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на стр.   10

Защо не 
ни искат в 
еврозоната 

на стр. 12

по обичайния начин кабинетът разпредели публич-
ни средства в помощ на общините. критерият отно-
во бе политически. на водещо място е поставена пар-
тийната принадлежност, а не потребностите на ре-
гиона. 43 общини с кметове от герб получават 73 млн., 
34 на дпс – 28 млн., и 5 червени града – 2,5 млн. на въ-
проса защо се е постъпило така премиерът отговаря 
по обичайния си шеговит начин: „6,5 млн. от населени-
ето са в нашите общини. парите отиват там, където 
хората са повече!” приказките на едро са характерни 
за бойко. когато той каже, че е утро светло, добре е да 
се гледа небето – дали луната не е изгряла…

в случая става дума за изнудване на избирателите. 
ако гласувате за нас, ще получавате средства, иначе 
оправяйте се сами! по този начин, разчитайки на бал-
канската прагматичност на българина, гербаджиите 
превзеха провинцията. към основния опонент – бсп, са 
безмилостни. с дпс обаче са предпазливо внимателни. 
най-новата ни история показва, че доста кабинети са 
свалени от власт с доганова помощ.

парите от данъците на всички нас не са в партий-
ната каса на цв. цветанов, нито в личната сметка на 
борисов. те трябва да отиват там, където улиците са 
в безобразно състояние, мостовете едва се крепят, ко-
ритата на реките са непочистени и предизвикват на-
воднения и т.н. подобна е практиката в парламентар-
ните републики, каквато ние явно не сме.
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на стр. 9
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Размисли на главния редактор

„Европрофилактика”

„П”

С България в сърцето

на стр. 3

на стр. 8

Áеçöенните 
сúкровиùа 
на çеìята ни

Пожертваната любов на хан Аспарух

Харчим най-много за храна

Инфлaцията 
нарасна дo 3,5%

Случващото се в Букурещ е показателно за 
особения нрав на представителите на левица-
та от отсрещния бряг на Дунава. От идването на 
власт на социалдемократите през 2013 г. стар-
тираха две много важни неща. Първо, румън-
ците ни изпревариха по абсолютно всички по-
казатели, свързани с благосъстоянието, и, вто-
ро, външната им политика стана многовекторна. 

Πрез юли потребител-
ските цени в България 
отбелязват най-високо-
то темпо на покачване от 

пет години насам. Ин-
дексът на потребител-
ските цени през юли 
2018 г. спрямо юни е 
100,7%, т. е. месечната 
инфлация е 0,7%. 

Инфлацията от на-
чалото на годината 
(юли 2018 г. спрямо де-
кември 2017 г.) е 1,7%, 
а годишната инфлация 
за юли спрямо същия 
месец на 2017 г. е 3,5%, 
отчитат данните на Hа-
ционалния статисти-
чески инститyт.

Успяваме да спестим едва 
369 лв. на година, и то ако ня-
маме непредвидими разхо-
ди. Това показват изчисле-
ния  на база данни на Наци-

оналния статистически ин-
ститут, което със сигурност 
не се отнася за огромната 
част от пенсионерите. Оказ-
ва се, че през 2017 г. сред-

ният годишен доход на ли-
це от домакинството е бил 
5585 лв., а в същото време 
харчовете са били в размер 
на 5217 лв. 

на стр. 3

на стр.  7

Спестяваме ли по
370 лв. на година?

На 14 юни 2015 г. почина го-
лемият наш естраден изпълнител 
Борис Гуджунов, или както всич-
ки го наричахме - Борето Гуджу-
нов. И днес си тананикаме песни 
от неговия репертоар като "Хора 
и улици", "Обичам те", "За кой ли 
път" и др. А докато беше жив, оне-
зи, които трябваше да му подадат 
ръка на държавно ниво, го оста-
виха да се унижи, търсейки по-
мощ, болен и беден. 

Най-голямото перо 
от харчове в потреби-
телската кошница на 
българина за 2017 г. е 
била храната, отчитат 
данни от анализ на Ев-
ростат за финансовите 
характеристики на по-
треблението за дома-
кинствата в ЕС. 

По този показател 
страната ни е в компа-
нията на Румъния, Лат-
вия и Естония, където 
храната е най-важният 
показател в разходите 
за потребление на до-
макинствата. 

Общият потребител-
ски разход на българи-
на по различни пера е 
бил 82% от общо 100, от 
които близо една тре-
та, или 30%, са отивали 

за храна и неалкохолни 
напитки. Второто по го-
лемина перо в разходи-
те на българина са били 
разходите за поддръж-

ка на жилището: за во-
да, ток, газ, отопление с 
парно или други твър-
ди горива - около 15%.

на стр. 30 на стр. 3

на стр. 4

Всеизвестно е, 
че хан Аспарух е 
велик български 
владетел, съз-
дал първата бъл-
гарска държава 
през 681. Малко 
известен обаче е 
фактът, че той е 
имал любима на 
име Пагане. Лю-
бовта им плам-
нала много преди 
той да стане хан. 

Толкова е далече от 
нас  Япония, но e толко-
ва магнетично привле-
кателна, че поглъщаш с 
любопитство всяка но-
вина, дошла от Далеч-
ния изток. 

галерия „пенсионери“
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"Какво ли ще помислят 
другите за мен", "Всички 
очакват да съм улегнала 
дама", "Вече съм стара за 
това". 

Но независимо дали 
ще сме в пъстри тоалети 
или ще се радваме на тя-
лото си, както го харесва-
ме, дали ще сме по двой-

ки или сами, дали ще бо-
ядисваме косата си без 
притеснение или ще я ос-

тавим величествено 
бяла, ние сме всичките 
тези години, всичките 
тези случки, емоции и 
спомени. Нашата въз-
раст ни прави богати 
на всичко това и то ни 
изгражда великолеп-
ните хора, които сме 
днес. Може би не не-

пременно помъдрели 
или благонадеждни, 
но в мир със себе си.

2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Искаме си внучето!

Възрастта ни отива

Допълнителното 
осигуряване

регламент
Продължение от бр. 33
Пожизнена пенсия 3

Гарантиран размер на 
допълнителната пожиз-
нена пенсия за старост.
 Гарантираният раз-

мер на допълнителната 
пожизнена пенсия за ста-
рост не може да бъде по-
малък от този, изчислен 
на база сумата на брутния 
размер на преведените 
от Националната агенция 
за приходите осигурител-
ни вноски за съответното 
осигурено лице;
 При желание на оси-

гуреното лице пенсион-
ноосигурителните дру-
жества са задължени да 
предложат гарантиране 
на размера на първата 
допълнителната пожиз-
нена пенсия за старост, 
изчислена на база натру-
паните средства по инди-
видуалната партида.

Пожизнена пенсия 4
3. Фонд за изплащане 

на пожизнени пенсии.
 За изплащане на 

отпуснатите пожизнени 
пенсии се създава фонд 
като обособена сметка в 
рамките на УПФ, която не 
е част от нетните активи 
на фонда и се води в лева;
 Фондът се създава 

при определяне на пър-
вата пожизнена пенсия 
от пенсионноосигурител-
ното дружество и се фор-
мира от прехвърлените 
средства от индивиду-
алната партида на лица-
та, на които е определе-
на пожизнена пенсия, от 
прехвърлени средства  от 
резерва за гарантиране 
изплащането на пожиз-
нените пенсии при на не-
достиг на средствата в не-
го и от дохода от инвести-
рането им; 
 От фонда се извърш-

ват и разходи за изплаща-
не  на пенсиите в страна-
та и разходи за придоби-
ване и продажба на него-
вите активи.
 Еднократно или раз-

срочено изплащане на 
средствата по индивиду-
алната партида
 Когато средствата 

по индивидуалната пар-
тида на осигуреното лице 

са недостатъчни за отпус-
кането на допълнителна 
пожизнена пенсия за ста-
рост, но надвишават три-
кратния размер на мини-
малния размер на пенси-
ята за осигурителен стаж 
и възраст по чл. 68, ал. 1 
към датата на определя-
не на стойността на сред-
ствата по партидата, оси-
гуреното лице има право 
да ги получи разсрочено;
 Месечният размер 

на разсроченото плащане 
не може да бъде по-голям 
от минималния размер на 
пенсията за осигурителен 
стаж и възраст по чл. 68,  
ал. 1 и по-малък от 20% 
от нейния размер;
 Когато размерът на 

средствата по индивиду-
алната партида е по-ма-
лък  от трикратния раз-
мер на минималния раз-
мер на пенсията за оси-

гурителен стаж и възраст 
по чл. 68, ал. 1  на КСО, те 
се изплащат еднократно 
или разсрочено за срок 
не по-дълъг от една  го-
дина.

Права  
на наследниците

При смърт на пенси-
онер  на УПФ наследни-
ците му имат право на:
 дължимите сред-

ства, при пожизнена пен-
сия от УПФ с права на 
получаване от наследни-
ците;
 еднократно или раз-

срочено  изплащане на 
остатъка от средствата по 
индивидуалната партида  
на пенсионера при раз-
срочено плащане;
 Когато пенсионе-

рът, който получава 
разсрочено плащане, 
няма наследници, на-
трупаните средства по 
индивидуалната парти-
да в универсален фонд 
се прехвърлят в резер-
ва за гарантиране из-
плащането на пожизне-
ните пенсии;
 Когато пенсионе-

рът, който получава по-
жизнена пенсия, няма 
наследници, дължимите 
средства остават във фон-
да за изплащане на по-
жизнени пенсии.

За вас, бъдещи пенсионери

Първа пожизнена пенсия за лице, осигуряващо 
се на средния осигурителен доход (лв.) 

детето.” Това означава, 
че дядото и бабата могат 
да осъществяват правата, 
свързани с личните отно-
шения между детето и ро-
дителя. Обикновено таки-
ва са случаите, когато еди-
ният родител е на работа 
в чужбина или е възпре-
пятстван по някакъв друг 
начин да упражнява опре-
делените му от съда лич-
ни отношения с детето. На 
днешно време тези случаи 
не са малко. Тогава бабата 
и дядото могат да взимат и 
се срещат с детето  в дни-
те, които са определени за 
срещи с отсъстващия роди-
тел. Но законът не позволя-
ва например един път ба-
бата и дядото да се срещат 
на постановеното право от 
съда на техните лични от-
ношения, а друг път да „за-
местват” родителя и да уп-
ражняват неговото право.

Накрая ще си позво-
ля да призова родите-
лите, които упражняват 
родителските права, да 
не възпрепятстват кон-
тактите на децата си с 
бабите и дядовците. Де-
тето е щастливо, когато 
израства в пълноцен-
ни семейства. Не лиша-
вайте децата си от тази 
полезна, емоционална 
и човешка връзка меж-
ду дядо и баба и внуци. 
Мислете за децата, а не 
се ръководете от ваши-
те неудачи с брачния 
партньор.

Възрастна жена с ини-
циали Б.Р. ни пише и пи-
та: „Синът ми се разведе и 
бившата му съпруга, май-
ка на детето му, не позво-
лява да се срещаме с нашия 
внук. Има ли начин тази же-
на, която приехме в нашия 
дом с обич, някой да я задъл-
жи да ни дава възможност 
да се срещаме с 8-годишния 
ни внук, да го подпомагаме  
материално и да доприна-
сяме за неговото развитие 
и възпитание. Искаме той 
да знае кои са неговите ба-
ба и дядо....”

Този въпрос е много 
актуален на днешно вре-
ме. Не са малко случаите 
като този, когато конфлик-
тните отношения между съ-
прузите се пренасят вър-
ху децата, бабата и дядото. 
Водят се безкрайни и без-
смислени семейни войни, 
на които децата стават  не-
винна жертва и се затруд-
нява тяхното възпитание и 
развитие. Както на всички 
е известно, в нашата стра-
на по традиция бабата и 
дядото участват активно в 
отглеждането и възпитани-
ето на децата. С грижи и 
обич те предават своя жиз-
нен и духовен опит на по- 
младото поколение. Зато-
ва българският законода-
тел се е съобразил с тези 
естествени, нормални вза-
имоотношения и ги е зак-

репил в правна норма. То-
ест, когато по една или дру-
га причина взаимоотно-
шенията търпят негативно 
противоестествено разви-
тие в противоречие с мо-
рала и пречат на правил-
ното възпитание на детето, 
пречат на бабата и дядото 
да упражняват емоционал-
ните си човешки права по 
отношение на внуците, то 
тогава законът се намесва. 
В чл. чл. 128, ал. 
1 от Семейния 
кодекс (обн., 
ДВ, бр. 47 от 
23.6.2009 г.), се 
сочи: „Дядото 
и бабата мо-
гат да поис-
кат от район-
ния съд по на-
стоящия адрес на детето 
да определи мерки за лични 
отношения с него, ако то-
ва е в интерес на детето. 
Това право има и детето. 
Делото в този случай се за-
вежда от дядото или баба-
та срещу родителя, упраж-
няващ родителските пра-
ва над детето. Бабата и 
дядото трябва да пред-
ставят пред съда устни 
и писмени доказателства, 
че са лишени от възмож-
ността да се срещат с вну-
ците си. Съдът разглежда 
делото и ако искането е 
в интерес на детето, по-
становява така нарече-

ните лични отношения на 
внука с бабата и дядото. В 
решенето на съда се фик-
сират дните от месеца, 
в които бабата и дядото 
ще имат възможност да се 
срещат с детето, както и 
десетина дни от годината 
през ваканцията на дете-
то. Текстът в последното 
изречение указва, че: ”Това 
право има и детето.” То-
ва означава, че и детето, 

когато е възпрепятства-
но от родителя, упражня-
ващ родителските права 
да се среща с бабата и дя-
дото, и то може да заведе 
такъв иск.

Нещо повече. Законода-
телят освен тези права на 
бабата и дядото в чл. 128, 
ал. 3 от Семейния кодекс 
е постановил: „Ако родите-
лят, на когото съдът е опре-
делил режим на лични от-
ношения с детето, времен-
но не е в състояние да го 
упражнява поради отсъст-
вие или заболяване, този 
режим може да се осъщест-
вява от бабата и дядото на 

Възрастта не е по-
рок, не е присъда 
и не е край. Кра-

сивите дрехи, пътува-
нията, срещите и при-
ятелствата, любовта - 
те не са привилегия са-
мо на младите и краси-
вите. Те са дар, който 
сами си даваме, колко-
то смятаме, че сме за-
служили. 

Няма граници, кои-

то да задържат полета на 
душата.

Нито по-дълбоките 
бръчки или болките в 
ставите, късогледство-
то или високото кръв-
но. Ограниченията си ги 
поставяме сами с мисли-
те: "Това не е редно за 
жена на моята възраст", 
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 От стр. 1 
За транспорт 

и социални 
осигуров-
ки бъл-
гаринът 
е от-
д е л я л 
о к о л о 
7 на сто 
от дохо-
дите си. 
За облек-
ло и обувки, 
както и за обза-
веждане и поддържа-
не на дома си, а също и за 
алкохол и цигари - 4,2 на сто.

За здравеопазване българинът 

3Социални проблеми

От стр. 1 
За транспорт 

и социални 
осигуров-
ки бъл-
гаринът 
е от-
д е л я л 
о к о л о 
7 на сто 

дите си. 
За облек-
ло и обувки, 
както и за обза-
веждане и поддържа-
не на дома си, а също и за 

Страницата подготви 
Маргарита ЛОЗАНОВА

КРАТКИ 
ВЕСТИ

ÁÈÑÅÐÈ
ако смисълът на тази 

„стилна десница” да бъде 
в парламента е да излъч-
ват в управление на Бори-
сов министри от качество-
то на Москов, Ненчев и лу-
карски, тогава, мисля, вли-
зането или невлизането на 
тези хора в парламента ня-
ма никакво значение, а ако 
има някакво значение, то 
е негативно.

Д-р Николай МихаЙлоВ

Винаги сме били периферия

Възстановиха 
правото за ранно 

пенсиониране 
на миньорите

Парламентът възстано-
ви възможността за ран-
но пенсиониране на ми-
ньорите от въгледобивни-
те рудници в ликвидация. 
Промените в Кодекса за 
социално осигуряване бя-
ха инициирани от омбуд-
смана Мая Манолова,  вне-
сени в Народното събра-
ние от ГЕРБ и подкрепени 
при гласуването от всички 
парламентани групи. 

Така 80-те съкратени-
те миньори в рудник "Бо-
бов дол" ще могат да се 
пенсионират. Същите ус-
ловия ще важат и за ми-
ньорите от рудник "Обро-
чище" 
Ръст на израелските 
туристи в България

Отчитаме 31,8 на сто 
увеличение на израел-
ските туристи за периода 
януари - май 2018 г. спря-
мо същия период на ми-
налата година, като общо 
посещенията надвишават 
73 хил. За последните де-
сет години броят на изра-
елските туристи в Бълга-
рия е нараснал с почти 90 
на сто от 97 хил. туристи 
през 2008 г. до над 178 хил. 
гости през 2016 г. и пове-
че от 208 хил. посетители 
за 2017 г. 
Намаляват чуждите 

инвестиции

С 58% намаляват пре-
ките чуждестранни ин-
вестиции в България през 
първите пет месеца на го-
дината.

Кога ще спрат каруците в София

Харчим най-много за храна

Общинският съветник Стефан Марков се 
обърна с официално питане до кмета на Сто-
лична община Йорданка Фандъкова кога ще 
бъде забранено движението на превозни сред-
ства с животинска тяга по улиците на столицата.

Според общинския съветник голяма част от 
тези превозни средства се движат в нарушение 
на Наредбата за организация на движението 
на територията на Столична община и Закона 
за движение по пътищата.

"В последните месеци получавам редица 
сигнали от граждани, които изразяват своето 
безпокойство от безконтролното движение на 
превозни средства с животинска тяга по ули-
ците на града.  Движението на каруци създа-
ва предпоставки за пътнотранспортни произ-
шествия, като ежедневно сме свидетели как 
те биват управлявани от непълнолетни лица, 
които не познават Закона за движение по пъ-
тищата", за това съобщи Марков в социална-
та мрежа.

Стефан Марков допълва, че каруците биват 
ползвани от собствениците им за събиране на 
пластмасови и други отпадъци, като често те 
вадят и разпиляват съдържимото в контейне-
рите за разделно събиране на отпадъци. По то-
зи начин замърсяват улиците и зелените пло-
щи на града. Според изнесена публично ин-
формация от Столична община събирането на 
рециклируеми отпадъци ощетява местния бю-
джет с над 10 милиона лева годишно.

Именно всички тези нарушения, свързани 
с движението на каруци в София, са дали по-
вод на общинския съветник да се обърне към 
столичния градоначалник с въпрос дали смя-
та за необходимо и наложително приемането 

на промени в Наредбата за организация на дви-
жението в Столична община, които да наложат 
пълна забрана за движение на превозни сред-
ства с животинска тяга в рамките на целия град. 
В допълнение Стефан Марков се интересува и 
какъв е броят на глобените водачи и конфиску-
ваните каруци през изминалата и тази година.

Столичната община от години прави опити 
да спре движението на каруците в града, но 
засега са неуспешни. През май общинският съ-
ветник Симеон Славчев  съобщи, че до края 
на юли окончателно ще бъде приета наредба, 
която регламентира използването на опасния 
ретротранспорт. Според новите правила пре-
возните средства с животинска тяга ще могат 
да се движат само по малките улици в опреде-
лени квартали. 

Санкцията за нарушителите ще бъде конфис-
кация на коня и каруцата. Отнетите от собстве-
ниците животни ще се транспортират до конна 
база на МВР. Стопаните ще имат възможност 
да си ги вземат обратно след заплащане на на-
ложената им глоба. В случай че собствениците 
не заплатят санкцията, конете ще бъдат прода-
вани на търг.

Проблемите на България 
вместо да намаляват, набъб-
ват. Икономическият растеж 
е изключително незабеле-
жим. Ние се превръщаме в 
най-черната овца на ЕС пора-
ди увеличаващите се дисба-
ланс и външен дълг. Пробле-
мът не е толкова политиче-
ската стабилност, а остаряла-
та политика. Необходими са 
радикални промени. Това по-
сочи икономистът проф. Бо-
ян Дуранкев. 

"България за тези 27 годи-
ни преход не успя да постиг-
не това, което страни като Ру-

мъния и Унгария постигнаха. 
Ние винаги сме били перифе-
рия. Дори обкръжението ни е 
доста рисково за инвестито-
рите", обясни той. И добави, 
че българските икономисти и 
политици трябва да опреснят 
философията, която им дикту-
ва поведението. "Това, което 
трябва да направи една по-ин-
телигентна държава, е да про-
мени данъчната си система. 
Фразеологията в икономика-
та вече е нова. Тук в момен-
та разсъждаваме с някакви ка-
тегории от постлибералната и 
неолибералната идеология, а 

редът се е променил", поясни 
професорът. 

Според него спирането на 
еврофондовете и обществе-
ните поръчки ще сложи край 
на нашата икономика. "Коруп-
цията не е само подкуп, тя е 
и разлагане. Ако се спрат ев-
рофондовете и обществените 
поръчки, икономиката ще ум-
ре. В България има само смет-
каджии, а не истински иконо-
мисти! Философията, че час-
тникът е велик, а всички ос-
танали да вървят по дяволите, 
трябва да бъде сменена, кате-
горичен е той.

Инфлaцията 
нарасна дo 3,5%

От стр. 1
Πрез юли 2018 г. спрямо 

предxодния месец цените на 
стоките и yслyгите в потреби-
телските грyпи са се промени-
ли както следва: - xранителни 
продyкти и безалкоxолни на-
питки - yвеличение с 0,1%; - ал-
коxолни напитки и тютюневи 
изделия - yвеличение с 0,6%; - 
облекло и обyвки - намаление с 
2,8%; - жилища, вода, електрое-
нергия, газ и дрyги горива - yве-
личение с 1,3%; - жилищно об-
завеждане, домакински yреди 
и принадлежности и обичайно 
поддържане на дома - yвеличе-
ние с 0,8%; - здравеопазване - 
намаление с 0,1%; - транспорт 
- yвеличение с 0,7%; - съобще-
ния - yвеличение с 0,1%; - раз-
влечения и кyлтyра - yвеличе-
ние с 5,6%; - образование - на-
маление с 0,1%; - ресторанти 
и xотели - yвеличение с 2,3%; 
- разнообразни стоки и yслyги 
- yвеличение с 0,4%.

Индексът на цените за малка-
та кошница за юли 2018 г. спря-
мо юни 2018 г. е 100,3%, а от на-
чалото на годината (юли 2018 
г. спрямо декември 2017 г.) е 
100,9%.

Πрез юли 2018 г. цените на 
стоките и yслyгите от малката 
кошница за най-нискодоxод-
ните 20% от домакинствата са 
се променили спрямо предxод-
ния месец, както следва: xра-
нителни продyкти - цените ос-
тават на равнището от мина-
лия месец; неxранителни сто-
ки - yвеличение с 0,1%; yслyги 
- yвеличение с 1,4%.

От стр. 1
Така, като теглим чертата, 

ни остават само 370 лв., които 
да заделим за черни дни.

Според данните парите, ко-
ито сме получили през 2017 г., 
са се увеличили с малко над 8% 
спрямо година по-рано. За по-
следните 10 години – от 2008  
до 2017 г., пък доходите ни са 
се увеличили с 1,6 пъти. Тради-
ционно най-много пари в джо-
ба ни идват от заплата, като 
средно сме получили по 3038 
лв. Доходите от пенсии са би-
ли 1479 лв., а от самостоятел-
на заетост – 377 лв. Средно по 
187 лв. са ни давали и като по-
мощи – обезщетения за безра-

ботни, майчински и т.н.
За година харчовете ни се 

увеличават с 10 на сто, а за де-
сетилетие – отново с 1,6 пъ-
ти. Най-много средства пръс-
каме за храна и безалкохолни 
напитки – 1573 лв. Оказва се 
обаче, че за 10 години разхо-
дите по това перо са скочили 
с една трета.

Най-голям ръст има при па-
рите, които даваме за вода, ток, 
горива и обзавеждане на до-
ма, като сумата се увеличава 
със 75%. Така, ако през 2008 г. 
сме харчили 250 лв. за сметки, 
то сега от сметката ни излизат 
987 лв. Двойно повече пари да-
ваме и за транспорт. От данни-

те става ясно още, че през 2017 
г. в собствено жилище живеят 
91,4% от сънародниците ни, а 
5,1% ползват жилище, без да 
плащат наем. В жилища под 
наем живеят 3,6% от наблю-
даваните домакинства – 2,3% 
на свободен и 1,3% на общин-
ски наем. Второ жилище прите-
жават 9,1% от домакинствата. 
Автомобили имат 51,2% от на-
блюдаваните домакинства, ка-
то 4,3% притежават два и пове-
че автомобила. Не могат да си 
позволят да купят и поддър-
жат кола по финансови при-
чини 14,7% от домакинствата, 
а 33,8% са заявили, че нямат не-
обходимост от лека кола.

Спестяваме ли по 370 лв. на година?

е отделял 5,4%, 
за свобод-

но време, 
к у л т у -

р е н 
о т -
дих, 

как-
т о 

и за 
р а з -

лични ви-
дове кому-

никации - по 4,4 
на сто, и др. В структу-

рата на общия доход на българи-
на през м. г. най-висок относите-
лен дял заема работната заплата 
- 54,5 на сто. 

Доходите от всички други соци-
ални трансфери (пенсии, обезще-
тения за безработни, добавки за 
деца и други социални помощи и 
обезщетения) формират около 30 
на сто от общия доход на дома-
кинствата у нас през 2017 г.

От предметите за дълготрайна 
употреба най-масово българските 
домакинства са използвали теле-
визора - близо 99 на сто от дома-
кинствата у нас са имали по един 
телевизор, а 30 на сто - по два 
или повече телевизора. Полови-
ната от българските домакинства 
(над 52%) са имали по един ав-
томобил, а 5 на сто - по два или 
повече автомобила. Мобилни те-
лефони притежават вече 94% от 
българите, а стационарни теле-
фони – 32%.
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Рекорден бюджет
 за Пентагона

Преди дни президентът Доналд Тръмп подписа 
бюджет за отбрана на стойност 716 млрд. долара за 
финансовата 2019 г., която в САЩ започва на 1 ок-
томври. За сравнение военният бюджет на Русия за 
2017 г. бе 42 млрд. долара. Тръмп сложи параф под 
тази сума във военната база Форт Дръм в щата Ню 
Йорк, където е разположена 10-а планинска дивизия. 
На първо място новият бюджет е насочен към уве-
личаване броя военнослужещи, който ще нарасне с 
около 16 хиляди души. В него е залегнало увеличе-
ние и на заплатите в армията с 2,6%, което е най-се-
риозен скок от 9 години насам.

В бюджета се предвиждат средства за идеята на 
Тръмп за формиране на така наречените космически 
сили. Отпускат се и пари за желания от президента 
военен парад,  подобен на този на руската армия на 
Червения площад. Пищната демонстрация на аме-
риканската военна мощ  ще се проведе във Вашинг-
тон през ноември.

Законът деблокира 69 млрд. долара за настоящи 
операции в чужбина – Афганистан, Сирия, Ирак, Со-
малия и други страни. Близо 40  млрд. долара ще бъ-
дат похарчени за обновяването на военновъздушни-
те сили. А други 65 милиарда ще бъдат заделени за 
разработването на нови ядрени бойни глави с малка 
мощност, които ще бъдат монтирани на ракети, из-
стрелвани от подводници. Бюджетът предвижда съ-
що 500 милиона долара за съвместно производство 
на системите за ракетна отбрана на Израел. За обуче-
ние и въоръжение на иракската армия се заделят 850 
млн. долара, както и 250 милиона военна помощ за 
Украйна, включително чрез доставки на смъртонос-
ни оръжия. „Този бюджет ще даде на американските 
военни огневата мощ, от която се нуждаят, за да спе-
челят бързо и решително всякакъв конфликт”- заяви 
Тръмп пред хиляди военни в камуфлажни униформи. 

„Ние смятаме, че нашите войници заслужават сред-
ствата, въоръжението и ресурсите, които са спечели-
ли с кръв, пот и сълзи”, добави още той. И продължи: 
„Ние сме най-мощните. Ние сме най-добре финанси-
раните. Ние сме най-многочислените. Ние сме най-
силните. Ние сме най-хитрите.”

Законопроектът е наречен на името на Джон Ма-
кейн, един от най-яростните критици на президента 
Тръмп. Той е дългогодишен сенатор републиканец, 
председател на комисията за въоръжените сили към 
горната камара на Конгреса. Но на церемонията по 
подписването на законопроекта Тръмп изобщо не 
спомена Макейн.

Колкото и да звучи невероятно, но сумата 716 ми-
лиарда долара представлява бюджетът  на Европей-
ския съюз, но не за една, а за пет финансови години.

Да си припомним, че сред предизборните обеща-
ния на Тръмп беше ограничаване на военните разхо-
ди и на операциите в чужбина. Сметката за следваща-
та финансова година обаче драстично се разминава с 
говореното на митингите преди вота от 2016 година.

Законът за военния бюджет на САЩ за финансовата 
2019 г., подписан от президента Доналд Тръмп, пред-
вижда и средства за редица мерки, насочени към во-
енно възпиране на Русия. Сумата не се уточнява, но 
като се има предвид, че за действия срещу Русия през 
2018 г. бяха предвидени над 5 милиарда долара, би 
трябвало да се предположи, че сега тя ще е по-голя-
ма. За възпиране и инициативи в Европа предишни-
ят бюджет отпусна 4 милиарда и 600 милиона дола-
ра, включително 100 милиона за повишаване отбра-
нителната способност на балтийските страни. Освен 
това ще се финансира присъствието на американски 
войски в Източна Европа, в това число и в България.

С този военен бюджет САЩ още веднъж демонс-
трират, че няма да се откажат от намерението да про-
дължават да играят ролята на международен жан-
дарм. 

кОментираме

Петьо ДаФиНкиЧЕВЦветан илиЕВ

„Европрофилактика”

От стр. 1 
Те общуват с тради-

ционния си приятел Пе-
кин, категорично са сре-
щу санкциите, наложе-
ни на Русия, развиват 
успешни икономически 
отношения с „болния 
човек на НАТО” – Тур-
ция, осъществяват съв-
местни проекти с Ин-
дия. Кажи-речи обър-
нати са с лице и към 
БРИКС, кошмара на не-
олибералния Запад. Ес-
тествено Брюксел няма 
да стои настрана, ако се-
риозен по територия и 
население негов съюз-
ник е в групата на ко-
лебаещите се. На Юн-
кер Вишеградската чет-
ворка му е достатъчна 
грижа. 

Вашингтон пък се 
разгневи, че се прова-
ля планът

„ТРИМАРИУМ”
Идеята за балтийско-

черноморска антируска 
дъга не може да бъде 
осъществена само с 
участието на Полша, 
Литва, Латвия и Есто-
ния. Усилия бяха по-
ложени президентски-
те избори в Букурещ да 
бъдат спечелени от де-
сен центрист. Колкото 
и да са представителни 
функциите на Клаус Йо-
ханис, той играе същата 
роля, каквато имаше Ро-
сен Плевнелиев за сва-
лянето правителство-
то на Орешарски през 
2014 г. Не сме забравили 
оттеглянето на довери-
ето му към кабинета на 
левицата и онзи израз 
на възхита пред „кра-
сивите и умни протес-
тери”, думкащи тъпани 
и надуващи вувузели. 
Апропо, нещата от он-
зи сценарий се повтарят 
на „Площада на победа-
та” пред румънския пар-
ламент. Пристигнаха от 
чужбина сърдити еми-
гранти да търсят смет-
ка на управлението за 
корупция и още какво 
ли не. Сякаш рушвет-
чийството не е всеобщо 
заболяване на прогни-
лата капиталистическа 
система. Исканията им 
се променят ежедневно, 
което говори за

ЗАДКУЛИСНО 
ПЛАНИРАНЕ

на действията и до-
казва отсъствието на 
спонтанно недоволство. 
Подготвени са предва-
рително професионал-
ни музикални клипо-
ве. Показва се момиче 
на инвалидна количка, 
което се бори с поли-
цай. Провокатори как-
то на украинския „Май-
дан” атакуват органите 
на реда и ги предизвик-
ват. Двама жандармери-
сти са пребити, отнето 
е оръжието им. Фактът, 
че една от жертвите на 
хулиганите е жена с па-
гони на раменете, не ги 
спира. Пистолетът и до-
сега не е открит. Добре 
че не се отвърна на аг-
ресията със стрелба! Яв-

но такава е била целта – 
да се пролее кръв. При 
нас имаше обилно залят 
с кетчуп „пострадал” от 
удар с палка или щит, 
който медиите, тенден-
циозно отразяващи по-
хода срещу „КОЙ?”, ед-
ва откриха. Делян Пеев-
ски, чието назначаване 
за шеф на ДАНС бе из-
тъкнато като първоп-
ричина за бунта, и сега 
е депутат от ДПС, дру-
гарува с гербаджиите и 
никой не смее да попита 
дори как така цяло пра-
вителство си отиде за-
ради него, а от главата 
му и косъмче не падна.

Основателни са по-
дозренията, че сцена-
ристите на

ЦВЕТНИТЕ 
РЕВОЛЮЦИИ

са експерти от ЦРУ. 
Посланикът на Белия 
дом бе забелязан сред 
митингуващите в Румъ-
ния. Те в началото уж бя-

ха 80 хил., после спадна-
ха на 10, на 5, на 3 хиля-
ди. Но огънят се поддър-
жа. Шефовете от Запада 
провеждат евроатлан-
тическа профилактика. 
Ще успеят ли да свалят 
правителството на ле-
вицата, остава да гада-
ем. Искат го, комисарка 
от Брюксел посъветва 
кабинета да отмени ня-
кои поправки в закона 
за борба с корупцията. 
Безспорна е намесата 
във вътрешните работи 
и подкрепата за искана-
та оставка. Общото мне-
ние е, че дори да се стиг-
не до предсрочни избо-
ри, социалдемократите 
пак ще ги спечелят. Ре-
формите, които прове-
доха, за разлика от на-
пъните на Борисов са 
ефективни и приети от 
обществото. Нищо чуд-
но да бъде извършен 
бандитски акт като он-
зи разстрел в Киев, ор-
ганизиран от бившия 
грузински президент 
Саакашвили, с наемни-
ци, стрелящи в тълпа-
та, без да подбират да-
ли ще загине унифор-
мен или протестиращ. 
В документален филм 
на френската телеви-
зия, посветен на „Май-
дана”, убийците призна-
ват престъпленията си, 
споделят кой ги е наел, 
колко са им платили, по-
казват откъде са стреля-
ли и с какво оръжие. За-
падът е глух и сляп за 
истината. Не реагира и 
на трагедията с изгоре-
лите в подпаления дом 
на одеския профсъюз. 
Вакханалията на наци-
оналистите там е най-
дивашкото зрелище на 
ХХI век. Няма изправе-
ни пред украинския съд. 
Битката бе срещу влия-
нието на Москва. В се-
верната ни съседка ста-
ва дума за същото. Цвет-

на революция се опита-
ха да направят в Арме-
ния. В Молдова прези-
дентът Игор Додон ус-
пя да обедини симпа-
тизантите на Москва. Те 
се оказаха мнозинство и 
номерът не мина…

Другата причина си-
туацията в Румъния из-
куствено да ескалира е, 
че доста станаха на Бал-
каните левите управле-
ния. Ципрас, влюбен на 
младини в Че Гевара, ма-
кар и нарушил диалога 
с Кремъл, заради кое-
то Лавров отложи ви-
зитата си, е категорич-
но ляв лидер. Умишле-
ните пожари в някак-
ва степен са насочени 
и срещу опитите му за 
сприятеляване с Путин. 
Заев е социалдемократ. 
Поканата за членство в 
ЕС и НАТО е предизви-
кан ход за признаване-
то на Македония, която 
все още е с особен ста-
тут. Белград определе-

но има значително по-
добра памет и силен мо-
рал и не забравя кой е 
същинският освободи-
тел на Сърбия от фаши-
зма и как бяха прекра-
тени бомбардировките 
с обеднен уран. Като се 
добави и северната ни 
съседка с характерното

НЕПОСЛУШАНИЕ  
КЪМ ЦЕНТЪРА

остава само България, 
раболепно кланяща се 
на европейски и задо-
кеански велможи. Дъл-
го ли народът ни ще из-
трае поскъпването на 
всичко, административ-
ния натиск върху дреб-
ния и средния бизнес, 
един Господ знае. От-
съствието на средната 
класа и партокрацията 
са пропаст, в която ка-
питализмът, дори и уни-
кално несъвършен като 
нашенския, няма как да 
не се срути. Пречупе-
ната инициативност на 
младите, талантливите, 
прогонването им в чуж-
бина заради постоянна 
несигурност, лоши зако-
ни, неприемливи бито-
ви условия, ниско запла-
щане – това е хронично 
заболяване, за което ле-
карството е срочна про-
мяна. Нацията се обез-
кръвява. Задължителна 
е смяната на посоката 
на движение. Румънци-
те са пример за подра-
жание. Те в момента из-
пълняват философския 
завет на Конфуций, при-
веден в действие от Дън 
Сяопин, че: „Не е важно 
котката да е черна или 
бяла, а да лови мишки!” 
Ще си позволя личен 
елемент. Командиров-
ката ми за отразяване 

на „революцията” в Бу-
курещ съвпадна с раз-
стрела на Николае и Еле-
на Чаушеску. Във фоайе-
то на хотела „Доробан-
ци”, където беше разпо-
ложен международният 
пресцентър, през поло-
вин час телевизията по-
казваше грозната сцена. 
Впоследствие се разбра, 
че офицерът, командвал 
екзекуцията, се е побър-
кал, а съдията, произне-
съл присъдата, се е са-
моубил. Румънците се 
радваха на „свобода-
та” и пишеха по стени-
те лозунги „Долу кому-
низма!”. Не че го е има-
ло у тях, както и у нас, 
но те влязоха в прехо-
да към демокрация без 
нито един долар вън-
шен дълг, с добре раз-
вити промишленост, 
нефтодобив, автомоби-
лостроене и т.н. Първи-
те десет години и там се 
крадеше на поразия. На 
народа му писна и сва-

лиха десните марио-
нетки, вкараха доста 
от тях в затвора. Ле-
вицата обърна неща-

та. За Брюксел подоб-
но поведение не влиза-
ше в сметките. Той це-
ли пълно подчинение и 
общ фронт срещу врага 
– Русия, Китай и БРИКС. 
Нищо че е за сметка на 
всеобщата бедност. Ва-
жното е „северната меч-
ка” да не се изправи в 
целия си огромен ръст 
и да постави барие-
ра пред еднополюсния 
свят, в който САЩ и съ-
юзниците им от НАТО се 
разпореждат с правото 
не на закона, а на сила-
та. Ограбват природни-
те богатства навсякъде, 
където им скимне. По-
неже предчувствието, 
че времето на подобна 
безнаказаност изтича, с 
платени „революции” се 
опитват да отдалечат не-
избежното. 

