твой коле-
га - Бата живойно-
вич, се кандидатира 
за президент на сър-
бия…

- Едни други коле-
ги пък тук станаха де-
путати!

- Точно за това 
ми е думата! Ти ко-
га смяташ да се хвър-
лиш в политиката?

- Толкова ли ме мра-
зиш? Ти така като ме 
гледаш, как ме виж-
даш в политиката? 

- Защо? смяташ, 
че там няма място 
за хумористи?

- Не, там е пълно 
с хумористи, но смя-
там, че имам призва-
ние и то е по някакви 
текстове да излезеш 
на сцената, да се за-
бавляваш, да забавля-
ваш публиката… Смя-
там, че това е по-хуба-
во от всичко друго. За 
това съм учил. За ар-
тист. Не съм учил за 
политик.

- че то училище за 
политици…

- Ааа, има, има! Но 
доста от нашите не 
са го завършили. Или 
през цялото време са 
били двойкаджии и 
тройкаджии…

- Значи смяташ, че 
ни управляват слаби 
политици?

- Ами аз ти казах – 
двойкаджии. Не ми се 
говори за политика!

- Добре, може би 
ти се говори за те-
атър. какво става в 
българския театър?

- Ами българския 
театър аз да ти кажа, 
не го познавам…

- четиридесет ро-
ли и не го позна-

в памет на велко кънев

на 31 юли големият актьор и прекрасен човек велко 
кънев щеше да празнува 70-годишен юбилей. коварната 
болест го лиши от тази възможност. тя отне на теа-
търа и киното една безспорна драматично-комедий-
на звезда. За да си спомним за оставилия дълбока ди-
ря в родната култура изключителен талант, помоли-
хме нашия сътрудник димитър Бежански да извади от 
своя архив интервю, „взето с връзки”, преди актьорът 
да узнае за коварната болест. то звучи актуално и днес.

Поклон пред паметта му!

една работа, някои пак 
се измъкват от този ва-
жен критерий и казват, 
че не ги интересува пуб-
ликата, а ги интересува 
тяхното "Аз", което да 

се изяви на сцената, не-
зависимо дали има ня-
кой в салона или не. Та-
ка че не мога 
да кажа ни-
що освен то-
ва, че всеки 
може да пра-
ви каквото 
си иска, но в 
крайна смет-
ка, като се за-
мислиш, че 
много малко 
художестве-
но стойност-
ни неща има, 
явно нещо в 
тази слобо-
дия, която е 
нахлула на-
всякъде, на-
хлула е и в 
областта на изкуството 
и прикрита под форма-
та на свободното твор-
ческо мислене, на нова-
торството, се превръща 
вече в едно тъпо, сиво 
театрално ежедневие… 

- казваш, че те по-
тиска всеможенето?

- Да.
- Да, обаче и 

ти имаш един 
грях!

- Само един?
- Засега само 

един. Пробва се 
като режисьор в 
театъра. Защо?

- Понеже си 
мисля, че имам 
достатъчно оп-
ит в тази област. 
Така или ина-
че съм се докос-

вал до големи личности 
в професията и малко 
или много, грубо каза-
но, съм крал от тези лич-
ности. В това няма ни-
що срамно. Театрална-
та професия пак е за-
наят. Талантът си е та-
лант, занаятът трябва да 
се усвоява. И ако през 
живата си съм тръгнал 
от един Апостол Кара-
митев, минал съм през 
школата на Младен Ки-
селов, Крикор Азарян, 

Леон Даниел и така на-
татък, не може да нямам 
някакви натрупвания в 
занаята. Не ти се хва-
ля, но аз съм прекарал 
хиляди часове на сце-
ната. Може би повече, 
отколкото в кръчмата. 
Това някак си вътреш-
но ми даде самочувст-
вие да се позанимавам 
и с така наречената ре-
жисура. Но това е едно-
то. Другото беше, че за-
почнах да усещам една 
вътрешна неудовлет-
вореност на актьора от 
неговите изпълнител-
ски функции. Да не бъ-
де истински творец на 
сцената, а да изпълня-
ва нечии приумици. До 
голяма степен режису-
рата днес е това - пра-
ви, каквото ти казвам, 

и не мисли! Това е най-
обидното, което мога да 
чуя и като актьор, и като 
човек. Това ме активи-
зира да бъда един скро-
мен мост между публи-
ката и актьорите. Целта 
ми беше такава - какво-
то искам на мен да ми 
се случва, като работя 
с режисьор, това да се 
случи на актьорите, ко-
гато работят с мен ка-
то режисьор. Тоест да 
ги подпомагам по отно-
шение на актьорстване-
то, на сценичната сво-
бода, на чувството за 

хумор, без да чувстват, 
че имат някаква тежка 
шапка, капа, която ги е 
налегнала и те зорлем 

трябва да изтърпят два 
часа на сцената. 

- сега ще те пи-
там и нещо за кино-
то. кой е любими-
ят ти филм? само не 
ми казвай, че това е 
филмът, в който те-
първа ще се снимаш.

- Не няма да ти ка-
жа това, защото няма 
да има такъв филм. За 
да ти кажа това, трябва 
да има индустрия, ки-
ноиндустрия. А то ня-
ма. И в близките десет 
години поне няма да 

има такава индустрия. 
И затова ще си остана 
със спомените за кино-
то. Това е. Край. За ме-
не киното е край.

- В чужди продук-
ции не участваш…

- Канен съм, но те 
доста такива, обид-
ни оферти правят - 
за някакви епизодче-
та… Просто не си за-
служава…

- В едно интервю 
Таня Масалитинова 
казва: "изпростяхме 
и това ме огорчава." 
как ще коментираш 

думите й?
- Нямам комен-

тар на думите на Та-
ня. Само мога да по-

твърдя това, което тя 
е казала. И от това аз 
не виждам спасение. 
Направо не виждам 
спасение. Това е мно-
го страшен тумор, за 
който няма лек спо-
ред мене. Това тотал-
но изпростяване. Като 
имаш предвид проце-
сите в образованието, 
в културата… Какво 
ни очаква след всич-
ко това? Ами изпрос-
тяваме! И като го до-
пълниш с това, че кул-
турата не е приоритет 

за нашите държав-
ници, тогава вече за 
какво става дума?

- Предстои ти пъ-
туване в Щатите. с 
кой от твоите та-
мошни колеги ти се 
ще да се видиш?

- Ами с някой от 
наборите… С Дъстин 
Хофман, с Ал Пачино, 
с Робърт Де Ниро … 
Така, да седнем, да пи-
ем по едно… Дано се 
случи това!

- има ли какво да 
научиш от тях?

- Има! Тези, които 
ги споменах, те са 
учили актьорлъка 

така, както и аз съм го 
учил. Всички те про-
излизат от татко Ста-
ниславски и докато 
ние още по наше вре-
ме подхванахме спо-
ра - е ли той и школата 
му голяма работа или 
не е, те тогава упори-
то се хванаха за него, 
хванаха се за основа-
та на Станиславски и 
не сбъркаха според 
мене. Те направиха 
удара с висок профе-
сионализъм. Овладя-
ха повече от нас Ста-
ниславски, щото ние, 

нали, по прин-
цип все си ми-
слим, че руския 
го знаем, а по-
сле се оказва, 
че сме на нивото 
"Ти иди, я доду"! 
А ония явно са 
бачкатори и оти-
ват докрай, за да 
открият нещо… 

- разбирам. 
сега накрая ми 
кажи любимия 
си виц.

- О, недей, мо-
ля ти се! Виц! Не 

ти ли стига, че живе-
ем във вицова дър-
жава?!
Димитър БЕжаНски

ваш? Тридесет годи-
ни на сцената и не го 
познаваш?

- Ами оказва се, че 
не го познавам, защо-
то имам един дефект, че 
не съм учен да позна-
вам тънкостите на за-
наята, хитростите, под-
молните течения, а съм 
учен да работя. И затова 
много от нещата, които 
се случват в българския 
театър, са доста далече 
от мене и доста се оза-
дачавам от така нарече-
ните конфликти…

- Не, ти говориш за 
интригите в театъра. 
а аз те питам от твор-
ческа гледна точка 
какво става в театъра.

- От творческа глед-
на точка мога да ти ка-
жа, че днес всеки може 
много, всеки е много та-
лантлив, всеки е много 
неповторим, всеки в 
съзнанието си държи 
да докаже, че е от го-
лямото добрутро, как-
то се казва. И понеже 

няма кой да прецени и 
да оцени, а и не тряб-
ва да има, вече в демо-
крацията сме се нау-
чили на това, и затова 
днес в българския теа-
тър всеки може спокой-
но да си развява байра-
ка. Това ме кара да се 
свивам в черупката си, 
защото ме потиска та-
кова всеможене. Даже 
и това, че като се заго-
вори за публиката, че тя 
е основното мерило за 

в „Оркестър без име“ 
с Павел Попандов и георги мамалев
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Скръбна ВеСт

0898/630370 - про-
дава 74,8 кв. м застрое-
на площ и 13 кв. м сер-
визни помещения бли-
зо до Бизнес парк "Со-
фия".

0898/630370 - про-
дава два съседни мага-
зина, обединени в общо 
търговско простран-
ство - 99 кв. м, в иде-
алния център на София

имОти

времетО

Д-р иван сТОЯНОВмагнитни бури - 27, 28.VII. 

в сряда започналото дъждовно време ще про-
дължи, като температурите също ще спаднат 
до 16-23 градуса, ще бъде и ветровито. в чет-
въртък дъждът все още няма да спира, макар 
че вятърът леко ще стихне и температурите 
леко ще се вдигнат. Подобно време се очаква и 
в петък и събота. в неделя вече времето ще 
се подобрява. в понеделник отново се очакват 
по-интензивни превалявания, без съществена 
промяна в температурите. във вторник дъж-
довете ще спират, температурите няма да 
са типични за сезона, но постепенно ще тръг-
нат нагоре.

Периодът е относително неблагоприятен за 
здравето на хората с хроничен бронхит. От полза 
при възпаление на дихателните пътища ще бъде пи-
енето на чайове от листа от подбел и живовляк, от 
стръкове от мащерка, риган и жълт кантарион, от 
цветове от лайка и лопен и др. Очакваните магнит-
ни бури и пълнолунието на 27.7. могат да провоки-
рат зачестяване на оплакванията от главоболие и 
чувство за общо неразположение при хора с по-ла-
билна нервна система. За балансиране на нервните 
процеси ще допринесе втриването в слепоочията 
на по няколко капки етерично масло от лавандула.

БиОПрОгнОЗа

SWAKE (с. кочева) 
търси контакт с превода-
ча от Либия Росен Бабоев 
(1979-1983).

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 – търси же-
на да го гледа като личен 
асистент

0896/321902 – прода-
ва фиат 125 р на цените-
ли от първи собственик, 
бананов цвят, гаражен, 25 
г., на 143 хил. км. Теглич 
и части

0897/488261 – прода-
ва минимашина за чупе-
не на бадеми, лешници, 
орехи

0888/316965 – ква-
лифициран козметик из-
вършва масаж и педикюр 
по домовете

0899/232335 – продава 
ТВ LED 48, марка „Телефун-
кен”, чисто нов, в кашон, 
неразопакован, модел 48 
FB 4000. Цена 500 лв.

0 8 9 9 / 3 7 2 5 8 0 , 
094/623855 – продава 
шахматни и табла игри, 
речници, географски кар-
ти, хранителни техноло-
гии, медицински ветери-
нарни справочници

0888/245413 – прода-
ва 4 табуретки по 10 лв./
бр., нова ръчна месоме-
лачка – 32 лв., нов газов 
котлон – 55 лв., червен ки-
теник единичен – 80 лв., 
грамофонни плочи х 5 
лв./бр., аплици по 12 лв., 
стенен часовник руски – 
20 лв.

039/20003 – продава/
заменя запазена модерна 
къща, двор, градина, би-
вш рибарник. Селото е на 
4 км отклонение на магис-

039/20003 – продава/
заменя запазена модерна 
къща, двор, градина, би-
вш рибарник. Селото е на 
4 км отклонение на магис-
тралния път за Кърджали, 
преди Горски извор

0884/574410 - прода-
ва масивна къща в центъ-
ра на село Недялско, обл. 
Ямбол, на главен път, 100 
кв. м, на два етажа, два де-
кара двор и гараж

0897/050151 – продава 
двуетажна къща с 6 стаи в 
с. Огнен, Бургаска област, 
с вода, кладенец и ток – 12 
000 лв.

0877/852693 - заменя 
дворно място с право на 
строеж - Варна, за багер с 
гребло и кофа

0884/762077 – продава 
двуетажна къща с двор и 

Съобщение ОБЯВА
Поради големия инте-

рес към поетичния конкурс  
„листопад на спомените – 
2018 г.” удължаваме срока за 
получаване на стихове – ли-
рика и сатира до края на юли. Творбите 
да се изпращат на госпожа Данка Стоя-
нова по пощата или на електронен адрес  
danistoianova@mail.bg

Благодарим за участието
Данка стоянова

Фондация „листопад на спомените” - Варна  

Народно читалище ,,Св. св. Кирил и Мето-
дий-1924” - Красна поляна, София,  обявява тра-
диционния конкурс 

лиричЕски кръсТОПъТ На МуЗиТЕ 
за 2018 г. 

Кандидатите да изпращат до 3 стихотворения 
на свободна тематика на адрес:  

1330 софия, бул. „Възкресение” 64 - чита-
лището, за конкурса.

Конкурсът е явен.  Срок - 30 септември 2018 г. 
Награди: първа 200 лв., втора 150 лв., трета 

100 лв.

тралния път за Кърджали, 
преди Горски извор

0878/387993 – прода-
ва изгодно: две нови ун-
гарски сгъваеми къмпинг 
легла; изгодно малко упо-
требявана немска пише-
ща машина „Ерика”; из-
годно запазени четири- 
и трикрилни гардероби 
с надстройка, махагон; 
запазена чешка палатка 
18,5 кв. м, висока, стабил-
на, с 2 спални помещения, 
гардеробно, хол; запазе-
но немско пиано отпре-
ди 1939 г.

0896/722938 – „Пан-
чатантра” – древноин-
дийска книга. След Биб-
лията – най-разпростра-
нена в света, 200 превода 
на 60 езика, от IV век досе-
га, учебник с наставление 
с мъдрости за управлява-
щи – 200 лв.

0877/882177 – тер-
морегулатори за верти-
кален бойлер – нови, по 
5 лв.; термоограничите-
ли за бойлер – нови, по 2 
лв.; ампермер чешки от 5 
до 100 ампера ток; мъж-
ко сако европейско, мо-
дерно, от естествена ко-
жа – употребявано, мно-
го запазено – 50 лв. Про-
водник електрически, но 
е 6 кв. мм, единичен, ед-
ножичен – 180 м – 200 
лв., удължител гумиран, 
с двоен контакт и щепсел 
3 х 2,5 кв. мм, 18 метра – 
40 лв. Електрическо апар-
таментно табло ново, фа-
брично, с 9 автоматични 
предпазители – 60 лв.; ен-
циклопедия „От А до Я” 
– обемисто произведена, 
970 стр. – 50 лв.; философ-
ски речник – обемист, 500 
стр. – 50 лв.