Румънската „профи-
лактика” дори и да до-
веде до по-сериозен ре-
зултат, той ще е време-
нен. Дясната идеология 
на господстващата Евро-
пейска народна партия, в 
която членуват и нашите 
гербаджии, буди повече 
възмущение, отколкото 
симпатии. Няма как ма-
халото да не премине от 
дясно в ляво. Социална-
та политика е за добрува-
нето на обикновения чо-
век. С парите си богати-
те купуват съвести. Но ог-
ромните възможности на 
неконтролираната от тях 
информация показват 
просперитета на Изтока. 
В икономическото сърев-
нование между САЩ и Ки-
тай комунизмът, макар и 
от азиатски тип, побежда-
ва. Капитализмът посте-
пенно ще иде на бунище-
то на историята. 

едва ли нашето поколение ще доживее от-
ново безплатно медицинско обслужване и спра-
ведлива пенсионна система. но колелото на ис-
торията се върти и ще се сбъдне мечтата на 
поета да се радват на труда си хората и да се 
обичат като братя!
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Þðèñòêà èëþñòðèðà ðîìàíè
В картинната галерия 

в Силистра се състоя го-
лям концерт на смесен 
хор „Чубрица“ от Холан-
дия. Той беше в града по 
покана 
на кме-
та д-р 
Юлиян 
Н а й -
денов. 
Хорът 
е съз-
д а д е н 
преди 
15 го-
дини от холандски 
граждани, които пе-
ят български фол-
клорни песни. Кон-
ферансие беше На-
дя Обрешкова от Со-
фия, която е научен 
работник в Холан-
дия. Песните, които 
хорът изпълнява, са 
обработен фолклор 
от наши композитори. 
Присъства и композито-
рът Петър Крумов от До-
брич. Някои от песните 
на хора са негови. Ини-
циатори за създаване на 

хора са добруджанската 
народна певица Галина 
Дормушлийска и  инж. 
Якоб ван Бейлен. Ансам-
бълът е посещавал Бъл-

гария много пъти. В тях-
ната страна на концерти 
вместо билети са давани 
пакетчета чубрица.

Залата беше изпълне-
на докрай с публика, ко-

дългОлетници Доайенът на пчеларите в 
България чукна 104 години

Живял е в Карнобат, 
Бургас, София. Учил и 
работил през целия 
си живот. Май-
стор сладкар 
е до 1940 г. 
След това 
е бил во-
енен и 
се пен-
с и о н и -
ра като 
подпол-
ковник. 

П о в е ч е 
от 20 г. Алек-
сандър Нико-
лов е председател 
на пчеларското друже-
ство "Акация" в Плов-

див, като над 50 г. от 
живота му са свърза-

ни с пчелите и про-
изводството на 

мед и пчелни 
продукти.

И днес 
на 104 г. 
всяка су-
трин за-
к у с в а 
с мед, 
ябълка и 

орех. Пие 
млечно ка-

фе с люби-
мите бисквити 

„Детска радост“.
Дълголетникът каз-

ва, че  не е боледувал 

и никога не е употре-
бявал алкохол и цига-
ри, въпреки че е бил 
кръчмар. Сигурен е, че 
пчеларството му пома-
га и до днес. Медът е 
чист продукт на приро-
дата, това е най-здра-
вословният продукт за 
човека, твърди бай Са-
шо, който живее в цен-
търа на Пловдив, но за-
видната му възраст ос-
тана незабелязана от 
управата в града. Най-
много го поздравяваха 
приятелите му от пче-
ларската организация 
„Акация“.

Николай ЧаПаНски

Елена Русева работи като юрискон-
султ в общинската администрация на 
Ценово от близо година. Младата ру-
сенка има няколко хобита, които я 
зареждат с позитивна енергия. През 
свободното си време  с приятели оби-
ча да покорява планински върхове. 
Жената на закона почти не пропуска 
уикендите, за да покара велосипед 
по поречието на Русенски Лом. Ма-
кар и рядко, Елена се хваща за чет-
ките и палитрата с боите. Страстта й 
към рисуването е толкова голяма, че 

не става от статива, докато картина-
та не придобие завършен вид. Пред-
почитанията й клонят предимно към 
пейзажите и натюрмортите. Незави-
симо че вече е натрупала богат архив 
от картини, младата художничка все 
още не се престрашава да ги изложи 
публично на изложба. 

По време на следването си в Русен-

ския университет Елена се запознава 
с доц. Людмил Георгиев, който чете 
лекции по криминалистика и е автор 
на криминална литература. Наскоро 
доц. Георгиев представи първата си 
книга от поредицата „Криминалисти-
те“ в дунавския град. В романа един 
от главните герои е бащата на Елена, 
бивш служител на реда. На предста-
вянето присъства и Елена, която по-
лучава покана да илюстрира втората 
книга от поредицата. И така млада-
та юристка развихря въображението 

си, което изцяло е 
подчинено на те-
кста от кримина-
лето. Изображе-
нието е дотолко-
ва точно съобра-
зено с фактите, че 
в един от детай-
лите при пресъз-
даване на скица 
от местопрестъп-

лението се крие развръзката на мно-
го от заплатените ситуации около из-
вършеното убийство. „Това е дебютът 
ми. За първи път съчетавам възмож-
ностите на изобразителното изкуство 
и криминалистиката“, сподели по вре-
ме на представянето на книгата ху-
дожничката.

Марий ПEЙЧЕВ

Празник на Кривина
Стотици жители 

и гости се събраха 
на селищния праз-
ник на село Криви-
на, Русенско. По тра-
диция тържеството 
започна с  почетна 
стража пред памет-
ника на загиналите 
във войните. Меж-
ду тях бяха членове 
на клуб „Традиция“, 
облечени в четни-
чески униформи и 
с пълно бойно снаряжение. Признателните потомци обси-
паха паметника с венци и цветя. По традиция в памет на за-
гиналите за свободата на България се проведе и факелно 
шествие с мотори. Ясното небе бе озарено от залповете на 
продължителна и многоцветна заря. По стара българска тра-
диция вечерта приключи с кръшно хоро, на което се хвана-
ха млади и стари. Селищният празник продължи на следва-
щия ден с традиционните  за поречието на Дунав народни 
борби. Всеки от победителите в отделните категории отнесе 
със себе си заслужена финансова премия.

александър Нико-
лов от Пловдив нас-
коро навърши 104 го-
дини, който шеговито 
твърди, че ги е депо-
зирал в банката, за да 
се олихвяват. Основ-
ното му хоби си оста-
ва пчеларството, кое-
то на 96 години пре-
отстъпва на своя внук. 
Той и сега дава съве-
ти за 200-те кошера с 
пчели в гората край с. 
Тюркмен, Брезовска 
община.

Бай Сашо, както го 
наричат приятелите 
и съседите, е роден в 
град Неготино до Вар-
дар в Македония, но 
емигрира с майка си 
и братята си в Бълга-
рия през 1918 г.

ято бурно аплодира вся-
ка песен. Изпълнители-
те получиха много цветя 
и грамота от кмета, а съ-
що и поздравителни ад-

реси. Публиката 
ставаше на кра-
ка и дълго апло-
дираше. Накрая, 
когато оркестъ-
рът засвири ръ-
ченица, публика-
та и диригентът 
заиграха. Преди 
концерта гости-

те раз-
гледа-
ха Ду-
н а в -
с к и я 
п а р к , 
А р х е -
о л о -
г и ч е -
с к и я 
музей, 
к а р -

тинната галерия и др. 
Дълго ще се помнят пе-
сните на този прекра-
сен хор. 

Йорданка ЖЕкоВа, 
силистра 

В редакцията прис-
тигна трето писмо 
срещу вътрешнопо-

литическите коментари 
на главния редактор. Тъй 
като те се  приемат поло-
жително от многохиляд-
ната ни аудитория, кое-
то го задължава ежесе-
дмично да запълва опре-
делената за публицисти-
ка страница със своите 
разсъждения, този факт 
доста ни учуди. Полуано-
нимният „Георги Петров 
от Пловдив”, „човек с 
леви разбирания”, как-
то сам се е определил, 
няма координати за об-
ратна връзка. Изглежда, 
целта му е да види цен-
ните си мисли отпечата-
ни в „Пенсионери”. Пра-
вим го и предварително 
се извиняваме, ако пре-
дизвикаме обратна реак-
ция на оценките му:

„Защо потулвате ру-
бриката „Писма на чита-

тели”? – започва устрем-
но атаката си пловдивча-
нинът. – Или не можете 
да отговаряте, или за-
щото някой ви крити-
кува. Не всичко е за хва-
лене. Преди да започна 
това, което отново ме 
впечатли, да ви кажа не-
що, научено от другаря 
Тодор Живков: „От обик-
новения гражданин някой 
път научаваме по-голе-
ми истини, отколкото 
от платени длъжност-
ни лица, които за лични 
облаги прикриват исти-
ната.” Продължавам по 
същество. Във вестник 
„Пенсионери” от 25 юли 
има ваша статия (на 
главния редактор), оза-
главена „Чиста и свята 
република”. Този цитат, 
доколкото познавам ис-
торията, е казан от Ва-
сил Левски. Не мога да 
разбера защо го употре-
бявате, къде имаме ние 

такава република, осо-
бено сега, когато делим 
нацията на сини, черве-
ни и т.н.”

Г-н Петров пропуска 
двата знака в заглавие-

то – въпросителен и уди-
вителен. Те показват от-
ношението на автора, че 
републиката ни не е та-
кава. Темата е разрабо-
тена в материала с при-
мери. Изводът накрая 

е: пускаме бюлетини за 
парламентарно упра-
вление, изпращаме из-
браниците си да изпъл-
няват конкретни заръки, 
а те влизат в коалицията 

и вкупом се подчиняват 
на Борисов, за да си ня-
мат проблеми. Не сме мо-
нархия, но и република 
май не сме? Чиста и свя-
та, както завеща да бъ-

пО пОвОд на пУбликУванОтО

дем Апостола.
Коментарът е изли-

шен. Критиката е необ-
ходима, за да си сверява-
ме мерника, но обектив-
на, умна и честна. 

По-нататък „бай Геор-
ги Петров” – така се е по-
дписал читателят, обор-
ва друго сравнение – че 
след купищата безобра-
зия „…на сцената излиза 
само главният герой, за 
да се покаже като ангел 
спасител – целия в бяло”.

„Досега никога не съм 
виждал Бойко изцяло в бя-
ло облекло, но на 29.7 Кор-
нелия на Бузлуджа беше 
цялата в бяло…”, ядосва 
се критикуващият. Нер-
де Ямбол, нерде Стам-
бул? Не за дрешките ста-
ва дума, байно, а за нави-
ка на премиера да нами-
ра начин да остава сух, 
измъквайки се от блато-

то, за което носи вина.
Отделихме изключи-

телно много редове на 
въпросния „сигнал”. От-
говаряме на обвинение-
то в цензуриране и при-
криване на нещата. Не 
е в нашия стил. Служим 
на истината. Точно зато-
ва не хвърлихме в кош-
чето за боклук третото 
поредно послание на 
„бай Георги”. Пожелава-
ме му здраве, дълголе-
тие, двойно увеличение 
на пенсията и да се опита 
да се свърже директно 
по редакционния теле-
фон с главния редактор. 
Със сигурност ще оста-
не удовлетворен от об-
щуването, а ако напра-
ви разумни предложе-
ния, г-н Дафинкичев ще 
се вслуша в тях.

критика?!

главена „Чиста и свята то – въпросителен и уди-

зия „…на сцената излиза 
само главният герой, за 
да се покаже като ангел 
спасител – целия в бяло”.

виждал Бойко изцяло в бя-
ло облекло, но на 29.7 Кор-
нелия на Бузлуджа беше 
цялата в бяло…”,
се критикуващият. Нер-
де Ямбол, нерде Стам-
бул? Не за дрешките ста-

Тодор Живков: „От обик-
новения гражданин някой 

от платени длъжност-
ни лица, които за лични 
облаги прикриват исти-
ната.” Продължавам по 
същество. Във вестник 
„Пенсионери” от 25 юли 
има ваша статия (на 
главния редактор), оза-
главена „Чиста и свята 

критика?!критика?!
новения гражданин някой 

ни лица, които за лични 
облаги прикриват исти-
ната.” Продължавам по 
същество. Във вестник 
„Пенсионери” от 25 юли 
има ваша статия (на 
главния редактор), оза-
главена „Чиста и свята то – въпросителен и уди-

М. ПЕТроВ

„П”



22.VIII. - 28.VIII.2018 г.
34

2

Български6 Писмата Радости и болки

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

×îâåê ìîæå 
äà æèâåå è ñàì

пОдадена ръка

вие питате - ние ОтгОваряме

Продължение от бр. 32
Откъде идват най-попу-

лярните изрази, които из-
ползваме, например изразът 
„изложи се като кифладжия” 

и други подобни, ни пита на-
шият читател йордан васи-
лев от каспичан. продълже-
ние по темата  очаквайте в 
брой 36.

Следва

Защо казваме „Ще дойде Видовден”?

Човешката добрина -
вълшебен лек

Òúðñÿ ïîëîâèíêàòà ñè

Не бъдете наивни като мен!

Уважаеми читатели,
в редакцията получаваме много писма от хора, които търсят сво-

ята половинка чрез рубриката „Запознайте се”. напоследък зачести-
ха тези, които ни питат дали е възможно не в две-три изречения, а 
по-пространно да разкажат за себе си, живота си, да опишат човека, 
когото търсят. ето защо редколегията реши на страниците ни да се 
появи нова рубрика – „търся половинката си”. Очакваме вашите писма. 

За рубриката може да пишат и хора, които вече са намерили своя 
спътник в живота. пишете ни! Очакваме ви!

Вече няколко годи-
ни търся половинката 
си чрез обяви в пресата 
или в сайтове за запоз-
нанства. Искам да спо-
деля една моя история, 
за да предпазя и други 
самотни жени от разо-
чарованията, които на-
трупах аз.

Запознах се с един 

господин чрез обява 
във вестник. Предста-
ви се, че е на 61 го-
дини, с болно сърце 
и е безработен. Гово-
рихме си по телефо-
на доста дълго време. 
Чувахме се почти все-
ки ден. Започнах да му 
споделям много неща 
за мен и той също. Ста-

нахме близки. Предло-
жи ми да се видим и аз 
приех. Срещата мина 
добре, харесах го ка-
то човек и външност. 
Продължихме да си 
говорим по телефона. 
Връзката се задълбо-
чи до момента, в който 
ми поиска голяма сума 
пари. Трябвала му, за 

да си оперира сърцето.
На другия ден му пре-

ведох половината от су-
мата. Ставаше въпрос за 
10 хил. лева. Казах му, че 
не съм в състояние да му 
дам повече. Той ми бла-
годари и ми съобщи, че 
негов приятел ще му да-
де остатъка от парите.

След месец ми каза, 
че постъпва в болница 
за операцията. Бях мно-
го притеснена за него-
вото здраве и за изхода 
от операцията. 

От деня, в който щяха 
да го оперират, той из-
чезна вдън земя. Някол-
ко дни след това го тър-
сих усилено по телефо-
на. Не се обади никой. 
Отидох до болницата, 
където ми каза, че ще 
постъпи. 

И тогава настъпи 
най-големият шок - ка-
заха ми, че такъв паци-
ент въобще не е бил в 
клиниката! Продължих 
да го търся месеци на-
ред, но отговор няма-
ше. Така приключи мо-
ята история, която спо-
делям, за да помогна и 
на други хора да не по-
стъпват толкова наивно 
като мен.

геновева кръсТЕВа, 
софия

Искам да поздравя прекрасния човек и доктор 
невролог от МБАЛ „Христо Ботев” във Враца Люд-
мил Пантерев, който е гордост за нашия край. Роден 
в с. Галиче, Врачанско, той е невероятен професи-
оналист, който се отнася с топлина и доброта към 
пациентите си. Доктор Пантерев е изключително 
внимателен към всички, чакащи пред кабинета му.

Миналата година отидох при него, той смени те-
рапията за моето заболяване, уточни диагнозата и 
така ме спаси от последиците от мозъчен инсулт. 
Ще помня завинаги неговата човечност и добрина. 

Хвала на такива майки българки, родили и отгле-
дали хиляди български лекари, способни и човеч-
ни, разумни и добри!

Искам да изкажа благодарност и на едно младо 
момиче. След поредното ми посещение в болни-
цата пресякох улицата и отидох на една лавка да 
си купя закуска. Качих се на рейса и си тръгнах. В 
един момент се сетих, че съм си забравила теле-
фона. Върнах се обратно. Продавачката на лавка-
та, младо момиче на име Цветелина, беше прибра-
ла телефона и ми го върна.

Благодаря ви, мили хора, вие ме уверявате, че 
славянската доброта ще живее во веки веков!

Цветанка МаркоВа, с. рогозен

Пиша ви по повод писмото на  В. И. от Со-
фия, озаглавено „Разбрах, че тя не е чист чо-
век” в брой 27 от т.г. В него читателят описва 
любовта си с жена, която явно не е била ис-
крена към него.

Драги, В. И., напълно съм съгласна с вашето 
решение да напуснете тази жена, която е де-
монстрирала с поведението си, че търси мате-
риална изгода от вас. Ако аз бях на ваше място, 
щях да постъпя по същия начин. За съжаление 
и на мен са ми се случвали подобни отноше-
ния. Особено сега, на стари години. Често съм 
попадала на възрастни господа, търсещи едва 
ли не само домашна прислужница или болно-
гледачка, която да се грижи за тях.

Знаете ли, господине, аз вече се отказах да 
търся другар в живота си именно поради тези 
причини. Прецених, че сама ми е по-добре. Раз-
полагам с времето си, правя каквото поискам. 
Не слугувам на никого и за нищо. Самотата не 
ми тежи. Напротив, щастлива съм, че съм жи-
ва и все още жизнена.

Имам доста приятелки, с които споделям вре-
мето си. Съветвам ви и вас да се успокоите и 
трезво да погледнете на живота си. Човек мо-
же да продължи и сам. Защо не?

Я. Я., стара Загора

В средата на година-
та, на 15 юни, според 
народната традиция се 
чества Видовден. Всъщ-
ност, колкото и да тър-
сим в църковния кален-
дар светец с име Видо 
или Вида, няма да от-
крием. Счита се, че то-
зи празник е следа от 
почит та на древните по 
нашите земи към 
бога на възмез-
дието. Сигур-
но всеки е чу-
вал израза 
„Ще дойде 
Видовден”, 
„Всяка ко-
за на свой 
крак, но ка-
то дойде Ви-
довден, ще ви-
дим”. Смисълът на 
това е, че ще дойде де-
нят на възмездието, ко-
гато всеки ще си полу-
чи заслуженото и ще бъ-
де наказан за сторените 
дела.  Според народни-
те вярвания Вида е сес-
тра на светците Варто-
ломей и Елисей, която 
никога не пропуска да 
"види" пакостите, които 
двамата светци са сто-
рили, и ги наказва. От-
тук е и изразът "Ще дой-
де Видовден", т.е. вре-

мето за възмездие ще 
дойде и всеки ще бъ-
де наказан за извърше-
ния грях. Вярва се, че 
дори и да има забавя-
не (забравяне) на пра-
вдата, тя ще дойде на 
Видовден:"Господ заба-
вя, но не забравя!" При-

ето е, че на този ден не 
трябва да се подхваща 
никаква работа. Хора-
та в миналото вярва-
ли, че така ще омилос-
тивят светците, ще се 
предпазят от градушка. 
Произходът на Видо-
вден се свързва с леген-
ди и предания от ези-
чески времена. На тази 
дата се почитат двама-
та светци Елисей  (Ли-

се) и Вартоломей и тях-
ната сестра Вида. Това е 
денят за предпазване от 
градушки и други при-
родни бедствия. Елисей 
и Вартоломей, както и 
Герман (също смятан за 
техен брат) са известни 
още с името светците 
градушкари, които из-

пращат природ-
ни стихии, 

н а й - в е -
че гра-

д у ш -
к и . 
Т е 
п о -
р а -
з я -

в а т 
п р о -

винили-
те се, които 

заслужават на-
казание. Именно тук 

трябва да търсим и про-
изхода на израза "Ще 
дойде Видовден". При-
родните бедствия и зли-
ните поразяват винов-
ните и един ден ще ста-
не ясно кои са те. Смя-
та се, че на Видовден 
е „денят на Страшния 
съд”, когато всеки очак-
ва възмездието си. Вида 

наподобява римската 
Темида, която отся-
ва истината от лъжа-
та. Защото от хилядо-
летия хората са вяр-
вали, че дори и  съдът 
да сгреши, идва Видо-
вден, когато всичко 
си идва на мястото и 
всеки съгрешил полу-
чава наказанието си.  
Освен с предстоящо-
то възмездие в Бълга-
рия денят се свързва и 
с култа към слънцето. 
Хората го посрещат в 
ранни зори, вярвайки, 
че то ще им даде здра-
ве и сила. Младите мо-
мичета изнасят дрехи 
от чеиза си и ги прос-
тират по оградата, за 
да се огреят от слън-
цето и да се видят от 
момците и съседите. 

Както на много дру-
ги празници, така и на 
Видовден се изпълня-
ват любовни ритуали 
и гадания. В навечери-
ето на празника моми-
те се мият с видовден-
ска вода, събирана от 
росата по растенията. 
Вярвали са, че тази во-
да ще направи косите 
им по-буйни, а лицата 
им по-красиви. Отряз-
вали са три стръка от 
растението шавар и са 
го наричали с имена-
та на младежите, кои-
то харесват, вярвайки, 
че до края на годината 
ще се задомят за този 
младеж, чийто стрък е 
пораснал най-висок. 
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Áеçöенните сúкровиùа на çеìята ни

Варненското – най-старото

Дъбенското – най-изящното

Вълчитрънското – най-голямото

нашата страна е богата не само 
на природни дадености, но и на без-
ценни съкровища, които би трябва-
ло да ни носят гордост и удовлет-
ворение. но за да изпитаме това 
чувство, добре е да се запознаем 
с ценните предмети, които са от-
крити у нас. ето десет от най-из-
вестните.

Съкрови-
щето е от-
крито през 
лятото на 
2004 г. при 
разкопки в 
землището 
на село Дъ-
бене.

До архе-
ологическото проучване се стига, след като двама 
археолози от Националния исторически музей сре-
щат местна жена, носеща изящно изработена злат-
на огърлица, намерена от съпруга й, докато орял 
нивите си. Съпрузите дори не подозирали за уни-
калния произход на украшението, но оказали съ-
действие за намирането на находката.

Впоследствие са открити 21 000 златни елемента, 
като най-значим сред тях е златно-платинен кинжал.

Съкровището е датирано към 2500-2000 година 
пр. Хр. Археолозите все още не са единни в мне-
нието си за произхода му – тракийски или про-
тотракийски. То е изложено в Националния исто-
рически музей.

През 1972 г. при про-
копаване на канал в 
близост до Варненско-
то пристанище на площ 
от около 7500 кв. м са 
разкрити 294 гроба от 
енеолита – най-старата 
епоха, някои от които 
се оказват от изключи-
телно значение за бъл-
гарската археология.

Сред многото гробо-
ве се отличават някол-
ко с изобилие от златни 
предмети – повече от 
3000 накита и украше-

ния от чисто злато с об-
що тегло над 6,5 кг. На-
ходката се очертава ка-
то най-богатия некро-
пол в Европа от този пе-
риод. Датиран е в края 
на V – началото на IV в. 
пр. Хр.  Смята се, че вар-
ненското злато е най-
старото технологично 
обработено злато в Ев-
ропа и света. Съкрови-
щето е изложено в за-
лите на Археологиче-
ския музей на морска-
та ни столица.

Открито е през 1924 г. в лозе край плевенското 
село Вълчитрън. Най-голямото тракийско златно 
съкровище, откривано на територията на Бълга-
рия. Състои се от 13 съда. Общото му тегло е 12,5 
килограма. Съкровището е датирано към края на 
бронзовата епоха – XVI-XII в. пр.н.е. Съкровището 
се съхранява в Археологическия музей в София, 
а негово копие – в Регионалния исторически му-
зей в Плевен.

Луковитското – най-загадъчното
С ъ к р о -

вището е 
изровено 
случайно 
в района 
на Луковит 
от местен 
орач през 
1953 г. 
Състои се 
от 15 сре-
бърни съ-
да – шест 
чаши, пет 
фиали и четири кани. 
Включва и три непъл-
ни гарнитури от кон-
ски амуниции – мини-
атюрни правоъгълни и 
триъгълни плочки с из-
ображения на лъвски и 
човешки глави, както и 
на сфинксове, три юз-
ди и три железни топки.

Хотнишкото – едно от най-ранните
Състои се от 44 злат-

ни предмета, датирани 
към каменно-медната 
епоха, открити при про-
учването на едноимен-
ната селищна могила 
през 1956 и 1957 годи-
на. По време на разкоп-
ките са открити 4 кръгли 
пластини, както и мно-
жество златни халки и 
една златна спирала. Тя 
е и най-тежкият от гру-
пата – 44 грама.

През 2000 година раз-
копките на селищната 
могила са подновени. 
През следващите ня-
колко сезона са откри-

ти още 5 златни предме-
та: 3 кръгли идола и две 
спирали. Едната от тях, 
датирана към начални-
те етапи на късния хал-
колит, може да се смята 
за един от най-ранните 
златни предмети в све-
товен мащаб.

От Над Сент Миклош – най-богатото 

Съкровището от Ма-
ла Перешчепина е от-
крито през 1912 г. от 
десетгодишно пастир-
че близо до река 
Ворскла край 
селото, на-
миращо се 
до Полта-
ва, днеш-
на Украй-
на. Дати-
рано е към 
средата на 
VII век до на-
чалото на VIII и 
е изключително богато 
– повече от 800 златни 
(25 кг) и сребърни (50 
кг) предмети. Сред тях са 
сервиз със златни чаши, 
златни и сребърни съдо-
ве за бита, огърлица, ри-
тон, 230 златни слитъка, 
70 византийски моне-
ти. Най-голямата загад-
ка се оказват златните 
пръстени с монограми 
на гръцки език. Чак през 
1982 г. немският учен 

Йохан Вернер успява да 
дешифрира текста вър-
ху тях. Така той разбира, 
че два от тях принадле-

жат на хан Кубрат. Тек-
стовете върху тях 

гласят: „на Ку-
брат” и „ на 
патриция Ку-
брат”. Трети-
ят пръстен е 
на вуйчото на 

Кубрат – Ор-
гана.
Така по без-

спорен начин се до-
казва, че съкровището 
е българско и принад-
лежи на български вла-
детел. 

През 1990 г. българо-
съветска научна експе-
диция излиза със за-
ключението, че наход-
ката до Мала Перешче-
пина е гробът на хан Ку-
брат, а не на хазарски 
вожд. Днес съкровище-
то се съхранява в Ерми-
тажа в Санкт Петербург.

Находката от златни 
предмети е открита през 
1799 г. край град Над Сен 
Миклош (Голям Свети 
Никола) в Банат, на те-
рито-
р и я -
та на 
днеш-
на Ру-
м ъ -
н и я . 
Наме-
р е н о 
е слу-
чайно от работник на 
двамата братя пресел-
ници от България Хрис-
то и Кирил Накови. 

По-късно подарено 
от тях на император Йо-
сиф II, за което получават 

благородническа титла 
на името на града. Точ-
но копие на съкровище-
то има в Националния 
исторически музей в Со-

ф и я . 
С ъ -
к р о -
вище-
то е 
изло-
ж е н о 
в ъ в 
Виен-
с к и я 

музей на историята на 
изкуството, анотирано 
като прабългарско и от-
несено към IХ в. Състои 
се от 23 златни съда – ка-
ни за вино, ритони, купи, 
с общо тегло около 10 кг.

Преславското – най-бляскавото
О т к р и -

то случай-
но през 1978 
г. при земе-
делски рабо-
ти, Преслав-
ското съкро-
вище и до 
днес е една 
от най-бога-
тите и бляс-
кави наход-
ки от българ-
ското Средновековие. То включва предимно златни 
накити с висока художествена стойност, изработени 
в различни техники. Допълват го златни и позлате-
ни апликации и копчета, сребърни лъжици, обкови 
от рог и петнадесет византийски сребърни монети.

Перешчепинското – на хан Кубрат

Тракийското сребърно съкровище е открито в 
началото на 1986 г. във врачанското село Рогозен. 
Това е най-голямото по своите размери съкрови-
ще, откривано на територията на България.

Състои се от 108 фиали, 54 канички и 3 чаши от 
сребро с висока проба, някои от които позлатени. 
Поради различията в стила и изработката на съдо-
вете, се счита, че са произведени по различно вре-
ме и различни места. Предполага се, че съкрови-
щето е било притежание на местен тракийски вла-
детелски род. То е открито на две части. Първата 
част, която е от 65 предмета, е открита случайно 
през 1985 г. от Иван Димитров, докато прекопавал 
градината си. По-късно археолози откриват на съ-
щото място и останалите 100 предмета. Съкрови-
щето тежи повече от 20 кг. Голямата част от Рого-
зенското съкровище се съхранява в Регионалния 
исторически музей във Враца, а 15 съда се нами-
рат в Националния исторически музей в София. 
Обявено е за находката на века.

че близо до река 
Ворскла край 
селото, на-
миращо се 
до Полта-

на. Дати-

жат на хан Кубрат. Тек-
стовете върху тях 

гласят: „на Ку-

средата на 
VII век до на-
чалото на VIII и 

брат” и „ на 
патриция Ку-
брат”. Трети-
ят пръстен е 
на вуйчото на 

Кубрат – Ор-
гана.
Така по без-

спорен начин се до-

миращо се 

8 декември 1949 го-
дина. В близост до Пана-
гаюрище тримата братя 
Павел, Петко и Михаил 
копаят глина за местна-
та керемидена фабри-
ка. Те се натъкват на из-
ключително красив зла-
тен сервиз с богата ук-
раса и орнаментика.

Почистват съкрови-
щето и го предават на 
държавата. Изследва-
нията установяват, че 

златното съкровище 
датира от края на IV или 
началото на III в. пр. Хр. 

Култовият сервиз 
с тегло 6 кг и 164 г се 
състои от 9 съда: фиала, 
амфора и ритони. И до 
днес остава отворен въ-
просът кой е бил соб-
ственикът на панагюр-
ското съкровище и да-
ли е възможно това да 
е бил някой от одриски-
те царе.

Рогозенското – находката на века

Панагюрското – най-ценното

Съдовете са укра-
сени с палмови листа, 
лотосов цвят, бадемо-
ви плодове. Луковит-
ското съкровище е да-
тирано от третата чет-
върт на IV в.пр.н.е. Съх-
ранява се в Регионал-
ния историческия му-
зей в Ловеч.
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Русенци пеят и шарено хоро вият
 Общинската организация при Съ-

юза на пенсионерите-2004 - Русе, за 
осми път организира традиционния 
вече фолклорен фестивал "Русенци 
пеят и шарено хоро вият".

 Тази година фестивалът се проведе 
пред Дома на културата и в него взе-
ха участие самодейните художестве-
ни състави към общинските пенсио-
нерски дружества. Като гости на фес-

тивала бяха поканени деца от Вокал-
но студио "Слънчеви ноти" и танцов 
ансамбъл "Здравец" към общинския 
детски център за култура и изкуство. 
В програмата участваха и самодейци 
към пенсионерски клубове от Русен-
ска област.

 Председателката на общинската 
организация Красимира Маринова от-

кри фестивала и прие поздравител-
ните адреси и приветствия от депу-
тата Пенчо Милков и от кмета на об-
щина Русе.

 Повече от два часа на импровизи-
раната сцена пред русенския Дом на 
културата звучаха хороводните пес-
ни, съпровождани от народни инстру-
менти. Много от индивидуалните из-
пълнители пяха без съпровод и то-

ва придаде 
по-автенти-
чен характер 
на съхране-
ното българ-
ско фолклор-
но богатство.

 Освен пе-
сните, на 
чийто фон 
се виеше ша-
реното хоро 
на русенци, 
в програма-
та на фести-
вала тази го-
дина имаше и 

ревю на народни носии главно от Ру-
сенска област и Североизточна Бъл-
гария.  На всички участници във фес-
тивала бяха връчени грамоти и меда-
ли, а на представилите се на първите 
три места журито присъди и специ-
ални отличия.

Текст и снимка:  
александрина ШахаНоВа, русе

М а л к о 
повече от 
месец след 
с в е т о в н а -
та преми-
ера на но-
вия албум 
на "Мисте-
рията на 
български-
те гласо-
ве" е гото-
во и видео-
то към още 
една от пе-
сните в него - "Рано ранила".

В основата на песента е тан-
цът бучимиш, дал и заглавие-
то на албума - "БууЧииМиш". В 
"Рано ранила" слушателите ще 
доловят осезаемо присъстви-
ето на световния шампион по 
бийтбокс Скилър.

Той придава изключително 
съвременно звучене на песен-
та и подсилва неравноделния 
й ритъм. Със соло на гъдулка 
се изявява Христина Белева. 
Участват също немският пер-
кусионист Дейвид Кукерман и 
китаристът и басист Петър Ми-
ланов.

Автор на музиката е компо-
зиторът Петър Дундаков, кой-
то е и музикален продуцент на 
албума, а текстът е на Бояна 

Бункова. Продуцент на "Мис-
терията на българските гласо-
ве" и на новия албум "БууЧи-
иМиш" е Шуберт Мюзик Пъ-
блишинг.

"Рано ранила" е една от най-
енергичните песни в албума, 
определена от чуждата пре-
са като носеща енергията на 
"празничен танц". 

Неслучайно във фокуса на 
видеото е съвременна млада 
двойка, през чийто поглед ре-
жисьорът Валери Милев нами-
ра връзката на фолклора с на-
шето съвремие.

Видеото е заснето в градска 
среда - в София, и край езеро-
то Панчарево. Хореографията 
е поверена на Маргарита Бу-
динова.

От стр. 1
Особено ако е свър-

зана с българка, заела 
почетна позиция в тях-
ното общество. Става 
дума за ирен Ямами. 

И така на 9000 ки-
лометра оттук, в Япо-
ния, една българка 
вдъхновява японците 
да се влюбят в Бълга-
рия. Да пеят песните 
ни и да танцуват хо-
рата ни, да бродират 
нашите пъстри наци-
онални шевици. 

Какво е да си имаш 
нов дом, в който да 
пренесеш родината 
си? 

Ирен е родена в Со-
фия през 1951 г., живее 
от 30 години в Япония, 
омъжена е за японец, 
има две прекрасни дъ-
щери. Тя си имала хоби 
още от детството – да 
бродира, учейки се от 
майка си, голяма май-
сторка на българската 
шевица. През послед-
ните десетилетия бро-
дирането я отвежда в 
различни части по све-
та. Нейни творби участ-
ват в изложби в Япо-
ния, Франция, Ита-
лия, Англия, Австра-
лия, САЩ. Показва  из-
работена своя уникал-

на карта на България 
с шевици от различни 
етнографски области в 
страната. Издава книга, 
преведена на 3 езика в 
едно. Когато бродери-
ята й станала основно 
занимание в далечна 
Япония, тя отваря ате-
лие-училище, в което 
учи японците на изку-
ството да се бродира, 
и то в стила на българ-
ската национална ше-
вица. Японците са мно-
го сръчни, в курса се 
записват както жени, 
така и мъже и това ни-
как не е необичайно за 
техния бит и култура. 

Изучавайки видове-
те бродерия, Ирен раз-
бира, че са безброй, и 
вече почти няма вид, 
който да не й е познат 
и да не  е изработила. 
А това изисква много 
време, труд и постоян-
ство, на което няма как 
да не се научиш в Япо-
ния. Бродерията е тру-
доемка. Така е свикна-
ла с нея, че бродира на-
всякъде. Не само у до-
ма и в ателието, сред 
своите ученици, но и в 
колата, докато пътува. 
Признава, че най-голя-
мо вдъхновение с иг-
лата получава посред 

С България в сърцето
нощ, когато е тихо и спо-
койно и никой за нищо 
не я безпокои. Безброй 
пъти утрото я сварва над 
ръкоделието в ръка, ув-
лечена до забрава над 
бодовете. Защото няма 
търпение да се получи 
тази или онази фигура, 

да наслага изящните ре-
дици от наши български 
мотиви, с които е неве-
роятно богата  българ-
ската бродерия. 

Ирен си има фейсбук 
страница, където мо-
же да се видят нейни-
те творби. Изработени-
те от нея красиви бро-
дерии не се продават, но 
може да научи да броди-
ра всеки, който желае. Тя 
настоява да бъде учител, 
не търговец. Последно-
то й най-значимо про-
изведение на изкуство-
то е извезването на кар-
та на България  с уши-
ти на нея традиционни 
български шевици, раз-
лични и специфични за 
отделните етнографски 
области. Издава и книга 
по този повод. Идеята й 

да го направи възникна-
ла спонтанно и се зае-
ла да извезе картата на 
страната ни за около две 
години. Не е предпола-
гала, че направеното от 
нея ще има такъв неве-
роятен отзвук не само от 
българите по целия свят, 

но и от японците. Книга-
та  съдържа 144 страни-
ци с шевици от различ-
ни региони на страната, 
а всяка си стои 
на съответното 
място на кар-
тата на Бълга-
рия. В книгата 
представя опи-
сателно и гра-
фично всяка 
специфика на 
нашата броде-
рия, характер-
на за съответ-
ния регион. В 
Япония живеят 
и доста българи, даже 
вече с поотраснали деца 
и внуци. Големите раз-
стояния между различ-
ните градове се преодо-
ляват, всички са водени 
от обичта към родина-

та, от родолюбието и от 
желанието да се запази 
и съхрани българското 
в тях. Така е в българска-
та общност там. Събират 
се на празници – българ-
ски и японски. Най-чес-
то в посолството, къде-
то има и българско учи-

л и щ е . 
П и т а м 
Ирен у 
дома на 
к а к ъ в 
език се 
говори 
и близ-
ките й 
з н а я т 
ли бъл-
г а р -
ски. Не, 
не го 
з н а я т . 