0725/66476 – SOS! По-
дарявам малки и големи 
котета!

0 8 9 5 / 7 7 9 5 1 2 , 
058/624493 – издирва 
потомци Герга Донева, 
Руховски, Великотърнов-
ски, братя Борис, Йордан, 
Петко живееше в София 
на „Иван Асен II”

0897/507266 – прода-
ва ВИТО 7+1, бензин и газ, 
отлично състояние, пла-
тени такси!

0888/245413 – прода-
ва крачна шевна машина 
„Панония” – 120 лв., 2 ро-
допски одеяла – нови, по 
60 лв./бр., нов червен ки-
теник – 120 лв., ел. печка 
за баня – 28 лв.

0883/333253 – спеш-
но търсим алпинисти 
мазачи за фасада на жи-
лищен блок в „Мотопи-
ста”.

0889/378252 – прода-
ва апарат за точкова за-
варка – 130 лв., български 
хартиени левове от 1974 
г., часовникарска лупа 5х 
– 15 лв., лечебна кализия 
– лекува диабет, катарак-
та, онкологични заболя-
вания, разсади и извлек, 
мини казан за ракия – 170 
лв., уред за жива вода – 
45 лв.

0 5 2 / 7 4 5 1 6 6 , 
0894/607418 – продава 
сушилня за дрехи и колич-
ка с две колелца за паза-
руване – нова е. Изгодно!

0888/812043 – прода-
ва изгодно дамски и мъж-
ки ръчно плетени вълне-
ни чорапи. Количество и 
качество!

На 28.7.2018 г. 
се навършват

40 ТъжНи ДНи
от смъртта на непрежали-

мия наш съселянин, набор-
лия и добродушен приятел
ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
от с. Еловдол, Радомирско, 
живял и работил в София, 

починал на 19.6.2018 г. 
навършил 83 г.

Скърбим за Генчо. Няма да го забравим.
Поклон, дълбок поклон пред светлата памет 

 на майстор Генчо!
От райчо цветков, асен станков и живите 

още 8 души от родените 35 деца  
през 1935 г. в селото 

На 19.7.2018 г. почина
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВЪЛКОВ

на 69 г. от София 
дългогодишен служител в Ръководство 
въздушно движение на Летище София.
С много обич, безкрайна тъга и болка  

се прекланяме пред светлата ти памет!
От семейството и близките

На 26 юли 2018 г. се навършват
40 ДНи

от смъртта на 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕЕВ

на 60 г.
Сине, не можем да повярваме, че теб вече те 
няма и болката ще става още по-голяма! Оби-

чаме те! Почивай в мир!
От майка цвета, син цветан, снаха ралица

лятна кухня в Ловеч
0882/924308 – прода-

ва къща 160 кв. м, на 70 км 
от София, с допълнителен 
парцел с постройка. Цена 
30 000 лв.

0898/798427 – продава 
вила 40 кв. м, асфалт, це-
логодишно живеене, всич-
ки удобства, Столична об-
щина – 27 000 евро. Бонус 
– джип!

0 8 9 4 / 2 9 7 9 6 7 , 
02/8662731 – продава три-
етажна вила в гр. Момин 
проход, на 60 км от София 
– обзаведена, I ет. – офис, II 
и III ет. – с по 3 стаи с хол; 
400 кв. м. зелена площ

0898/950581 - продава 
имот в село Балканец, бли-
зо до Троян, лесен достъп, 
река - 16 хил. евро

0878/338141 – добри по 
характер, работят и учат в 
София, не пият и не пушат. 
Желаят доглеждане или ку-
пуване на по-стар апарта-
мент в София и квартали-
те. Петров

0876/574681 – заменя 
апартамент в Силистра за 
ниви

0897/042029 – предлага 
жилище на село – безплат-
но и безсрочно, на пенсио-
нерка с цел обитаване, мо-
же и финансова подкрепа. 
Жената македонка от Бело-
градчик да ми се обади. Жи-
лището й е осигурено!

0879/100320 – продава 
3,7 дка нива с над 300 че-
тиригодишни тополи в нея, 
край Пазарджик

0 8 8 5 / 2 5 4 3 1 4 , 
0888/121793 – продава 10 
дка иглолистна гора в ра-
йона на Велинград

0878/534711 – продава 
хубава двуетажна стабил-
на къща в с. Боровци, обл. 
Монтана – 5 стаи, плоча, въ-
трешна тоалетна и баня, ге-
ран, барбекю, чешми, двор 
275 кв. м – 12 500 лв.

0886/196621 – спешно 
търси малък апартамент в 
малък град за възрастни 
хора – на нисък етаж, не-
обзаведен

02/8665624 – дава под 
наем мазе за склад или дру-
го

0988/783323 – спешно 

продавам ремонтирана и 
преобразена гарсониера 
или заменям за боксоние-
ра. Блокът също е преобра-
зен от покрива до мазето, 
всичко е подновено. Отвън 
е саниран с 10 см стиро-
пор, отвътре – с ламперия, 
и е реконструирана в дву-
стаен. Към жилището има 
и гараж

0878/438599 – продава 
обзаведена вила, на 40 км 
от София, с ток, вода, двор 
800 кв. м, 30 дървета, ба-
сейн, панорама. Въздухът 
е кристален.

0887/337684 - наемам 
дългосрочно срещу при-
емлив наем и добро стопа-
нисване селска къща с ба-
ня и тоалетна, лятна кухня 
или солидна стопанска по-
стройка - в цялата страна, 
без областите Кърджали и 
Смолян. С предимство са 
Габровска, Търновска, Ста-
розагорска, Пловдивска и 
Сливенска област

0898/824436 - къща дву-
етажна с двор 2500 кв. м в 
Средня, Шуменско, с ябъл-
кова градина

0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 , 
0886/010504 - продава в с. 
Ведрина, Добричко, обза-
ведена къща с 2 гаража, за-
творена, луксозна беседка, 
огради, 3 дка двор с овощ-
на градина

0894/637021 – продава-
ме къща, кухня, селскосто-
пански сгради с двор, 5 дка 
овощна градина. Изгодно!

0896/722938 – прода-
ва/заменя за малък апар-
тамент в София имот 880 
кв. м близо до водите на 
язовир „Искър”. Двустай-
на дървена къща 18 кв. 
м, много строителен ма-
териал. Облагороден, 
електрификация, инфра-
структура много добра. 
Отлична панорама, ти-
шина, чист въздух, на 40 
км от София – за лов на 
водоплаващ дивеч, зай-
ци, сърни, диви прасета, 
за риболов, подводен ри-
болов, ветроходство.

0894794406 – прода-
ва къща със стопански по-
стройки с двор 740 кв. м, 
гъбарник, трифазен ток, во-
доснабдено, с. Тополи, Вар-
ненско

На 25 юли 2018 г. се навършва
1 гОДиНа

от смъртта на нашата скъпа 
майка, баба и сродница

БИСТРА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
1941 - 2017 

Завинаги ще запазим спомена 
за твоята голяма любов и 

грижовност към всички ни. Ти 
ни остави пример за честност, 

всеотдайност и майчина обич. Липсваш ни, ще 
те обичаме винаги, почивай в мир!

От семейството
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!

ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

27 юли 2018 - 23:21:40 ч. - 
пълнолуние. За да смъкнете 
1-2 кг, трябва да започнете 
диетата от този час и да про-
дължите на сокове и течно-
сти до същия час на следва-
щия ден.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

25 юли, 13 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, 

луНа В кОЗирОг 
Желаещите да имат успех 

може да тръгнат по пътя на 
висока концентрация по отно-
шение на поставените задачи, 
безгранично трудолюбие и  го-
товност да извършват сериоз-
на работа.