Японската среда, в коя-
то йероглифите и изуча-
ването на японския от-
немат много време, бъл-

гарският е на по-заден 
план. Но децата й раз-
бират българския, знаят 
няколко заучени фра-
зи и отделни думи, ко-
ито обичат да употребя-

ват на място. Затова пък 
много добре познават 
българските традиции 
от нашия календар. До-
ри подсещат Ирен, ко-
гато наближи български 
празник. Дъщерите й Ве-
ра и Нина също хващат 
бродерията в свободно-
то си време или плетката 
и иглите, което изключи-
телно много радва май-
ка им. 

Ирен признава, че 
много обича планин-
ския пейзаж в Япония, 
със семейството често 
излизат на палатка в 
къмпинг сред природа-
та.  Живо се интересува 
всеки ден от случващо-
то се в България, не гу-
би нито за миг връзката 
с родината, добре че са 
интернет контактите. 
Знае, че много млади 
хора напуснаха стра-
ната ни през послед-

ните годи-
ни. За до-
бро или за 
зло, всеки 
е отсед-
нал някъ-
де и тър-
си по све-
та своя ус-
пех. Но тя 
ги съвет-
ва, където 
и да са от-
с е д н а л и , 

да запазят българското 
в себе си и да предадат 
на следващото поколе-
ние нашите български 
традиции.

Дарина  НЕНоВа

група японци, изпълняващи български народни песни

в клуба по бродерия

"Рано ранила" с ново видео
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Èñòîðèÿòà íà åäíî óêðàøåíèå

Пожертваната любов на 
хан Аспарух

От стр. 1
Пагане е била жрица, дарена с не-

земна красота и необикновена дарба 
да предсказва бъдещето. 

Считало се е, че тя говори с бог 
Тангра. Малко преди смъртта си ба-
щата на Аспарух, хан Кубрат, извикал 
Пагане при себе си, за да предска-
же бъдещето на народа му. Именно 
тя го посъветвала синовете му да се 
разделят всеки с част от племето в 3 
посоки, за да може при евентуално 
нападение от хазарите поне едното 
племе да има шанса да оцелее. Той се 
вслушал в думите й и разделил пле-
мето. Начело на всяка част застанали 
Бат Баян, Котраг и Аспарух.

  Аспарух поискал да вземе Пага-
не за своя жена. Тя отказала, защото 
знаела, че съветът на Великите боля-
ри (наричани още боили) няма да го 
разреши, тъй като той вече е хан, а тя 
дъщеря на обикновен конник. Ханът 
обаче бил твърдо решен да изпълни 
своето желание.

  Той свикал съвета на боилите, 
за да им съобщи решението си, ка-
то се надявал на тяхната подкрепа, 
но напразно. Получил отказ. Аспа-
рух не могъл да разбере защо бои-
лите не желаят за своя хан най-лич-
ната и най-добрата жена, чийто ум и 

дарби би били от висша полза за 
народа. А всъщност причината се 
криела точно там, че най-личната, 
най-красивата, най-добрата е била 
дарена с необикновена дарба. И съ-
ветът я обрекъл да бъде принесе-
на в жертва на Тангра... 

  Била съвършенството, получи-
ло женска плът. Старият закон гла-
сял, че щом се открие някой съвър-
шен и надарен с пророчески уме-
ния, никой няма право да го дър-
жи в несъвършения свят. Длъжни 
били да го пратят при Тангра, за да 
му служи отблизо, иначе щял да ги 
накаже. Аспарух нямало как да не 
спази закона, защото ако не го на-
правел, не би могъл да очаква по-
корство от народа си. А ако наро-
дът научел, че ханът е отказал на 
Тангра, с него би било свършено.

  И все пак Аспарух, принуден да 
се примири с раздялата с любима-
та жена, поискал от болярина, кой-
то пръв е въстанал срещу решени-
ето му, гаранция, че не я принася 
в жертва напразно. Боляринът се е 
заклел единствената му дъщеря да 
умре до пролетта, ако е сгрешил. 

  Пагане приела саможертвата 
си с усмивка и без да се съпроти-
влява. Била пожертвана, а на хана 
отредили за жена не коя да е, а дъ-
щерята на болярина. 

  Не след дълго тя забременяла, 
но детето се родило мъртво, а са-
мата тя починала малко преди про-
летта. Но най-тежкият удар за Аспа-
рух било, когато разбрал, че Пагане 
също е носела неговото дете. Така 
той принесъл в жертва не само лю-
бимата, но и нероденото си дете.

Пагане имала необичайна дар-
ба, неслучайно е била и личната 
жрица на хан Кубрат. Чиста и не-
опетнена, тя е пожертвала себе си 
в името на любовта и величието 
на Аспарух. Нека запомним това 
име - Пагане.

Всички сме чували израза, че зад 
всеки успял мъж стои по една умна 
жена. Такава е била Пагане за вели-
кия ни владетел.

През 1895 г. худож-
никът Иван Мърквич-
ка в портрета „Жена 
със сокай от Боженци” 
увековечава красота-
та на един български 
женски накит и на ед-
на българка.

 Съпругът й не давал 
„моделът” да е обър-
нат с лице към брада-
тия рисувач, дошъл от 
София, и хубавицата, 
накитена с отдавнаш-
ния накит, завещан от 
прабабите й, е изобра-
зена в профил. Горда-
та красавица от порт-
рета е Рада Андреева 
(съпруга на кмета на 
селото, Андрей Аба-
джиев), превърнала се 
в символ на балкан-
джийската българка. 

 В началото на ХІХ 
век официално е заб-
ранено на жените да 
носят сокай. На 14 фев-
руари 1814 г. мярката 
влиза в сила, сведения 

за което могат да се 
намерят в един псал-
тир от Габрово. Църк-
вата преследвала раз-
кошните облекла и на-
кити като греховни. Но 
въпреки това до нача-
лото на XX век сокай-
ното забраждане про-
дължава да се среща в 
някои закътани пред-
планински селца.

 Габровският сокай, 
като един сложен жен-
ски накит за глава, се 
състоял от много еле-
менти. Само за нани-
зите от монети на со-
кая се давали 200-300 
гроша. Те имали пове-
че роля на украса, вяр-
вало се, че предпазват 
от уроки. Цената на 
целия сокай била око-
ло 500-800 гроша, ка-
то тези със сребърни 
или позлатени кръжи-
ла стрували по-скъпо.

 Сокаят, който кра-
сял главите на омъже-

ните жени, се поставял 
на главата на булка-
та в понеделника след 
сватбата. В по-стари 
времена това ставало 
в срядата, а някога би-
ло в първата събота 
след сватбата, когато 
било първото излиза-
не от мъжовата къща 
и ритуалното разбул-
ване.

 Рано сутринта, след 
връщането от чешмата 
в момковата къща сне-
мали булото и слагали 
на главата на невес-
тата сокая, подарен й 
от свекъра. Тази смя-
на била съпроводена 
от специален ритуал, 
споменът за който ве-
че не е запазен, но до 
късно останал да биту-
ва изразът „ще гласят 
сокая на булката” ка-
то знак за нещо спе-
циално.

 Бялата кърпа (меса-
ла) булката сама укра-

сявала, като прикрепя-
ла извезана от нея ка-
то мома сокайна ше-
вица. Останалите час-
ти били от сокая на 
свекървата. Ако имали 
повече синове и вече 
били подарили сокая 
на първата си снаха, 
свекърът и свекърва-
та поръчвали при ку-
юмджията да изработи 
нови части за сокай, 
като при събирането 
на монетите помага-
ли и роднини, близки 
и познати. 

Сокаят се носел от 
омъжената жена до за-
домяването на първия 
син, когато се давал на 
снахата. 

 За сокая се смята-
ло, че „скрива” млада-
та невеста от уроки и 
зли очи. Функция, из-
пълнявана и от ше-
виците на кенареното 
платно, част от сокай-
ното забраждане, с ко-

ето се увивала главата 
на жената. Под самия 
сокай се слага чер-
вена памучна кърпа, 
за да се скрият хуба-
во косите на жената. 

Смятало се, че само 
съпругът има право 
да ги вижда, т.е. скри-
ването им било при-
знак на семейно по-
ложение.

сухата кожа е ка-
призна, „обижда“ 
се, когато се отнасят 
към нея с пренебре-
жение, но не обича 
свръхухажване.

„ М ъ р з е л и в и т е “ 
мастни жлези реаги-
рат по план на опре-
делени хормонални 
с и г н а л и , 
заложени 
г е н е т и ч -
но в ор-
г а н и з м а , 
и практи-
чески ни-
що на све-
та не мо-
же да им 
п о в л и я е . 
освен то-
ва сухотата може да 
бъде и следствие от 
възрастови измене-
ния, както и от за-
мърсяване на окол-
ната среда. Но пра-
вилните грижи са в 
състояние да внесат 
някакъв баланс.  

Ето на какво е спо-
собна природата:
 Залейте 1 супена 

лъжица цветове от 
шипка с 1 чаена чаша 
вряща вода. Похлу-
пете съда за 30 мину-
ти, прецедете. Това 
е прекрасен лосион 
за обтриване на су-
ха кожа.
  разбъркайте 1 

чаена лъжичка мед 
със запарка от ли-
пов цвят (1 и 1/2 ча-
ени лъжички липов 
цвят на 1 чаена чаша 
вода). Вместо да ми-
ете лицето си с вода, 
изплакнете го с тази 
смес.
 Много подходя-

ща за повехнала и су-

ха кожа е маската от 
настърган домат, раз-
бъркан с малко не-
утрално нишесте до 
получаването на глад-
ка кашичка. Добавете 
в нея няколко капки 
растителна мазнина 
и отново разбъркайте 
добре. оставете я на 

лицето си 20 минути.
 Залейте с вода 1 

супена лъжица лене-
но семе и оставете 
настрана за 10-15 ми-
нути. сложете на тих 
огън и разбърквайте 
до получаването на не 
много гъста кашичка. 

Нанесете топлата смес 
върху шията и лице-
то, като леко я втри-
вате в кожата. след 20 
минути я отстранете с 
помощта на топъл чай 
и наплискайте лицето 
си с мляко. Тази мас-
ка обогатява сухата и 
раздразнена кожа с 
хранителни вещества 

и я прави гладка и 
еластична.

смесете на гладка 
кашичка 3 чаени лъ-
жички вода, 1 чаена 
лъжичка глицерин и 
същото количество 
мед и брашно. Нане-
сете на шията и лице-
то за 10-15 минути. 

отмийте със сту-
дена вода. Тази 
маска едновре-
менно почиства 
и подхранва ли-
цето.
 ако кожата 

ви е твърде су-
ха, пригответе 
си краставично 
мляко: Залейте 
няколко кръгче-

та краставица с пряс-
но мляко и вдигнете 
на студено за едно 
денонощие. сутрин-
та намажете лицето 
си и когато засъхне, 
изплакнете със сту-
дена вода.

 Запомнете! ако 
кожата ви е 
суха:
  За да 

не се лющи, 
пийте по-
вече течно-
сти, най-до-
бре негази-
рана мине-
рална вода, 
билкови ча-

йове, прясно изцеде-
ни плодови и зелен-
чукови сокове. 
  Внимателно с 

алкохола! Той нару-
шава водния обмен 
на минералните ве-
щества в кожата и 
буквално „изсмук-
ва“ влагата от тъ-
каните.
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Мъстåниöа (áаëсóджóк)

 Доìаøна торта 
с крåìа сирåнå 

Вземаме половинки яд-
ки от сухи орехи и ги на-
низваме на здрав конец с 
плоската им страна наго-
ре. Низата да не бъде по-
голяма от 30-40 см, като на 
долния й край се завърз-
ва обелена чиста пръчи-
ца. Низите поставяме на 
слънце да изсъхнат и се 
втвърдят ядките добре. След 
това вземаме неутрализиран с 
пръст или дървена пепел гроз-
дов сок, слагаме го да се вари 
и като изври наполовина, го 
премерваме. На всеки 5 части 
от сока слагаме 1 част нишес-
те, обикновено брашно или 
грис. Охлаждаме част от мъс-
тта и в нея размиваме нишес-
тето (брашното или гриса). По-
лучената рядка каша наливаме 
в утаилата се течност, която 
ври на огъня, като непрекъс-
нато бъркаме. Когато получим 
каша със средна гъстота, пота-
пяме в нея едно след друго на-

Вземаме какво-
то количество жела-
ем гроздов сок и го 
възваряваме. Излива-
ме го в дървен съд, в 
дъното на който сме 
поставили чиста бяла 
пръст, пред-
в а р и т е л н о 
п р е п е ч е н а 
във фурна. 
На 50 литра 
сок слагаме 
750 г пръст. 
Пръстта мо-
же да бъде 
сменена с 
пресята дър-
весна пепел. 
Разбъркваме 
сместа, зах-
лупваме съда и оставя-
ме течността да се утаи 
до следващата сутрин. 
Поставяме да се вари 
в широка калайдиса-
на тава, като от време 

на време обираме пя-
ната. Приготвяме пло-
довете, които желаем 
да поставим в петме-
за: резени от дюли, от 
тикви, като предвари-
телно ги оставим 2 ча-

са във варна вода; след 
изваждането от водата 
се изплакват с изобил-
на чиста вода. Освен 

дюли и тикви можем 
да поставим сушени 
сливи без костилките 
и зърна от грозде без 
никакви подправки 
или още ядки от оре-
хи, слабо препечени, 
малки сини патладжа-
ни, изварени в някол-
ко води, и пр. Когато 
гроздовата мъст из-
ври наполовина, по-
ставяме плодовете и 
продължаваме варе-
нето. Снемаме от огъ-
ня, когато се добие же-
ланата гъстота, оставя-
ме малко да поизсти-
не и насипваме в съ-
дове (пръстени, емай-
лирани, стъклени или 
тенекиени). Не оста-
вяйте петмеза рядък, 
защото сигурно ще се 
вкисне и развали.

Ñóôëå ïо норвåжки

 Гþвå÷ със çåëåн÷óöи 

Продукти: телешко месо - 600-
800 г, може и свинско, агнешко и др., 
картофи - 500 г, 1 тиквичка, 1 патла-
джан, 3-4 моркова, 2 домата, 2 чер-
вени чушки, 6 гъби, 3-4 слабо люти 
чушки, 10 зърна бяло грозде, 150 мл 
бяло вино, 100 мл растителна мазни-
на, сол, черен пипер, магданоз, гра-
дински чай.

Приготвяне: Месото нарежете на 
порции и го сложете в голям глинен 
гювеч. Подправете със сол и под-
правки на вкус (черен пипер, кими-
он или други по избор). Залейте с 
част от мазнината и отгоре подре-
дете измитите и нарязани на едро 
зеленчуци. Картофите и гъбите ос-
тавете цели. Тиквичката и патладжа-
на, който трябва да е предварително 
посолен и измит, нарежете на кубче-

та, а морковите на кръгчета. Домати-
те нарежете на кръгчета и прибавете 
най-накрая. Разпръснете гроздовите 
зърна и сложете зелените подправки.  
Пуснете няколко люти чушки, залейте 
с виното, останалата растителна маз-
нина и похлупете гювеча с алумини-
ево фолио. Сложете капака и оставе-
те да се пече на 200 градуса за 3 часа.

 сега е сезонът на гроз-
дето и е грехота, ако не 

извлечем всички възможни 
ползи от този невероятно 
вкусен и полезен плод.

ако редовно похапваме 
гроздови зърна, ще усетим 
разликата – нервното пре-
напрежение ще липсва, ле-
котата в стомаха ви ще е 
осезаема, а мигрената или 
обикновеното главоболие 
ще са непознати като усе-
щания. невероятно мно-
го са ползите за здравето, 
които гроздето носи. до-
ри хроничният запек нами-

ра своето лечение, когато 
в борбата се намеси този 
плод. Освен това една чеп-
ка грозде на ден може да ни 
помогне не само при лошо 
храносмилане, но и при умо-
ра, нарушения на бъбречна-
та функция, дегенерация на 
макулата и за предотвра-
тяване на катарактата. 
този сочен плод може да се 
комбинира в различни ва-
риации с плодове и зелен-
чуци. специално за вас сме 
подбрали интересни рецеп-
ти с грозде. Опитайте – ня-
ма да съжалявате!

едри зърна, разполове-
ни, лук - 2 глави, домати 
- малки 250 г, олио - 5 с. 
л., оцет, черен пипер, сол.

Приготвяне: Салатата 
се нарязва на едри пар-
чета, беконът - също, лу-
кът - на пръстени. 

Две лъжици олио се 
разбиват с оцета, черния 
пипер и солта. Останало-
то олио се загрява и в не-
го се запържват гъбите и 
беконът. Прибавят се це-
лите домати и лукът. За-
душава се 5 мин. Поръсва 
се с маринатата и се ук-
расява със зелена салата 
и грозде.

Продукти: 3 яйца, 
пудра захар - 1 ч. ч., мас-
ло - 1 к. ч., брашно - 1 ч. 
ч., сода за хляб - 1 ч. л., 
смлени бадеми - 100 г, 
лимонови кори - 1 ч. л., 
грозде - 300 г без семки.  

За крема: прясно 
мляко - 2 ч. ч., 2 жълтъ-
ка, брашно - 
3 с. л., пудра 
захар - 3 к. ч., 
крема сирене 
- 200 г.

Приготвя-
не: Разбива-
ме яйцата с 
пудрата за-
хар. Добавя-
ме разтопе-
ното масло, 
като продължаваме да 
разбиваме сместа. До-
бавяме брашното, пре-
сято със содата, и замес-
ваме меко тесто. Приба-
вяме смлените бадеми 
и лимоновите кори. Из-
сипваме сместа в нама-
зана с мазнина кръгла 
форма и печем в пред-
варително загрята фур-
на на 180 градуса 30 ми-
нути. След като изстине, 

изваждаме от формата и 
разрязваме през среда-
та на два блата. 

За крема: Разбиваме 
жълтъците с пудрата за-
хар, брашното и прясно-
то мляко и ги оставяме 
върху котлона да заврят 
на слаб огън при непре-

къснато бъркане. Маха-
ме от котлона и оставя-
ме за изстине за кратко.  
Половината от крема из-
сипваме върху единия 
блат, поставен на дъно-
то на формата, в която 
сме пекли пая, и разпре-
деляме гроздовите зър-
на. Върху него слагаме 
втория блат, покриваме 
с останалия крем и укра-
сяваме с грозде.

 Продукти: 2 яйца, раз-
делени жълтък от белтък, 
мазнина - 100 г краве мас-
ло, пудра захар - 200 г, 
брашно - 250 г, грозде - 100 
г гроздови зърна, без сем-
ки, орехи - 100 г смле-
ни, захар - 150 г пуд-
ра, ванилия - 1 пакет-
че, щипка сол.

П р и г о т в я н е : 
Брашното се пресява 
заедно с 50 г пудра за-
хар, а маслото се загря-
ва да се разтопи. В среда-
та на брашнената купчинка 
се прави кладенче, в което 
се излива разтопеното мас-
ло и се наръсва щипка сол. 
Прибавят се жълтъците и 

от продуктите се замесва 
тесто, като постепенно се 
събира на топка.  Фурна-
та трябва да се загрее до 

250 градуса. Тестото се раз-
стила във форма за торта 
или кръгла тавичка, като 
се покрива дъното, краи-

щата се изтеглят нагоре, за 
да покрият част от околния 
ръб. Слага се да се запече, 
а през това време се разби-
ват двата белтъка на сняг 
със 100 г пудра захар. Към 
снежните белтъци накрая 

се добавят смлените оре-
хи и една ванилия. 

След като тестото 
порозовее, се изважда 
и отгоре се нареждат 

гроздовите зърна. Поли-
ва се с белтък и с обратна-
та страна на лъжицата леко 
се заравнява. Десертът се 
връща отново в печката за 
около 10 минути, колкото 
да се стегне белтъкът и да 
хване розова коричка. 

Продукти: гъби - 400 г, една зелена 
салата, бекон - 150 г, грозде - 1/2 ч. ч. 

ло, пудра захар - 200 г, 
брашно - 250 г, грозде - 100 
г гроздови зърна, без сем-
ки, орехи - 100 г смле-
ни, захар - 150 г пуд-
ра, ванилия - 1 пакет-

: 
Брашното се пресява 

та трябва да се загрее до а през това време се разби-
ват двата белтъка на сняг 
със 100 г пудра захар. Към 
снежните белтъци накрая 

заедно с 50 г пудра за-
хар, а маслото се загря-
ва да се разтопи. В среда-
та на брашнената купчинка 

се добавят смлените оре-
хи и една ванилия. 

порозовее, се изважда 
и отгоре се нареждат 

гроздовите зърна. Поли-
ва се с белтък и с обратна-
та страна на лъжицата леко 
се заравнява. Десертът се 

ни, захар - 150 г пуд-

низа ните орехи, изваждаме и 
окачваме да се отцеждат, като 
под тях поставяме съд. 

Тенджерата с кашата дръп-
ваме настрана до момента на 
второто потапяне. Когато суд-
жуците се повтвърдят, потапя-
ме повторно и пак окачваме 
да се отцеждат. Това се пов-
таря няколко пъти, докато се 
получи дебелина на суджука 
3-4 см в диаметър. Оставяме 
добре да се изсушат, овалваме 
ги в нишесте, свиваме в перга-
мент и прибираме, най-подхо-
дящо в тенекиена кутия на су-
хо място.

Æåëå
Продукти: гроз-

дов сок - 5 литра, бис-
тър, захар - 2, 5 кг.

Приготвяне: Ва-
рим до сгъстяване 
гроздовия сок и за-
харта. Желето е го-
тово, когато капка от 
него, пусната в пор-
целанова чинийка, 

не се разлива.  Горе-
щото желе сипваме в 
сухи затоплени бур-
кани.  Изстиналите 
буркани завързваме 
с двоен целофан, на-
мазан със спирт. 

ГроÇДЕто -  ëакоìство и ëåкарство

 Продукти: грозде - 500 г, 
захар - 120 г, лимоно-
ва кора - 1 ч. л., 
настъргана, 
брашно - 1 
ч. л., бяло 
вино - 1/2 
ч. ч., 2 яй-
ца , масло 
- 2 с. л.

П р и г о т -
вяне: Сварява-
ме гроздовите зър-
на заедно със захарта, ли-
моновата кора и малко вода, до-
като омекнат, и ги пасираме. Раз-

биваме предварително отделени-
те жълтъци с брашното 

и 2 с. л. от пюрето и 
постепенно доба-

вяме останало-
то пюре. Варим 
на среден огън 
5 минути.

Прибавяме 
виното и разби-

тите на сняг бел-
тъци, като разбърк-

ваме внимателно. Из-
сипваме сместа в намаслена 

форма и печем на слаба фурна за 
30 минути.
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Áîäëèâàòà êúïèíà íè çîâå
Вкусният плод 

е един от най-полез-
ните дарове на късно-
то лято, а в България 
обикновено той е го-
тов в последната сед-
мица на август. Част от 
тях са бодилести, а дру-
ги без бодли. Отглеж-
дането на сортове без 
бодли е по-лесно.

Торнфрий - най-ши-
роко разпространен 
сорт къпини без бо-
дли. Той е силно рас-
тящ, издънките му дос-
тигат на дължина 2,5 - 
3 м и трябва да се от-
глеждат на подпори. 
Сортът не е много сту-
доустойчив и измръзва 
при понижение на тем-
пературите под минус 
15-18 градуса. Сравни-
телно по-добре пона-

ся горещините, но при 
продължително засуша-
ване плодовете остават 
дребни и с лошо качест-
во. Зрее към края на юли 
до началото на август в 
продължение на 1,5 2 

месеца.
смутстем - безбо-

дилест сорт, малко по-
силно растящ, като из-
дънките му достигат 3 - 

3,5 м и се отглежда на 
подпорна конструкция, 
сравнително по-студо-
устойчив и по-сухоус-
тойчив. Плодовете му 
са средно едри, тъпоко-
нусовидни, черни, лъс-

кави, възкисели и леко 
тръпчиви. Зреенето за-
почва около 10-на дни 
след Торнфрей и берит-
бата продължава около 

2 месеца. 
Бойсен - сорт с бо-

дли, доста по-взискате-
лен към почвата и по-
чувствителен на студ. 
Плодовете му са мно-
го едри, тъмновиоле-
тово-червени, много 
привлекателни на вън-
шен вид, с отличен вкус 
и аромат. Зреенето на-
стъпва към средата на 
юли и беритбата про-
дължава 20-25 дни. 

къпините са вкусна 
и здравословна храна.
редовната консумация 
помага за укрепване на 
кръвоносните съдове. 
Този плод съдържа ви-
соки нива на витимани, 
антиоксиданти и мине-
рали. Добър източник 
е на витамин а, калий 
и калций.

Август е граница между лятото и настъпващата 
есен. Наричан е руен, руй (плодороден, изо-
билен). И въпреки че навън е горещо лято, то-

плината постепенно започва да спада. Дните стават 
все по-кратки, нощите – по-дълги. През август денят 
намалява с повече от един час.

Постепенно птиците престават да пеят, подгот-

вяйки се за зимуването си. Първи отлитат на ята ку-
кувиците, следвани от лястовиците и щъркелите.

В градината настъпва време за прибиране на 
реколтата. 

Чесънът е оформил глави и е време да се извади, 
иначе обвивката ще се разкъса и скилидките ще се 
разпаднат. По този начин не може да се съхранява 
добре. При узряването на кромид лук перата поля-
гат на земята. Това е сигнал, че е време да бъде изва-
ден. Не режете перата и корените, а ги поставете на 
сухо, разположени на един слой. Всички полезни ве-
щества, съдържащи се в стъблата, постепенно преми-
нават в луковиците и те увеличават обема си. Перата 
се отделят едва тогава, когато са напълно изсъхнали.

Ако времето е слънчево и топло, можете да остави-
те извадения лук направо върху лехата, а след изсъхва-
нето на перата ги отстранете и оставете лука да се су-

ши на слънце. Постарайте се да откъсвате тиквичките, 
докато кората им е още съвсем мека. Така са по-вкус-
ни и могат да се преработват и мариноват. Част от тях 
можете да оставите за семена до пълното им узряване.

При брането на краставиците отстранявайте из-
кривените и прекалено узрелите, тъй като те задър-
жат образуването на здрави краставички.

Започва брането на сливи, ранни сортове ябъл-
ки и круши. Всеки ден се събират окапалите плодо-
ве. За да паднат повредените от вредителите плодо-
ве, клоните на старите дървета леко се тръскат. До-
бре е крушите да се берат леко неузрели – седми-
ца след откъсването им ще са готови за консумация.

След като приключи брането на малини, се отстра-
няват издънките. Сред ягодите се избират най-пло-
доносните, които по-късно могат да се размножат.

Когато лятото вече преваля 
и в градините няма много цъф-
тящи растения, които да рад-
ват окото ни, запалва своите 
червени огънчета петльовият 
гребен - едно много красиво гра-
динско цвете. И понеже силно на-
подобява гордостта на петльо 
– такова е и наименованието 
му. Той е едногодишно градин-
ско растение, с изправено и раз-
клонено стъбло, достигащо на 
височина от 20 до 50-60 см в за-
висимост от сорта.

Произхожда от тропическите 
райони на Африка.

Наричана още "горящ пла-
мък", а също и цело-
зия, петльовият 
гребен е сезон-
но цвете, рас-
тящо само 
през пери-
ода април 
- октом-
ври. Цвето-
вете на лис-
тенцата ва-
рират между 
жълто, розово, 
златисто, оранжево 
до тъмночервено.

Отличителният белег на пе-
тльовия гребен са ярките цвето-
ве. В повечето ботанически кни-
ги често го наричат „горящ пла-
мък". Прародителят на съвре-
менните сортове за култивиране 
в лехи и саксии е Celosia argentea 
c височина 15 до 50 см. То обра-
зува двуполови гривести съцве-
тия, които при вариетета Celosia 

argentea var. 
plumosa при-
личат на качул-
ки, а при Celosia 
argentea var. 
cristata изглеж-
дат като гребен 
на петел. Този 
петльов гребен 
е сбито съцве-
тие, при което 
всички стъбла 
са сраснали и 
свързани. В ми-
налото отрязвали великолепно 
оцветените „гребени" на целози-

ите заедно със стъблата и ги 
изсушавали на сен-

често и прове-
триво място. 

Те запазват 
красотата 
си в про-
д ъ л ж е -
ние на го-
дини, по-

ради ко-
ето ги из-

ползвали за 
изискани буке-

ти от сухи цветя. 
За сандъчета или 

плитки кашпи са подходящи раз-
новидностите с височина 20 до 
25 см, например:
"олимпия", височина 20 

см, съцветия като петльов гре-
бен - пурпурни, жълти. тъмно-
червени.
"Мис Нипон" – 25 см, ка-

чулчести съцветия - жълти, ро-
зови, червени.

"кюпи" – 20 см, качулчести 
съцветия - златистожълти, оран-
жеви, пурпурни. Този сорт цъфти 
много рано и за разлика от оста-
налите два не обича много сил-
но слънце.
"Ню луук" – 40 см, качул-

чести съцветия - ярко тъмночер-
вени с тъмни листа. По отноше-
ние на продължителност на цъ-
фтене, богатство на цветовете и 
устойчивост на атмосферни ус-
ловия този сорт е първенец.

Вирее предимно на горещи и 
ярко осветени места. При стай-
ните екземпляри температурата 
в помещението не бива да пада 
под 15 градуса. Обилно полива-
не през цялото лято. За видове-
те в саксии или сандъчета тряб-
ва да се внимава да не се задър-
жа излишна вода в съда.

Чрез семена през март при 
температура на почвата 18 гра-
дуса. Нужна му е ярка светлина 
и топлина. Разстоянието едно от 
друго не трябва да е по-малко от 
20 см. Покълва на 7-ия ден.

ако сте се чудили как се нарича оранжевият 
водопад на разцъфналия храст с цветчета като 
лулички – това е текома. Наричана е още камп-
сис, а има и други народни названия – тромпет-
на лоза, защото цветчетата й наподобяват този 
музикален инструмент. Тя е род катерливи хра-
сти или малки декоративни дървета от семей-
ство Bignoniaceae. Някои от видовете са отделе-
ни в самостоятелен род кампсис (Campsis), кой-
то дава другото популярно име на декоратив-
ните лиани.  растенията произлизат от амери-
ка и африка.  В нашите градини най-често се от-
глежда  Tecoma radicans от югозападните части 
на северна америка. Текома е едър листопаден 
увивен храст, чийто стъбла могат да достигнат 
до 20 м дължина, като се прикрепват към под-
пората чрез коренчета. рядко се наблюдава ка-
терене и чрез увиване на стъблото. лианата е 
много красива и ефектна с буйната си зеленина, 
големите най-често оранжеви фуниевидни цве-
тове, с продължителния си, обилен и ярък цъф-
теж. използва се за вертикално озеленяване на 
стени, огради, беседки, като може да се изкачи 
на височина до 10 м. Може да бъде отглежда-
на и като малко дърво с подходящо оформящо 
подрязване. Цъфтежът е от края на юни до края 
на септември, в продължение на около 7 -8 сед-
мици и тогава се любуваме на необикновената 
й красота. Текомата 
р а с - т е 

б ъ р - з о , 
о с о б е н о в богати и 
умерено влажни почви и слънчеви месторасте-
ния. сравнително студоустойчив вид е – издър-
жа без повреди понижаване на температурата 
до -20 градуса. В районите с трайни по-ниски 
температури трябва да се осигури защита на 
младите растения.

За размножаване се използват семена, коре-
нови издънки, резници и отводи. При размножа-
ване чрез семена получните растения се разви-
ват бавно. Цъфтежа при тях започва едва около 
десетата година. Затова за предпочитане е из-
ползването на резници от старо цъфтящо рас-
тение – получените текоми започват да цъфтят 
до третата година от вкореняването.

освен най-често срещаният вид текома, цъф-
тящ в червено-оранжево, стават все по-попу-
лярни декоративните хибриди: с жълти цвето-
ве (Tecoma stans), лилави (Purple Bignonia), ро-
зови (Bignonia rosa), бели (Bignonia jasminoides 
„Alba“), пурпурни (f. atropurpurea), големи чер-
вени цветове (с. tagliabuana ‘Madame Galen’) и 
др. растението е медоносно и привлича силно 
насекомите.
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Защо не ни искат в еврозоната 

Каква македонска карта изтеглихме
Чества се годишни-

на от Илинденско-Пре-
ображенското въстание. 
На Мечкин камен при 
Крушево с македонския 
президент Георге Ива-
нов, на Пелинце със Зо-
ран Заев - македонски 
премиер, в Кюстендил 
на паметника на Тодор 
Александров в центъра 
на града, в Благоевград 
с премиерите на Бълга-
рия и вече Северна Ма-
кедония и навсякъде се 
поставят венци на при-
знателност. За вече Се-
верна Македония това 
е национален празник 
и 115 години от въста-
нието, за което в наша-
та история доскоро се 
казваше, че е продъл-
жение на Априлското 
въстание. За нас е по-
вод, преди всичко на 
местата, които са свър-
зани с това въстание, да 
споменем героите, кои-
то са отдали живота си в 
името на освобождени-
ето на последните оста-
нали под османско роб-
ство наши земи. Които 
не съумяхме, в по-голя-
мата им част, да съхра-
ним в границите на оте-
чеството ни. 

Уж тържества, уж по-
клон пред славни пред-
ци, уж патриотични сло-
ва за единение и поми-
рение, уж призиви за 
общо бъдеще в рамки-
те на НАТО и ЕС, а някои 
освиркват, други при-
ветстват, трети крещят 
„мъртъв шиптър, добър 
шиптър“ (на Мечкин ка-
мен), а в Скопие замест-
ник-помощник държав-
ният секретар на САЩ 
Матю Палмър твърди: 
„Македония получи ис-
торическа възможност и 
гражданите трябва да я 
подкрепят на референ-
дума.” Историческата 

възможност е скорост-
но членство в НАТО, за-
щото за ЕС нещо не е 
много сигурно. В сама-
та Македония, както по 
навик продължаваме да 
я наричаме, национал-
ният празник мина под 
знака на преименуване-
то на страната и пред-
стоящия на 30 септем-
ври референдум. Кол-
кото македонски граж-
дани, толкова разнопо-
сочни мнения и разделе-
ние, което вече не е само 

по линия на етнос и ре-
лигия. Враждува се пар-
тийно, личностно, емо-
ционално пристрастно с 
поглед към стари зави-
симости и нови ангажи-
менти. Враждата е явна, 
подозренията за „задку-
лисни намерения и ще-
ния към съседни тери-
тории“ не се крият. Пре-
зидентът Георге Иванов 
нарича преименуване-
то на страната „унищо-
жение на 27 години не-
зависима Македония“ и 
настоява за членство в 
НАТО и ЕС, но „със сво-
ето име, достойнство и 
чест“. Според него „ни-
то един политик няма 
мандат да търгува иден-
тичността на народа“ и 
чрез договора с Гър-
ция за промяна на име-
то се „деградират наши-

те права в ООН, ставаме 
подчинени и зависими 
от Гърция“. И още: „зако-
ново се премахва маке-
донският народ“. Прос-
то „договорът с Гърция 
е вреден за Македония“. 
Думи, които не се е побо-
ял да отстои и при сре-
щата си с Матю Палмър. 
Въпреки явния, катего-
ричен и продължите-
лен натиск от страна на 
Вашингтон. Трудно е за 
вярване, но и в такава 
ситуация Иванов остава 

верен докрай на пози-
цията си, че „договорът 
с Гърция е вреден и на-
рушаващ конституцията 
и законите на страната“. 
Отговарящият за Европа 
и Евразия Матю Палмър 
е призовал да се „раз-
мисли за стратегически-
те придобивки с реали-
зацията на договора с 
Гърция и да се помисли 
за бъдещето на млади-
те в страната“, но маке-
донският президент яв-
но е запознат с „бъдеще-
то на младите“ в онези 
балкански страни, които 
вече са членове на НА-
ТО и ЕС. В противовес 
премие рът Зоран Заев 
продължава въодуше-
вено да твърди, че „до-
говорът с Гърция е па-
триотичен, защото с не-
го се утвърждават маке-

донската идентичност, 
език и държава“, и при-
зовава съгражданите си 
да подкрепят споразу-
мението с Атина за име-
то. За него е „време Ма-
кедония да прави исто-
рия“. На негова страна са 
албанските партии и тех-
ните избиратели, които 
нямат проблем с името 
на страната. Както се ка-
за, „не се променя името 
на Албания“, нали? На-
шият премиер покрови-
телствено прегръща Зо-
ран Заев в Благоевград и 
твърди, че с общото под-
насяне на венци пред 
паметника на Гоце Дел-
чев се изпълнява наши-
ят договор за сътрудни-
чество и взаимодейст-
вие с Македония, кой-
то навърши 1 година от 
подписването. Целувки, 
прегръдки, усмивки, но 
защо се роят подозрени-
ята, че „България отново 
е прецакана в геополи-
тически план от съседи 
и велики сили“? 

Предоверихме ли се 
и днес, под натиск, от-
носно Македония? Зало-
жихме ли на печеливша 
карта или отново ще из-
теглим „черен Петър“? 