26 юли, 14 луНЕН ДЕН, 
НарасТВаЩа луНа, 

луНа В кОЗирОг 
Заложете на собствения си 

творчески потенциал. Проя-
вете инициатива, предлагай-
те нестандартни решения, ста-
райте се да привлечете към се-
бе си максимум внимание. Раз-
читайте на своите  сили.

27 юли, 15 луНЕН ДЕН, 
ПълНОлуНиЕ, 

луНа ВъВ ВОДОлЕЙ 
Възможни са конфликти, 

които не винаги може да пре-
минат в руслото на конструк-
тивната дискусия. В такива си-
туации ефикасно е привлича-
нето на хора, чийто авторитет 
не подлежи на съмнение.

28 юли, 16 луНЕН ДЕН, 
НаМалЯВаЩа луНа, луНа 

ВъВ ВОДОлЕЙ 
Ще можете да решите ре-

дица важни проблеми, ако от 
самото начало точно обозна-
чите своите позиции и не поз-
волите  да ви оказват натиск.

29 юли, 17 луНЕН ДЕН, 
НаМалЯВаЩа луНа, 
луНа ВъВ ВОДОлЕЙ 

Вероятно е да получите 
приятни вести от близки за 
вас хора. Не са изключени уд-
ачни покупки и изгодни инвес-
тиции. Вие правите много за 
другите, но понякога е необ-
ходимо да се погрижите и за 
себе си.

30 юли, 18 луНЕН ДЕН, 
НаМалЯВаЩа луНа, 

луНа В риБи
 Няма да ви се стои на ед-

но място и това е добре: пъ-
туванията ви обещават при-
ятни впечатления и интерес-
ни срещи както и важни жиз-
нени уроци. Намерете време 
за общуване с любимия човек.

31 юли, 19 луНЕН ДЕН, 
НаМалЯВаЩа луНа,

 луНа В риБи 
Възможни са значителни 

успехи. Това ще налага използ-
ването на някои хитрости, но 
вие ще проявите изобретател-
ност и ще постигнете своето.

ЛУНеН 
кАЛеНДАР

ЗаПОЗнайте се

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

ДЖеСИкА

ОВЕН – Още през първия 
делничен ден можете да 
си позволите лукса да за-

почнете с осъществяването на ня-
кои радикални промени в отно-
шенията с близките. 

ТЕлЕц - Опитайте се да 
превърнете не дотам 
благоприятните обсто-

ятелства в печеливши. До среда-
та на седмицата направете точни 
сметки за приходите.

БлиЗНаци - Помисле-
те какви точно инвес-
тиции бихте могли да 

си позволите. Постарайте се 
да бъдете изключително точ-
ни, когато става въпрос за уго-
ворени срещи. Здравето ви е 
великолепно. 

рак - Ще се нуждае-
те от точна преценка 

и бързина при осъществяване 
на ангажиментите си. В ника-
къв случай не оставяйте важни-
те задачи за момент, в който би-
хте могли да загубите. 

лъВ - Около средата на 
периода е важно да при-
ключите навреме с осъ-

ществяването на свое задълже-
ние. Добре е да отложите какви-
то и да е било нови инициативи. 

ДЕВа - Действайте ре-
шително за установява-
нето на повече близост с 

интимната половинка. В края на 
разглежданата седмица се пред-
пазвайте от разточителство, тъй 
като контролът може да ви се из-
плъзне от ръцете. 

ВЕЗНи - Направете необ-
ходимото, за да подобри-
те комфорта в дома си. Не 

се поддавайте на вътрешната си 
потребност да се налагате над ин-
тимната си половинка. 

скОрПиОН - През почив-
ните дни не пренебрегвай-
те нуждата от пълноценен 

отдих далеч от забързания дел-
ник. Не си позволявайте да започ-
вате инициативи, без да се посъ-
ветвате с близките си. 

сТрЕлЕц - Ако не знаете 
по какъв начин да покри-
ете текущите си разходи, 

се обърнете към близките си. Из-
бягвайте предприемането на необ-
мислени ходове. Постарайте се да 
бъдете ефективни в действията си.

кОЗирОг - Инициативи, 
които засягат пряко ин-

тимната ви половинка или чле-
нове от семейството, ще ви дър-
жат в напрежение. С настъпването 
на новата седмица обърнете вни-
мание на здравето. 

ВОДОлЕЙ - В делово и 
финансово отношение 
ще имате стабилност. Не 

обръщайте внимание на клюки-
те по ваш адрес. Не губете кураж.

риБи - Правилната нагла-
са към застигащите ви съ-

бития в личен и професионален 
план ще ви позволи да ги използ-
вате по изключително позитивен 
начин. Постарайте се да избегне-
те неволните грешки.

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (25.VII.- 31.VII.2018 г.)

Лъвът живее в насто-
ящето, умее да за-
бравя болките и да 

прощава, освен ако няма 
някакви травми, които да 
блокират този естествен за 
него принцип. Това е един 
от най-силните зодиакал-
ни знаци. Лъвът умее да е 
център на вниманието и да 
изразява индивидуалност-
та си. Както всички огнени 
знаци, Лъвът изисква ува-
жение при взаимоотноше-
нията. Уважението е емо-
ционална категория, а Лъ-
вът общува емоционално.

Чистосърдечен, естест-
вен, благороден, велико-
душен, достойният Лъв си 
признава грешките, въ-
преки че може да ги изжи-
вее драматично. Щедър 

Çîäèÿ Ëúâ (22 þли-22 àвãóñт)

е, харизматичен и обича 
да прави подаръци. Лъвът 
има много голяма енерге-

тика, почти не боледува и 
като иска нещо, го получа-
ва. Властването над други-

те само за да им покаже аз 
колко съм велик, неизбеж-
но разрушава отношенията.

Жена
Когато човек я погледне, 

винаги е респектиран от нея. 
Външно може да изглежда 
твърде строга, но вътрешно 
е чувствителна и нежна на-
тура. Жената Лъв е необик-
новена по свой собствен на-
чин. Притежава редица по-
ложителни качества. Хари-
зматична е, забавна, но и не-
предсказуема. Винаги е под 
светлините на прожектори-
те, ето защо има и немалко 
врагове.  Както във всяко не-
що, така и в любовта, лъви-

ците обичат да има драма-
тизъм, да играят игри. Ха-
ресват розите, шампанско-
то и сатенените чаршафи в 
спалнята.

Мъж
Представителите на та-

зи зодия обичат новото и 
необикновеното и прези-
рат редовните, рутинни не-
ща. Когато Лъвовете усе-
тят, че им доскучава, те са 
способни сами да си създа-
дат нова драма или вълне-
ние, за да „оцветят“ живо-
та си. Характерното за мъ-
жете Лъв е, че не обичат 
да бъдат тъжни и отчаяни 
и по тази причина бързо се 
взимат в ръце и излизат от 
трудни ситуации.

на
СПАС СИМЕОНОВ ИГНАТОВ

27 юли 
Скъпи синко, желаем ти 
крепко здраве, щастие 

и дълголетие!!!
От баща симеон

 и майка 
стоянка,

с. Овчеполци

на 
СТЕЛА И ДИМИТЪР КЕНОВИ

от Бургас
Мило семейство, честит юбилей –

 30 гОДиНи БрачЕН жиВОТ! 
От сърце ви желая здраве, щастие, 
късмет и да гледате само напред!

От цвета

На 30 юли 2018 г. 
нашият дългогодишен 
сътрудник и активен

 обществен деятел  
ДИМИТЪР ШЕРБЕТОВ 

от Велико Търново 
навършва 

88 гОДиНи
Пожелаваме му здраве, щаст-
ливи старини и дълъг живот!