За една година дого-
вор какво се реши? По-
малко антибългарски 
писания по медиите в 
Скопие? Да, факт е. Ко-
мисии заседават, за да 
помирим историята си? 
Кой да каже? Но по-до-
бре прочетете договора 
с Гърция и тогава наме-
рете кой да отговори на 
въпросите, които все по-
вече си задават мисле-
щите българи. Другото 
е „пара в свирката“, кол-
кото и да има прегръдки 
и целувки.

Зорница илиЕВа

Трябва ли България да се 
присъедини към еврозоната и 
банковия съюз на ЕС? Това е въ-
просът, който стои пред евро-
пейските политици това лято. На 
теория, разбира се, България не 
само има право да се присъеди-
ни към двете, но и е законно за-
дължена да го направи по усло-
вията на своето присъединява-
не към Европейския съюз през 
2007 г. На практика отговорът 
на лидерите на ЕС на искането 
на България за влизане в така 
наречената "чакалня” за прие-
мане в еврозоната беше пове-
че от хладен. 

Макар да демонстрираха, че 
нямат нищо против присъеди-
няването на страната в края на 
юни, лидерите на ЕС всъщност 
отложиха решението си, като 
определиха период на оценка 
"най-малко една година".

Внимание, тяхната предпаз-
ливост не се дължи на макро-
икономическата ситуация в Бъл-

гария, защото страната отгова-
ря на критериите от Маастрихт. 
Това, от което политиците в ЕС 
се страхуват, са ниските равни-
ща на доходите на хората, неус-
пехът на страната да се справи с 
корупцията и цялостното състо-
яние на банковия сектор.

На пръв поглед подобна мяр-
ка изглежда разумна. Институ-
циите на България остават сла-
би и управлението е лошо. Опа-
сенията относно стабилността 
на банковия сектор също не са 
безпочвени. Преди четири годи-
ни след фалита на четвъртия по 
големина кредитор в страната - 
КТБ, се разкриха шокиращи про-
пуски в управлението и надзора, 
упражняван от БНБ.

Отрицателните последици от 
тази афера са, че двама от упра-
вителите на Централната банка 
са обвинени заедно с основния 
акционер на КТБ, повече от ду-
зина от висшия мениджмънт на 
фалиралата банка и двама оди-

тори. Изглежда лошо, но е мал-
ко подвеждащо.

Банковият сектор в България 
има своите проблеми, но няма 
причина да очакваме системна 
криза. Всички най-големи бан-
ки в страната освен три са част 
от западни групи, включително 
лидерът на пазара "Уникредит 
Булбанк". Втората по големина 
- Банка ДСК, е собственост на 
унгарския ОТП.

Най-голямата българска бан-
ка - Първа инвестиционна бан-
ка (ПИБ), се нарежда на четвър-
то място по общо активи и има 
депозитна база от 7,4 млрд. лева 
(4,4 млрд. долара). Дори нещо да 
се обърка в сектора, България 
има собствена добре финанси-
рана гаранционна схема за га-
рантиране на влоговете.  В края 
на юни лидерите на държави-
те от еврогрупата отново не по-
стигнаха съгласие за създаване-
то на т.нар. трети стълб на банко-
вия съюз. Това означава, че няма 

механизъм, 
по който 
еврозоната 
да има за-
дължение 
да спаси 
изпаднал в 
криза български трезор.

Във всеки случай България 
вече показа, че е способна да 
помогне на собствените си бан-
ки. През 2014 г. тя спаси ПИБ 
и може лесно да си позволи да 
го направи отново, като се има 
предвид съотношението държа-
вен дълг към БВП - само 25%.

Защо тогава лидерите на ЕС 
отлагат молбата на България да 
се присъедини към еврозоната 
и банковия съюз? Някои твър-
дят, че Европейският съюз е бил 
прекалено снизходителен в ми-
налото с по-новите си членове и 
че е време, макар и със закъсне-
ние, да наложи някаква дисци-
плина. Но защо да бъде избра-
на точно България?

В крайна сметка преди по-
малко от четири години Лат-
вия бе приветствана като член 
на еврозоната въпреки добре 
известната склонност на лат-
вийски банки да перат мили-
арди руски пари. Вероятно ня-
кои политици в ЕС съжаляват, 
че разширяването на член-
ството със страни като Бъл-
гария е било грешка, и сега 
се опитват да отхвърлят ан-
гажиментите, поети по време 
на този процес. Ако случаят е 
такъв, те трябва да кажат ис-
тината - и да не се крият зад 
страшни истории за банките 
в България.
Прочетено в „Euromoney”

Столът на вътрешния министър Валентин Радев 
определено се клати. Според слуховете той е загу-
бил благоволението на управляващите, нарочен е за 
смяна и вече се търси негов заместник. Неслучайно 
никой не опроверга критичните доклади за състоя-
нието на МВР, в които се говореше и за слабо ръко-
водство на ведомството. Под сурдинка се говори, че 
Бойко Борисов изобщо не бил доволен от МВР ше-
фа от месеци, но изчаквал да мине европредседател-
ството, преди да го смени. Три имена се спрягат ка-
то кандидати за вътрешен министър - заместникът 
на Радев Красимир Ципов, депутатът от ГЕРБ Мано-
ил Манев и зам.-шефът на Главна дирекция "Нацио-
нална полиция" (ГДНП) Тодор Гребенаров.

Медии започнаха все по-упорито да твърдят, че 
рокадата вече съвсем е назряла.

Формален повод за смяната на Радев вероятно 
ще стане докладът на Световната банка, който само 
преди дни обяви, че министерството е задръстено 
с чиновници. Според анализа й, за да се оптимизи-
ра работата на МВР, трябвало да бъдат закрити об-
ластни дирекции, да се използва по-ефективно чо-
вешкият и техническият ресурс. През май друг те-
матичен доклад, изготвен от УНСС и струвал на МВР 
около 30 хил. лв., констатира, че част от проблемите 
във ведомството вероятно се дължат на слабо ръко-
водство. Възможно е смяната на министъра да стане 
факт едва в началото на есенния политически сезон 
след отпускарския август. С рокадата премиерът мо-
же да опита да убеди Европейската комисия, че Бъл-
гария полага усилия да пребори престъпността, ко-
рупцията и нелегалния трафик.

Като фаворит за началническия пост се смята Ци-
пов, който в момента е зам.-министър и би трябвало 
да е достатъчно запознат със случващото се в МВР. 
Той е активен пред медиите, не пропуска да похва-
ли правителството и ГЕРБ с повод и без повод. Ци-
пов е смятан и за изключително приближен до зам.-
председателя на ГЕРБ и бивш вътрешен министър 
Цветан Цветанов.

В началото на февруари името на Тодор Гребена-
ров усилено се спрягаше за шеф на НСО след остав-
ката на ген. Ангел Антонов. Тогава обаче за директор 
бе назначен Росен Тодоров. Гребенаров хвърли ос-
тавка и обяви, че се пенсионира, но в крайна сметка 
остана в ГДНП. С най-малки шансове към момента се 
смята Маноил Манев. В момента той е член на пар-
ламентарната комисията по вътрешна сигурност и 
обществен ред. Завършил е Академията на МВР със 
специалност национална сигурност и често е пред-
ставян като експерт по фирмена сигурност.

Отива ли си 
министърът на 

вътрешните работи?
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в програмите

24.VIII. - 30.VIII.2018 г.

БНТ свяТ

БНТ 2

ПЕТък, 24 аВгУсТ 

7:15 Диноотряд “Кунг Фу”
8:00 Сестри
9:00 По света и у нас
9:10 Войната на таралежите
10:20 Семеен бизнес
10:45 Константин Философ
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Кали-

форния”
13:15 Моменти от Ишикава
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:00 Малки истории
15:00 Сагуа - сиамската котка
15:15 Бакстър
15:40 Телепазарен прозорец 
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Сестри
17:20 Светът на Япония: Дегус-

татори на суши
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Капитан Петко войвода
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 Ако те има
1:05 Здравето отблизо
2:15 Семеен бизнес
2:40 Спасителен отряд “Кали-

форния”
3:25 Часовниковата кула в 

Мека
4:20 Япония днес
4:30 Туристически маршрути
5:00 Малки истории
6:00 Вяра и общество

съБоТа, 25 аВгУсТ 
7:00 Внимание, роботика
7:25 Сийбърт
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Гласувайте за Беки
9:05 Тор и легендата за Валха-

ла
10:25 Любимецът Пъдси
12:00 По света и у нас
12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика
13:55 Малка пречка
15:40 Най-големите музеи
16:10 В неизвестност
17:00 Вяра и общество
18:00 България от край до край 6
18:30 Извън играта

19:05 Какво се крие под Америка
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Кръв и вино
22:30 По света и у нас
22:45 Студио Х: Отдел “Грабе-

жи”
0:40 Малка пречка
2:20 В неизвестност
3:20 Туристически маршрути
3:45 Студио Х: Отдел “Грабе-

жи”
5:35 Бразди 
6:05 Иде нашенската музика

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ  
7:00 Внимание, роботика
7:25 Сийбърт
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Гласувайте за Беки
9:05 Клечко попада в приклю-

чение
10:25 Лисицата и детето
12:00 По света и у нас
12:30 Легенда за Щурците
13:50 Световен шампионат по 

мотокрос
15:00 Спортна треска
16:00 В неизвестност
16:50 Световен шампионат по 

мотокрос
18:00 България от край до край 

6
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Царят
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Пирин фолк 2018 - галаве-

чер
23:00 По света и у нас
23:15 Бяхме войници
1:35 Кръв и вино
3:15 В неизвестност
4:20 Какво се крие под Амери-

ка
5:05 Съкровище в двореца
6:20 Съкровище в двореца

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ
7:20 Диноотряд “Кунг Фу”
8:05 Сестри
9:00 По света и у нас
9:10 Мъже без мустаци
10:10 Семеен бизнес 
10:35 Константин Философ
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно
12:40 Спасителен отряд
13:25 Светът на Япония
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 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Сестри
17:15 Моменти от Ишикава
17:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
18:00 По света и у нас 
18:20 Капитан Петко войвода
19:40 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 Череп и кости
23:55 Детективи от “Серангун 

Роуд”
0:50 Здравето отблизо
2:00 Семеен бизнес
2:25 Спасителен отряд “Кали-

форния”
3:10 Череп и кости
4:00 Япония днес
4:10 Детективи от “Серангун 

Роуд”
5:05 Съкровище в двореца

ВТорНик, 28 аВгУсТ 
7:20 Диноотряд “Кунг Фу”
8:05 Сестри
9:00 По света и у нас
9:10 Мъже без мустаци
10:10 Семеен бизнес
10:35 Константин Философ
11:25 Дойче веле: Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно
12:40 Спасителен отряд
13:25 Светът на Япония
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 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Сестри
17:15 Моменти от Ишикава
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас 
18:20 Капитан Петко войвода
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 Рилингтън плейс
0:05 “Серангун Роуд”
1:00 Здравето отблизо
2:10 Спасителен отряд “Кали-

форния”
2:55 Рилингтън плейс
3:55 Дойче веле: Шифт
4:10 Детективи от “Серангун 

Роуд”
5:05 Съкровище в двореца
6:05 Телепазарен прозорец 
6:20 Съкровище в двореца

срЯДа, 29 аВгУсТ 
7:20 Диноотряд “Кунг Фу”
8:05 Сестри
9:00 По света и у нас
9:10 Мъже без мустаци
10:10 Семеен бизнес
10:35 Доктор Петър Берон
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно
12:40 Спасителен отряд 
13:25 Светът на Япония
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Сестри
17:15 Моменти от Ишикава
17:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
18:00 По света и у нас 
18:20 Капитан Петко войвода
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 Рилингтън плейс
0:05 Детективи от “Серангун 

Роуд”
1:00 Здравето отблизо
2:10 Спасителен отряд “Кали-

форния”
2:55 Рилингтън плейс
3:55 Дойче веле: Шифт
4:10 Детективи от “Серангун 

Роуд”
5:05 Съкровище в двореца

ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ 
7:20 Диноотряд “Кунг Фу”
8:05 Сестри
9:00 По света и у нас
9:10 Мъже без мустаци
10:10 Семеен бизнес
10:35 Доктор Петър Берон
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино с 

БНТ
12:40 Спасителен отряд “Кали-

форния”
13:25 Светът на Япония: Дегус-

татори на суши
13:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Сестри
17:15 Моменти от Ишикава
17:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
18:00 По света и у нас 
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Хари и Меган: Една съ-

временна любовна исто-
рия

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 Рилингтън плейс
0:05 Детективи от “Серангун 

Роуд”
1:00 Здравето отблизо
2:10 Спасителен отряд

ПЕТък, 24 аВгУсТ 
06:00 Берковската духова му-

зика
06:35 Непозната земя 
07:05 Часът на зрителите 
07:35 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Гугулиада
08:15 Пътешествия
08:45 Под вълните на Черно 

море
09:00 По света и у нас
09:10 Сватба в Пчелина
09:55 Очарователни погледи 

към Китай
10:05 Време за губене
10:35 Туризмът №1: Крайбреж-

но плаване или атракция
11:00 Изкуството да живеем 
11:30 Най-големият музей в 

света
12:00 По света и у нас
12:30 Библиотеката
13:30 Евроновини: В правилна-

та посока
13:45 “Надиграй ме” 
14:55 Битките за Европа: 

Ботевград - битката на 
героя и предателя

15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 История.bg
18:55 Всеки камък е сълза
19:25 Вера Маринова - гласът, 

който вълнува
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Все още
22:35 Раят ще почака
00:10 Планински хроники
00:40 Туристически маршрути
01:05 Абсурдите с БНТ 2
01:35 История.bg
02:30 Пътеводител БГ 
03:00 Сватба в Пчелина
03:45 Непозната земя 

04:15 Часът на зрителите 
04:45 Всеки камък е сълза
05:15 Вера Маринова - гласът, 

който вълнува
05:50 Многоликата Япония: 

Земята е само една
съБоТа, 25 аВгУсТ 

06:10 Специалитетите на Бабет 
06:35 Пътешествия
07:05 Сийбърт
07:35 Сагуа - сиамската котка
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 Битките за Европа: Сли-

вница: Капитаните пече-
лят срещу Генералите

13:10 Добър ден с БНТ 2
14:10 Раят ще почака
15:45 Ако дал си надежда
16:05 Туризмът №1: Златни 

пясъци - недописана 
приказка

16:35 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:05 SS Британия
17:55 Накаран да замлъкне: 

Георги Марков
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Ново 10 + 2
21:45 Луиза Спаньоли
23:40 Добър ден с БНТ 2
00:40 SS Британия
01:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
02:00 Ленти и документи: “Ние, 

от втория план”
02:40 Търси се шмекер
03:50 Тибет - рай на земята
04:05 Рецепта за култура 
05:05 Ай да идем 
05:35 Туризмът №1: Златни 

пясъци - недописана 
приказка

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ 
06:05 Специалитетите на Бабет 
06:30 Пътешествия
07:00 Битките за Европа: Сли-

вница: Капитаните пече-
лят срещу Генералите

07:40 Сагуа - сиамската котка
08:05 Сийбърт
08:35 Сребристият жребец
09:00 Духовна обител: Стълбо-

ве на православието
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 Луиза Спаньоли
15:55 Телетуризъм
16:05 Часът на българската 

музика
17:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:40 SS Британия
18:30 Америка днес
19:30 Живите извори на фолк-

лора
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Дезертьор 72
22:05 Добър ден с БНТ 2
23:05 SS Британия
23:55 Планински хроники
00:25 Пътувай с БНТ 2: Етно
00:55 Дезертьор 72
02:15 Часът на българската 

музика
03:20 Битките за Европа: Сли-

вница: Капитаните пече-
лят срещу Генералите

04:00 Библиотеката
05:00 Ай да идем 
05:30 Децата.com

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ 
6:00 Пей ми песен – Васил 

Стоин
6:30 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Раздвижи се с БНТ 2
7:55 Гугулиада
8:15 Пътешествия
8:45 Знаете ли, че...
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци – на-

родни танци, песни и 
обичаи 

11:10 Пред олтара на операта
11:40 Япония днес
12:00 По света и у нас
12:30 Църква за вълци
13:25 Пътеводител БГ 
13:50 “Надиграй ме” 
15:40 Рецепта за култура 
16:40 Пътешествия
17:10 Планински хроники
17:40 Пътувай с БНТ 2
18:10 Капри
19:05 Умно село
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Рози за д-р Шомов 
22:45 Ленти и документи: „Гла-

руси“
23:20 Планински хроники
23:50 Днес и утре
0:20 Абсурдите с БНТ 2
0:45 Църква за вълци
1:40 Пред олтара на операта 
2:10 Рецепта за култура 
3:10 Непозната земя 
3:40 Часът на зрителите
4:10 Все още
5:30 Днес и утре

ВТорНик, 28 аВгУсТ 
6:00 Спомени ми песните и 

ще ме върнеш към живот
6:30 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Раздвижи се с БНТ 2
8:00 Гугулиада
8:20 Пътешествия
8:50 Европа днес
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:15 Време за губене
10:45 Часът на зрителите
11:15 България от край до 

край 5
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Църква за вълци
13:25 Опознай България 
13:50 “Надиграй ме” и се вдъх-

нови от България
15:05 Път през годините 
15:30 Капри
16:25 Пътешествия
16:55 Планински хроники
17:25 Пътувай с БНТ 2
17:55 Капри
18:50 Фамилия Вульпе
19:30 Същественото за нас бе 

не да имаме, а да служим
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Майсторски клас на Рай-

на Кабаиванска
22:45 Ленти и документи
23:30 Планински хроники
0:00 Днес и утре
0:30 Абсурдите с БНТ 2
1:00 Църква за вълци
1:55 България от край до 

край 5
2:25 Европейски маршрути
2:30 Рецепта за култура 

срЯДа, 29 аВгУсТ 
6:00 Аспарух Лешников – 

светлина и въздишка
6:35 Непозната земя 
7:00 Часът на зрителите 
7:30 Раздвижи се с БНТ 2
8:00 Гугулиада
8:15 Пътешествия
8:45 Евроновини
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:15 Време за губене
10:45 Опознай България 
11:10 България от край до 

край 5
11:40 Многоликата Япония
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци 
14:00 „Надиграй ме” 
14:30 Фото, моля
15:00 Най-големият музей
15:30 Капри
16:25 Пътешествия
16:55 Планински хроники
17:20 Пътувай с БНТ 2
17:50 Капри
18:45 Кокиче в блатото 
19:15 Потърсете ме в раната 

на цветето
20:00 По света и у нас
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Еленово царство 
22:45 Ленти и документи“
23:35 Планински хроники
0:05 Изкуството на 21 век
0:35 Абсурдите с БНТ 2
1:05 Америка днес
2:05 България от край до 

край 5
2:35 Рецепта за култура 
3:35 Непозната земя 
4:00 Часът на зрителите 
4:30 Япония днес

4:50 Потърсете ме в раната 
на цветето

5:35 Изкуството на 21 век

ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ 
6:05 Огънят
6:35 Непозната земя 
7:05 Часът на зрителите 
7:30 Раздвижи се с БНТ 2
8:00 Гугулиада
8:15 Пътешествия
8:45 Знаете ли, че...
9:00 По света и у нас
9:10 Рецепта за култура 
10:05 Време за губене
10:35 Български уроци   
11:05 България от край до 

край 5
11:35 Днес и утре
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село                                                                                          
13:25 Български уроци  
13:55 Европейски маршрути
14:10 „Надиграй ме”  
15:10 Пътят към слънцето или 

до Серес и обратно
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Знаете ли, че...
19:10 120 години от рождение-

то на Димитър Талев
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Рецепта за култура 
22:15 Лабиринт
0:15 Планински хроники
0:40 Изкуството на 21 век
1:10 Абсурдите с БНТ 2
1:40 Лабиринт
3:40 Рецепта за култура 
4:35 Непозната земя 

ПЕТък, 24 аВгУсТ 
06:00 Здравето отблизо
07:10 Светлина в безкрая
07:30 Часът на зрителите
08:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
08:30 Европа без граници: “Ед-

на несбъдната мечта”
09:00 По света и у нас
09:10 Музикални следи
09:40 Съдби човешки
10:15 Животът е вкусен
11:10 Енциклопедия България
11:40 Европейски маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:20 Знаете ли...
13:45 Сватба в Пчелина
14:30 Бързо, лесно, вкусно
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Фарът
16:30 Най-доброто от...
17:00 Извън играта
17:30 Заедно
18:00 По света и у нас
18:20 Едно дете в повече
18:50 Истории с преселници
19:20 България от край до 

край 4
19:50 Европейски маршрути
20:00 По света и у нас
20:45 Детски Пирин фолк 2018
22:15 Бразди 
22:50 По света и у нас
23:10 В кадър
23:40 Непозната земя
00:10 Едно дете в повече
00:40 Македоно – Одринска 

революционна галерия
01:40 Време за губене 

02:10 Пътувай с БНТ 2
02:40 България от край до 

край 4
03:10 Белият кораб на сушата
03:35 Съдби човешки
04:10 В кадър
04:40 Ретро спорт
05:30 Бързо, лесно, вкусно

съБоТа, 25 аВгУсТ 
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: “Ед-

на несбъдната мечта”
09:30 Непозната земя
10:00 Рецепта за култура 
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: “Послед-

но лято”
14:25 Световните градове на 

България
15:00 Време за губене 
15:30 Хайка за вълци
16:25 Пандора говори
16:55 Голямата кражба на кар-

тини
17:10 “Надиграй ме” в училище
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:45 Пирин фолк 2018
22:15 Опасен чар
23:45 По света и у нас
00:00 Нощни птици
00:55 Рецепта за култура 
01:55 Часът на зрителите
02:25 Абсурдите с БНТ 2

02:55 Сън в лятна нощ
04:00 История.bg
05:10 Световните градове на 

България
05:45 Знаете ли, че…
05:55 Непозната земя

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ 
06:25 Животът е вкусен
07:20 Опознай България
07:45 Български уроци - на-

родни танци, песни и 
обичаи

08:15 Истории с преселници
08:45 Генджи
09:00 Децата.com
09:30 България от край до 

край 4
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
12:00 По света и у нас
12:30 В кадър
13:00 БГ кинокласика: „При-

вързаният балон“
14:30 Извън играта
15:05 Хайка за вълци
16:05 Бразди 
16:35 “Надиграй ме” в училище
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:45 Пирин фолк 2018 - гала-

вечер
23:00 По света и у нас
23:15 Спортна треска
00:15 Извън играта
00:50 Иде нашенската музика
01:45 Непозната земя
02:15 Сватба в Пчелина
03:00 История.bg
04:10 Живото дърво

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ 
6:00 Здравето отблизо
7:10 Ай да идем 
7:40 Български уроци
8:00 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...
11:35 Знаете ли...
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 Къщата на думите
17:30 Човешка комедия
18:00 По света и у нас
18:20 Едно дете в повече
18:50 Да зазвънят чановете
19:15 Непозната земя
19:45 Виенското колело
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Владо Даверов на 70 г.
22:15 В кадър
22:45 Европейски маршрути
22:50 По света и у нас
23:10 Извън играта
23:45 Часът на зрителите  
0:15 Едно дете в повече
0:45 Дъга от пера
1:00 Добър ден с БНТ 2
2:00 Време за губене 

ВТорНик, 28 аВгУсТ 
6:00 Здравето отблизо
7:10 Български уроци 
8:05 Отблизо
9:00 По света и у нас
9:10 Човешка комедия
9:40 Пътувай с БНТ 2
10:10 Животът е вкусен
11:05 Къщата на думите
11:35 Белият кораб на сушата
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:20 История.bg
14:25 Бързо, лесно, вкусно
14:55 Време за губене 
15:25 Пътувай с БНТ 2
15:55 Къщата на думите
16:25 Светлина в безкрая
16:35 Иде нашенската музика
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Едно дете в повече
18:50 Туризмът
19:15 Пандора говори
19:45 Затвори телефона!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Романтична история
22:20 Джаз под звездите
22:50 По света и у нас
23:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
23:40 Ай да идем 
0:10 Едно дете в повече
0:40 Добър ден с БНТ 2
1:40 Време за губене 
2:10 Пътувай с БНТ 2

срЯДа, 29 аВгУсТ 
6:05 Здравето отблизо
7:15 Сватба в Пчелина
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 Туризмът
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 История.bg
14:30 Бързо, лесно, вкусно
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Вяра и общество 
17:30 Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:20 Едно дете в повече
18:50 Знаете ли...
19:15 Европа без граници
19:45 Златната рибка
20:00 По света и у нас
20:45 Принцът и просякът
22:20 Пандора говори
22:50 По света и у нас
23:10 Абсурдите с БНТ 2
23:40 Бразди 
0:10 Едно дете в повече
0:40 Отблизо с Мира Добрева
1:40 Време за губене 
2:10 Пътувай с БНТ 2
2:40 Нощни птици
3:35 Извън играта

ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ 
6:15 Здравето отблизо
7:25 Фарът
7:55 Извън играта
8:30 Рила - приказна и непов-

торима
9:00 По света и у нас
9:10 Знаци по пътя
9:40 Бразди 
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...
11:35 Знаете ли...
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество 
13:30 История.bg
14:35 Бързо, лесно, вкусно
15:05 Време за губене 
15:35 Пътувай с БНТ 2
16:05 Енциклопедия България
16:35 Ретро спорт
17:30 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:30 Едно дете в повече
19:00 Горяни
20:00 По света и у нас
20:45 Константин Философ: 

“Солунското чудо”
21:45 Пиано екстраваганца
22:50 По света и у нас
23:10 Време за губене 
23:40 България от край до 

край 4
0:10 Едно дете в повече
0:40 Отблизо с Мира Добрева
1:35 Време за губене 
2:05 Пътувай с БНТ 2
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bTV сиНема

БТв комеди

ПЕТък, 24 аВгУсТ

06:00 „Трансформърс: Рескю 
Ботс ” 

06:30 „Приятели“ еп.20
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 – обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” 
13:30  „Висше общество” с.1, 

еп. 45
15:00  „Шест сестри” с.3, еп. 1
16:00  „Алиса в страната на 

любовта” с.1, еп. 73
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и приятели”
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ с.12, еп. 

25
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия
20:00  „Семейни тайни” с. 1, 

еп.20
21:30 „Всичко може да се слу-

чи” с.2, еп.13
22:30 „Тежки престъпления“  

еп.10
23:30 bTV Новините – късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора”с.2, 

еп.14
01:00 „Друговремец” с.1, еп.10
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу

съБоТа, 25 аВгУсТ
06:00 „Малкото пони: Приятел-

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

на” с.6, еп. 23,24
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Cool…T” 
12:00 bTV Новините
12:30 „Мутра по заместване“ 

с.3, еп.3
13:00  „Корабът на мечтите: 

Палау“ 
15:00 bTV Ваканция: „Легенда 

за пазителите” , приклю-
ченски, фентъзи (САЩ, 
Австралия, 2010), режи-
сьор - Зак Снайдър

17:00 „Библиотекарят 3: Про-
клятието на бокала на 
Юда” -

19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 „Шерлок Холмс: Игра на 

сенки” - екшън, кримина-
лен

22:30 „Разрушителят” - екшън 
(САЩ, 1993), режисьор - 
Марко Брамбила, актьо-
ри - Силвестър Сталоун, 
Уесли Снайпс, Сандра 
Бълок, Найджъл Хотърн, 
Бенджамин Брат, Боб 
Гънтън, Глен Шадикс

00:30 „Огън под земята” – 
екшън, драма, трилър 
(САЩ, 1997), режисьор 
- Феликс Енрикес Алкала, 
актьори - Стивън Сегал, 
Мардж Хелгенбергер, 
Стивън Ланг, Брад Хънт, 
Крис Кристофърсън и др.

02:30 „Легенда за пазителите” , 
приключенски, фентъзи 
(САЩ, Австралия, 2010) 

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ 
06:00 „Малкото пони: Приятел-

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

на” с.6, еп. 25,26
08:00 „Тази събота и неделя” 
11:00 „Търси се…”
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ”
13:00  „Корабът на мечтите: 

Куба“ – драма, комедия
15:00 bTV Ваканция: „Аз, прок-

летникът“
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия
19:30 bTV Репортерите /п./ 

– поредица за журна-
листически филми и 
разследвания

20:00 „Индиана Джоунс и крал-
ството на кристалния 
череп” - екшън, прик-
люченски (САЩ, 2008), 
режисьор - Стивън Спил-
бърг, актьори - Харисън 
Форд, Кейт Бланшет, Рей 
Уинстън, Шая Лебьоф, 
Карън Алън, Джим Бро-
удбент, Джон Хърт и др.

22:30 „Пазители“ - екшън
00:30 „Сърфист” – комедия
02:00 „Аз, проклетникът“ - ани-

мация (САЩ, 2010), ре-
жисьори - Пиер Кофен, 
Крис Рено, сценаристи 
- Кен Дорио, Чинко Пол

03:50 „Търси се…” /п./– токшоу 
с водещи Меги и Нели

04:30 „Двама мъже и полови-
на” /п./ – сериал 

05:30 „Комиците и 
приятели”/п./

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ
06:00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” 
06:30 „Приятели“  еп.21
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 – обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” 
13:30  „Висше общество” с.1, 

еп. 46
15:00  „Шест сестри” с.3, еп. 2
16:00  „Алиса в страната на 

любовта” с.1, еп. 74
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ – комедий-
но шоу

17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“  с.12, еп. 

26
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия 
20:00  „Семейни тайни” с. 1, 

еп.21
21:30 „Всичко може да се слу-

чи” –  сериал, с.2, еп.14
22:30 „Тежки престъпления“  

еп.11
23:30 bTV Новините – късна 

емисия
00:00 „Загадките на Лора”с.2, 

еп.15
01:00 „Друговремец” с.1, еп.11
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
04:30 „Опасни улици”с.11, еп. 41

ВТорНик, 28 аВгУсТ
06:00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” 
06:30 „Приятели“  еп.22
07:00 „Тази сутрин” – информа-

ционно предаване
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” 
13:30  „Любов на инат” с.1, еп. 1
15:00  „Шест сестри” с.3, еп. 3
16:00  „Алиса в страната на 

любовта” с.1, еп. 75
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ – комедий-
но шоу

18:00 „Опасни улици“  с.12, еп. 
27

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия

 20:00  „Семейни тайни” с. 1, 
еп.22

21:30 „Всичко може да се слу-
чи” –  сериал, с.2, еп.15

22:30 „Тежки престъпления“  
еп.12

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Загадките на Лора”с.2, 
еп.16

01:00 „Друговремец” с.1, еп.12
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
  04:30 „Опасни улици”с.11, еп. 

42
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

срЯДа, 29 аВгУсТ 
06:00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” 
06:30 „Приятели“  еп.23
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 – обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” 
13:30  „Любов на инат” с.1, еп. 2
15:00  „Шест сестри” с.3, еп. 4
16:00  „Алиса в страната на 

любовта” с.1, еп. 76
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ – комедий-
но шоу

18:00 „Опасни улици“  с.12, еп. 
28

19:00 bTV Новините – централ-
на емисия

 20:00  „Семейни тайни” с. 1, 
еп.23

21:30 „Всичко може да се слу-
чи” –  сериал, с.2, еп.16

22:30 „Тежки престъпления“  
еп.13

23:30 bTV Новините – късна 
емисия

00:00 „Приятели”с.5, еп.1,2
01:00 „Друговремец” с.1, еп.13
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
04:30 „Опасни улици”с.11, еп. 

43
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ 
06:00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” 
06:30 „Приятели“  еп.24
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 – обедна 
емисия

12:30 „Шоуто на Слави” 
13:30  „Любов на инат” с.1, еп. 3
15:00  „Шест сестри” с.3, еп. 5
16:00  „Алиса в страната на 

любовта” с.1, еп. 77
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ – комедий-
но шоу

17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“  с.12, еп. 

29
19:00 bTV Новините – централ-

на емисия
 20:00  „Семейни тайни” с. 1, 

еп.24
21:30 „Всичко може да се слу-

чи” –  сериал, с.2, еп.17
22:30 „Тежки престъпления“  

еп.14
23:30 bTV Новините
00:00 „Приятели”с.5, еп.3,4
01:00 „Друговремец” с.1, еп.14
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
04:30 „Опасни улици”с.11, еп. 

44
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

ПЕТък, 24 аВгУсТ 
06:00 „Седем часа разлика” – 

сериал, с.1
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“
09:15 „Любовен капан“ – 

трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Мишел 
Моуър, актьори - Сара 
Ланкастър, Дрю Уотърс, 
Наталия Сиглиути, Елийз 
Лестър и др.

11:15 „Седем часа разлика” – 
сериал, с.1, еп. 26

13:15 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета“ – сериал, 
с.7, eп.2

14:15 „Без име” - драма
16:30 „Разходка по Мисисипи” 

– драма
19:00 „Гневът на титаните”
21:00 „Директен полет“ - ек-

шън, трилър (САЩ, 2014), 
режисьор - Жауме Колет-
Сера, актьори – Лиам 
Нийсън, Нейт Паркър, 
Джон Ейбрахамс, Лайнъс 
Роуч, Скот Макнейри, Ко-
ри Стол, Мишел Докъри, 
Джулиан Мур, Бар Пали, 
Ансън Маунт, Лупита 
Нионго и др.

23:00 „Приятелю, Тед 2“ - коме-
дия

01:15 „Киберестествено“ - ужа-
си, трилър, драма (САЩ, 
2014), режисьор - Леван 
Габриадзе, актьори – Хе-
дър Сосаман, Матю Бо-
рер, Кортни Хелверсън, 
Шели Хениг, Уил Пелц и 
др.

03:00 „Любовен капан“ – 
трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Мишел 
Моуър, актьори - Сара 
Ланкастър, Дрю Уотърс, 
Наталия Сиглиути, Елийз 
Лестър и др.

съБоТа, 25 аВгУсТ
06:00 „Идеалният мъж“ - коме-

дия, екшън
07:45 „Невъзможно твой” – 

драма, комедия
10:30 „Тайната на Джейкъб”
12:15 „Обетована земя“ - дра-

ма (САЩ, 2012)
14:45 „Сблъсъкът на титаните” 

– екшън, драма
16:45 „Директен полет“ - ек-

шън, трилър (САЩ, 2014)
18:45 „Без име” - драма, три-

лър (САЩ, 2011), режи-
сьор - Жауме Колет-Сера

21:00 „Твърде лично“ - екшън, 
трилър, криминален 
(Франция, САЩ, 2008), 
режисьор - Пиер Морел, 
актьори – Лиъм Нийсън, 
Маги Грейс, Лилънд 
Орсър, Дейвид Уаршов-
ски, Джон Грийс, Фамке 
Янсен, Ксандър Бъркли, 
Кейти Касиди и др. 

23:00 Премиера в Cinema X: 
„Заклинанието” – ужаси, 
трилър (The Conjuring, 
САЩ, 2013), режисьор 
– Джеймс Уан, актьори 
– Вера Фармига, Патрик 
Уилсън, Лили Тейлър, 
Рон Ливингстън, Джои 
Кинг, Макензи Фой, Джо-
уи Кинг и др.

01:15 „Приятелю Тед“ – коме-
дия, фентъзи (САЩ, 2012), 
режисьор - Сет Мак-
фарлан, актьори - Марк 
Уолбърг, Мила Кунис, 
Сет Макфарлан, Джоел 
Макхейл, Патрик Уор-
бъртън, Джесика Барт, 
Джовани Рибизи и др.

03:30 „Тайната на Джейкъб” 
- трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Робърт 
Мелънфънт, актьори - 
Ашли Скот, Дженифър 
Тейлър, Ейдън Търнър, 
Сюзън Блейкли и др. 

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ
06:00 „Фатална грешка“ – кри-

минален, драма
07:45 „Победителят“ – Семеен
10:00 „Кой е баща ни?” – коме-

дия 
12:00 „Разходка по Мисисипи” 

– драма
14:30 „Гневът на титаните” 

– екшън, фентъзи, прик-
люченски (САЩ, 2012)

16:30 „Твърде лично“ - екшън, 
трилър, криминален 
(Франция, САЩ, 2008), 
режисьор - Пиер Морел, 
актьори – Лиъм Нийсън, 
Маги Грейс, Лилънд 
Орсър, Дейвид Уаршов-
ски, Джон Грийс, Фамке 
Янсен, Ксандър Бъркли, 
Кейти Касиди и др.

18:30 „Невъзможно твой” – 
драма

21:00 „Списъкът на Шиндлер“ 
- драма, биографичен, 
исторически ( САЩ, 
1993), режисьор - Стивън 
Спилбърг, актьори - Ли-
ъм Нийсън, Бен Кингсли, 
Ралф Файнс, Ембет Дей-
виц, Каролайн Гудал и др.

00:45 „Приятелю, Тед 2“ - ко-
медия (САЩ, 2015), ре-
жисьор - Сет Макфарлан, 
актьори - Марк Уолбърг, 
Лиъм Нийсън, Аманда 
Сайфред, Сет Макфарлан 
, Джон Слатъри, Сам Дж. 
Джонсън, Джовани Риби-
зи, Майкъл Дорн, Патрик 
Уорбъртън, Морган 
Фрийман, Джесика Барт 
и др.

03:00 „Фатална грешка“ – 
криминален, драма, 
мистерия (САЩ, Канада, 
2006), режисьор – Джор-
дж Менделюк, актьори 
– Виктория Прат, Крис 
Креймър, Уилям Б. Дей-
вис, Винсент Спано и др.

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ
06:00 „Седем часа разлика” с.1
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7
09:15 „Без име” - драма, три-

лър (САЩ, 2011), режи-
сьор - Жауме Колет-Сера

11:45 „Седем часа разлика” с.2, 
еп. 1

13:45 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета“ с.7, eп.3 

14:45 „Списъкът на Шиндлер“ 
- драма, биографичен, 
исторически ( САЩ, 
1993), режисьор - Стивън 
Спилбърг, актьори - Ли-
ъм Нийсън, Бен Кингсли, 
Ралф Файнс, Ембет Дей-
виц,  Каролайн Гудал и 
др.

18:45 „Разходка по Мисисипи” 
– драма, (САЩ, 2015), 
режисьор – Ана Боден, 
актьори - Райън Рей-
нолдс, Стефани Оноре, 
Джейн Макнейл, Робин 
Уайгър, Бен Менделсон, 
Елфри Удард, Сиена Ми-
лър, Раян Флек, Аналей 
Типтън, Тери Уайбъл, 
Кристофър Хески и др.

21:00 Премиера: „Ченге за 
един ден“ - екшън, 
комедия (САЩ, 2014), 
режисьор - Тим Стори, 
актьори - Айс Кюб, Кевин 
Харт, Джон Легуизамо, 
Брус Макгил,  Тика Самп-
тър, Гари Оуен и др.

23:00 „Нюйорска пиеса“ –  дра-
ма, комедия (САЩ, 2008), 
режисьор - Чарли Кау-
фман, актьори - Филип 
Сеймур Хофман, Катрин 
Кийнър, Сейди Голд-
стийн, Том Нунън и др.  

01:30 „Седем часа разлика” с.2
03:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7

ВТорНик, 28 аВгУсТ
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7
09:30 „Ченге за един ден“ - 

екшън, комедия (САЩ, 
2014), режисьор - Тим 
Стори

11:45 „Седем часа разлика” с.2, 
еп. 2,3

13:45 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета“ с.7, eп.4

14:45 „Любовен капан“ – 
трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Мишел 
Моуър, актьори - Сара 
Ланкастър, Дрю Уотърс, 
Наталия Сиглиути, Елийз 
Лестър и др.

16:30 „Нюйорска пиеса“ –  дра-
ма, комедия (САЩ, 2008), 
режисьор - Чарли Кау-
фман, актьори - Филип 
Сеймур Хофман, Катрин 
Кийнър, Сейди Голд-
стийн, Том Нунън и др.  

19:15 „Тайната на Джейкъб”  
-  трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Робърт 
Мелънфънт, актьори - 
Ашли Скот, Дженифър 
Тейлър, Ейдън Търнър, 
Сюзън Блейкли и др. 

21:00 „Номер 42-ри“ -  драма, 
биографичен, спортен 
(САЩ, 2013), режисьор 
- Брайън Хелгеланд, ак-
тьори – Чадуик Босман, 
Харисън Форд, Крис-
тофър Мелони, Джуд 
Тейлър и др.

23:30 „От руса по-руса“  - ко-
медия, криминален  
(Канада, 2008), режисьор 
- Дийн Хамилтън, актьо-
ри - Памела Андерсън, 
Дениз Ричардс, Мегън 
Ори и др.

01:30 „Седем часа разлика” с.2
03:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7

срЯДа, 29 аВгУсТ
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7
09:15 „От руса по-руса“  - коме-

дия, криминален  
11:30 „Седем часа разлика” с.2, 

еп. 4,5
13:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7, eп.5
14:30 „Кой е баща ни?” – коме-

дия (САЩ, 2013), режи-
сьор - Кен Скот, актьори 
- Боби Мойнихан, Коби 
Смълдерс, Винс Вон, 
Крис Прат, Георги Лалов 
и др.

16:30 „Номер 42-ри“ -  драма, 
биографичен, спортен 
(САЩ, 2013), режисьор 
- Брайън Хелгеланд, ак-
тьори – Чадуик Босман, 
Харисън Форд, Кристо-
фър Мелони

19:15 „Любовен капан“ – 
трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Мишел 
Моуър, актьори - Сара 
Ланкастър, Дрю Уотърс, 
Наталия Сиглиути, Елийз 
Лестър и др.

21:00 „Книгата на живота” 
– анимация, приклю-
ченски, комеди я (САЩ, 
2014), сценаристи - 
Джордж Р. Гуатиерез, Дъ-
глас Лангдейл, режисьор 
- Джордж Р. Гуатиерез

23:00 „Съветникът” –  трилър, 
драма, криминален 
(САЩ, Великобритания, 
2013),  режисьор -  Ридли 
Скот, актьори -  Брад Пит, 
Ема Ригби, Рубен Блейдс, 
Бруно Ганц, Роузи Перес, 
Дийн Норис, Джон Ле-
гуизамо, Горан Вишнич, 
Камерън Диас, Пенелопе 
Крус, Хавиер Бардем, 
Майкъл Фасбендер и др.

01:15 „Седем часа разлика” с.2

ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7
09:15 „Номер 42-ри“ -  драма, 

биографичен
12:00 „Седем часа разлика” с.2, 

еп. 6,7
14:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7, eп.6
15:00 „Книгата на живота” 

– анимация, приклю-
ченски, комеди я (САЩ, 
2014), сценаристи - 
Джордж Р. Гуатиерез, Дъ-
глас Лангдейл, режисьор 
- Джордж Р. Гуатиерез

17:15 „Списъкът на Шиндлер“ 
- драма, биографичен, 
исторически ( САЩ, 
1993), режисьор - Стивън 
Спилбърг, актьори - Ли-
ъм Нийсън, Бен Кингсли, 
Ралф Файнс, Ембет Дей-
виц,  Каролайн Гудал и 
др.

21:00 „Пряко включване”– дра-
ма, криминален, САЩ, 
2000 г., режисьор -  Гре-
гъри Хоблит, актьори 
-  Питър Макнийл, Денис 
Куейд, Андре Брофър, 
Ноа Емерих, Дж. Питър 
Робинсън, Джим Кавий-
зъл, Джона Хил, Майкъл 
Цера, Майкъл Сера, 
Джеймс Кавийзъл, Елиза-
бет Мичъл, Бил Караро и 
др.

23:30 „Необходимата смърт на 
Чарли Кънтримен” – дра-
ма, комедия, романтика 
(САЩ, Румъния, 2013), ре-
жисьор - Фредрик Бонд, 
актьори -  Шая Лебьоф, 
Евън Рейчъл Ууд, Мадс 
Микелсен, Тил Швайгер

01:30 „Седем часа разлика” с.2
03:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7

ПЕТък, 24 аВгУсТ
06:00 „Шегаджии” – сериал, с.4
07:00 „ Учителката по френски“ 

– сериал
08:00 „Стъпка по стъпка” 
09:00 „Шоуто на Слави” – ве-

черно ток шоу 
10:00 „Непоносима жестокост“ 

– комедия, криминален, 
романтичен (САЩ, 2003), 
режисьори – Джоел Ко-
ен, Итън Коен, актьори 
– Джолдж Клуни, Катрин 
Зита-Джоунс, Били Боб 
Тортън, Джефри Ръш и 
др.

12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Страхотни новини“
15:00 „Двама мъже и полови-

на“
17:00 „Българи на три морета” 

– комедийно риалити
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Гражданинът“, с.1
20:00 „Двама мъже и полови-

на“, с.3
22:00 „Бруклин 99“, с.1
23:00 Премиера: „Любимци”, 

с.1
00:00 „Непоносима жестокост“ 

– комедия, криминален, 
романтичен (САЩ, 2003), 
режисьори – Джоел Ко-
ен, Итън Коен, актьори 
– Джолдж Клуни, Катрин 
Зита-Джоунс, Били Боб 
Тортън, Джефри Ръш и 
др.

02:00 „Шегаджии“ 

03:00 „Стъпка по стъпка“
04:00 „Любимци”
05:00 „Шегаджии“

съБоТа, 25 аВгУсТ 
06:00 „Мутра по заместване“, 

с.3
08:00 „Приятели“, с.4
10:00 Премиера: „Страната 

на чудесата“ – комедия 
(Русия, 2016), режисьо-
ри – Дмитрий Дяченко, 
Максим Свешников, ак-
тьори – Елена Яковлева, 
Федор Добронравов, 
Александър Пал, Олеся 
Железняк, Сергей Лави-
гин и др.

12:00 „Сержант Билко“ – ко-
медия (САЩ, 1996), ре-
жисьор – Джонатан Лин, 
актьори – Стив Мартин, 
Дан Акройд, Крис Рок, 
Фил Хартман, Глен Хедли 

14:00 „Двама мъже и полови-
на“

16:00 „Учителката по френски“
17:30 „Моите мили съседи“
20:30 „БСП – Бесни Страшни 

Пенсии 2” – екшън, 
комедия, криминален 
(САЩ, 2013), режисьор 
- Дийн Парисо, актьори 
- Антъни Хопкинс, Нийл 
Макдона, Дейвид Тюлис, 
Лий Бюнг-Хун, Катрин 
Зита-Джоунс, Брайън 
Кокс, Джон Малкович, 
Брус Уилис, Мери-Луис 
Паркър, Хелън Мирън 

22:30 Премиера: „По-добре 

късно отколкото никога ”
23:30 „Мутра по заместване”
01:30 „Приятели“
03:30 „Страхотни новини”
05:00 „По-добре късно откол-

кото никога”

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ
06:00 „Мутра по заместване“, 

с.3
08:00 „Приятели“, с.4
10:00 „БСП – Бесни Страшни 

Пенсии 2” 
12:00 „Непоносима жестокост“ 

– комедия, криминален, 
романтичен (САЩ, 2003), 
режисьори – Джоел Ко-
ен, Итън Коен, актьори 
– Джолдж Клуни, Катрин 
Зита-Джоунс, Били Боб 
Тортън, Джефри Ръш и 
др.

14:00 „Двама мъже и полови-
на“

16:00 „Учителката по френски“
17:30 „Моите мили съседи“
20:30 Премиера: „Страната 

на чудесата“ – комедия 
(Русия, 2016), режисьо-
ри – Дмитрий Дяченко, 
Максим Свешников, ак-
тьори – Елена Яковлева, 
Федор Добронравов, 
Александър Пал, Олеся 
Железняк, Сергей Лави-
гин и др.

22:30 Премиера: „По-добре 
късно отколкото никога ”

23:30 „Мутра по заместване”
01:30 „Приятели“
03:30 „Страхотни новини”

05:00 „ По-добре късно откол-
кото никога”

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ
06:00 „Шегаджии”, с.4
07:00 „Любимци“
08:00 „Стъпка по стъпка” 
09:00 „Българи на три морета” 

– комедийно риалити
10:00 „Ще те видя насън“ - дра-

ма, комедия, романтичен 
(САЩ,2015), режисьор 
- Брет Хейли, актьори – 
Блайт Данър , Сам Елиът, 
Мартин Стар, Джун Ску-
иб, Риа Пърлман, Мери 
Кей Плейс, Макс Гейл и 
др.

12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Бруклин 99“
15:00 „Двама мъже и полови-

на“
17:00 „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“, с.1
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Гражданинът“, с.1
20:00 „Двама мъже и полови-

на“, с.4 
22:00 „Бруклин 99“, с.1  
23:00  Премиера: „Любимци”, 

с.1
00:00 „Ще те видя насън“ - дра-

ма, комедия, романтичен 
(САЩ,2015), режисьор 
- Брет Хейли, актьори – 
Блайт Данър , Сам Елиът, 
Мартин Стар, Джун Ску-
иб, Риа Пърлман, Мери 
Кей Плейс, Макс Гейл и 
др.

02:00 „Шегаджии“  
03:00 „Стъпка по стъпка“ 
04:00  „Любимци“
05:00 „Шегаджии“ 

ВТорНик, 28 аВгУсТ
06:00 „Шегаджии”, с.4
07:00 „Любимци“
08:00 „Стъпка по стъпка” 
09:00 „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“, с.1
10:00 „Безкрайният годеж“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, Япония, 2012), ре-
жисьор - Никълъс Сто-
лър, актьори - Джейсън 
Сийгъл, Емили Блънт, 
Алисън Бри, Крис Прат, 
Дакота Джонсън и др.

12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Бруклин 99“
15:00 „Двама мъже и полови-

на“
17:00 „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Гражданинът“, с.1
20:00 „Двама мъже и полови-

на“, с.4 
22:00 „Бруклин 99“, с.1  
23:00  Премиера: „Любимци”, 

с.1
00:00 „Безкрайният годеж“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, Япония, 2012), ре-
жисьор - Никълъс Сто-
лър, актьори - Джейсън 
Сийгъл, Емили Блънт, 
Алисън Бри, Крис Прат, 
Дакота Джонсън и др.

02:00 „Онези от партера“  
03:00 „Стъпка по стъпка“ 
04:00  „Любимци“
05:00 „Онези от партера“ 

срЯДа, 29 аВгУсТ
06:00 „Онези от партера”, с.1
07:00 „Любимци“
08:00 „Стъпка по стъпка” 
09:00 „Шоуто на Слави“ – ве-

черно ток шоу
10:00 „Мистър Пибоди и Шър-

ман” - приключенски, 
анимация, семеен (САЩ, 
2014), сценаристи - Крейг 
Райт, Тед Кий, режисьор - 
Роб Минкоф

12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Бруклин 99“
15:00 „Двама мъже и полови-

на“
17:00 „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“, с.1
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Гражданинът“, с.1
20:00 „Двама мъже и полови-

на“, с.4 
22:00 „Бруклин 99“, с.1  
23:00  Премиера: „Любимци”, 

с.1
00:00 „Мистър Пибоди и Шър-

ман” - приключенски, 
анимация, семеен (САЩ, 
2014), сценаристи - Крейг 
Райт, Тед Кий, режисьор - 
Роб Минкоф

02:00 „Онези от партера“  
03:00 „Стъпка по стъпка“ 
04:00  „Любимци“
05:00 „Онези от партера“ 

ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ
06:00 „Онези от партера”, с.1
07:00 „Любимци“
08:00 „Стъпка по стъпка” 
09:00 „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“, с.1
10:00 „Дан в реалния живот“ – 

комедия, драма, роман-
тичен (САЩ, 2007) , ре-
жисьор – Питър Хеджис, 
актьори – Стив Карел, 
Жулиет Бинош, Дейн Кук, 
Алисън Пил и др.

12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Бруклин 99“
15:00 „Двама мъже и полови-

на“
17:00 „Шоуто на Слави” –  ве-

черно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Гражданинът“, с.1
20:00 „Двама мъже и полови-

на“, с.4 
22:00 „Бруклин 99“, с.1  
23:00  Премиера: „Любимци”, 

с.1
00:00 „Дан в реалния живот“ – 

комедия, драма, роман-
тичен (САЩ, 2007) , ре-
жисьор – Питър Хеджис, 
актьори – Стив Карел, 
Жулиет Бинош, Дейн Кук, 
Алисън Пил и др.

02:00 „Онези от партера“  
03:00 „Стъпка по стъпка“ 
04:00  „Любимци“
05:00 „Онези от партера“ 
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ПЕТък, 24 аВгУсТ
 07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Убийства в Мидсъмър” 

(премиера) – сериен 
филм, сезон 19

11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ – 

сериен филм, 3 сезон
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 „Скорпион” (премиера) – 
сериен филм, 3 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (пре-

миера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм, сезон 2
00.30 „Касъл” – сериен филм
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм 
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
06.00 „Подли камериерки“ – 

сериен филм, 3 сезон /п/

съБоТа, 25 аВгУсТ
07.00 „Бреговете на Чесапийк” 

– сериен филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
09.00 „Предадени чувства” – с 

уч. на Аника Добра, Хейо 
фон Щетен, Тереза Ризос, 
Кристиян Вюндерлих и 
др.

11.00 „Съдебен спор” – преда-
ване на NOVA, избрано

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA, избрано
12.50 „Лесна, а?” – с уч. на Ема 

Стоун, Аманда Байнс, 
Пен Беджли, Лиса 
Кудроу, Томас Хейдън 
Чърч, Патриша Кларк-
сън, Стенли Тучи и др.

14.50 „Завръщане в синята 
лагуна“ –  с уч. на Браян 
Круз, Мила Йовович, 
Лиза Пеликън и др.

17.00 „Съдби на кръстопът” – 
предаване на NOVA

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

18.00 „Ничия земя” – предава-
не

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Хитч” – с уч. на Уил 

Смит, Ева Мендес, Кевин 
Джеймс, Амбър Валета, 
Джули Ан Емери, Адам 
Аркин и др.

22.30 „Чудо” (премиера) – с уч. 
на Джулия Робъртс, Оуен 
Уилсън, Джейкъб Трем-
бли, Изабела Видович и 
др.

01.00 „Карате кид” – с уч. на 
Пат Морита, Елизабет 
Шу, Ралф Мачо, Чад Мак-
куин, Мартин Ков и др.

04.30 „Лесна, а?”  – с уч. на 
Ема Стоун, Аманда 
Байнс, Пен Беджли, Лиса 

Кудроу, Томас Хейдън 
Чърч, Патриша Кларк-
сън, Стенли Тучи и др. /п/  

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ
06.30 „Иконостас”
07.00 „Бреговете на Чесапийк” 

– сериен филм
08.00 „Събуди се” – предаване 
09.00 „Лекарят на сърцата” – с 

уч. на Аня Кнауер, Ксавер 
Хътър, Аниан Золнер, 
Харалд Шмид и др.

11.00 „Съдебен спор” – преда-
ване на NOVA, избрано

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Цветарница на мистери-

ите: Последният детайл” 
(премиера) – с уч. на 
Брук Шийлдс, Бренън 
Елиът, Бю Бриджис, Кейт 
Дръмънд и др.

14.15 „Целувка край езерото” 
- с уч. на Мия Киршнер, 
Бари Уотсън, Мати Фино-
кио, Виктория Байдуел и 
др.

16.00 „Като две капки вода“ 
– забавно предаване, 5 
сезон

19.00 Новините на NOVA – цен-
трална емисия

19.20 Темата на NOVA, избрано
20.00 „Кралят на скорпиони-

те”   –   с уч. на Дуейн 
Джонсън, Стивън Бранд, 
Майкъл Кларк Дънкън, 
Кели Хю, Бърнард Хил, 
Ралф Мьолер и др.

22.00 „Пауър Рейнджърс” – с 
уч. на Елизабет Банкс, 
Брайън Кранстън, Дакр 
Монгомъри, Наоми Скот, 
Луди Лин, Беки Джи и др.

00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.00 „Цветарница на мистери-
ите: Последният детайл” 
– с уч. на Брук Шийлдс, 

Бренън Елиът, Бю Бри-
джис, Кейт Дръмънд и 
др. /п/ 

03.00 „Целувка край езерото” 
- с уч. на Мия Киршнер, 
Бари Уотсън, Мати Фино-
кио, Виктория Байдуел и 
др. /п/

05.00 „Специален отряд” - се-
риен филм /п/

06.00 „Касъл” – сериен филм, 8 
сезон /п/

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Убийства в Мидсъмър” 

(премиера) – сериен 
филм, сезон 19

11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ – 

сериен филм, 3 сезон 
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 „Скорпион” (премиера) – 
сериен филм, 3 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (пре-

миера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм, сезон 2
00.30 „Касъл” – сериен филм, 8 

сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
04.00 „Подли камериерки“ – 

сериен филм, 3 сезон /п/
05.00 „Специален отряд” - се-

риен филм /п/
06.00 „Касъл” – сериен филм, 8 

сезон /п/
ВТорНик, 28 аВгУсТ

07.00 „Здравей, България” – 
сутрешен блок 

09.30 „Убийства в Мидсъмър” 
(премиера) – сериен 
филм, сезон 19

11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ – 

сериен филм, 3 сезон
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 „Скорпион” (премиера) – 
сериен филм, 3 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (пре-

миера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм, сезон 2
00.30 „Касъл” – сериен филм, 8 

сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 

04.00 „Подли камериерки“ – 
сериен филм, 3 сезон /п/

05.00 „Специален отряд” - се-
риен филм /п/

06.00 „Касъл” – сериен филм, 8 
сезон /п/

срЯДа, 29 аВгУсТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Убийства в Мидсъмър” 

(премиера) – сериен 
филм, сезон 19

11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ – 

сериен филм, 3 сезон
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 „Скорпион” (премиера) – 
сериен филм, 3 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (пре-

миера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм, сезон 2
00.30 „Касъл” – сериен филм, 8 

сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
04.00 „Подли камериерки“ – 

сериен филм, 3 сезон /п/
05.00 „Специален отряд” - се-

риен филм /п/
06.00 „Касъл” – сериен филм, 8 

сезон /п/
ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ 

07.00 „Здравей, България” – 
сутрешен блок 

09.30 „Убийства в Мидсъмър” 
(премиера) – сериен 
филм, сезон 19

11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Подли камериерки“ – 

сериен филм, 3 сезон
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 „Скорпион” (премиера) – 
сериен филм, 3 сезон

22.00  Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (пре-

миера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен 

филм, сезон 2
00.30 „Касъл” – сериен филм, 8 

сезон
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” – 

сериен филм 
04.00 „Подли камериерки“ – 

сериен филм, 3 сезон /п/
05.00 „Специален отряд” - се-

риен филм /п/
06.00 „Касъл” – сериен филм

ПЕТък, 24 аВгУсТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избра-

но
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската му-

зика”
12:45 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- из-

брано
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
17:15 „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

съБоТа, 25 аВгУсТ
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 

- избрано
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30  Телемаркет 
10:45 „Холивуд”- повторение
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев“
12:00 „Вечните песни”-/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”-/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Холивуд” с Ивелина 

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

Анева /п/
16:30 „Патарински Live”/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огня-

нов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”- 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 НОВИНИ/п
01:00 Спорт в обектива”- /п//
02:00 09:00 – Повторения

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова
07:30 “Интервю” с Наделина 

Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси” /п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 

- избрано
09:30 „Всеки следобед”, избра-

но
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни” 
13:00 “Всеки следобед”, избра-

но
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Кухнята на Звездев“ -/п/
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  Концерт на Мая Нешко-

ва
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

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

Кунчева - избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 Европейско първенство 

по канадска борба 2018- 
/п/

00:00 Новини /п/
00:30 Спорт в обектива”-/п/
02:00- 09:00 – Повторения

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избра-

но
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската му-

зика”
12:45 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- из-

брано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избра-

но
17:00 НОВИНИ
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

ВТорНик, 28 аВгУсТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избра-

но
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската му-

зика”
12:45 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- из-

брано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00  НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избра-

но
17:00 НОВИНИ
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, 29 аВгУсТ

05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избра-

но
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската му-

зика”
12:45 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- из-

брано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00  НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избра-

но
17:00 НОВИНИ
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

ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избра-

но
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската му-

зика”
12:45 „Интервю“ с Наделина 

Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- из-

брано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избра-

но
17:00 НОВИНИ
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

ПЕТък, 24 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
12.55 Прогноза за време-

то
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

то
13.30 новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли 
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1 
18.00 Новини
18.10 „Плюс – минус” 2 
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2 
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/ 
20.30 новини
20.40 „Плюс – минус” /п/ 
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 – 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-

онен блок
съБоТа, 25 аВгУсТ

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, 26 аВгУсТ 
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 
15.00 Новини
15.25 прогноза за време-

то
15.30 новини
15.35 прогноза за време-

то и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Ан-

тон Тодоров 2”

18.00 Новини
18.15 Времето 
18.30 Централна емисия 

Новини 
19.10 „Европространство” 

с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция – публ. пре-

даване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция – публ. пре-

даване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю– предава-

не за автомобили
23.00 Вечерен новинар-

ски блок
24.00 05.00 Нощен нови-

нарски информаци-
онен блок

ПоНЕДЕлНик, 27 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
12.45 Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за време-

то
13.30  новини
13.35  Спорт
13.45 Телестар 
14.00 Новини
14.15  Телепазар
14.30  новини
14.45 Топ шоп 
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт

15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10  Бизнес дейли 
17.00  Новини
17.15 Бизнес дейли - про-

дължение 
17.30 новини
17.35 „Плюс – минус” 1 
18.00  Новини
18.10 „Плюс – минус” 2 
18.30  Централна емисия 

Новини
19.15  Темите 1
19.30 новини
19.35  Темите 2
20.00  Новини
20.10   Бизнес дейли /п/
20.30  новини
20.40  „Плюс – минус” /п/  
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен инфор-

мационен блок
ВТорНик, 28 аВгУсТ

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, 29 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 нови-

нарски информаци-
онен блок

ЧЕТВърТък, 30 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, 24 аВгУсТ
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
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 Московская борзая
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. Местное вре-

мя
21:00 Аншлаг и Компания
23:30 Сто причин для сме-

ха. Семен Альтов
23:55 Бесприданница. Х/ф
01:20 Ким Филби. Моя 

Прохоровка

02:05 Не забудь... станция 
Луговая. Х/ф

03:25 Что скрывает любо-
вь. Х/ф

04:55 Андрей Малахов. 
Прямой эфир

съБоТа, 25 аВгУсТ
06:00 Лорд. Пес-полицей-

ский
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 Пять вечеров до 
рассвета

14:50 Подсадная утка. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в 20:00
20:50 Верить и ждать. Х/ф
00:40 Романтика романса
01:40 Мама вышла замуж
03:00 Соучастники. Х/ф

04:35 Пять вечеров до 
рассвета

05:15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ
05:40 Верить и ждать. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама 

Евгения Петросяна
10:20 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
12:35 Узбекистан. Обре-

тенные откровения
13:30 И шарик вернется
20:00 Вести в 20:00
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Мегаполис
01:45 Москва на высоте
02:30 Пыльная работа
03:20 Инспектор ГАИ. Х/ф
04:45 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым
05:30 Смехопанорама 

Евгения Петросяна

ПЕТък, 24 аВгУсТ
06:00  Телеканал «Доброе утро»
09:00  Новости
09:15  Телеканал «Доброе утро»
09:55  «Модный приговор»
11:00  «Жить здорово!» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (с субтитрами)
15:15  «Давай поженимся!» (16+)
16:00  «Мужское / Женское» (16+)
17:00  «Время покажет» (16+)
18:00  Вечерние новости (с субти-

трами)
18:25  Премьера. «Видели видео?»
19:00  «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:55  «Поле чудес» (16+)
21:00  «Время»
21:30  Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий вечер 
Валерия Меладзе (12+)

23:45  Премьера. Равшана Куркова, 
Артём Ткаченко в комедии 
«Детки напрокат» (12+)

01:20  Ирина Вербицкая, Кирилл 
Пирогов, Константин Лав-
роненко, Даниил Воробьёв, 

Илья Древнов, Евгений Гриш-
ковец в фильме «Разбуди 
меня» (16+)

02:55  Вячеслав Тихонов в фильме 
«Белый Бим Чёрное ухо» (12+)

съБоТа, 25 аВгУсТ
06:00  Новости
06:10  Фильм «Нахалёнок»
07:05  «Мама Люба». Многосерий-

ный фильм (12+)
08:50  «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:05  «Играй, гармонь любимая!»
09:40  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. «Николай Ерёмен-

ко. На разрыв сердца» (12+)
11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:25  «Идеальный ремонт»
13:30  Екатерина Савинова, Ана-

толий Папанов в комедии 
«Приходите завтра... »

15:15  «Трагедия Фроси Бурлако-
вой» (12+)

16:15  Олег Басилашвили, Марина 
Неёлова, Наталья Гундарева, 
Евгений Леонов, Галина Вол-
чек в фильме Георгия Дане-
лии «Осенний марафон» (12+)

18:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

18:15  «Видели видео?»
19:40  «Сегодня вечером» (16+)
21:00  «Время»
21:20  «Сегодня вечером» (16+)
22:40  «КВН». Премьер-лига (16+)
00:10  Светлана Ходченкова, 

Екатерина Вилкова, Ольга 
Кузьмина в комедии «Однок-
лассницы» (16+)

01:30  Александр Песков, Владимир 
Гостюхин в боевике «Амери-
кэн бой» (16+)

03:30  Сергей Никоненко, Никита 
Михалков, Олег Ефремов в 
фильме «Инспектор ГАИ» 
(12+)

04:45  «Модный приговор»
05:45  «Мама Люба». Многосерий-

ный фильм (12+)

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ
06:00  Новости
06:10  «Мама Люба». Многосерий-

ный фильм (12+)
07:45  «Смешарики. ПИН-код»
08:00  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)

10:00  Новости (с субтитрами)
10:20  «Инна Макарова. Судьба че-

ловека» (12+)
11:15  «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы» (12+)
13:15  Николай Рыбников, Инна 

Макарова в фильме «Высота»
15:20  «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз» (12+)
16:20  Юбилейный концерт Раймон-

да Паулса
18:50  «Клуб Весёлых и Находчи-

вых» (16+)
21:00  Воскресное «Время»
21:55  «Клуб Весёлых и Находчи-

вых» (16+)
23:05  Данила Козловский, Клавдия 

Коршунова в фильме «Дуб-
ровский» (16+)

01:20  Константин Хабенский, Ок-
сана Фандера, Михаил Ефре-
мов, Оксана Акиньшина в 
фильме Филиппа Янковского 
«В движении» (16+)

03:00  Нина Русланова, Михаил 
Боярский в фильме «Куда он 
денется!» (12+)

04:25  «Модный приговор»

ПеРвый каНал (оРТ) ТелекаНал Россия (RTR)

Продължава на стр. 25

ПЕТък, 24 аВТУсТ
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 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 /на живо/
17.45 Фолклорен концерт 
18.30 Документален филм 
19.15 Класически концерт 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио”  
- публицистично преда-
ване 

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 /пов-
торение /

06.00 Фолклорен концерт 

съБоТа, 25 аВТУсТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 

+китка
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

14.15 Актуален репортаж  
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и 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” /
на живо/

18.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване

19.30 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

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, 26 аВТУсТ
08.00 Ранни вести / на живо/ 
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Фолклорен концерт 
14.00 Разбулване - /повторе-

ние/
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” /
на живо/

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” /на живо/

20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм

22.00 Новини - централна ин-
формационна емисия на 
ТВ “СКАТ” /на живо/

22.30 „Час по България“ /пов-
торение /

23.30 “Фронтално” / повторе-
ние/

01.30 Новини.Прогноза за вре-
мето/повторение/

02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин 

край - /повторение/
04.30 Фолклорен концерт 
05.30 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева / повторение/

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ
07.00 Документален филм 
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Алтернативи -  
14.15 Паралакс -  
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс -  
16.00 Първото благо  
17.00 Документален филм 
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”  

20.00 “Дискусионно студио” 
21.08 „Край Босфора“ с водещ 

Л. Желев 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето  

22.30 Класическа музика 
23.30 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски  
00.40 Новини. Прогноза за 

времето.  
01.00 “Дискусионно студио”  
02.35 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
03.25 Телевизионен форум -  
05.15 Облаче ле, бяло -  
06.15 Фолклорен концерт

ВТорНик, 28 аВгУсТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини  
08.00 „Ранни вести“  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 “Директно за културата“ 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 Дискусионно студио”  
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“  
16.15 „Ако зажалиш“  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 Фолклорен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Нови хоризонти“ - П. 

Петров Й. Апостолов 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето  
22.30 „Директно за културата“ 

- 
01.00 Новини. Прогноза за 

времето.  

01.30 “Дискусионно студио”  
02.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
03.30 „Фронтално“  
05.30 “Разбулване“ - 
06.30 Фолклорен концерт 

срЯДа, 29 аВгУсТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести -  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 Дискусионно студио”  
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-бъл-

гарско -  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 Фолклорен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 „Дискусионно студио“
21.00 „Паралакс“ - публици-

стично предаване 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето  
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето  
01.00 Дискусионно студио”  
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
03.00 “Нови хоризонти“ -  
04.00 Алтернативи -  

05.30 “Час по България” - с 
водещ Пламен Павлов  

06.30 Фолклорен концерт 

ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов  
14.00 „Дискусионно студио“  
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло -  
16.30 Паралакс -  
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 Фолклорен концерт 
18.30 „Разбулване“ - с водещ 

Н.Панков
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 „Дискусионно студио“ 
- публицистично преда-
ване 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето  

22.30 „Карай да върви...“ - с 
Васко Кръпката

00.30 Документален филм 
01.00 Новини. Прогноза за 

времето  
01.30 „Дискусионно студио“  
03.30 “Първото благо“ -  
04.30 „Дневниците на уфолога“ 
05.30 “Край Босфора“  
06.30 Фолклорен концерт 

ПЕТък, 24 аВгУсТ
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Криминални хроники - 2 

еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 114 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 146 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 - 114 

еп. - Сериал 
04:00 Изумрудената огърлица 

- 146 еп. - Сериал 
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо 

Диков
съБоТа, 25 аВгУсТ

07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Пепеляшка- Анимация 
10:00 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
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 Куче в джобче - 23 еп.- 

Анимация 
17:15 Куче в джобче - 24 еп.- 

Анимация 
17:30 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
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 - 16 еп. - Сериал 

23:00 Модна фиеста - с Мариа-
на Аршева 

23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с 

Иво Божков 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
04:00 Премълчани истини - с 

Минчо Христов 
05:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
06:00 Модна фиеста - с Мариа-

на Аршева 
06:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ
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 - 25 еп.- 

Анимация 
17:15 Куче в джобче - 26 еп.- 

Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

18:20 Дар от небето - Драма 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Темида - цената на исти-

ната
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 - 16 еп. - Сериал 
06:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

06:30 Делници - с Николай 
Колев

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ
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 - 115 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 147 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 Откачалки - 1 еп. - Сери-

ал 
22:00 Откачалки - 2 еп. - Сери-

ал 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
03:45 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
04:30 Страници от живота - 115 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 147 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ВТорНик, 28 аВгУсТ
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 116 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 148 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 Криминални хроники - 3 
еп. - Сериал 

20:00 Премълчани истини - с 
Минчо Христов 

21:00 Светът и всичко в него - 
със Симеон Идакиев 

22:00 Откачалки - 3 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 Криминални хроники - 3 

еп. - Сериал 
04:30 Страници от живота - 116 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 148 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев

срЯДа, 29 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 - 117 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 149 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 Откачалки - 4 еп.
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 - 117 
еп. - Сериал 

05:15 Изумрудената огърлица 

- 149 еп. - Сериал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 
ЧЕТВърТък, 30 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 - 118 

еп. - Сериал 
14:00 Изумрудената огърлица 

- 150 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 Откачалки - 5 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 - със 

Силвия Чалъкова 
04:30 Страници от живота - 118 

еп. - Сериал 
05:15 Изумрудената огърлица 

- 150 еп. - Сериал 
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Folivit Fеrо® е търговска марка на фирма 
бОрОла. За консултация със специалист 

може да се обърнете към клиника бОрОла, 
софия 1202, ул. "цар симеон" 52; 

тел. 02/ 983 62 03; e-mail: office@borola.com. 
За повече информация посетете 

www.folivit.соm. може да поръчате
 онлайн на www.momo.bg. 

Ако следобед из-
питвате непреодоли-
мо желание да подрем-
нете, а след работа се 
чувствате като „изце-
ден лимон”, голяма е 
вероятността да стра-
дате от желязонедои-
мъчна анемия. Заболя-
ването е слабо позна-
то, но е изключително 
често срещано.

Симптоми за недос-
тиг на желязо са от-
падналост, умора, мус-
кулна слабост, главо-
болие, световъртеж, 
липса на апетит, задух, 
косопад, шум в ушите, 
сърцебиене, деформа-
ция или ронливост на 
ноктите, бледа кожа и 
лигавици, склерите на 
очите,  студени край-
ници, чести прилоша-
вания.

От недостиг на же-
лязо страдат предимно 
жените, но и при хора 
в напреднала възраст 
анемията е често сре-
щано явление, тъй ка-
то те имат нарушено ус-
вояване на витамин В12 
от храната. А намалява-
нето на желязото, вита-
мин В12 и фолиевата ки-
селина води до разви-
тие и на анемия. У нас 
значителен процент от 
жените и мъжете над 60 
години страдат от нея, 
често без да да подози-
рат това.

Енергийните въз-
можности на органи-
зма чувствително нама-
ляват, ако той не полу-
чава достатъчно желя-
зо, категорични са спе-
циалистите. То е необ-
ходимо при образува-
нето на хемоглобина, 
който пренася кисло-
род до всички вътреш-
ни органи. Ако тъкани-
те не получават доста-
тъчно кислород, то те 
редуцират дейност-
та си. Затова се чувст-
ваме отпаднали. При 
жените това се случва 
много по-често пора-
ди ежемесечната загу-
ба на желязо при мен-
струалния цикъл. Мно-
го дами се подлагат и 
на изтощителни диети, 
увеличавайки риско-
вете за организма си. 
Други пък просто се 
раждат с желязонедо-
имъчна анемия.

За да не страда ор-
ганизмът ни от дефи-
цит на желязо, е нужно 
да му осигурим днев-
на дажба от него – за 
възрастни от 10-15 мг, 
за бременни жени – до 
30 мг. За 30 дни жените 
губят почти 2 пъти по-
вече желязо от мъжете, 
затова при тях и нуж-
дата от прием на Фо-
ливит Феро е наложи-
телна.

Желязото е необ-
ходимо за правилния 
метаболизъм на В-ви-
тамините. Подпома-
га растежа, увеличава 
съпротивителните си-
ли на организма. Спо-
мага за преодоляване 
на умората.

Специалистите са 
изчислили, че дори при 
рационално хранене 
от животинските про-
дукти можем да си на-
бавим само 18% от не-
обходимите съставки, 
от плодове и зеленчу-
ци – около 3%. Но дори 
и от тях организмът ус-
воява едва около 10% 
от желязото.

Навремето бабите 
ни лекували желязо-
недоимъчната анемия 
с ябълка, 
в ко-

я т о 
забивали гвоздей. Днес 
има природен продукт, 
съдържащ трите най-
важни съставки за об-
разуването на черве-
ните кръвни телца и 
хемоглобина – желя-
зо, фолиева киселина 
и витамин В12. Такъв е 
Фоливит Феро, кой-
то помага не само при 
анемия, но и на хора, 
изпитващи “обикнове-
на” умора. Подходящ 
е при недоимък на те-
зи съставки вследствие 
на кръвозагуба, сму-
щения в резорбцията, 
злоупотреба с алкохол, 
продължителна хемо-
диализа, инфекции. 
Оказва благоприятен 
ефект върху кръвооб-
разуването. Препоръч-
ва се при бременност и 
кърмене.

Фоливит Феро пра-

ви това, което не мо-
жем да постигнем сами 
– с една капсула дневно 
доставя необходимите 
ни желязо, фолиева ки-
селина и витамин В12 и 
ни поддържа здрави и 
бодри.