От редакционния колектив
 на в. „Пенсионери”

на 29 юли 
на ДИМО МИТКОВ МИТЕВ

и на 26 юли 
на ВИХРА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА

Желая им живот и здраве като семейство,
 винаги да закрилят своето поколение.

Успех в работата, здраве, щастие и късмет, 
дълголетие като на техните баби!

Марин андреев колев, 
с. гурково, обл. Добрич

на 27 юли
на АЛЬОНА ЮРИ 

БАГЛАЙ
Пожелавам й дъл-

ги години да празну-
ва рождени дни и да 
стигне годините на 

баба Величка, 
да дочака и 
правнуци!

Марин 
андреев колев, 

с. гурково, 
обл. Добрич

1336  софия – „люлин”, 
п.к. 134, за г-н Денев – 
търси се дама, която да е 
сама, без съпруг, вдовица, 
разведена, която да се съ-
бере с мен, за да имаме по-
не едно общо дете, а може и 
две. Може вдовица с нейни 
деца, но да е във възмож-
ност да имаме наше. Ще й 
подаря цвете, като изпра-
ти снимката и телефона за 
разговор!

ЧЕСТИТ
 РОЖДЕН

 ДЕН

Преминала през широкия 
друм на живота, окриляна 

от пословично родолюбие и 
отговорност, родената в Горна 

Оряховица на 31.VII.1943 г.
СЪБКА ТОДОРОВА 

СТОЯНОВА
навърши 75 гОДиНи

Завършила химия в СУ „Св. Кл. 
Охридски”, професионалният й път 

преминава 25 г. като учител и директор на техникума 
„Проф.д-р Асен Златаров” в Горна Оряховица. Култур-
ните й изяви като зам.-кмет на ОбС  в Горна Оряховица 
са много, от местно и национално значение. Общест-
вената й дейност е огромна – 30 г. общински съветник. 
Председател на комисията по образование и култура; 
член на УС на БАС и председател на общинската орга-
низация и на др. патриотични организации. Наградена 
е с орден „Кирил и Методий” II степен. Автор на книги. 
Радва се на две хубави и прекрасни внучки 
– Светлана и Полина. Пожелаваме й много 
здраве, радости, обществена активност и 
нови творчески изяви.

От приятели и другари от 
Великотърновското землячество в софия

ЧЕСТИТ 75-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ!
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ÊÐÈÌÈ
ÕÐÎÍÈÊÀ

Страницата подготви 
Уляна ПеТкОВА

Опит за грабеж 
на възрастна жена

Не подаваме сигнали за корупция
аДВОкаТ сЕ саМОуБи
адвокатът и бивш проку-

рор в софийската районна 
прокуратура Васил Тончев се 
е самоубил в къщата си на ул. 
"кумата" в столичния кв. "Боя-
на". От МВр потвърдиха, че ня-
ма данни за насилствена смърт 
и се касае за самоубийство. 
Мъжът се е прострелял в гла-
вата със законно притежаван 
пистолет, тъй като е бил болен. 

сЕМЕЙсТВО сЕ ОТрОВи 
с гъБи

45-годишен мъж, 44-го-
дишната му съпруга и 10-го-
дишната им дъщеря са наста-
нени в реанимацията на МБал-
Благоевград след консумация 
на гъби.

семейството приготвило и 
яло манатарки, но се оказало, 
че са консумирали техен двой-
ник. Малко по-късно усетили 
неразположение, световър-
теж и гадене. 

съпрузите и дъщеря им са 
настанени по спешност в ре-
анимация. 
МлаД Мъж ПаДНа ОТ БлОк 

Млад мъж падна от шестия 
етаж на блок в Хасково и заги-
на на място. инцидентът е ста-
нал сутринта. Мъжът е на въз-
раст около 35 години. Полици-
ята работи по всички версии, 
включително и самоубийство.
ПОлицаЙ сгаЩи ОБирДжии

В района на ул. "Търново" 
в ж.к. "люлин", жена била на-
падната от двама непознати, 
които издърпали от ръцете й 
мобилен телефон и хукнали 
да бягат. 

На виковете за помощ от 
потърпевшата се отзовал мъж, 
който подгонил злосторници-
те и ги задържал.

Мъжът, извършил бързия 
арест, се оказал служител на 
столичното Девето ру, който 
работи на смени и точно в този 
момент отивал на работа към 
управлението. установено е, 
че извършителите са братя на 
23 и 24 г., криминално прояве-
ни, от софия.

акциЯ срЕЩу иМаНЯр
ударна акция са провели 

полицаи от стара Загора сре-
щу иманяр от града. От дома 
му са иззели голямо количе-
ство антики, които било с ви-
сока културно-историческа 
стойност.

От адреса криминалисти-
те иззели 1680 антични моне-
ти - колекции и отделни моне-
ти от тракийски, римски и ви-
зантийски епохи, 431 старин-
ни антични предмети, 49 раз-
лични по вид и форма антични 
предмети.
ВаНДали ПалиХа БЕсЕДки 

Вандали са палили огън   
върху пързалка и в беседка-
та на детска градина „усмив-
ка“ в Хасково. Повредена е и 
катерушка „влакче“. извър-
шителите са палили хартиени 
опаковки и пластмасови бу-
тилки. Директорът на гради-
ната Христина Петкова е пода-
ла в полицията сигнал за ван-
далския акт. Записите от каме-
рите ще бъдат предадени на 
полицията от охранителната 
фирма.

Момче върна портôеéл 

Заловиха „муле”

Òелеôонни измами

Над 71% от българи-
те очакват разследване 
по най-високите поли-
тически нива, а около 
64% са "за" разследване 
на корупцията на мест-
но ниво. Това показват 
резултатите от нацио-
нално представително 
проучване на Асоциа-
ция "Прозрачност без 
граници".

41% от българските 
граждани не биха по-
дали сигнал за коруп-
ция изобщо, защото за 
тях това стои извън цен-
ностната им система. То-
зи извод от изследва-
нето подчерта изпъл-
нителният директор на 
асоциацията Калин Сла-
вов.

36,5% биха противо-

действали на явлени-
ето, като не биха дали 
подкуп. Около 30 на сто 
пък смятат, че нищо не 
може да се направи. За 
тази почти 1/3 от анке-
тираните доверието е 
достигнало почти ира-
ционално ниво, комен-
тира Калин Славов.

Почти 30% биха съ-
действали на антико-
рупционната агенция, 
ако тя ги убеди, че ра-
боти безпристрастно.

Базисното недоверие 
към институциите е яс-
но отразено в получени-
те отговори и то е свър-
зано със страх от после-
дици за личността или 
за бизнеса.

Обществото кате-
горично иска активна 
дейност от институции-
те, изтъкна той.

Двама братя и сестра на 22, 11 и 13 години на-
правиха опит да удушат възрастна жена, за да я 
ограбят. Жената е на 82 години и живее сама в 
монтанското село Септемврийци. 

Тримата нападнали жената през нощта, тъй като 
през деня тя била взела пенсията си от 360 лева.

Тримата влезли в дома й, като изрязали дупка в 
комарника. Единият затискал устата на жертвата, 
другият краката, за да не може да вика и да става.

Нападателите не успели да открият парите и си 
тръгнали. През деня близък на възрастната жена 
подал сигнал в полицията и тримата били задър-
жани след два часа. 

22-годишният брат Валентин е с удължена мяр-
ка за неотклонение и е приведен в ареста в Мон-
тана. Той е добре познат на полицията, като още 
на невръстна възраст е участвал в групово напа-
дение над възрастен човек, когото са пребили с 
тръби.

Само преди няколко дни е бил задържан и за 
друго престъпление. В семейството на крадците 
има 10 деца, а размирното село Септемврийци 
всеки ден фигурира в бюлетина на полицията. 