Фоливит Феро
Против анемия 

какВо 
ПрЕДсТаВлЯВа 
ФолиВиТ ФЕро
Х е м а т о л о г и ч н о 

средство с благопри-
ятен ефект върху кръ-
вообразуването (хе-
мопоезата). Съдържа 
трите най-важни със-
тавки, необходими за 
образуването на чер-
вените кръвни телца 

и хемоглобина, а 

имен-
но желя-

зо 15 mg, фолиева ки-
селина 400 mcg и 9 mcg 
витамин В12.
Предназначение при:
недоимък на фо-

лиева киселина, вита-
мин В12 и желязо;
недоимък, въз-

никнал вследствие на 
кръвозагуба;
хронична злоупо-

треба с алкохол;
смущения в ре-

зорбцията;
 продължителна 

хемодиализа;
инфекции и др. 
По 1 Solucaps днев-

но след хранене с мал-
ко течност.

Фоливит Феро е 
безвреден. Не са на-
блюдавани нежелани 
ефекти даже при про-
дължително приложе-
ние.

Ако следобед из- Желязото е необ- ви това, което не мо-

Íад 60 анеìиÿта е чеñта беç
Фоливит Феро

За контакти: Вита херб, 
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

Преди години же-
на ми почина и пре-
живях силен стрес. По 
тялото ми започнаха 
да излизат червени 
петна, които много 
ме сърбяха. Оказа се 
псориазис, който се 
отключил на нервна 
почва. Лекуваха ме по 
болници, ходих на те-
рапии, но след време 
петната пак се появя-
ваха. Лятото от слън-
цето и морето се по-
оправях, но дойдеше 
ли есента, псориази-
сът се появяваше от-
ново.  

Един ден дъщеря 
ми дойде от София и 
ми донесе Псориазал 

бойчо бойчев, варна

за подпомагане 
на кожното кръво-
снабдяване;
за стабилизиране 

на кръвоносните съ-
дове, на кожата и на 
процесите на епита-
лизация.

Основната със-
тавка на Псориазал 
Плюс е корен от сар-
сапарила. Това е бил-
ка, използвана от ве-
кове за лечение на 
кожата и пречиства-
не на кръвта.

Медицински про-
учвания потвържда-
ват традиционната 
употреба на сарса-
парила за кожни про-
блеми като псори-
азис, екзема и акне. В 
New England Journal 
of Medicine е пуб-
ликувано изследва-
не, че сарсапарилата 
драстично подобря-
ва състоянието при 
псориазиса. Там е оп-
исано клинично про-
учване, проведено с  
92 пациенти. Резул-
татите показват, че 
симптомите намаля-
ват при 62% от случа-
ите и напълно изчез-
ват при 18% от тях. 
Коренът от сарсапа-
рила действа тонизи-
ращо на тялото, пре-
махва токсините, как-
то и пречиства лимф-
ните възли.

Плюс – 
чела в 
някакво 
списание 
за него. 
П о ч н а х 
да го пия 
с у т р и н 
и вечер, 
както пи-
ше в лис-
товката, и 
видях на  
двадесе-
тия ден, 
че по-
малките 
петънца 
изчезват. 
След ме-
сец и по-

ловина и големите за-
почнаха да се скри-
ват, не ме сърбеше 
вече. Постепенно се 
изчистих по цялото 
тяло. Продължавам и 
до ден днешен да пия 
ПсориаЗал ПлЮс, 
нищо че по кожата 
нямам нищо. Вярвам 
само на негo…

ПсориаЗал 
ПлЮс сЕ 

ПрЕПоръЧВа:
за подобряване 

състоянието на ко-
жата при псориазис;
за подкрепа дей-

ността на кожата при 
възпалителни кожни 
процеси;

Вярвам само на 
„ÏÑÎÐÈÀÇÀË ÏËÞÑ“
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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 

Напоследък често се гово-
ри за една упорита гъбич-
ка, която има навика из-

веднъж да преустановява крот-
кото си присъствие по тялото на 
всеки човек и да започва бурно 
да се размножава и колонизира 
кожата, предизвиквайки труд-
но лечими проблеми. Спомена-
ваме я обикновено при пърхот.

По-малко се знае, че гъбич-
ката Malassezia globosa е най-
честият причинител и на един 
много деликатен проблем – ми-
ризливите крака. Деликатен, за-
щото, подушвайки проблема 
ни, околните често правят еле-
ментарната асоциация – мириз-
ливи крака – мръсни крака.

Тези, които упорито се бо-
рят с миризмата на краката си, 
знаят, че в основата на пробле-
ма не стои нечистоплътност, ни-
то некачествени обувки или чо-
рапи от съмнителни материи, 
както често се говори. Затова 
и ваните за крака с черен чай, 
бял оцет или лимонена вода по-
магат толкова, колкото носене-
то на памучни чорапи и смяна 
на обувките всеки ден.

За съжаление и многоброй-
ните спрейове и пудри за кра-
ка само замаскирват миризма-
та, но на практика не решават 
проблема. Може би единстве-
ният разумен съвет е да си пра-
вим педикюра у дома, за да се 
предпазим от гъбична инфек-
ция. Така пак стигаме до въ-
просната гъбичка, която е осо-

бено активна през топлите и 
влажни дни на лятото.

Обратно на разпростра-
неното мнение, миризмата на 
краката не идва от потта, харак-
терна за този сезон. Тя е след-
ствие на смесването й с гъбич-
ките. Причината, поради коя-
то при краката тази миризма 

се усеща така силно, е, че те се 
проветряват най-малко, а лип-
сата на свеж въздух води до то-
ва, че миризмата се натрупва. 

Гъбичката може да навреди 
не само с лошата миризма. По-
някога между пръстите се поя-
вява бледо петно с червеникав 
ръб, съпроводено със сърбеж, 
парене, напукване или люще-
не на кожата. Гъбичната инфек-
ция е бавен процес, който мо-
же да продължи години наред. 
Не е изключено, ако не вземе-
те мерки, след време да изпи-
тате силна болка, затруднява-
ща ходенето.

Гъбичката се приспособява 
бързо към продуктите, с които 
се стараем да я ликвидираме, и 
те престават да потискат разви-
тието й. За да се постигне тра-
ен успех, трябва да се елимини-
ра причината за появата й. То-
ва се постига с така наречено-

то етиологично лечение, което 
премахва причината за заболя-
ването и постига окончателно 
спиране на болестния процес.

Вече е създаден такъв ви-
сококачествен дермокозмети-
чен продукт и той се предла-
га на нашия пазар. ДжинДжи-
ра Цинк Пиритион е проду-

ктът с най-силно изразен анти-
микотичен ефект срещу гъбич-
ката Malassezia globosa. Той не 
само спира размножаването й 
и изчиства кожата, но и я уни-
щожава окончателно. Съдър-
жа цинк пиритион с доказан и 
противопърхотен ефект, хид-
ратанти и емолиенти. Има бла-
гоприятен ефект при проблем-
на, суха и груба кожа на ръце-
те, петите и тялото. Успокоява, 
овлажнява, омекотява и подо-
брява еластичността на кожата. 
Предлага се в иновативна висо-
котехнологична форма – специ-
ална емулсия във вид на спрей.

Големият плюс на Джин-
Джира Цинк Пиритион спрей 
е, че действа продължително. 
Може да го нанесете вечер и 
измиете на сутринта, дори да 
го оставите да действа цяло де-
нонощие чак до следващата ве-
чер. Спреят е лек и не само не 

цапа, но благодарение на съ-
държащите се в него допълва-
щи съставки - хидратанти и емо-
лиенти, възстановява наруше-
ната водно-липидна мантия на 
кожата, омекотява, охлажда и 
успокоява.

Чистите и добре под-
сушени крака могат 

да се на-
пръскват 
до 6 пъ-
ти днев-
но. Про-
ц е д у р а т а 
се прави 
до оконча-
телно от-
звучаване 
на симпто-
мите, въ-
преки че те 
могат да се повлияят още след 
първите няколко напръсква-
ния. След това е добре да про-
дължи да се прилага 2-3 пъти 
седмично за поддържане на 
ефекта.

Безвреден е за всекидневна 

употреба. Без проблем може да 
се прилага върху други части на 
тялото и лицето. Подходящ е за 
деца и възрастни. 

ДжинДжира Цинк 
Пиритион 

кажете сбогом
 на пърхота, сухата 

и проблемна 
кожа

какво представлява 
ДжинДжира Цинк 

Пиритион?
ДжинДжира Цинк 

Пиритион е специал-
на спрей-емулсия. Съ-
държа активна съставка 
цинк пиритион с доказан 
противопърхотен ефект, 
хидратанти и емолиенти.

Действие и 
предназначение:
ДжинДжира Цинк 

Пиритион се прилага 
при пърхот, както и при 
проблемна, суха и груба 
кожа на ръцете, петите 

и тялото.
ДжинДжира Цинк Пирити-

он успокоява, овлажнява, оме-
котява и подобрява еластич-
ността на кожата.

Хидратантите и емолиен-
тите в състава на ДжинДжира 
Цинк Пиритион имитират во-

дно-липидната мантия на кожа-
та и действат като естествен ов-
лажняващ фактор. Емолиенти-
те предотвратяват загубата на 
вода, омекотяват и успокояват 
кожата. Двата компонента вза-
имно се допълват и потенцират 
ефекта на активната съставка.

Дозировка и приложение:
Може да се прилага до 6 пъ-

ти дневно.
Преди употреба флаконът 

трябва да се разклати и кожни-
ят участък да се напръска с рав-
номерен тънък слой. Ако е не-
обходимо, дермокозметични-
ят продукт се втрива в кожата.

Предимства:
ДжинДжира Цинк Пиритион 
се предлага в иновативна висо-
котехнологична форма – специ-
ална емулсия във вид на спрей.
Удобен за приложение.
Не цапа и не изсушава кожата.
Осигурява продължителен 
контакт със скалпа.
Може да се прилага както вър-
ху скалпа, така и върху другите 
части на тялото.
Не изсушава и не омазнява 
кожата.
Може да се използва продъл-
жително време.
Не съдържа консерванти, 
 оцветители и ароматизатори.
Няма нежелани ефекти.

Чистите и добре под-
сушени крака могат 

преки че те 

 на пърхота, сухата 

и тялото.

сушени крака могат 
 на пърхота, сухата 

ÄæèíÄæèðà Öèíê Пèðèòèîí 
ñðåùó ìèðèçëèâè êðàêà

Защо за пенсионери? Защо-
то е на достъпна цена и действа 
безотказно. 100% натурално и 
снабдява човешкия организъм 
с всичко необходимо. Полезна е 
за всички възрасти. Няма проти-
вопоказания и странични ефек-
ти. Една опаковка е достатъчна 
за цял месец.  

1.сърце и кръвоносна сис-
тема – възстановява функциите 
на сърцето, черния дроб и дала-
ка, нормализира кръвна захар, 
кръвно налягане и холестерол. 
Изчиства и отпушва кръвонос-
ните съдове, премахва разши-
рени вени и хемороиди.

2.костно-ставна система – 
подпомага изграждането на хру-
щялна тъкан и премахва коксар-
троза, го-
н а р т р о -
за и диско-
ва херния. 
Увеличава 
плътността 
на костите.

3 . х р а -
н о с м и л а -
телна система – гастрит, колит, 
рефлукс, премахва проблеми с 
тънкото и дебелото черво.

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

5.Нервна система – нама-
лява психическото напрежение 
и безпокойство. Способства за 
по-добър сън, бодрост и кон-
центрация. Балансира нервна-
та система.

6.имунинет – балансира 
имунната система, повишава 
съпротивителните сили на орга-
низма и физическата активност.

7.Баланс телесна маса – на-
малява мазнините, балансира 
метаболизма, подпомага кон-
трола на телесното тегло.

8.Баланс мозък – подпомага 

нормалното функциониране на 
мозъка – памет, концентрация, 
мисловна дейност.

Мнения на ползвали 
продукта:

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сър-
це и стави, от скъпи по-скъпи, 
и нямаше ефект. Ползвах Траке-
ия почти без пари и веднага за-
почнах 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, 
Благоевград, 0896 781 313

„Бях за-
губил вяра, 
че нещо 
може да 
ми помог-
не. Някол-
ко човека 
от пенси-
о н е р с к и я 

клуб го ползвахме, защото мо-
жехме да си го позволим. След ня-
колко месеца всички започнахме 
да споделяме, че невероятното 
се случва. На един се подобри сър-
цето, на друг ставите, на тре-
ти белият дроб, ходим два пъ-
ти повече без умора. Чувства-
ме се много по-жизнени и наши-
те приятели последваха нашия 
пример. Досега няма недоволни.“

Тракеия е заимствана от 
храната на древните траки, раз-
работена е от БАН съвместно 
с Института по криобиология 
и хранителни технологии. При 
създаването й са използвани 
разработките от космически-
те технологии за хранене. От-
личена е с първо място в кон-
курса за нови български проду-
кти на Международния панаир 
в Пловдив. 

ТРАКЕИя  -  здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  
Христов, 0898 573 092
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АЛÒÎÐÈß è çàáîëÿâàíèÿòà 
íà äèõàòåëíàòà ñèñòåìà

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.

Ëå÷åáíàòà ñèëà 
íà ñîäà çà õëÿá 

ñ ëèìîí

1 бр. õ 49 лâ. + Беçïлатна доñтаâка /Îбщо: 49 лâ./
2 бр. õ 45 лâ. + Беçïлатна доñтаâка /Îбщо: 90 лâ./

3 бр. õ 39 лâ. + Беçïлатна доñтаâка /Îбщо: 117 лâ./

ÖÅÍÀ: 

СТАВИТЕ ВИ СА ИЗНОСЕНИ И ВЪЗПАЛЕНИ?
д-р стоянов разказва за последните новости в помощ на ставните заболявания: 

Ако костите ви са податливи на 
травми и ви болят или не можете 
да се движите свободно. Ако имате 
заболяване на опорно-двигателния 
апарат. Ако сте 
пробвали как-
во ли не, но же-
ланото облек-
чение не идва...

У в е р е н о 
препоръчвам 
на своите кли-
енти продукта 
„ а р т р о ф и к с 
регенератор“  
- самото му име подсказва, че има 
регенериращи свойства. „артро-
фикс регенератор“ е първият по 
рода си иновативен продукт на па-
зара с формула, която клетките аб-
сорбират и разпознават като мак-
симално естествена. Така тялото ус-
воява пълноценно вложените суб-
станции и болката и сковаността из-
чезват по естествен път. Забелязал 
съм, че пациентите ми регистрират 
подобрение още от първия ден на 

прием на „артрофикс регенера-
тор“. Въпреки това аз препоръчвам  
да приемате продукта поне три ме-
сеца, за да се натрупат полезните 
съставки дълбоко в ставния хрущял 
и костите и да получите дълготра-
ен ефект. 
 Arthrofix Regenerator участва 

в изграждането на ставните хрущя-
ли.
 Съдейства за подобряване 

смазването на ставите,  предотвра-
тява дегенеративните процеси в тях 
и повишава функционалния им ка-
пацитет.

 Подхо-
дящ е при 
преждевре-
менно из-
носване на 
ставите и 
гръбначния 
стълб. Снаб-
дява органи-
зма с калций 
и фосфор от 

растителен произход.
 Подпомага различни състояния 

на опорно-двигателния апарат. Съ-
четава по оригинален начин качест-
вата на силно концентрирана фор-
мула от екстракти, позволяваща оп-
тимална усвояемост и възможност 
за приемане на максимални дози 
на основните съставки.

Arthrofix Regenerator подо-
брява кръвообращението и доста-
вя ценни хранителни вещества до 

всички стави и хрущяли.
С напредването на възрастта кон-

центрацията на глюкозамин в тяло-
то намалява естествено и затова не е 
чудно, че почти всички хора в по-зряла 
възраст страдат от един или друг вид 
ставни проблеми. 

Arthrofix Regenerator доставя не-
обходимия за организма глюкоза-
мин и по този начин спомага за:
 Предпазва от остеопороза.
 Помага при артрит.
 Служи като градивен материал на 

хрущялната тъкан.
 Намалява болките в ставите и пре-

махва дискомфорта.
 Грижи се за общото здраве на ста-

вите и ставните хрущяли.
 При ставни травми и възпаления.
 Препоръчва се на спортисти и хо-

ра, водещи активен начин на живот.
 Подпомага по-бързото зарастване 

на рани по тялото.
„артрофикс регенератор“ прите-

жава сертификат за качество, което е 
гаранция за полезността на продукта 
и ефективното му действие.

С напредването на възрастта кон-
 в тяло-

то намалява естествено и затова не е 
чудно, че почти всички хора в по-зряла 
възраст страдат от един или друг вид 

Arthrofix Regenerator доставя не-
обходимия за организма глюкоза-

Служи като градивен материал на 

Намалява болките в ставите и пре-

Грижи се за общото здраве на ста-

При ставни травми и възпаления.
Препоръчва се на спортисти и хо-

ра, водещи активен начин на живот.
Подпомага по-бързото зарастване 

 прите-
жава сертификат за качество, което е 
гаранция за полезността на продукта 

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.

 Има известни спорове около това лекарство. 
Проблемът възниква, когато се възприема като 
панацея. Трябва да знаете, че това е обикнове-
на напитка и не трябва да й се приписват чудо-
дейни свойства или да се очаква да лекува се-
риозни здравословни проблеми. Сода за хляб с 
лимонов сок е добавка, която може да помог-
не за регулирането на основните функции на 
организма, да подобри общото състояние, да 
ви помогне да отслабнете, да се бори с възпа-
ления и да детоксикира организма… но няма 
да ви излекува от рак. Има ли някакви ползи за 
здравето? Разбира се. Но не забравяйте, че до-
бавки се взимат според предписания и в уме-
рени количества.

Имайки това предвид, нека да разгледаме 
някои от ползите за здравето, които комбина-
цията сода за хляб с лимон може да предложи:

Може би сте от хората, които имат нещасти-
ето да страдат от проблеми като камъни в бъ-
бреците или бъбречна недостатъчност. Всеки от 
тях води до влошено общо състояние на орга-
низма, но има един прост лек, от който можете 
да се възползвате след всяко хранене: чаша во-
да с една супена лъжица сода за хляб и няколко 
капки лимонов сок. Тази напитка ще спомогне 
за повишаване на рН на тялото ви, с други ду-
ми, средата да стане по-алкална и бъбречните 
ви функции да се подобрят. Бъбреците ще бъ-
дат в по-добро състояние да филтрират кръвта, 
като оставят в пикочния мехур по-малко отпад-
ни продукти, които биха довели до инфекция. 
Тази мярка, препоръчвана от много нефроло-
зи, ще помогне за възстановяване на баланса 
на вашите телесни функции и ще гарантира по-
добрение. Когато бъбреците не функционират 
правилно, се акумулира прекалено много кисе-
лина в тялото. Това алкално средство за защита 
ще неутрализира тази киселина.
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Кога можем да гово-
рим за запек?

Запек има тогава, 
когато изхождания-
та са по-малко от 3 
пъти седмично и са 
придружени с напъва-
не и болка.

Кога и по какви причини рискът от запек е висок?

При хората над 55-60-годишна възраст рискът от развитие 
на запек е 5 пъти по-висок, отколкото при по-младите. Прие-
мът на лекарства, дехидратацията, липсата на движение са 
все причини, които допринасят за това. 

Можете ли да препоръчате на по-възрастните хора безопа-
сен и ефективен продукт срещу запек?

Едно ефикасно и щадящо средство против запек е Натура-
лакс 3 – природен продукт, комбиниращ екстракти от алое 
ферокс, джинджифил, американски орех, копър, малина, зър-
настец и мента. 

Ето как действат съставките в Натуралакс 3:

Алое подпомага храносмилането, а семената от копър сти-
мулират производството на жлъчен сок и намаляват риска 
от натрупване на газове. Кората от американски орех и зър-
настецът разхлабват, а листата от мента и малина подо-
бряват перисталтиката. 

Натуралакс 3 ще 
намерите В АПТЕКИТЕ! 
За повече информация: 
02/9530583

РАЗБЕРЕТЕ КАК 
ЧОВЕК ДА СЕ ИЗБАВИ 

ОТ ЗАПЕКА 
В ПО-КЪСНА ВЪЗРАСТ 

от известния гастроентеролог 
д-р Райна Стоянова!

Натуралакс 3 е оригинален американски продукт на дос-
тъпна цена! 
Само 2 капсули вечер за сигурен ефект на сутринта!

С ДОБАВЕНО 

АЛОЕ!

НЕ 
СЪДЪРЖА 

СЕНА!

В АПТЕКИТЕ!
За повече информация: 

СЪДЪРЖА 

20/100 капсули

РУСКОТО чУДО, НАПРАВЕНО ПО РЕЦЕПТА НА 
фЕНОМЕНАЛНАТА БИЛКОЛЕчИТЕЛКА ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА 

продукта биоактал можете да поръчате 
директно на телефон: 0877 72 10 40.
както и на интернет страницата 

http://tonik.info/bioactal/ или в повечето 
аптеки в страната.

ните на глухарчето ле-
куват спастичен колит, 
цистит, хепатит, холи-
цистит, намалена сто-
машна киселинност, 
хроничен запек, ано-
рексия, заболяване на 
гърдата, подагра, ар-
трит, екзема, фурунку-
лоза, захарен диабет, 
анемия, атеросклеро-
за, остеопороза, нару-
шения на съня.

корен от троскот 
екстракт - Използва се 
при чернодробни за-
болявания, безплодие, 
кашлица, ревматизъм, 
пясък в бъбреците и пи-
кочния мехур, проста-
тит, запек, възпаление 
на червата. Този корен 
се използва при ото-
ци с различен произ-
ход, цистит, камъни в 
бъбреците и жлъчния 
мехур, заболявания на 
белите дробове, бъбре-
ците, хроничен брон-
хит, чревни заболява-
ния, диабет, хиперто-
ния.

корен от репей екс-
тракт - Отлично дейст-
ва при кожни болести 
и възпаления, особено 
екземи, фурункули, ак-
не, себорея, ревмати-
зъм. Билката има ди-
уретично, потогонно 
действие, стимулира-
що обмяната на ве-
ществата и растежа 
на клетките. Използва 
се при всички видо-
ве рак, диабет, брон-
хит, синузит, ревмати-
зъм, подагра, артрит, 
болки в кръста, кост-
на фрактура, междуп-
решленна херния, ате-
росклероза, заболява-

ния на ухото, хронич-
на коронарна недос-
татъчност. Репеят ле-
кува хепатит, тумори 
на черния дроб, дори 
и цироза на черния 
дроб, холецистит, бъ-
бречни заболявания, 
камъни в бъбреците и 
жлъчния мехур. 

д-р костова
Като кардиолог с 

дългогодишна практи-
ка, горещо препоръч-
вам биоактал на сво-
ите пациенти. Проду-
ктът има общоукреп-
ващо действие, подо-
брява състоянието на 
кръвоносните съдове и 
регулира кръвното на-
лягане. Самата аз го 
ползвам.

наум котев
След тримесечен 

прием няма и следа от 
болките в ставите. 
Помогна ми биоактал. 
Това е любимият ми 
продукт, при най-мал-
кото здравословно оп-
лакване се доверявам 
на него. Препоръчвам 
го на всички.

Биоактал поддържа 
всички органи и систе-
ми в тялото в нужното 
здравословно състоя-
ние и предотвратява 
поява на тежки забо-
лявания.

П р е п о р ъ ч и т е л е н 
е приемът в продъл-
жение на 3 месеца 2 
пъти в годината. Био-
актал има дълготрай-
но действие, като за-
пазва своята ефек-
тивност в тялото до-
ри след периода на 
употреба. Без лекар-
ско предписание.

ЦЕНа: 
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /общо: 76 лв./

3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /общо: 105 лв./

решленна херния, ате-
росклероза, заболява-

употреба. Без лекар-
ско предписание.

УНИВЕРСАЛЕН ЛЕК
Съществува ли уни-

версален лек, към кой-
то да посегнем при вся-
какви неразположения 
и болежки? Да, колкото 
и невероятно да звучи 
– лек има. При това със-
тавът му идва от приро-
дата, на една ръка раз-
стояние от нас. Това е 
руското чудо на Елена 
Зайцева, наречено Би-
оактал.

Биоактал поддържа 
всички органи и систе-
ми в тялото в нужното 
здравословно състоя-
ние и предотвратява 
поява на тежки заболя-
вания.

Доказано укрепва 
имунната система, под-
помага организма при 
възстановяване от пре-
карани вирусни заболя-
вания, прочиства тяло-
то от токсини, пребор-
ва упоритите псори-
азис и екземи. Отлич-
но повлиява хранител-
ни разстройства и ано-
рексия, подобрява апе-
тита. Особено ефекти-
вен е при:
 Заболявания на оп-
орно-двигателната 
система
 Ревматизъм, пода-
гра, артрит
  Сърдечно-съдови 
заболявания
  Високо кръвно 
налягане
 Атеросклероза
 Белодробни за-
болявания
 Камъни в бъбре-
ците и жлъчката
 Хепатит
 Диабет
 Цистит
 Чревни заболя-
вания
 Кожни заболя-
вания
 Ракови забо-
лявания

Само след ме-
сец прием на Би-
оактал органи-
змът се зарежда 
с нови жизнени 
сили, прочиства се 
и се подобрява външ-
ният вид.

състав: 
корен от глухарче 

екстракт - Терапията с 
корен от глухарче има 
широко приложение за 
лечение на много бо-
лести. Изследванията 
са доказали, че е ефек-
тивна даже и срещу ня-
кои видове рак. Коре-
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ЯБЪЛКОВ  
ПЕКТИН  

Супер концентрат 

Намалява 
холестерола  

и нормализира 
кръвната захар!кръвната захар!

САМО  
1 КАПСУЛА  НА ДЕН!

ТЪРСЕТЕ В 
АПТЕКИТЕ

Повече информация 
на тел. 02 953 05 83  

и на www.revita.bg

Ябълков пектин супер концентрат 
на Натурал факторс може да се из-
ползва и за детоксикация. Ябълков пек-
тин супер концентрат  е източник на 
най-силно концентрирания пектин на 
пазара. Осигурява всички полезни веще-
ства, съдържащи се в ябълките. Уни-
кален източник на 300 mg разтворими 

и неразтворими фибри. Удобен прием 
под формата на капсули.

Облекчава
 болките 

в главата, 
гръбначния 

стълб, 
ставите, по-
добрява кръ-

вообращени-
ето, отпуска 
мускулите и 

нервите.

ОбеЗбОляваЩ 
акУпУнктУрен апликатОр

За ВсЕки ДоМ

ЦЕНа 19,98 лВ. поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.

Произходът на то-
ва изделие е от Русия, 
известно като импри-
катор „Кузнецова“. Раз-
пространен е в цял свят 
в различна форма – въз-
главнички, стелки, валя-
чета и др. Уникалното на 
българския апликатор е, 
че пуловете са капсулова-
ни върху кожа, а не върху 
плат, което го прави по-
лесен за почистване, а и 
кожата по-добре задър-
жа топлината. Пулове-
те имат въртеливо дви-
жение, което подобрява 
масажния ефект.

ÏÎÌÀÃÀÌ 
ÍÀ ÕÎÐÀÒÀ 

ÄÀ ÑÅ ÎÑÂÎБÎÄßÒ 
ÎÒ БÎËÊÀÒÀ

павел 
Златанов:

 създадохме изделие, което 
масажира акупунктурните точки 
по тялото и облекчава болката

- г-н Златанов, кога реши-
хте да произвеждате изде-
лия, с които да подобрите 
здравословното състояние 
на хората?

- Преди 15 години се срещ-
нах с руски професор, който 
се занимава с нетрадиционна 
медицина. В разговора стана 
въпрос за физическата бол-
ка. Той ми показа апликатор. 
Предложи ми да започна да го 
произвеждам, защото издели-
ето спасявало хората от бол-
ката. Реших да опитам и така 
стартирахме.

- какви са отзивите?
- Преди време дойде човек 

от Антоново и като поразпи-
та малко, си купи апликатор. 
След два дни поиска да си ку-
пи още един. Питам го за как-

во му е, като вече има и ще му 
служи, докато е жив. Той оба-
че каза, че болката му минала 
за броени минути и затова ре-
шил да купи един за резерва. 
Това ми даде кураж и реших 
да потърся мнението на док-
тори. Те също изказаха поло-
жително становище. И така ре-
ших да го патентовам. 

- какво представлява?
- Изделието е снабдено с 

много остри шипчета, които 
не нараняват кожата, но на-
тискат по болковите центро-
ве и тушират болката за кратко 
време. Чрез тях се стимулират 
акупунктурните точки по тяло-
то, всяка от които отговаря на 
съответен орган. Много хора 
предпочитат да слагат апли-
катора на стъпалото, защото 

то е своеобразна карта на чо-
вешкото тяло. Върху него има 
десетки акупунктурни точки. 
Стимулацията на всяка точ-
ка чрез масажа от шипчетата 
подобрява кръвообращение-
то, ободрява, намалява стре-
са и натрупаното напрежение 
и действа здравословно на ця-
лото тяло. 

В миналото хората са ходе-
ли боси, което е позволява-
ло естествената стимулация. 
В днешно време сами сме си 
отнели способността да се ле-
куваме. Ето защо нетрадици-
онната медицина препоръчва 
апликатора като ефикасен ме-
тод, а и най-важното – купува 
се веднъж, и то на изключи-
телно ниска цена, и служи на 
човека до края на живота му. 

Лечебни свойства на сакъза

ÂÈÄÎÂЕ ÑЛАÁÈÒЕЛÍÈ
Важно е червата да се изпразват 

редовно. Дебелото черво натруп-
ва отпадни продукти. антигените и 
токсините на чревните бактерии и 
несмляната храна могат да допри-
несат за развитието на захарен ди-
абет, заболявания на щитовидната 

жлеза, кандидоза, улцерозен колит.
Трябва да сме особено внима-

телни при избора на продукт сре-
щу запек. съществуват четири ос-
новни вида слабителни средства, 
които се използват за стимулира-
не на изхождането по голяма нуж-
да: увеличаващи обема на изпраж-
ненията; смекчаващи; осмотични 
и препарати, стимулиращи перис-
талтиката. 

1. смекчаващите средства са ми-
нералните масла и натриевият до-
кузат – омекотяват изпражнения-
та, но не се препоръчва честото им 
използване, защото при вдишване 
минералните масла могат да увре-
дят белия дроб.

 2. осмотичните са препаратите, 
съдържащи соли и въглехидрати 
– лактулоза, сорбитол, магнезиев 
сулфат, магнезиево мляко. Те из-
вличат вода в дебелото черво и та-
ка стимулират изхождането. Не се 
препоръчват за редовна употреба, 
тъй като водят до зависимост.

 3. Препаратите, стимулиращи 
перисталтиката – бизакодил, касан-
транол, рициново масло, фенолфта-
леин, майчин лист (сена), водят до 
зависимост и при редовна употре-
ба увреждат чревните стени. Дейст-
вието им е придружено с газове и 
болки в стомаха и червата.

 4. слабителните, увеличаващи 
обема на изпражненията – Псили-
ум (Psyllium), трици, метилцелуло-

за,  абсорбират вода и увелича-
ват размера на изпражненията. Те 
са единствените слабителни, кои-
то са безопасни  при всекидневно 
използване. 

 Псилиумът e растение, позна-
то из цяла Европа, азия и в двете 

америки заради ценните му фибри. 
Най-ценната съставка, добивана от 
растението, са водно разтворимите 
и неразтворимите влакна, от които 
са изградени стените на растител-
ните клетки на псилиума. 

растението Псилиум е напъл-
но безвредно, не води до зависи-
мост, нормализира моториката на 
червата и осигурява нужния ком-
форт. Чрез приемането на расти-
телни фибри се избягват отрица-
телните странични действия, съ-
пътстващи използването на всяка-
къв вид лекарствени средства сре-
щу запек. характерно за псилиума е 
не бързото, а трайното и безвредно 
действие. Ефектът не е мигновен и 
именно заради това уравновесява 
по напълно естествен начин нор-
малната чревна флора. Подходящ 
е за дълготрайна употреба, без да 
нарушава перисталтиката и да во-
ди до лениви черва. Действа меко и 
с натрупване, като не предизвиква 
неприятно усещане на болка и дис-
комфорт. Препоръчителен е прием-
ът му с голяма чаша вода. Поради 
липсата на странични ефекти псили-
умът се препоръчва пред всички ос-
танали разхлабителни. Продуктът 
„лаксал” е направен изцяло на ба-
зата на органичен Псилиум, което 
е гаранция за високото му качест-
во. Може да се закупи в аптечната 
мрежа и без рецепта. 

Д-р Димитър ПаШкУлЕВ

Много хора, без да го 
знаят, страдат от така на-
реченото лятно главобо-
лие. То често е съпрово-
дено с напрежение и от-
падналост. През летни-
те горещини тялото губи 
много вода и минерали. 
Пийте повече течности. 
Задължителното количе-
ство е от 2,5 до 3,5 литра 
на ден. Яжте малко по-со-
лена храна. Тя стимулира 
апетита. 

Слънцето влияе  на це-
лия организъм. Променя 
се биологичният часов-
ник на тялото - съня, съ-
буждането, храносмила-
нето, нервната система 
и хормоналната дейност. 

Лягайте по едно и също 
време. Това нормализира 
биологичния ритъм. Не 
стойте дълго на директ-
но слънце. При по-силни 
болки посетете вашия до-
машен лекар. 

Ярката светлина драз-
ни очите и възбужда мо-
зъка. Дали сте на море 
или на планина, е без 
значение. Винаги носете 
слънчеви очила. 

Климатикът в дома и 
офиса е честа причина за 
главоболие. Когато вътре 
е с 10 градуса по-студе-
но, отколкото вън, това е 
особено опасно. Голяма-
та разлика в температу-
рата вреди на кръвооб-

ращението, защото мозъ-
кът започва да се снабдя-
ва по друг начин с кръв. 
Най-доброто в случая е 
да нагласите климатика 
на умерена позиция. Ко-
гато се наложи да изле-
зете навън, организмът 
ще се адаптира по-лесно.

 Леденостудените хра-
ни и напитки дразнят гър-
лото и  често са причина 
за ангини. Ето защо, кол-
кото и да ви се иска, не 
пийте ледени сокове и би-
ра. Разумно със сладоле-
да! Опитайте в горещите 
дни като англичаните да 
пиете зелен чай. Студе-
ният зелен чай прекрас-
но утолява жаждата.

Лятното главоболие

Мастиковата смола, наричана още 
сакъз или медицинска дъвка, прите-
жава антиоксидантни свойства. Из-
ползва се при лечението на кожни 
проблеми, белези и рани, стомаш-
но-чревни заболявания, повишен 
холестерол, вируси, бронхит, задух, 
главоболие, лош дъх, бактерии в уст-
ната кухина, травми и нарушено кръ-
вообращение.
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Край

Продължение от бр. 33
Изправени сме 

пред риска гла-
воломно да спад-
не съотношението 
между подраства-
що, трудоспособ-
но и застаряващо 
население, а това 
ще се отрази още 
по-негативно на 
устойчивостта на 
всички социални 
системи.

Основните при-
чини за демограф-
ската криза са мно-
го ниската ражда-
емост, високата 
смъртност и миг-
рацията.България 
е една от държа-
вите с най-ниска 
раждаемост измеж-
ду всички държа-
ви-членки на ЕС. 
През 2017 г. кое-
фициентът на раж-
даемост е бил 9% 
при средно 10,4% 
за ЕС. Периодът 
2005-2009 г., когато 
бе отбелязан еже-
годен ръст в броя 
на живородените 
деца, даде основа-
ние да се мисли за 
обръщане или поне 
за смекчаване на 
негативните про-
цеси. За съжаление 
обаче след 2009 г., 
когато бяха роде-
ни близо 81 хил. 
деца (най-големият 
брой от 1993 г. на-
сам), сривът в раж-
даемостта продъл-
жи, за да се стиг-
не до 2017 г., ко-
гато раждаемост-
та достигна кри-
тично ниско рав-
нище – 63 955 де-
ца, с над 4000 по-
малко в сравнение 
с 2016 г. Ако тази 
тенденция се запа-
зи, през 2040 г. ро-
дените деца ще са 
около 52 000.

България е дър-
жавата с най-висо-
ка смъртност из-
между всички дър-
жави-членки на ЕС. 
През 2017 г. коефи-
циентът на смърт-
ност е 15,5% при 
9,8% за ЕС. Боле-
стите на органи-
те на кръвообра-
щението (сърдеч-
но-съдови забо-
лявания, диабет, 
хипертония, ин-
фаркти, инсулти) 
и злокачествените 
ново образувания 
са най-сериозните 
причини за смърт-
ност. В европей-
ски план страната 
се нарежда на пър-
во място измежду 
всички държави-
членки на ЕС по 
смърт в резултат 

на болести на орга-
ните на кръвообра-
щението, с нива, бли-
зо три пъти по-висо-
ки от средните за ЕС.

П р о д ъ л ж а в а щ и т е 
миграционни проце-
си на младежи до 30 г. 
допълнително засил-
ват тенденцията за 
стареене на нацията. 
Причините за про-
дължаващата емигра-
ция на хора в трудос-
пособна и детерод-
на възраст са ком-
плексни, но основни-
те от тях са: липса-
та на перспектива за 
професионално раз-
витие и социална си-
гурност за младите 
хора и продължава-
щото изоставане в 
равнищата на дохо-

дите спрямо остана-
лите държави-член-
ки на Ес, включител-
но и спрямо страни-
те от Централна и 
източна Европа.

ВЪЗМОжНИ МЕРКИ
Стимулиране на от-

говорното родител-
ство. Подкрепа за ра-
ботещите родители.

1. Въвеждане на 
семейното подоход-
но облагане – рабо-
тещите родители да 
получават данъчни 
облекчения за всяко 
едно дете.