40 000 евро - 80 хиляди лева, е дало 
на телефонни измамници възрастно се-
мейство от Стара Загора.

От 10 до 12 юли 82-годишният мъж и 
78-годишната му съпруга са дали крупна-
та сума на две вноски, след като са били 
подлъгани по телефон, че ще помагат на 
полицията, за да залови измамници. От 
МВР-Стара Загора уточняват, че дадена-
та от възрастното семейство сума е ре-
корд за региона и страната. Измамници-
те се издирват.

От МВр отново напомнят на гражда-
ните по никакъв повод да не дават па-
ри и ценности на непознати им хора, 
позвънили им по телефона. При полу-
чаване на обаждане от неизвестен им 
номер с такова искане те незабавно 
да сигнализират на тел 112 или в най-
близкото поделение на МВр, както и 
да се обадят на близките си.

Рекордна 
сума

Броят на телефонните 
измами в Русенско нама-
лява. Това заяви замест-
ник-директорът на МВР в 
крайдунавския град коми-
сар Илиян Енчев.

За първите шест месе-
ца на тази година са ре-
гистрирани 28 телефон-
ни измами. Те са с девет 
по-малко за същия пери-
од на 2017 година. Енчев 
каза още, че се обмисля 
и промяна на метода, из-
ползван като превенция 
срещу телефонните из-
мами. 

Големите брошури или 
малки книжки с подроб-
ни обяснения не били 

толкова ефективни.
"Колкото повече 

пишем в тази брошу-
ра, толкова повече ин-
формацията се използ-
ва и от измамниците, 
които цитират дослов-
но изречения от нея по 
телефона. Отделно хора-
та се объркват от всички 
тези схеми, които непре-
къснато се променят от 
престъпниците", обясня-
ва Енчев.

Затова в момента се из-
работва нов вид листов-
ка, предназначена основ-
но за възрастните хора. 
Тя е с малки размери, а 
обмисляният вариант на 

предупреждението е то 
да бъде от едно изрече-
ние - "Не давайте пари 
и ценности, поискани по 
телефон, независимо за 
кого се представя този, 
който ви се обажда!".

 Междувременно от ОД 
на МВР в Плевен съобщи-
ха за поредната телефон-
на измама на възрастна 
жена, извършена в Чер-
вен бряг, за 4500 лева. 

Помага ли 
брошурата на МВР

34-годишният шу-
менец Р. Г. е хванат, 
докато прибира пари 
от телефонна изма-
ма. Мъжът е задържан 
на мястото на прес-
тъплението, след ка-
то от известно време 
е наблюдаван от два-
ма криминалисти от 
Районното управле-
ние в Шумен. Жертва 
на телефонната изма-
ма станала 68-годиш-
на жена от Шумен. Тя 

"влязла" в използвания 
през последните ме-
сеци сценарий - обаж-
дане от непознат, кой-
то отправя заплахи, ако 
не бъде предадена оп-
ределена парична су-
ма, и второ обаждане, 
пак от непознат, който 
се представя за полицай 
и търси съдействие от 
граждани за залавяне на 
телефонни измамници.

С идеята, че помага 
на полицията да задър-
жат група от измамници, 
шуменката изпълнила 
указанията. Опаковала 
всички налични парич-
ни средства във фолио, 
поставила ги в торбички 
и ги хвърлила през тера-
сата на 8 етаж на жили-
щен блок.

След това се скри-
ла в банята, пак според 

инструкциите, за да не 
пострада, ако има прес-
трелка по време на за-
държане на групата. В 
този момент пред бло-
ка на жената били кри-
миналисти от РУ-Шумен, 
които от известно време 
влезли в дирите на "му-
лето". Р. Г. бил задържан 
на място веднага след 
като взел пакета с пари-
те - 1960 лв. и 870 евро.

При последните 
случаи щетите от 
телефонните изма-
ми са около 110 000 
лева. а само през 
първите шест месе-
ца на 2018 г. са ре-
гистрирани 22 теле-
фонни измами, 21 
от които по схема-
та "оказване на съ-
действие на поли-
цията за задържа-
не на измамници". 
От хората са отнети 
205 000 лева.

11-годишен ученик предаде 
в полицията изгубен портфейл 
с 1205 лв. и лични документи, 
съобщиха от МВР.

любомир любомиров от 
Монтана го намерил в близост 
до заведение в центъра на гра-
да. В него освен сумата пари 
имало и лична карта и шофьор-
ска книжка на 78-годишен мъж 
от монтанското село Расово.

Момчето съобщило на баба 
си и заедно предали портфей-
ла в Районното управление на 
МВР в Монтана.

За по-
с т ъ п к а -
та си Лю-
бомир е 
получил 
б л а г о -
дарстве-
но писмо 
от дирек-
тора на 
О б л а с т -
ната ди-
рекция на полицията в града, а 
собственикът на портфейла му 
благодарил.

Крадците стават все по-изо-
бретателни, а сезонът на отпус-
ките е и техният сезон. 

Все по-често престъпниците 
влизат с взлом не през външ-
ната врата, а през дограмата. 
Такъв е и поредният случай - с 
щанга, с която е огъната догра-
мата на вратата. 

Масово се подсигуряват 
входните врати, но 80% от оби-
рите стават през дограмата, по-
сочи експертът по защити на 
дограми Явор Василев. Той под-
черта, че в много случаи обир-

джиите действат, дори докато 
стопаните на жилището са си 
вкъщи. 

Често обект на крадците ста-
ват и новите кооперации. Той 
даде пример със Симеоново, 
богаташки квартал в София, къ-
дето за половин час обрали 3 
жилища през дограмата, а в 2 
хората са били в тях. В пери-
ода януари - юни 2018 г. у нас 
са регистрирани 3362 кражби в 
домове, а разкриваемостта на 
този тип престъпления е мал-
ко над 24%.

крадците влизат през дограмата
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ни предава!
Българинът - "А аз 

тоя го знам по друг на-
чин!"


Двама българи про-

сяци в Западна Европа:
- Не мога да разбе-

ра защо всички ти да-
ват на теб и всяка ве-
чер се прибираш с джо-
бове, пълни с пари, а на 
мен ми оставят много 
по-малко!

- Я да видя какво ти 

пише на картона?
- Ами ето: - "Болен 

съм, безработен, баща 
на четири деца. Моля, 
помогнете!"

- Ето тук ти е грешка-
та. Аз прося с надпис: 
"Не ми стигат само 10 
евро, за да се върна в 
България."


сър Джон си пиел 

чая в синия салон, ко-
гато през стената вле-
тял автомобил. От него 
излязъл добре облечен 
млад господин, който 
притеснено се заизви-
нявал.

- А закъде пътувахте? 
- попитал сър Джон с 
типичното английско 
спокойствие.

- Към Лондон - отго-
ворил смутеният мла-
деж.

- По коридора, тре-
тата врата вляво и са-
мо напред...


- снощи отидох да 

празнувам. Напих се 
яко. Сетих се за призи-
ва на КАТ. Оставих кола-
та на паркинга на рес-
торанта. Прибрах се с 
автобус на градския 
транспорт! 

П.С. - Горд съм! До-
сега не бях карал авто-
бус... 


Добре пийнал чове-

чец се прибира след по-
лунощ и шепне на вбе-
сената си жена: 

- Шшшт! Миличко, 
открих нещо много ва-
жно! Утре всичко ще ти 
разкажа! 

Сутринта жената не-
търпеливо пита: 

- Какво откри? 
- Представи си - но-

ва бирария!


Двама приятели: 
- Направо кошмар. 

Жената не ме оставя 
да дишам! 

- А при мен не е така. 
Още като вляза вкъщи, 
и тя ми вика: "Я дъхни!"


- има ли някаква 

полза от уроците по 
барабани, които взи-
ма синът ти? 

- О, да! Купих апарта-
мента под нас направо 
без пари! 


Мъж тича по брега 

и крещи:
- Скумрия долна... 

Само да те уловя пак!
Рибарите изумени:
- Какво стана бе, чо-

век? Плашиш ни риба-
та... Защо крещиш така?

- Що... Щото улових 
златната рибка... По-
желах си да имам фе-
рари... Прибирам се и 
гледам ферарито пар-
кирано пред нас, а вкъ-
щи на масичката в хола 
документ... За лизинг... 
Скумрия долна, мръс-
на!!!


- кире, представяш 

ли си, макар и след 
трийсет години брак с 
теб  снощи те сънувах 
в еротичен сън! 

- Малиий, Пене, чи 
как са представих, ма? 

- Дойде и развали ху-
бавия купон! 


- иванчо, пушенето 

вредно ли е? 
- Да, госпожо, вред-

но е за здравето! 
- Браво, а защо? 
- Щото тати казва: 

"Ако те видя да пушиш, 
ще ти счупя главата!" 


семеен обяд. Тъща-

та към зетя: 
- Зетко, отрежи ми 

от луканката. 
- Колко да отрежа, 

мамо? 
- Колкото ти сърце 

даде. 
- Толкова тънко не 

мога да режа... 


Банков чиновник се 
обръща към шефа си: 

- Сър, може ли да ми 
увеличите заплатата, 
защото се ожених? 

- Много съжалявам, 
но банката не носи от-
говорност за нещаст-
ните случаи извън ра-
ботно време. 

Бракоразводно де-
ло. Бабата е на 115 го-
дини, дядото - на 118. 
Бабата вика:

- Този мръсник...
Дядото вика:
- Хич да не я слушаш 

тая...
Съдията:
- Хора, вие напра-

во ме учудвате, напра-
во съм шашнат! Като се 
мразите от толкова го-
дини, що не се разве-
дохте преди 20-30, ами 
сега идвате?

Бабата отговаря:
- Чакахме децата да 

измрат, та да не ги при-
тесняваме.


- Бихте ли ми казали 

дали в наденицата има 
генномодифицирани 
продукти? 

- Ама сте и вие! В нея 
въобще няма никакви 
продукти. Само нишес-
те, оцветител и хартия. 
Яжте спокойно!


рецепта как да си на-

правим же-
на.

Продукти:
15 кобри
8 анаконди
3 лисани
2 отровни 
паяка
35 папагала
6 скорпи-
она.

Начин на 
приготвяне:

Р а з б ъ р -
кайте всич-
ки продукти 
и ги оставе-
те да втасат.

В Н И М А -
НИЕ! При  погрешно 
разбъркване  може да 
се получи свекърва.


Питат един милиар-

дер:
– Как забогатяхте? 

Какво ви стимулираше?
– Всичко е благо-

дарение на моята же-
на. Ако бях сам, още на 
първия спечелен мили-
он щях да си купя къ-
ща на Хаваите и да си 
живея там, без нищо да 
правя.

– А жена ви какво об-
що има?

– Просто много ми 
се искаше да разбера 
какво състояние тряб-
ва да натрупам, че тя 
да спре да казва по пет 
пъти на ден: “Скъпи, не 

ни стигат парите!“


Някъде в Амери-
ка един шеф обещал 
на всеки, който успее 
да преплува езерото 
с крокодилите, по 5 
милиона долара. Ако 
някой се пробва, но 
не успее, семейство-
то му щяло да полу-
чи 3 милиона. Извест-
но време ня-
мало жела-
ещи, всички 
се ослушва-
ли, но един 
се хвърлил. 
Смело под-
скачал, кри-
ел се, бо-
рил се, плу-
вал всякакъв 
стил и накрая 
със сетни си-
ли, целият в 
рани, успял да стигне 
до отсрещния бряг. И 
естествено запсувал:

- Кой ме бутна?
Оказала се жена му. 

Оттам идва пословица-

та "Зад всеки успял мъж 
стои една жена."


Маска за лице с ли-

мон: вземаме лимонче. 
Нарязваме го в чиний-
ка. Наливаме коняче в 
чашката. Изпиваме ко-
нячето и изяждаме ли-
мончето. Лицето сияе и 
е свежо.


Един се оплаква на 

приятеля си:
– Интимният живот с 

жена ми стана една та-
кава сива история…

– Ами разнообрази 
я малко! Защо напри-
мер не поиграеш с нея 
на чичо доктор за око-
ло час? Аз лично така 
правя.

– Хубава идея. А на 

теб как ти се удава да иг-
раеш с жена ти цял час 
на доктор?

– Много лесно: 55 ми-
нути стои в коридора и 
си чака реда.


- Защо непрекъснато 

пиеш дори когато не си 
жаден? 

- А ти защо непрекъс-
нато стоиш пред огле-
далато, като не си хуба-
ва??!! 


Отиват полицаите да 

хванат Щирлиц в квар-
тирата му. Тропат на 
вратата и викат:

- Щирлиц! Излизай!
Нищо.
- Щирлиц! Излизай, 

знаем, че си вътре!
Отвътре се чува глас:
- Мммм…. Може да 

съм излязъл.
- Не ни будалкай, 

Щирлиц, обувките ти са 
тук! Излизай!

Пауза, мълчание. 

След малко отвътре пак 
се чува глас:

- Амиии…. Може да 
съм излязъл бос.

Полицаите:
- Ех, гадината мръс-

на, пак се 
измъкна!

Тя: 
- Ето виж-

даш ли... 
какво зна-
чи вярност! 
Щирлиц 16 
години не 
беше виж-
дал жена 
си и и оста-
на верен! 

Той: 
- Хе-хе-

хе, тя си е 
мислила та-
ка! 

Тя: 
- Той не може да я е 

лъгал! 
Той: 
- Ай, ся... целия Трети 

райх излъга, че нея ли!


Назначават бълга-
рин за шеф в китайска 
фирма. Още от първия 
ден нашенецът проявя-
ва строгост.

- От днес всички ще 
работите здраво и без 
хън-мън. 

А Хън-Мън станал и 
си тръгнал.


– как бихте описа-

ли българската иконо-
мика?

– Колелото продъл-
жава да се върти, но 
хамстерът в него отдав-

на умря...


расте благосъсто-
янието на българите! 
Средно на глава от на-
селението вече се па-
дат по 0,000000238 ях-
ти. Това е почти два пъ-
ти повече от миналата 
година!


изпит по история на 

правото в Кеймбридж:
- Защо съдиите носят 

черни тоги?
- Облекли 

са ги в де-
ня на смърт-
та на крали-
ца Виктория, 
сър.

- Така е. 
Но защо още 
ги носят?!

- Ами... за-
щото тя още 
е умряла, 
сър...

По липса на монархи-
чески традиции в Бъл-

г а р и я 
заменя-
ме кра-
л и ц а т а 
със съ-
дебната 
система 
и се по-
л у ч а в а 
същото.


а к о 
Н ю -
тон бе-

ше българин, още ня-
маше да е открит за-
конът за гравитация-
та. Ако на българин му 
падне ябълка на глава-
та, той ще псува два ча-
са, след което ще вземе 
една брадва и ще отсе-
че дървото.


- колко българи са 

нужни, за да завинтят 
една крушка? 

- Трима. Един, който 
да я смени, и двама, ко-
ито да спорят колко по-
добра е била старата.


Типично по българ-

ски:
- Дай десет хиляди на-

заем!
- Имам само пет!
- Добре, дай ги, а дру-

гите ще ми ги дължиш!