2. Въвеждане на ди-
ференцирани ставки 
на ДДС за детски хра-
ни и стоки, учебници 
и учебни помагала.
 Съпътстващи ус-

луги за гледане на де-
те и тяхната достъп-
ност е силен мотив 
за семействата, кога-
то решават дали да 
имат деца или не.
 Създаване на на-

ционална програма с 
участието на общини-
те за изграждане на 
детски ясли и гради-
ни, където има недос-
тиг на места.
 Ежегодно със За-

кона за държавния 
бюджет да се отде-
лят нужните средства 
за реконструкция, мо-
дернизация и обза-
веждане на училища, 
детски градини и яс-
ли.
 Отпадане на так-

сите за детски ясли и 
градини, като техният 
размер следва да бъ-
де включен във фи-
нансирането на деле-
гираните от държава-
та дейности.
 Подобряване на 

качеството на грижи-
те в детските заведе-
ния чрез допълнител-
ни субсидии от дър-
жавата и общините.
 В случай на не-

осигурен достъп до 
детско заведение ро-

дителите да бъдат 
компенсирани от дър-
жавата.
 Към университе-

тите да се изградят 
центрове за гледане 
на малки деца на ро-
дители студенти.
 Родителите сту-

денти да бъдат целе-
во стимулирани мате-
риално и да имат по-
лесни възможности за 
ползване на общежи-
тие.
 Държавата чрез 

бюджетите на универ-
ситетите да осигури 
допълнителни сред-
ства за изплащане на 
стипендии на родите-
ли студенти, отглеж-
дащи малки деца.

3. Обезщетението 
за отглеждане на де-
те от 1 до 2 години 
на осигурените май-
ки трябва да е не по-
ниско от размера на 
минималната работна 
заплата.

4. Право за получа-
ване на парично обез-
щетение, ако майката 
се върне предсроч-
но на работа – пълен 
размер до 1 година на 
детето и 50% от 1 до 

2 години.
5. „Осигурителна 

почивка” за работо-
датели, осигуряващи 
заетост на родители с 
малки деца. Ако дър-
жавата иска да на-
сърчи наемането на 
родители с малки де-
ца, то нека тогава за-
плати осигурителните 
вноски за сметка на 
работодателя за вся-
ка майка, която от-
глежда дете до пос-
тъпването му в първи 
клас. Възвращаемост-
та от подобна мярка 
надвишава разходите 
от нейното въвежда-
не – ще се повишат 
нивата на заетост на 
лица в трудоспособна 
възраст, ще намалеят 
разходите за социал-

ни плащания, ще се 
намали детската бед-
ност.

6. Подкрепа за съв-
местяването на про-
фесионалните и се-
мейните роли с функ-
циите и отговорно-
стите в домашна сре-
да. Насърчаване на 
гъвкавите условия на 
труд – непълно и гъв-
каво работно време, 
надомна и дистанци-
онна работа. Намале-
но (гъвкаво) работ-
но време за майки-
те с деца от 1 до 3 
години.

7. Актуализиране 
на семейните помо-
щи в унисон с издръж-
ката на семействата с 
деца. Нови критерии 
за по-ефективно и по-
справедливо разпре-
деление на детските 
добавки и семейни-
те помощи със соци-
алните услуги и с ця-
лостна оценка на гри-
жите за детето в се-
мейството.

8. Подкрепа за са-
мотните майки, съ-
проводена със систе-
ма за откриване и ре-
гистриране на съжи-

телстващите двойки, 
които са във факти-
чески брак (но не са 
счели за изгодно да го 
сключат), като целта 
е да се избегнат зло-
употреби със социал-
ни помощи за самот-
ни родители.

Осигуряване на ус-
ловия за висок об-
хват на децата в об-
разователната систе-
ма, качествено обра-
зование и професио-
нална квалификация.

Условия за 
отглеждане
 на здрави

 български деца
1. Осигуреност на 

всяка община със 
звена за навременна, 
достъпна и качестве-
на педиатрична и аку-
шеро-гинекологична 
помощ, оборудвани 
с високотехнологич-
на медицинска техни-
ка и специалисти.

2. Увеличаване на 
финансовите сред-
ства за първичната 
извънболнична по-
мощ с цел повишава-
не на ефекта от жен-
ската и детската кон-
султация.

3. Обвързване на 
пренеталната диагно-
стика с изплащане на 
обезщетенията и по-
мощите при бремен-
ност и раждане.

4. Целеви програми 
за здравна просвета и 
култура на хранене на 
децата, бременните и 
родилките.

5. Разширяване об-
хвата на извънбол-
ничната дентална по-
мощ в посока профи-
лактика на оралните 
заболявания на деца-
та от 0 до 18-годишна 
възраст.

6. Стимули за спе-
циализация и профе-
сионално израстване 
на медицинските ка-
дри с педиатрична и 
АГ профили.

7. Специализирани 
програми за повиша-
ване на сексуалната 
култура на ученици-
те и младите хора и 
прилагане на семей-
ното планиране при 
осъществяване на ре-
продуктивните им на-
гласи.

8. Държавна поли-
тика за подпомага-
не (финансово, обра-
зователно и т.н.) за 
лекуване на всички 
форми на стерилитет. 
Включване на лече-
нието на безплодие-
то като клинични пъ-
теки, финансирани от 
здравната каса.

9. Осигуряване 
на необходимите 
финансови сред-
ства за подкрепа 
на семействата за 
раждане на дете 
чрез метода аси-
стирана репродук-
ция.

10. Мерки за 
стриктно прилага-
не на действащо-
то законодателство 
при ранните раж-
дания от малолет-
ни майки.

11. Засилване на 
контрола за при-
лагане на законо-
дателството за за-
щита на труда на 
жените и майчин-
ството.

ЕфЕКТИВНИ 
ПОЛИТИКИ В  

ОБЛАСТТА  
НА МИгРАЦИяТА   
И ИНТЕгРАЦИяТА

1. Нова Нацио-
нална стратегия 
за миграция и ин-
теграция, отчита-
ща променената 
външнополитиче-
ска среда, отсто-
яване на нацио-
налните интереси 
и конкретни мер-
ки за стимулиране 
връщането на об-
разованите бълга-
ри в трудоспособ-
на възраст обратно 
в страната.

ПОЛИТИКА ЗА 
ВЪЗРАСТНИТЕ 

хОРА
1. Преизчислява-

не на пенсиите с 
актуалния среден 
осигурителен до-
ход.

2. Стимули за до-
броволно оставане 
на възрастните хо-
ра в заетост. Разши-
ряване на същест-
вуващите гъвкави 
елементи за насър-
чаване на по-дъл-
гото оставане на 
пазара на труда. 
Всяка година стаж 
след придобиване 
право на пенсия да 
носи по-голям про-
цент, например: 1 г. 
– 4,2 г. – 4,5, 3 г. – 5.

3. Профилактика 
и ранна диагности-
ка, особено на гру-
пите заболявания, 
които водят до ви-
сока смъртност.

4. Създаване 
на допълнителен 
фонд за дългосроч-
на грижа за въз-
растни (и хора с ув-
реждания).

5. Приемане на 
Закон за възраст-
ните хора.
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оцветете рисунката

Âêóñåí îáÿä Ðачеøки работи

Èãðà

Òикви÷ки

Раче осмокраче
крачи по задачи.
Майка му се кара:
-Пак назад подкара!
Как ще ги решиш,
щом назад вървиш!
-Моите задачи, 
мамичко, са рачи!

С мойте яки щипки
да си хващам рибки.
Тука е дълбоко –
що са ми посоки!
Само казвам: Щрак!
Хващам рибка пак!

Уляна иВаНоВа

Броди Мечо из гората,
къса радостен цветята.
Цяло снопче незабравки
носи в пухкавите лапки.

Ала там го срещна Ежко
и го смъмри много тежко:
- Късаш, мачкаш, брат, цветята.
Натъжаваш тъй гората!

Ти медец нали обичаш? 
Знай, цветята да почиташ.
Та от тез цветенца всички
ще сберат нектар пчелички.

Мечо много се засрами:
- На гората правя рани.
Ох, ще пазя аз цветята – 
радост да цари в гората!

Витка ВиТаНоВа, Плевен

Слънчо със море играе, иска тайни да уз-
нае. В морска шир се запилее или в люл-
ка се люлее. Край брега вълни подскачат 

и със всеки се закачат. Грабват гуменото пате 
от разплаканото Кате. Патенцето й трепери, ка-
ка ще ли го намери? А водата го понася. Скоро 

надалеч отнася, гдето гмурка се Русалка: „Стой си 
горе на брега! Мога да те отвлека!”, шепне при-
казна Русалка. 

- Но аз много го обичам, ту го къпя, ту обличам – 
каза Катето, тогава до вълната тя застава.

- Патенцето ще ти върна, след като го аз прегър-
на. Там на пясъчната ива пращам го с вълна игрива 
- рече хубава Русалка. – Там почакай, ти си малка! 

Изненада бе голяма, скоро срещнаха се двама. 
Катенцето го пое със разтупкано сърце. 

– Ще те галя, мое пате! – каза мъничкото Кате. - 
Но в опасните игри моля те, пази се ти!

Весела аНгЕлоВа

Ïàòåòî íà Êàòÿ

С мойта баба обяд готвим –
вкусничко ще го приготвим.
Колко сладко ще ядете,
ей сега ще разберете.
Щом продуктите приготвим,
и започваме да готвим.
Първо искам да ви кажа,
а и ще го докажа –
имаш ли продукти пресни,
готвенето става лесно.
За през цялата година
тук от нашата градина

(тя съвсем не е голяма,
но какво ли в нея няма!).

Краставици и домати
и марули за салати,
и картофи пресни, 

ранни,
разни сортове

 подбрани:
грах, бакла и 

патладжани,
лук и чесън – също 

ранни,
копър, зеле, мерудия,
чушка куртовска

 капия.
Мисля, вече ви е ясно –

тука всичко си е прясно.
Затова ви уверявам
и ви честна дума давам,

че при майсторство изкусно
яденето ще е вкусно.

христо НЕДЕлЧЕВ, 
с. хрищени, обл. ст. Загора

Виж играта ни чудесна,
тя се учи много лесно:
две деца държат въжето,
а над него скача трето!

Първо почваш с един крак,
после с двата трупешката.
Връщаш със единия пак
и отскачаш тичешката.

Да, играта е чудесна
и се учи много лесно:
две деца държат въжето,
а над него скача трето!

Младен ПЕТроВ

Но объркаш ли краката,
ти изгаряш от играта!
Ще държиш въжето право,
а пък друг ще скача здраво!

Сладкопойна чучулига
над полето се издига
и с разперени крилца
литна долу над селца.

До градинки се снишава,
над къщята приближава
над орачи с ясен глас

на 13 август 1870 г. е роден авторът на та-
зи любима детска песничка. той е цоньо кал-

чев, учител от с. джулюница. нека да си я при-
помним, да я знаят и нашите внуци.

дума, миличка, тогаз:

-Хей, орачи работливи,
погледнете ваште ниви -
клас навел е стъбълца,
пълен с хубави зрънца.
И не стойте, сиромаси,
ни минута у дома си,

а далеч от всяка скръб
лъскав острете сърп,

та нивята пожънете,
златно зрънце приберете -
ни един не знай от вас,
що го чака тук до час.

баба ми се вдъхновила –
сто тиквета посадила,
стъбълцата се извиха,
пъпчици се наредиха!

и показаха главички –
колко са красиви всички!
Жълти, шарени, зеленки
и големи като дренки!

виж, цигулки и тромбон
сладки са като бонбон,
със усмивките си щръбки
и със липсващите зъбки!

„аз съм приказна каляска!” -
балка със ръчички пляска,
а е още толкоз малка
тази балка самохвалка!

„не каляска – микробус! -
смее се тромпетът рус. -
тя с мишоци кочияши
иска баба да уплаши!”

скоро целия кортеж
ще покрие сняг и скреж
и се крие от сланата
той на баба под кревата!

Женя ВагалиНска

пъпчици се наредиха!

и показаха главички –

Ñëàäêîïîéíà ÷ó÷óëèãà
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Забравените пОбОрници

подготвяната за преми-
наване в България чета.

Но още със стъпва-
нето на родна земя Ан-
гел Обретенов е тежко 

ранен. Въпреки това с 
групата на Димитър За-
ралията се отправя към 
Агликина поляна. Пре-

следвани от турска по-
теря, се укриват в изо-
ставена воденица край 
с. Кечидере. Там са за-
ловени. Ангел Тихов  е 

осъден на 
вечно за-
точение в 
крепостта 
Сен Жан 
д'Акр, къ-
дето до-
чаква Ос-
вобожде-
нието.

П р е з 
октомври 
1878 г. се 
завръща в 
Русе, сър-
дечно по-
с р е щ н а т 
от близ-
ки и при-
я т е л и . 
Но бързо 
след то-
ва е заб-
равен от 
власт та и 
прекарва 
п о с л е д -
ните си 

дни от живота в оскъ-
дица. Ангел Обретенов 
умира на 16 септември 
1894 г.     

Възрожденският учи-
тел и книжовник Хрис-
то Да-
нов е 
роден 
на 27 
август 
1828 г. 
в Кли-
с у р а . 
П ъ р -
в о н а -
чално 
учи в 
к л и -
сурското килийно учи-
лище. След него продъл-
жава образованието си в 
класното училище на Са-
ва Радулов в Панагюри-
ще, а по-късно и в Коп-
ривщица при Найден Ге-
ров и Йоаким Груев. 

През 1849-а става по-
мощник-учител в Плов-
див. Година по-късно ос-

новава първото недел-
но училище в Стрелча. 
Основава класно учи-
лище и читалище в род-
ния си град Клисура. 

През 1857 г. заедно 
с учителя Ячо (Йоаким) 
Трувчев и книговезе-
ца Нягул Бояджийски 
учредява „Дружестве-
на книговезница“. По-
степенно дружеството 
прераства в книжарни-
ца и издателство. През 

1862 г. то се преимену-
ва на „Книгоиздател-
ство Хр. Г. Данов и с-
ие”. Като съдружник се 
включва и Йоаким Гру-
ев. Основават се кло-
нове в Русе, Велес, Со-
фия и Лом. В периода 
1869-1876 г. издава спи-
сание „Летоструй, или 
домашен календар“. 

След Освобождението 
започва да издава пър-
вия общобългарски 
вестник, наречен „Ма-
рица“. Издава и първи-
те стенни географски 
карти в България. 

Приет е за дописен 
член на Българското 
книжовно дружество 
през 1881 г. Година по-
късно става народен 
представител в Област-
ното събрание на Из-

точна Ру-
мелия. 

Кмет е 
на Плов-
див от 2 
ноември 
1896 до 
12 април 
1899 г. За 
р а б о т а -
та си ка-
то градо-
началник 

Данов отказва да полу-
чава заплата. По вре-
ме на неговия мандат 
е изработен първият 
градоустройствен план 
на Пловдив от архитект 
Йосиф Шнитер. 

Умира на 11 декем-
ври 1911 г. Погребан е в 
съборната църква „Све-
та Богородица“. 

190 г. от рождението

Безусловната капиту-
лация на нацистка Гер-
мания на 8 май 1945 г. 
слага край на Втората 
световна война. Но в 
Тихоокеанския регион 
тя продължава още це-
ли три месеца. Япония, 
особено император Хи-
рохито и най-тесният 
ръководен кръг търсят 
отчаяно начин да из-
лязат с чест от война-
та. Целта им обаче не 
е била да спасят япон-
ското население от мъ-
ки и смърт, а да запазят 
монархията и японска-
та правителствена сис-
тема. Само че в средата 
на 1945 г. предпоставки-
те за подобно нещо са 
отчайващи. 

Ръководните кръгове 
в Япония са наясно още 
от началото на 1945 г., че 
е изключено да се стиг-
не до военно решение в 
тяхна полза.

На практика вече не 
става въпрос за това да-
ли войната е загубена, а 
единствено за условия-
та на капитулацията. В 
правителството на стра-
ната обаче е имало сил-
ни разногласия по то-
зи въпрос. Нараства и 
вътрешнополитическо-
то напрежение. Импе-
раторът и свитата му се 
опасяват, че с влошава-
нето на хуманитарната 
ситуация японският на-
род може да се разбун-
тува срещу монархията 

и правителството.
В най-тесния кръг 

около императора се 
оформят две фракции. 
"Партията на мира" се 
надява да издейства по-
добри условия за капи-
тулация в преговорите, 
особено със Съветския 
съюз. Милитаристите от 
своя страна залагат на 
последна отбранител-
на битка в района на 
най-южния японски ос-
тров Кюшу. Вкарване-

то на хиляди камикад-
зета е трябвало да при-
нуди съюзниците да на-
правят по-големи ком-
промиси. Император 
Хирохито дълго вре-
ме застъпва позицията 
на милитаристите. Той 
променя становището 
си едва в края на юни 
1945 г. след поражени-
ето в Окинава, където 

японците дават изклю-
чително много жертви. 

Твърде късно Хиро-
хито осъзнава необхо-
димостта от преговори 
със съюзниците. Импе-
раторът и неговите съ-
ветници хранят абсурд-
ната надежда, че Съвет-
ският съюз е склонен 
на компромиси спря-
мо Япония. Те вярват, 
че Сталин иска да пре-
дотврати отварянето на 
нов фронт поради забе-

лязващата се вече кон-
фронтация между рус-
наците и техните запад-
ни съюзници в Европа.

Съветският съюз оба-
че не е склонен на ни-
какви отстъпки. Русна-
ците протакат прего-
ворите, а Сталин прех-
върля своите войски 
от Европа в Азия с цел 
да утвърди влиянието 

си в този регион и след 
края на Втората светов-
на война. Напразните 
надежди на Япония и 
тактиката на протака-
не на Съветите удъл-
жават войната в Тихо-
океанския регион. За-
слепени от желанието 
да спасят монархията и 
убедени, че ще намерят 
дипломатическо реше-
ние със Съветския съ-
юз, японските ръково-
дители пропускат реди-

ца възможности за при-
ключване на загубената 
война.

Конференцията в 
Потсдам (от средата на 
юни до началото на ав-
густ 1945 г.) разбива на 
пух и прах надеждите на 
японците. Потсдамската 
декларация поставя ул-
тиматум на Япония. Ре-
шено е да се разоръжи 

армията, да се окупира 
страната и да бъдат вър-
нати всички територии, 
завладени от Япония 
след Първата световна 
война. Потсдамската де-
кларация не гарантира 
и статута на императо-
ра. Тъй като Германия 
капитулира безуслов-
но, американците искат 
и Япония да капитули-
ра по същия начин. Нас-
тояването на съюзници-
те за безусловна капиту-

лация осуетява 
бързия край на 
войната в Тихо-
океанския ре-
гион. Японците 
се страхуват от 
свалянето на 
императора от 
власт и логич-
но отхвърлят 
решенията от 
Потсдам.

На 6 август 
САЩ хвърлят 
атомната бом-
ба над Хиро-
шима, а на 9 ав-
густ разруша-
ват и Нагасаки. 

На 8 август Сталин нару-
шава все още валидния 
пакт за ненападание с 
Япония и съветската ар-
мия навлиза в Манджу-
рия. По този начин Съ-
ветският съюз изпълня-
ва едно тайно споразу-
мение със съюзниците, 
сключено на конферен-

Как капитулира Япония

В семейството на 
Тонка и Тихо Об-
ретенови в Русе 

през 1837 г. се ражда 
син, когото кръщават 
Ангел. Първоначално-
то си образование по-
лучава в родния си 
град. Баща му обаче 
отрано го взема при 
себе си в дюкяна в Ис-
акча в Северна Добру-
джа. Там се запознава 
със Стефан Караджа. 
Не след дълго Ангел 
се завръща в Русе.

През пролетта на 
1868 г. заедно с друга-
рите си Стефан Билчев 
и Илия Линков  замина-
ват за Соколския мана-
стир в Габровския бал-
кан. Те посещават съ-
що Троянския и Рил-
ския манастир. Когато 
се прибират в Русе, Ан-
гел получава писмо от 
Стефан Караджа, с кое-
то кани него и другари-
те му да се прехвърлят в 
Гюргево, за да участват в 

баба тонка с дъщеря си петрана

цията в Ялта през фев-
руари 1945 г. Там той 
обещава да обяви вой-
на на Япония три месе-
ца след победата над 
нацистка Германия. Въ-
преки новата ескалация 
японският военен съвет 
не успява да се обедини 
около единна линия. Ед-
ва след дълги дискусии 
император Хирохито 
решава да приеме Пот-
сдамската декларация.

На 15 август 1945 г. 
в 12 часа местно време 
всички японски ради-
останции излъчват за-
писаната на грамофон-
на плоча декларация 
на императора за без-
условната капитулация 
на страната. След края 
на войната Хирохито 
променя политиката 
си на 180 градуса, от-
казва се изцяло от пре-
дишната военна рето-
рика и милитаризма и 
започва да се предста-
вя като пацифист и ан-
тимилитарист. В край-
на сметка САЩ получа-
ват своята безусловна 
капитулация, а Япония 
си запазва императора. 
САЩ са били убедени, 
че с помощта на импе-
ратора ще могат по-лес-
но да постигнат своите 
цели. Те искат да при-
влекат Япония на своя 
страна във вече очер-
таващата се конфронта-
ция със Съветския съюз. 
Днес Япония е един от 
най-близките съюзници 
на САЩ.
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Български 25Най-гледаните тв програми

диема

срЯДа, 22 аВгУсТ
06:10 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

07:00 Втората световна война: це-
ната на империята, еп. 4

07:55 Забранена история, еп. 4
08:45 Децата на кралица Виктория
10:55 Гении на древния свят, еп. 1
12:00 Скритата страна на Втората 

световна война, еп. 3
13:00 Конспирация, еп. 5
13:50 Времето, което промени 

света
14:45 Първата световна война в 

числа, еп. 6
15:35 Страхотни изобретения
16:05 Децата на кралица Виктория
18:15 Конспирация, еп. 2
19:05 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 4
20:00 Гении на древния свят, еп. 1
21:00 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 1
22:00 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
22:55 Тайните общества, еп. 1
23:55 Първата световна война в 

числа, еп. 6
00:45 Скритата страна на Втората 

световна война, еп. 3
01:45 Забранена история, еп. 1
02:35 Загадки в музея, еп. 6
03:20 Страхотни изобретения
04:20 Загадки в музея, еп. 13
05:10 Тайните на египетските пира-

миди, еп. 2
ЧЕТВърТък, 23 аВгУсТ

06:05 Тайните на Ермитажа - исто-
рия и колекции 

07:00 Времето, което промени 
света, еп. 9

07:25 Загадки в музея, еп. 5
08:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 5
09:10 Забранена история, еп. 5
10:00 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 5
10:50 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 6
11:40 Гении на древния свят, еп. 2
12:45 Скритата страна на Втората 

световна война, еп. 4
13:40 Конспирация, еп. 6
14:30 Времето, което промени 

света, еп. 7
14:55 Времето, което промени 

света, еп. 8
15:20 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 1
16:10 Страхотни изобретения
16:40 Най-големите измами в исто-

рията
18:20 Конспирация, еп. 1
19:10 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 5
20:00 Гении на древния свят, еп. 2
21:00 География на убийствата
21:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
22:40 Тайните на подземния свят, 

еп. 4
23:30 Първата световна война в 

числа, еп. 1
00:20 Скритата страна на Втората 

световна война, еп. 4
01:20 Забранена история, еп. 2
02:10 Загадки в музея, еп. 7

03:00 Страхотни изобретения
04:00 Загадки в музея, еп. 1
04:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 1
05:40 Тайните на подземния свят, 

еп. 4
ПЕТък, 24 аВгУсТ

06:30 Страхотни изобретения, еп. 8
07:00 Времето, което промени 

света, еп. 2
07:25 Загадки в музея, еп. 6
08:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 6
09:10 Забранена история, еп. 6
10:00 Истинската война на тронове, 

еп. 3
10:45 Истинската война на тронове, 

еп. 4
11:35 Гении на древния свят, еп. 3
12:40 Скритата страна на Втората 

световна война, еп. 5
13:40 Конспирация, еп. 7
14:30 Времето, което промени 

света, еп. 9
14:55 Времето, което промени 

света, еп. 1
15:20 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 2
16:15 Страхотни изобретения, еп. 

29
16:45 Истинската война на тронове, 

еп. 3
17:30 Истинската война на тронове, 

еп. 4
18:15 Конспирация, еп. 3
19:05 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 6
20:00 Гении на древния свят, еп. 3
21:05 Времето, което промени 

света, еп. 7
21:30 Времето, което промени 

света, еп. 8
22:00 Машини за убиване, еп. 4
22:55 Свалени самолети: бягство от 

нацистка Европа 
23:45 Първата световна война в 

числа, еп. 2
00:35 Скритата страна на Втората 

световна война, еп. 5
01:35 Забранена история, еп. 3
02:25 Загадки в музея, еп. 8
03:15 Страхотни изобретения, еп. 

18
03:45 Страхотни изобретения, еп. 

29
04:15 Загадки в музея, еп. 2
05:05 Времето, което промени 

света, еп. 7
05:35 Времето, което промени 

света, еп. 8
съБоТа, 25 аВгУсТ

06:00 Истинският доктор Живаго 
07:00 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 10
07:55 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 11
08:50 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 12
09:45 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 13
10:35 Първата световна война в 

числа, еп. 1
11:25 Първата световна война в 

числа, еп. 2
12:15 Първата световна война в 

числа, еп. 3
13:05 Първата световна война в 

числа, еп. 4
13:55 Първата световна война в 

числа, еп. 5

14:45 Бойни кораби, еп. 3
15:35 Останки от войните, еп. 5
16:25 Останки от войните, еп. 6
17:15 Страхотни изобретения, еп. 5
17:45 Страхотни изобретения, еп. 6
18:15 Първата световна война в 

числа, еп. 6
19:05 Опасна Земя, еп. 3
20:00 Подемът на цивилизацията, 

еп. 1
21:00 Историята на Европа, еп. 1
21:55 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 1
22:50 Машини за убиване, еп. 4
23:45 Бойни кораби, еп. 4
00:35 Въоръжени мъже: Изкуството 

на войната, еп. 6
01:25 Забранена история, еп. 1
02:15 Загадки в музея, еп. 7
03:05 Страхотни изобретения, еп. 7
03:35 Страхотни изобретения, еп. 

22
04:05 Загадки в музея, еп. 7
04:55 Страхотни изобретения, еп. 

13
05:25 Страхотни изобретения, еп. 

14
НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ

06:00 Страхотни изобретения, еп. 
15

06:30 Страхотни изобретения, еп. 
16

07:00 Вулканични одисеи, еп. 4
07:50 Свирепа Земя, еп. 1
08:40 Как климатът определя обли-

ка на историята, еп. 2
09:40 Времето, което промени 

света, еп. 3
10:05 Времето, което промени 

света, еп. 4
10:35 Конспирация, еп. 10
11:25 Конспирация, еп. 11
12:15 Конспирация, еп. 12
13:05 Прокълнати династии, еп. 7
13:35 Прокълнати династии, еп. 8
14:05 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
14:55 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
15:45 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 3
16:35 Забранена история, еп. 1
17:25 Забранена история, еп. 2
18:15 Първата световна война в 

числа, еп. 1
19:10 Свирепа Земя, еп. 1
20:00 Историята на Европа, еп. 1
21:00 Близо до врага, еп. 5
22:05 Децата на кралица Виктория, 

еп. 3
23:05 География на убийствата, еп. 

4
23:55 Престъпността през войната, 

еп. 4
00:45 Въоръжени мъже: Изкуството 

на войната, еп. 7
01:35 Забранена история, еп. 2
02:25 Загадки в музея, еп. 5
03:10 Страхотни изобретения, еп. 8
03:40 Страхотни изобретения, еп. 

23
04:10 Загадки в музея, еп. 8
04:55 Вулканични одисеи, еп. 4
05:45 Свирепа Земя, еп. 1

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ
06:35 Страхотни изобретения, еп. 

28
07:00 Времето, което промени 

света, еп. 3
07:25 Загадки в музея, еп. 7

08:10 Втората световна война: це-
ната на империята, еп. 7

09:05 Забранена история, еп. 1
09:55 Мистерията на катакомбите 
10:50 Историята на Европа, еп. 1
11:45 Истинската война на тронове, 

еп. 1
12:35 Престъпността през войната, 

еп. 1
13:25 Конспирация, еп. 8
14:15 Мощта на вулканите, еп. 1
15:15 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 3
16:00 Страхотни изобретения, еп. 

30
16:30 Мистерията на катакомбите 
17:30 Историята на Европа, еп. 1
18:25 Конспирация, еп. 6
19:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 7
20:05 Дълбоко в историята на вре-

мето, еп. 1
21:00 Проект “Нацизъм”, еп. 1
22:00 Залавянето на Клаус Барби 
23:00 Машини за убиване, еп. 4
23:55 Първата световна война в 

числа, еп. 3
00:45 Престъпността през войната, 

еп. 1
01:35 Забранена история, еп. 4
02:25 Загадки в музея, еп. 9
03:15 Страхотни изобретения, 

еп. 19
03:45 Страхотни изобретения, 

еп. 30
04:15 Загадки в музея, еп. 3
05:05 Залавянето на Клаус Барби 

ВТорНик, 28 аВгУсТ
06:05 Машини за убиване, еп. 4
07:00 Загадки в музея, еп. 8
07:45 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 8
08:40 Забранена история, еп. 2
09:30 Проект “Нацизъм”, еп. 1
10:30 Залавянето на Клаус Барби 
11:35 Истинската война на тронове, 

еп. 2
12:25 Престъпността през войната, 

еп. 2
13:15 Конспирация, еп. 9
14:05 Мощта на вулканите, еп. 2
15:05 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 4
15:55 Страхотни изобретения, еп. 1
16:25 Проект “Нацизъм”, еп. 1
17:20 Залавянето на Клаус Барби 
18:25 Конспирация, еп. 9
19:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 8
20:05 Дълбоко в историята на вре-

мето, еп. 2
21:00 Тайните на Ермитажа - исто-

рия и колекции 
22:00 Тайният Версай на Мария-Ан-

тоанета 
22:55 Приказки от кралската спал-

ня 
23:55 Първата световна война в 

числа, еп. 4
00:45 Престъпността през войната, 

еп. 2
01:35 Забранена история, еп. 5
02:25 Загадки в музея, еп. 10
03:15 Страхотни изобретения, еп. 

20
03:45 Страхотни изобретения, еп. 1
04:15 Загадки в музея, еп. 4
05:05 Тайният Версай на Мария-Ан-

тоанета 

срЯДа, 29 аВгУсТ
06:05 Последното пътуване на 

Романови 
07:00 Времето, което промени 

света, еп. 4
07:25 Загадки в музея, еп. 9
08:10 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 9
09:05 Забранена история, еп. 3
09:55 Приказки от кралската спалня 
10:55 Тайният Версай на Мария-Ан-

тоанета 
11:55 Истинската война на тронове
12:40 Престъпността през войната
13:30 Конспирация, еп. 10
14:20 Опасна Земя, еп. 1
15:10 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 5
16:00 Страхотни изобретения, еп. 2
16:30 Приказки от кралската спалня 
17:30 Тайният Версай на Мария-Ан-

тоанета 
18:25 Конспирация, еп. 10
19:15 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 9
20:05 Дълбоко в историята на вре-

мето, еп. 3
21:00 Невидимите градове на Ита-

лия, еп. 2
22:00 Историята на Европа, еп. 1
22:55 Завръщането на Черната 

смърт 
23:50 Първата световна война в 

числа, еп. 5
00:40 Престъпността през войната
01:30 Забранена история, еп. 6
02:20 Загадки в музея, еп. 11
03:10 Страхотни изобретения
03:40 Страхотни изобретения, еп. 2
04:10 Загадки в музея, еп. 5
05:00 Помпей: нови разкрити тайни 

ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ
06:05 Мистерията на катакомбите 
07:00 Загадки в музея, еп. 3
07:45 Загадки в музея, еп. 10
08:35 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 10
09:30 Забранена история, еп. 4
10:20 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
11:10 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
12:00 Истинската война на тронове, 

еп. 4
12:50 Престъпността през войната, 

еп. 4
13:40 Конспирация, еп. 11
14:30 Опасна Земя, еп. 2
15:20 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 6
16:10 Страхотни изобретения, еп. 3
16:40 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 1
17:30 Най-големите измами в исто-

рията, еп. 2
18:20 Конспирация, еп. 11
19:05 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 10
20:00 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 1
21:00 География на убийствата, еп. 

1
21:50 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
22:40 Тайните на подземния свят, 

еп. 5
23:30 Първата световна война в 

числа, еп. 6
00:20 Престъпността през войната, 

еп. 4
01:10 Забранена история, еп. 1

02:00 Загадки в музея, еп. 12
02:50 Страхотни изобретения, еп. 

22
03:20 Страхотни изобретения, еп. 3
03:50 Загадки в музея, еп. 6
04:35 Мистериите на кралските 

убийства, еп. 2
05:25 Тайните на подземния свят, 

еп. 5
ПЕТък, 31 аВгУсТ

06:15 Забранена история, еп. 3
07:05 Загадки в музея, еп. 11
07:55 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 11
08:50 Забранена история, еп. 5
09:40 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

10:35 Николай и Александра: По-
следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

11:30 Тайният Версай на Мария-Ан-
тоанета 

12:30 Престъпността през войната
13:20 Конспирация, еп. 12
14:10 Опасна Земя, еп. 3
15:05 В търсене на съкровището на 

нацистите, еп. 7
15:55 Страхотни изобретения, еп. 4
16:25 Николай и Александра: По-

следните кралски особи на 
Русия, еп. 1

17:20 Николай и Александра: По-
следните кралски особи на 
Русия, еп. 2

18:15 Конспирация, еп. 12
19:05 Втората световна война: це-

ната на империята, еп. 11
20:00 Инките: Господари на небеса-

та, еп. 2
21:05 Времето, което промени 

света, еп. 9
21:30 Времето, което промени 

света, еп. 1
22:00 Машини за убиване, еп. 5
22:55 Проект “Нацизъм”, еп. 1
23:50 Залавянето на Клаус Барби 
00:55 Престъпността през войната
01:45 Забранена история, еп. 2
02:35 Загадки в музея, еп. 13
03:25 Страхотни изобретения
03:55 Страхотни изобретения, еп. 4
04:25 Загадки в музея, еп. 7
05:10 Времето, което промени 

света, еп. 9
05:35 Времето, което промени 

света, еп. 1
съБоТа, 1 сЕПТЕМВри

06:05 GRIP: Автомобилното шоу, 
еп. 12

07:20 Автоработилница “Последна 
спирка”, еп. 1

07:45 Лъскави трошки, еп. 5
08:30 Лъскави трошки, еп. 6
09:15 Риболовна надпревара
10:45 Риболовът невъзможен
16:30 Треска за дървени къщи
18:20 Дървесните хора, еп. 7
19:05 Дървесните хора, еп. 8
19:50 Търсачи на съкровища
20:35 Търсачи на съкровища, еп. 1
21:20 Ловът в Аляска, еп. 4
22:00 Бягство, еп. 4
22:50 Каубои в студени води, еп. 4
23:35 Треска за нефрит

НЕДЕлЯ, 2 сЕПТЕМВри
06:05 72 опасни места за живеене, 

еп. 3
07:00 Треска за нефрит, еп. 4

07:25 Търсачи на съкровища в пус-
тинята, еп. 6

08:10 Търсачи на съкровища в пус-
тинята, еп. 7

09:00 Риболовна надпревара
10:35 Големият див север
16:35 Търсачи на съкровища в пус-

тинята, еп. 9
17:25 Търсачи на съкровища в пус-

тинята, еп. 10
18:15 Треска за нефрит
19:45 Ловът в Аляска, еп. 2
20:30 Коли срещу Америка
21:15 Електричество и лед, еп. 8
22:00 Селекцията Великобритания
22:50 Добре дошли в ада: Хамеле-

онът, еп. 1
23:45 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 7
00:30 Фойерверки: Живопис с огън, 

еп. 1
ПоНЕДЕлНик, 3 сЕПТЕМВри

06:05 Призраци от автоморгата
07:10 Треска за нефрит, еп. 7
07:35 Треска за нефрит, еп. 8
08:00 Търсачи на съкровища
08:45 Супер конструкция, супер 

кола, еп. 7
09:35 GRIP: Автомобилното шоу
10:20 Риболовна надпревара
11:05 Треска за дървени къщи
12:50 Царе на строителството с 

дървен материал
14:20 Търсачи на съкровища
15:50 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 5
16:35 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 6
17:20 Ловът в Аляска, еп. 5
18:00 Каубои в студени води
18:50 Супер конструкция, супер 

кола, еп. 6
19:45 GRIP: Автомобилното шоу
20:30 Как стават номерата
21:15 Риболовна надпревара„
22:00 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 9
22:45 Риболовът невъзможен
23:35 Големият див север, еп. 2
00:20 Царе на дърворезбата, еп. 5

ВТорНик, 4 сЕПТЕМВри
06:05 GRIP: Автомобилното шоу
07:05 Треска за нефрит
07:55 Търсачи на съкровища
08:40 Супер конструкция, супер 

кола, еп. 8
09:30 GRIP: Автомобилното шоу
10:15 Риболовна надпревара, еп. 1
11:00 Треска за дървени къщи
12:50 Царе на строителството с 

дървен материал
14:20 Търсачи на съкровища
15:50 Австралийски търсачи на 

злато
17:20 Ловът в Аляска, еп. 6
18:00 Каубои в студени води, еп. 2
18:50 Супер конструкция, супер 

кола, еп. 7
19:45 GRIP: Автомобилното шоу
20:30 Как стават номерата
21:15 Риболовна надпревара, еп. 2
22:00 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 10
22:45 Треска за нефрит
23:30 Автоработилница “Последна 

спирка”
00:15 Австралийски търсачи на 

злато, еп. 1

виасат Хистори

срЯДа, 22 аВгУсТ
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” 
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления” 
10:00 „Черният списък” 
11:00 „Топ Гиър” 
11:50 „Пожарникарите от Чи-

каго” 
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления” 

сезон 11
15:00 „Черният списък” 
16:00 „Женени с деца”  
17:00 „Юмрукът на трите нин-

джи”
19:00 „Топ Гиър” , сезон 15
20:00 „Полицаите от края на 

града” 
21:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” (премиера) сезон 6
22:00 „Двойна комбина” 
00:00 „Полицаите от края на 

града”
01:00 Еротичен телепазар
03:15 „Национална лотария” 
03:50 „Максимален риск” – 

криминален екшън с уч. 
на Жан-Клод Ван Дам, 
Наташа Хенстрич, Жан-
Юг Англад, Зак Грениър и 
др.