кой как реагира след 
разказан виц:

Англичанинът - дос-

тойно!
Французинът - с леко 

ръкопляскане!
Руснакът - ни приема, 

мобилен телефон

лош късмет
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Български
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Бизнес 
партньори

Една колежка си взе 
куче.

Питам я:
- Каква порода ти е 

кучето?
А тя:
- Куче.
- Не - обяснявам й. - 

Кучетата имат породи. 
Санбернар, немска ов-
чарка, сибирски вълк, 
канадски вълк, ирланд-
ски сетер, далматинец, 
шпиц, фокстериер, не-
нецка лайка, афганска 
хрътка, кокершпаньол, 
пекинез, йоркширски 
териер. Да изброявам 
ли още?

- Моето - казва тя - 
е куче. А щом толкова 
държиш на марката - мо-
ето куче е “куче-марка”! 
Обаче аз си го обичам! 
Сега доволен ли си?

И ми тегли една май-
на. Тя, моята колежка, 
малко мъжкарана па-
да, еманципирана же-
на искам да кажа. Те-
гли ми майната, изпъчи 
бюст (ама бюст ви каз-
вам – ако беше бронзов, 
щеше да тежи поне сто 
и осемдесет кила!) и си 
отиде - обиди се явно.

А аз се замислих. Дя-
вол да го вземе, наис-
тина какво значение 

има каква е породата 
на кучето, когато всич-
ко у нас е куче-мар-
ка. Телевизорът ти уж 
“Панасоник”, обаче ка-
то го отвориш - вътре: 
“Мейд ин Хондурас” - 
значи куче-марка! Хла-
дилникът ти френски, 
обаче - произведен в 
Алжир! И той - куче-
марка! Часовникът… 
Ето, моят японски ча-
совник “Сейко” е про-
изведен в един гараж 
зад Сточна гара… Как 
да твърдя, че е “Сейко”, 
след като е куче-мар-
ка?! На седмица изоста-

ва с три… Не, не! Не 
изостава с три минути! 
С три денонощия изо-
става! Да не говорим за 
прахосмукачката ми, за 
бойлера ми, за компю-
търа ми, за печката ми, 
за какво ли не! Всичко 
е куче-марка!

Водката, която пия – 
наливна. По пет лева ки-
лото ми я продават. И 
ми я наливат от пласт-
масова туба. Е, каква е 
тая водка, ако не е ку-
че-марка?!

Ами цигарите, които 
пуша? Произвеждат ги 
някъде в Молдова. Не 

куче, а направо 
помияр-марка.

Оставете дру-
гото, ами и жена 
ми… И тя (изви-
нявай, скъпа!), 
ама и тя е ку-
че-марка! Кога-
то се женихме, 
беше “Мис Па-
зарджик” и при-
личаше на Клау-
дия Шифър, а са-
мо за две годи-
ни се оказа жив 
Фернандел от 
най-озъбения 
му период! По-

старите от вас го пом-
нят този френски ак-
тьор, нали?

Впрочем, какво се 
ровя из къщи! Цяла-
та ни държава е куче-
марка! Обаче си я оби-
чаме! Също както мо-
ята колежка си обича 
кучето.

Така че какъв е из-
водът? Изводът е: да 
обичаме кучетата! За-
щото, ако се замислиш 
- целият живот, който 
живеем - и той е куче-
марка!
Димитър БЕжаНски

ДЪРТ ПИРИНЧ

НЕ БИЛ СПАЛ

Обичай кучетО!

Какъв не бях: сеяч и бетонджия
с обрулено от вятъра лице.
Държал съм чук, мотика и мистрия
във грапави, мазолести ръце.
На крак съм ял. Признавам – не го крия.
Години – бедни, а животът – чер.
Засищах се със постничка филия,
поръсена със сол и със пипер.
Във името на майката родина
бях винаги на пост – непоклатим.
А младостта ми мина и замина,
стопи се тя, изчезна като дим.
Изнизаха се дните ми солени
с изострени, мъжествени черти.
Ако не вярваш, взри се в Пеньо Пенев,
отново разгърни и прочети.
Да, блъсках се от видело да мрака,
ще скъсам жилите, същински линч.
Накрая – ядец! Виж какво дочаках,
Каква ти златна възраст! Дърт пиринч!

генчо ЗлаТЕВ

ЕЛЕГИЯ
Жейно  
ЖейнОв

страницата подготви  Невена НикОлОВа

ивайло цветкОв

Със куфарче се връщам у дома
след странстване извън страната.
И гледам аз – на входната врата
ликът ми в черно отпечатан!
Звъня. Показва се дебеловрат,
брадат – в ръката със бокал.
- Кажи защо звъниш бе, тарикат?
Не виждаш ли, че си умрял!
Зад него грейна и жената
и без много да се чуди,
с тиган халоса ми главата
и моментално... ме събуди!

ради кОВачЕВ, габрово

- Подсъдими, вярно ли е, че сте спали със съ-
пругата на господин Петров?

- Не е вярно!
- Но господин Петров казва, че ви е хванал в 

спалнята...
- Това за спалнята е вярно, но не съм спал с же-

ната на Петров.
- Не ви разбирам... лилян ПауНОВ, с. Бисер

Случайно срещнали се сред гората
Кумчо ни Вълчо и Кума ни Лиса.
От приказките тя ни е позната,
но дали днес пак ще ни слиса?
- Е, как си ти, Вълчо? Добре ли си, как?
Аз цял ден ходя, не подвивам крак.
Храна си търся и ми е трудно, знай,
партньор бъди ми, ще живеем в рай!
Вълчо, без да мисли, каза й без страх:
- Съгласен съм с теб, кумичке, разбрах!
Чуй, онзи ден от глад едва не умрях,
Утре тръгвам с теб, дори да е грях!
- Тогаз ще направим общ бизнес днес
и от утре вече ще вървим към прогрес!
Ще крадем агнета от фермата близка,
Вълчо, май те е страх и май не ти стиска?
- Не, мила кумичке, съгласен съм аз,
за утре да кажеш и място, и час!
Разбрали се те като зверове,
но как читателят да разбере!
Между партньори – речено-сторено
и от думи в дела претворено.
Краденото в пещера оставяли
и на следващия ден го продавали.
Кума Лиса била хитра лисица,
на номерата била тя царица.
Казала: „Вълчо, парите ще са у мен,
ще ги делим с тебе на петия ден!”
Тя от малка била вътре в игрите –
откраднала и на Вълчо парите!
И както се сещате вие самите,
хукнала надалеч – гони й следите!
А Вълчо, туй всички знаем, бил стар глупак,
останал пак сам, гладен и голтак!
Така и в живота за жалост става,
„лисици” има във всяка държава!
А безброй мъже „вълци”, но тъпаци
остават без пари, а и без калпаци!

иван ВуНчЕВ

РАЗМИСЛИ
читателите си убиват времето и с книги-

те на безсмъртните писатели.
графоманите се обличат със специална 

графомантия.
От патешкото крякане не се чува лебедо-

вата песен. и така тя хваща плесен.
Намериха общ език и се скараха кой да 

го преведе на роден език.
критикът прилича на осата - също е пче-

ла, но не дава мед.
Турхан расиЕВ

- Господин съдия, и вие да легнете с тази же-
на, и вие няма да заспите цяла нощ! 

НА ПАЗАРА В ХАРМАНЛИ
Жена с телосложение на олимпийски борец 

продава кайсии на пазара и вика:
- Насам, народе, насам! Който разбира, тука се 

спира! Много ми е хубава кайсийката...

- вместо двойно намаление 
на депутатите вие  им осигу-

рявате двойни сгради.

- Путин
 ме 

харесва!

- нова 
среща - нов 

късмет!