ЧЕТВърТък, 23 аВгУсТ
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” 
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления” 
10:00 „Черният списък” 
11:00 „Топ Гиър” , сезон 15
12:00 „Пожарникарите от Чи-

каго” 
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления” 

сезон 11
15:00 „Черният списък” 
16:00 „Женени с деца”  
17:00 „Болката на Ник” – кри-

минален с уч. на Тил 
Швайгер, Фахри Ярдим, 
Хелене Фишър, Луна 
Швайгер и др.

19:00 „Топ Гиър” , сезон 15
20:00 „Полицаите от края на 

града” 
21:00 „Кобра 11: Обади се!” 

(премиера) сезон 22
22:00 „Карибски пирати: Сан-

дъкът на мъртвеца” 
01:10 „Полицаите от края на 

града”
02:10 Еротичен телепазар

ПЕТък, 24 аВгУсТ
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” 
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления” 
10:00 „Черният списък” 
11:00 „Топ Гиър” , сезон 15
12:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 22
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления” 

сезон 11
15:00 „Черният списък” 
16:00 „Женени с деца” 
17:00 „Двойна комбина” 
19:00 „Топ Гиър” , сезон 15
20:00 „Полицаите от края на 

града” 
21:00 „Кобра 11: Обади се!” 

(премиера) сезон 22
22:00 „Двойници” – екшън-

трилър с уч. на на Брус 
Уилис, Рада Мичъл, 
Розамунд Пайк, Джеймс 
Кромуел, Винг Реймс и 
др.

00:00 „Полицаите от края на 
града”

01:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

03:20 Еротичен телепазар

съБоТа, 25 аВгУсТ
05:50 „Теория за големия 

взрив” сезон 8
06:15 „Без багаж” – предаване 

за туризъм
06:45 „Топ Гиър” ,  
09:30 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 20
10:30 „Болката на Ник” – кри-

минален с уч. на Тил 
Швайгер, Фахри Ярдим, 
Хелене Фишър, Луна 
Швайгер и др.

12:30 „Национална лотария” 
13:00 „Икона” – трилър с уч. на 

Патрик Суейзи, Майкъл 
Йорк, Джеф Фейхи, 
Патрик Бергин, Аника 
Петърсън, Бен Крос, 
Джос Акланд и др., I част

15:00 „Двойници” – екшън-
трилър с уч. на на Брус 
Уилис, Рада Мичъл, 
Розамунд Пайк, Джеймс 
Кромуел, Винг Реймс и 
др.

17:00 „Карибски пирати: 
Сандъкът на мъртвеца” 

– приключенски екшън с 
уч. на Джони Деп, Орлан-
до Блум, Кийра Найтли, 
Джак Дейвънпорт, Джо-
натан Прайс, Бил Наи и 
др.

20:00 „Дърти хлапета 2” – 
комедия с уч. на Адам 
Сандлър, Кевин Джеймс, 
Крис Рок, Дейвид Спейд, 
Салма Хайек, Мая Ру-
долф, Стив Бушеми, Ма-
рия Бело, Ник Суордсън 
и др.

22:10 „Човек без сянка” „
00:30 „Икона” – трилър с уч. на 

Патрик Суейзи, Майкъл 
Йорк, Джеф Фейхи, 
Патрик Бергин, Аника 
Петърсън, Бен Крос, 
Джос Акланд и др., I част

02:20 Еротичен телепазар
НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ

06:00 „Теория за големия 
взрив” сезон 8

06:30 „Гореща зона” – сериал
07:20 „Топ Гиър” ,  
10:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 20
11:00 „Дърти хлапета 2” 
13:00 „Без багаж” – предаване 

за туризъм
13:30 „Ударна сила” – екшън-

трилър с уч. на Стивън 
Сегал, Лиса Ловбранд, 
Дейвид Кенеди, Дани 
Уеб, Адам Кроусдел и др.

15:30 „Лош къcмет” 
17:45 „Опасно синьо” – прик-

люченски екшън с уч. 
на Пол Уокър, Джесика 
Алба, Скот Каан, Ашли 
Скот, Джеймс Фрейн и 
др.  

20:00 „Трите нинджи: Битка в 
лунапарка” 

22:00 „Анаконда: Потомство” 
– приключенски екшън 
с уч. Дейвид Хаселхоф, 
Кристъл Алън, Райън 
МакКлъски, Патрик 
Риджъс, Антъни Грийн, 
Джон Рис-Дейвис, Алън 
О’Силва, Тома Данила и 
др.

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:30 Еротичен телепазар

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” 
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления” 
10:00 „Черният списък” 
11:00 „Топ Гиър” , сезон 15
12:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 22
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления” 

сезон 11
15:00 „Черният списък” сезон 4
16:00 „Женени с деца”  
17:00 „Ударна сила” – екшън-

трилър с уч. на Стивън 
Сегал, Лиса Ловбранд, 
Дейвид Кенеди, Дани 
Уеб, Адам Кроусдел и 
др,  

19:00 „Топ Гиър”, сезон 15
20:00 „Полицаите от края на 

града” 
21:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 22
22:00 „Разкатаване” – екшън с 

уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Роб Шнайдер, Лела Ро-
шон, Пол Сорвино и др.

00:00 „Полицаите от края на 
града”

01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” 
03:40 „Човек без сянка” 

ВТорНик, 28 аВгУсТ
06:00 „Да се посмеем”
06:30 „Женени с деца” 
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления” 
10:00 „Черният списък” сезон 4
11:00 „Топ Гиър” , сезон 15
12:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 22
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления” 

сезон 11
15:00 „Черният списък” сезон 4
15:50 „Женени с деца”  
17:00 „Лош къcмет”
19:00 „Топ Гиър” , сезон 15
20:00 „Полицаите от края на 

града” 
21:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 22
22:00 „Орденът” – екшън с уч. 

на Жан-Клод Ван Дам, 
Чарлтън Хестън, София 
Милош, Брайън Томпсън, 
Бен Крос, Алон Абутбул 
и др.

00:00 „Полицаите от края на 

града”
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Анаконда: Потомство” 

срЯДа, 29 аВгУсТ
06:30 „Женени с деца” 
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления” 
10:00 „Черният списък” сезон 4
11:00 „Топ Гиър” , сезон 15
12:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 22
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления” 

сезон 11
15:00 „Черният списък” сезон 4
16:00 „Женени с деца”  
17:00 „Разкатаване” – екшън с 

уч. на Жан-Клод Ван Дам, 
Роб Шнайдер, Лела Ро-
шон, Пол Сорвино и др.

19:00 „Топ Гиър” , сезон 15
20:00 „Полицаите от края на 

града” 
21:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 22
22:00 „Заместникът” 
00:00 „Полицаите от края на 

града”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария” 

ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ
06:30 „Женени с деца” 
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления” 
10:00 „Черният списък” сезон 4
11:00 „Топ Гиър” , сезон 15
12:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 22
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления” 

сезон 11
15:00 „Черният списък” сезон 4
15:45 „Женени с деца”  
16:45 „Борбата на Ник” – кри-

минален филм с уч. на 
Тил Швайгер, Фахри Яр-
дим, Ердал Йълдъз, Луна 
Швайгер и др.

19:00 „Топ Гиър” , сезон 15
20:00 „Полицаите от края на 

града” 
21:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 22
22:00 „Карибски пирати: На 

края на светa” – прик-
люченски екшън с уч. 
на Джони Деп, Орландо 
Блум, Кийра Найтли, 
Джефри Ръш, Джак 
Дейвънпорт, Джонатан 
Прайс, Бил Най и др.

01:30 „Полицаите от края на 
града”

02:30 Еротичен телепазар
ПЕТък, 31 аВгУсТ

06:30 „Женени с деца” 
07:30 „В.И.П” сезон 4
08:45 „Военни престъпления” 
09:50 „Черният списък” сезон 4
10:45 „Топ Гиър” , сезон 15
12:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 22
13:00 „В.И.П” сезон 4
14:00 „Военни престъпления” 

сезон 11
15:00 „Черният списък” сезон 4
16:00 „Женени с деца”  
17:00 „Орденът” 
19:00 „Топ Гиър” , сезон 16
20:00 „Полицаите от края на 

града” 
21:00 „Кобра 11: Обади се!” 

сезон 22
22:00 „БСП - Бесни Страшни 

Пенсии”
00:15 „Полицаите от края на 

града”
01:15 „Фрактура” 
03:45 Еротичен телепазар

съБоТа, 1 сЕПТЕМВри
06:00 „Теория за големия 

взрив” сезон 8
06:30 „Без багаж” – предаване 

за туризъм
07:00 „Топ Гиър” 
10:30 „Борбата на Ник” – кри-

минален филм с уч. на 
Тил Швайгер, Фахри Яр-
дим, Ердал Йълдъз, Луна 
Швайгер и др.

12:30 „Икона” – трилър с уч. на 
Патрик Суейзи, Майкъл 
Йорк, Джеф Фейхи, 
Патрик Бергин, Аника 
Петърсън, Бен Крос, 
Джос Акланд и др., II част

14:30 „Заместникът” – екшън 
с уч. на Жан-Клод Ван 
Дам, Джули Кокс, Алън 
Маккена, Уилям Таплей, 
Иън Вирго и др.

16:30 „Карибски пирати: На 
края на светa” – прик-
люченски екшън с уч. 
на Джони Деп, Орландо 
Блум, Кийра Найтли, 
Джефри Ръш, Джак 
Дейвънпорт, Джонатан 
Прайс, Бил Най и др.

20:00 „Щрак” 
22:10 „Мълчанието на агнета-

та” – трилър 

00:40 „Икона” – трилър с уч. на 
Патрик Суейзи, Майкъл 
Йорк, Джеф Фейхи, 
Патрик Бергин, Аника 
Петърсън

Бен Крос, Джос Акланд и др., 
II част

02:30 Еротичен телепазар

НЕДЕлЯ, 2 сЕПТЕМВри
06:00 „Теория за големия 

взрив” сезон 8
06:30 „Гореща зона” – сериал
07:30 „Топ Гиър” 
10:45 „Щрак” – комедия с уч. 

на Адам Сандлър, Кейт 
Бекинсейл, Кристофър 
Уокън, Дейвид Хаселхоф, 
Хенри Уинклър, Шон Ос-
тин, Дженифър Кулиджи

13:00 „Без багаж” – предаване 
за туризъм

13:30 „Бесен полет” – екшън 
с уч. на Стивън Сегал, 
Сиера Пейтън, Стив Тю-
сейнт и др.

15:30 „БСП - Бесни Страшни 
Пенсии” 

17:50 „Два патлака” – екшън-
комедия с уч. на Марк 
Уолбърг, Дензъл Уошинг-
тън, Бил Пакстън, Пола 
Патън, Едуард Джеймс 
Олмъс, Джеймс Марс-
дън, Фред Уорд и др.

20:00 „Американски тюлени” 
– екшън с уч. на Джим 
Фицпатрик, Грег Колинс, 
Джъстин Уилямс, Кенет 
Кампбел, Джени Мак-
Шейл, Велизар Бинев, 
Башал Рахал и др.

22:00 „Анаконда: Кървава 
следа” – приключенски 
екшън с уч. Кристъл 
Алън, Линдън Ашби, 
Джон Рис-Дейвис, Дани 
Мидуинтър, Ана Улару и 
др.

00:00 „Фрактура” – предаване 
за рок музика

02:20 Еротичен телепазар
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22 аВгУсТ, срЯДа
07:00 България сутрин 
09:30 По следите на храната 
10:00 Семена от древността
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село 
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо 
14:15 Глухар 
15:00 Страната на изобретате-

лите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Игри на ума 
16:30 Синът на Сталин
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Жертвата – политически 

сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Операция: История 
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR    
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин  

23 аВгУсТ, ЧЕТВърТък
07:00 България сутрин 
09:30 По следите на храната 
10:00 Семена от древността
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора 
14:15 Черните вълци 
15:00 Страната на изобретате-

лите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Игри на ума 
16:30 Синът на Сталин
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Жертвата – политически 

сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Видимо и невидимо 
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR    
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин  

24 аВгУсТ, ПЕТък
07:00 България сутрин 
09:30 По следите на храната 
10:00 Семена от древността
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История 
14:15 Черните вълци 
15:00 Страната на изобретате-

лите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Игри на ума 
16:30 Синът на Сталин
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Жертвата – политически 

сериал
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Q&A 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Денят ON AIR   
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо 

25 аВгУсТ, съБоТа
06:30 Операция: История 
07:30 Историята на Бионсе 
08:30 Авиошоу 
09:00 VIB 
09:30 Светът отвътре 
10:00 Мистерията на материя-

та 
10:30 Фамилно  
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъ-

жичка 
14:00 Тялом и духом 
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу 
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Роден със сребърна лъ-

жичка 
21:00 Тялом и духом
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога

23:00 По-шумно от бомби 
00:50 Кино – поредица на DW 
01:00 Авиошоу 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Опорни хора 
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Операция: История  
04:30 Характери 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A 

26 аВгУсТ, НЕДЕлЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Светът на Майли Сайръс  
08:30 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов 
09:30 Светът отвътре 
10:00 Мистерията на материя-

та 
10:30 Фамилно  
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъ-

жичка 
14:00 Тялом и духом 
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела  
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Сила 
20:00 Роден със сребърна лъ-

жичка 
21:00 Тялом и духом
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога
23:00 Осмият ден
01:00 Колела 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Q&A 
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Видимо и невидимо 
04:30 VIB 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Директно 
06:00 Операция: История  

27 аВгУсТ, ПоНЕДЕлНик
07:00 България сутрин  със 

Златимир Йочев
09:30 По следите на храната 
10:00 Семена от древността 
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1
14:15 Черните вълци 
15:00 Страната на изобретате-

лите 
15:30 Новините ON AIR

16:00 Игри на ума 
16:30 Синът на Сталин
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Брулени хълмове 
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол 
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Опорни хора 
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR    
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Директно 
06:00 Видимо и невидимо  

28 аВгУсТ, ВТорНик
07:00 България сутрин  със 

Златимир Йочев
09:30 По следите на храната 
10:00 Семена от древността
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A 
14:15 Черните вълци 
15:00 Страната на изобретате-

лите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Игри на ума 
16:30 Синът на Сталин
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Брулени хълмове 
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Брюксел 1
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR    
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Директно 
06:00 Q&A 

29 аВгУсТ, срЯДа
07:00 България сутрин  със 

Златимир Йочев
09:30 По следите на храната 
10:00 Семена от древността
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село 

12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо 
14:15 Черните вълци 
15:00 Страната на изобретате-

лите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Игри на ума 
16:30 Синът на Сталин
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Доктор Живаго 
21:30 Новините ON AIR 
22:10 Полицейски войни
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Операция: История 
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR    
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Директно 
06:00 Брюксел 1

30 аВгУсТ, ЧЕТВърТък
07:00 България сутрин  със 

Златимир Йочев
09:30 По следите на храната 
10:00 Семена от древността
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора 
14:15 Черните вълци 
15:00 Страната на изобретате-

лите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Игри на ума 
16:30 Синът на Сталин
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Доктор Живаго 
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Видимо и невидимо 
01:30 Новините ON AIR 
02:00 Денят ON AIR    
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Директно 
06:00 Опорни хора 

31 аВгУсТ, ПЕТък
07:00 България сутрин  със 

Златимир Йочев
09:30 По следите на храната 
10:00 Семена от древността
10:30 Сянката на Елена
11:30 Едно френско село
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: История 
14:15 Черните вълци 
15:00 Страната на изобретате-

лите 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Игри на ума 
16:30 Синът на Сталин
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Доктор Живаго 
21:30 Новините ON AIR 
22:00 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов
23:00 Жоакина, доня Револю-

ция – сериал
00:00 Новините ON AIR 
00:30 Q&A 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Денят ON AIR   
03:00 Новините ON AIR 
03:30 България сутрин  
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Видимо и невидимо 

1 сЕПТЕМВри, съБоТа
06:30 Операция: История 
07:30 Животът след Бийтълс 
08:30 Авиошоу 
09:00 VIB 
09:30 Светът отвътре 
10:00 Мистерията на материя-

та 
10:30 Фамилно  
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъ-

жичка 
14:00 Тялом и духом 
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 Характери 
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A
17:30 Брюксел 1 
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора
20:00 Хрътката: да надушиш 

престъпление
21:00 Тялом и духом
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога

23:00 Трудни отговори – ро-
мантична комедия, САЩ, 
2009 г.; режисьор: Джон 
Хидман; в ролите: Лорън 
Греъм, Джеф Даниълс, 
Лои Тейлър Пучи

00:40 Кино – поредица на DW 
01:00 Авиошоу 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Опорни хора 
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Операция: История  
04:30 Характери 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Q&A 

2 сЕПТЕМВри, НЕДЕлЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Магията на Одри  
08:30 Необичайните заподо-

зрени с Георги Лозанов 
09:30 Светът отвътре 
10:00 Мистерията на материя-

та 
10:30 Фамилно  
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъ-

жичка 
14:00 Тялом и духом 
14:30 Телепазарен прозорец
14:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела  
16:30 Операция: История
17:30 Видимо и невидимо
18:30 Новините ON AIR
19:00 Сила
20:00 Хрътката: да надушиш 

престъпление
21:00 Тялом и духом
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога
23:00 Момичето с перлената 

обица – драма, Велико-
британия, Люксембург, 
2003 г.; режисьор: Питър 
Уебър; в ролите: Скар-
лет Йохансон, Килиън 
Мърфи, Колин Фърт, Том 
Уилкинсън, Алакина Ман

00:40 Кино – поредица на DW 
01:00 Колела 
01:30 Новините ON AIR  
02:00 Q&A 
03:00 Новините ON AIR 
03:30 Видимо и невидимо 
04:30 VIB 
05:00 Новините ON AIR 
05:30 Директно 
06:00 Операция: История 

- предаване с Росен 

Фокс

срЯДа, 22 аВгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Последният човек на 

Земята
13:00 Последният човек на 

Земята
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс

ЧЕТВърТък, 23 аВгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Пришиване
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс

ПЕТък, 24 аВгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Пришиване
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Под наблюдение
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 От ада
00:25 Последният човек на 

Земята
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Ченс
03:25 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс

съБоТа, 25 аВгУсТ
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:05 Бебета гении
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Седем души
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Питър Пан
21:40 От Ел Ей до Вегас
22:05 Куантико
23:00 Последният човек на 

Земята
23:25 Последният човек на 

Земята
23:55 Пришиване
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:20 Живите мъртви

05:10 Светкавицата

НЕДЕлЯ, 26 аВгУсТ
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:05 Поп звезда
12:05 Кости
13:00 Кости
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Питър Пан
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Поверително
21:30 От Ел Ей до Вегас
22:00 Чикаго
23:00 От ада
01:25 Светкавицата
02:15 Живите мъртви
03:00 Живите мъртви
03:45 Живите мъртви
04:30 Живите мъртви
05:15 Светкавицата

ПоНЕДЕлНик, 27 аВгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Поп звезда
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
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 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс

ВТорНик, 28 аВгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на 

Земята

08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
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 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
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 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс

срЯДа, 29 аВгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Семейство Симпсън
07:05 Семейство Симпсън
07:35 Последният човек на 

Земята
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Последният човек на 

Земята
13:00 Последният човек на 

Земята
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Куантико
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Ченс
03:15 Последният човек на 

Земята
03:40 Отдел „Разследване“

04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Ченс

ЧЕТВърТък, 30 аВгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Семейство Симпсън
07:05 Семейство Симпсън
07:35 Семейство Симпсън
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Куантико
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Пришиване
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Престъпления от класа
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Екзорсистът

ПЕТък, 31 аВгУсТ
06:00 Престъпления от класа
06:45 Семейство Симпсън
07:05 Семейство Симпсън
07:35 Семейство Симпсън
08:00 АПБ
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Пришиване
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Престъпления от класа
16:15 АПБ
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Прозрачно минало
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн

05:10 Екзорсистът

съБоТа, 1 сЕПТЕМВри
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:15 Питър Пан
12:35 Кости
13:25 Кости
14:25 Поверително
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Смахнатият професор
21:30 От Ел Ей до Вегас
22:00 Куантико
22:55 Последният човек на 

Земята
23:25 Последният човек на 

Земята
23:55 Пришиване
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:00 Живите мъртви
04:45 Светкавицата
05:35 От Ел Ей до Вегас

НЕДЕлЯ, 2 сЕПТЕМВри
06:00 Кости
06:45 Кости
07:35 Кости
08:25 Психаротерапия
08:50 Психаротерапия
09:20 Орвил
10:10 Бръснарницата
12:20 Кости
13:10 Кости
14:00 Семейство Симпсън
14:25 Смахнатият професор
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Психаротерапия
17:10 Психаротерапия
17:40 Орвил
18:35 Светкавицата
19:30 Остатъците от деня
22:10 Чикаго
23:10 Прозрачно минало
01:40 Живите мъртви
02:30 Живите мъртви
03:15 Живите мъртви
04:20 Живите мъртви
05:10 Светкавицата

ПоНЕДЕлНик, 3 сЕПТЕМВри
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 Ловец на мисли
08:00 АПБ

08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Бръснарницата
14:50 Семейство Голдбърг
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
19:00 Макгайвър
20:00 Кости
21:00 Кости
22:00 Чикаго
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн
05:10 Екзорсистът

ВТорНик, 4 сЕПТЕМВри
06:00 Семейство Голдбърг
06:25 Семейство Симпсън
06:45 Семейство Симпсън
07:10 От местопрестъпление-

то: Маями
08:00 От местопрестъпление-

то: Маями
08:55 Светкавицата
09:50 Макгайвър
10:45 Кости
11:40 Кости
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 От местопрестъпление-

то: Маями
16:15 От местопрестъпление-

то: Маями
17:10 Светкавицата
18:05 Семейство Симпсън
18:35 Семейство Симпсън
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 Макгайвър
01:45 Светкавицата
02:30 Екзорсистът
03:15 Мъж търси жена
03:40 Отдел „Разследване“
04:25 Брикълбери
04:50 Синът на Зорн

он еър
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Îòãîâîðè îò áð. 33, ñòð. 31
игрослоВиЦа

 1. Море – Ресто – Тоса ; 2. Одер – Ерика – Каен ; 3. Соте – Терма 
– Мало /Хектор/; 4. Пума – Маори – Рипс ; 5. Пино – Номер – Ерма ; 6. 
Егер – Ерато – Тора ; 7. Пони – Нишка – Карл ; 8. Зора – Ракла – Лаба 
; 9. Кмет – Етажи – Жито ;  10. Реге – Герен – Еней ;  11. Смет – Етапи – 
Пила ;  12. Лехи – Хидра – Ранг ;  13. Град – Адоба – Баня ;  14. Икар – 
Арсен – Енот ;  15. Арас – Астра – Раби /Изидор/.  Названието на бъл-
гарския игрален филм е: СИРОМАШКА РАДОСТ

МагиЧЕски кВаДраТи
 1. Варак; 11. Набор; 21. Набат; 31. Сенат; 2. Арама; 12. Аба-

ка; 22. Атака; 32. Елада; 3. Рачел; 13. Банат; 23. Банан; 33. На-
кат; 4. Амеба; 14. Окапи; 24. Акари; 34. Адана; 5. Калан; 15. Ра-
тин; 25. Танин; 35. Татар; 6. Декор; 16. Комар; 26. Норит; 36. 
Непал; 7. Елата; 17. Опера; 27. Опека; 37. Енина; 8. Канат; 18. 
Медал; 28. Ресор; 38. Пират; 9. Отава; 19. Арати; 29. Икона; 
39. Анати; 10. Ратан; 20. Ралин /Радой/; 30. Таран; 40. Латин

ВоДораВНо: 1.Павана 3.Педагогика 7.Тока. 9.Мара 10.Лепо 
12.Макара  14.Бира 15.Лозана 17.Кавак 18.Варена 20.Марена 21.Ви-
но  22.Далила 24.Пиза 25.Канапе 27.Мале 28.Кале 29.Руда  31.Локо-
мотори 32.Канава.  

оТВЕсНо: 1.Паралелопипед 2.НАТО 4.Дамара 5.Гора 6.Камора  
8.Кама 11.Поза 13.Калина Малина 14.Бивак 16.Навашино  17.Кано-
нада 19.Весела Лечева 21.Виза 23.Лима 24.Пиколо  25.Калето 26.Пе-
ру 28.Камо 30.Дака.

сриЧкослоВиЦа
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За купата на лига европа

Лудогорец продължава битката
Успех за българската 
шахматна школа

Атлетико разгроми Реал

ФК Копенхаген 
отстрани армейците

страницата подготви Цветан илиЕВ

Отборът на Лудого-
рец се класира за плей-
офите на Лига Европа. 
Играчите на Пауло Ауту-
ори завършиха 1:1 във 
втория мач срещу Зрин-
ски (Мостар) и с общ ре-

зултат 2:1 продължиха в 
последния етап от ква-
лификациите на втория 

по сила европейски клу-
бен турнир. Попадени-
ето за “орлите” реали-
зира Клаудиу Кешерю, 
а в последните секунди 
Неманя Билбия заби по-
четния гол за босненци-

те в сблъсъка на стадион 
“Пекара” в Широки брег. 

Футболистите на Па-

уло Аутуори определе-
но бяха по-добрият от-
бор, но отново разград-
чани пропуснаха изклю-
чително много положе-
ния, което изигра лоша 
шега на шампионите и в 
този мач. 

ЗриНски (МосТар) 
- лУДогорЕЦ 1:1 (в 
първия мач 0:1)  
0:1 Клаудиу Кешерю 
(24)
1:1 Неманя Билбия (92)

Следващият съпер-
ник за шампионите е 
Торпедо (Кутаиси) от 
Грузия, който загуби с 
0:2 от албанския Куке-
ши, но победата с 5:2 
в първата среща им бе 
достатъчна, за да стиг-
нат до битките с Лудо-
горец. 

ЦСКА-София загу-
би за втори път с 2:1 от 
Копенхаген в среща ре-

ванш от третия предва-
рителен кръг на Лига Ев-
ропа и след общ резул-

тат 4:2 напусна втория 
по сила турнир в Евро-
па. С два гола за домаки-
ните се отчете Н`Дойе 
(23, 64), но първото му 
попадение трябваше 
да бъде отменено по-
ради засада. За черве-
ните се разписа резер-
вата Евандро (58).

Атлетико Мадрид по-
беди Реал Мадрид в Та-
лин и спечели Супер-
купата на Европа след 
луда драма. 
Така "черве-
но-белите" 
д е т р о н и -
раха "кра-
лете", ко-
ито имаха 
два поред-
ни трофея 
от тази над-
превара. 

С р е щ а -
та предложи страхотен 
футбол, множество об-
рати и в крайна сметка 
заслужен успех за Атле-

тико. Момчетата на Чо-
ло Симеоне поведоха 
в резултата, след като 
Диего Коща вкара още 

в 49-ата секунда на ма-
ча. Реал обаче се вдигна 
бързо и с голове на Бен-
зема (27) и Рамос (63 от 

дузпа) успя да направи 
пълен обрат. 

Атлетико не се отка-
за и стигна до равен-

ство в ре-
довното вре-
ме, след като 
Коща опъ-
на мрежата 
в 79-ата ми-
нута. В про-
дълженията 
"дюшекчии-
те" показа-
ха по-добър 
футбол и то-

тално скриха топката на 
"кралете", като им вка-
раха два нови гола на 
Саул (98) и Коке (104).

ЧЕрНо МорЕ - БЕроЕ 0:0
слаВиЯ - ДУНаВ 2:0
1:0 Иванов (63-д)
2:0 Шоколаров (67) 
БоТЕВ (ПлоВДиВ) - ло-
коМоТиВ (ПлоВДиВ) 
0:1
0:1 Димитър Илиев (78) 
БоТЕВ (ВраЦа) - ЕТър 2:0
1:0 Петър Атанасов (28)
2:0 Атанасов (65)
лЕВски - сЕПТЕМВри 
(соФиЯ) 2:0
1:0 Мариани (23)
2:0 Костов (29)
лУДогорЕЦ - Цска-со-
ФиЯ 1:0
1:0 Вандерсон (21) 
Забележка: мачът ве-
рея–витоша се игра 
след приключване на 
броя.

„а” 
група, 
V кръг

ВрЕМЕННо класираНЕ:
 1. левски (софия) 5 4 1 0 9:3 13
 2. Цска (софия)   5 4 0 1 9:2 12
 3. лудогорец 1945 (разград) 5 3 1 1 5:2 10
 4. Берое (стара Загора) 5 2 3 0 6:3  9
 5. локомотив 1926 (Пловдив) 5 3 0 2 7:6  9
 6. славия 1913 (софия)  5 2 1 2 8:7  7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7. Черно море (Варна)   5 1 3 1 6:9  6
 8. Ботев (Пловдив)  5 2 0 3 5:4  6
 9. Витоша (Бистрица, софия) 4 2 0 2 4:5  6 
10. Ботев (Враца)  5 2 0 3 6:8  6  
11. септември (софия) 5 1 1 3 6:7  4
12. Етър ВТ (Велико Търново) 5 1 1 3 2:6  4
13. Дунав 2010 (русе) 5 1 0 4 5:10 3
14. Верея (стара Загора) 4 0 1 3 0:6  1 

Лудогорец - Верея 20.00 
15.9 (събота)
Дунав - Етър 14.45
Берое - Септември 17.30 
ЦСКА - Черно море 20.00 
16.9 (неделя)

Славия - Ботев Пд 17.45 
Локомотив Пд - Левски 
20.00 

срещите се излъчват по 
диема спорт.

VI кръг
24.8 (петък)
Дунав - Септември 18.45 
Локомотив Пд - Черно мо-
ре 21.00 
25.8 (събота)
Етър - Левски 18.45 
Витоша - Ботев Пд 21.00 
26.8 (неделя)
Славия - Лудогорец 18.45 
ЦСКА - Верея 21.00 
27.8 (понеделник)
Берое - Ботев Вр 20.30 

VII кръг
31.8 (петък)
Верея - Славия 18.45 
Черно море - Витоша 21.00 
1.9 (събота)
Септември - Етър 16.30 
Ботев Вр - Локомотив Пд 
18.45 
Левски - Берое 21.00 
2.9 (неделя)
Ботев Пд - ЦСКА 18.45 
Лудогорец - Дунав 21.00 

VIII кръг
14.9 (петък)
Витоша - Ботев Вр 17.30 

От 7 до 15 август 2018 
г. в чешкия курорт Ко-
ути над Десноу се прове-
де първенството на Евро-
пейския съюз по класиче-
ски шахмат.

Двама от изявените 
български таланти спече-
лиха първи места в своите 
възрастови групи.

При състезателите до 
14 години титлата грабна 
Валентин Митев от Пле-
вен, който по убедителен 
начин надигра връстни-
ците си и завърши шам-
пионата без загубена сре-
ща с преднина от 1,5 точ-
ки. Треньори на младия 
шахматист са гросмай-
стор Владимир Димитров, гросмай-
стор Красимир Русев и гросмайстор 
Борис Чаталбашев.

При момичетата във възрастова-
та група до 10 години с 3 победи, 5 
ремита и само една загуба Ивелина 
Христова от Добрич се класира пър-
ва. Нейният треньор е майсторът на 

За Ивет Лалова няма 
почивка. Само няколко 
дни след като стана пе-

та на 200 м на европей-
ското първенство в Бер-
лин, тя записа три побе-

Три титли за 
Ивет Лалова

ди във финала на тур-
ския клубен шампионат 
в Бурса.

Софиянката спечели 
спринта на 100 м с ре-
зултат 11.25 секунди и 
изведе клуба си ЕНКА до 
златото в щафетата на 
4х100 метра, а след то-
ва триумфира и на 200 
метра с време 23.02 се-
кунди.

Тимът на Лалова ЕН-
КА спечели и отборната 
надпревара с общ актив 
от 294.5 точки.

Постижението 11.25 
секунди на 100 метра е 
третото по сила през се-
зона за Лалова. Тя има и 
11.18 това лято.

спорта Тодор Тодоров.
При момичетата до 12 години Петя 

Караиванова с треньор Боряна Стро-
кова е бронзова медалистка.

Тези резултати са поредно доказа-
телство за силата на българската шах-
матна школа и за наличието на изклю-
чително талантливи български деца.

ставеният под номер 2 Ла-
зов победи представителя 
на домакините Нилс Лоотс-
ма, който се отказа след 36 
минути игра заради конту-
зия при резултат 3:3 гейма 
в първия сет. Така 28-годиш-
ният левак от Пазарджик се 
осигури десета титла в ка-
риерата си в турнирите на 
ITF и втора за сезона. С успе-
ха той заработи 18 точки 
за световната ранглиста и 
2160 долара.

Българите Габриел Донев 
и  Пламен Милушев спече-

лиха второ място на двой-
ки на турнира по тенис на 
червени кортове в Нови Сад 
(Сърбия) с награден фонд 15 
хиляди долара. Във финал-
ната среща Донев и Милу-
шев отстъпиха драматич-
но с 7:5, 4:6, 6-10 от водачи-
те в схемата Моез Ешарги 
(Тунис) и Петер Наги (Унга-
рия) за 87 минути игра.

Невяна Владинова завою-
ва сребърен медал на лента 
на турнира от Световната 
купа по художествена гимнас-
тика в Минск. 

В няколко изреченияНационалът на Бълга-
рия за купа "Дейвис" 
Александър Лазов спе-

чели турнира по тенис на 
червени кортове в Олден-
заал (Холандия) с награден 
фонд 15 хиляди долара. По-
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Голям празник в Котел Среща на воини строители 

страницата подготви Маргарита лоЗаНоВа

Сплотени и с висок дух

В  Провадия варнен-
ската областна  органи-
зация на СП-2004 про-
веде  редовната  си  от-
четна  конференция.

Събранието   бе от-
крито от председателя 
на областния съвет  на  
съюза  Димо Димов. В 
него взеха участие 114 
делегати, представите-
ли на десетте общински 
организации. За пред-
седател  на събрание-
то бе избрана Стоянка 
Христова, зам.-предсе-
дател  на  областния  съ-
вет на СП-2004. 

Гости бяха  Валенти-
на Николова - предсе-
дател на ЦС на СП-2004, 
Стефан Груев - член на 
ЦС на СП-2004, инж. 
Филчо Филев - кмет на 
община Провадия, слу-
жители от социалния 
отдел на общината, за-
нимаващи се с пробле-
мите на пенсионерите, 
Снежана Якимова - по-
четен председател на 
СП-2004, Провадия.

С едноминутно мъл-

чание бе отдадена по-
чит на паметта на чле-
новете и активистите 
на СП-2004, област Ва-
рна, които ни напусна-
ха през изминалата го-
дина.

Приветствие към де-
легатите и  гостите под-
несе кметът на Прова-
дия Филчо Филев.

Отчет и анализ за 
дейността на органи-
зацията направи  пред-
седателят Димо Димов.

Обстоен анализ 
представи председа-
телят на КРК  Иванич-
ка Сиракова, която под-
черта отличната работа 
с финансите в област-
ната организация, кое-
то се дължи на касиера 
Николинка Стоева.

Цветанка Неделче-
ва, председател на об-
щинската организация 
на Провадия, домакин 
на събранието, запозна 
делегати и гости с  дей-
ността  на 18-те пенсио-
нерски дружества в об-
щина Провадия, с нео-

ценимата  помощ и съ-
действие  на  кмета  и 
служителите  от  соци-
алния  отдел.

Постъпиха множе-
ство изказвания от 
присъстващите, които 
изразиха отношение 
към пенсионерските 
проблеми. Бяха поста-
вени въпроси относ-
но преизчисляването 
на пенсиите, както и за 
отхвърления за втори 
път от Народното съ-
брание закон за въз-
растните хора.

Валентина Николо-
ва отговори на поста-
вените въпроси и за-
позна присъстващите 
с проведените  митин-
ги, протестни деклара-
ции, писма, меморан-
думи, придружени с  
хиляди подписи, които 
са изпращали до  упра-
вляващите и до  прези-
дента. Информира де-
легатите за изпратени  
писма до Европейска-
та комисия  и ЕС за ця-
лостното състояние на 

пенсионната система в 
България, за неколко-
кратното отхвърляне  
на проекта за закон за 
възрастните хора, за  
преизчисляването  на  
пенсиите и  по пробле-
мине  на  здравното  и 
социалното  осигуря-
ване  на  възрастните  
хора.  За съжаление по-
лучените отговори не 
променят положение-
то на българския  пен-
сионер. В изказване-
то си тя изрази задо-
волството си от рабо-
тата на областното ръ-
ководство и неговите 
членове. От името на 
ЦС на СП-2004 направи 
положителна оценка 
на дейността на   орга-
низацията. Посочи, че 
организацията е една 
от първите в страната 
с  над 7000 редовно  от-
четени  членове.

На вниманието на 
делегатите беше про-
четено отворено пис-
мо, адресирано до На-
родното събрание. 

Събранието продъл-
жи с традиционното 
поздравление към рож-
дениците. 

На отличените акти-
висти  г-жа  Николова 
поднесе поздравителни 
адреси и  връчи медали. 
На Николина Димитро-
ва, Дойчо Дойчев - пред-
седател на организаци-
ята в гр. Вълчи дол, Веси 
Иванова - председател 
на община Аксаково, и 
Маруся Тодорова  бяха 
връчени златни медали 
като ветерани  на съюза. 
С юбилеейни медали бя-
ха  удостоени Атанаска 
Кръстева - доскорошен 
председател на община 
Долни чифлик -  75 г., и  
Румяна Лазарова - каси-
ер на гр. Суворово - 70 г.

Валентина Николо-
ва връчи златен юби-
леен медал и  поздра-
вителен  адрес на Ди-
мо Димов, председател 
на областната органи-
зация – Варна,  по по-

вод навършване на 
80-годишна възраст, 
за активна обществе-
на дейност, ветеран 
на пенсионерското 
движение и един от 
основателите  на СП-
2004, член на ЦС на 
СП-2004. 

ИБ на област Варна 
поднесе на Димо Ди-
мов поздравителен 
адрес и подаръци.

На Стоянка Хри-
стова - дългогоди-
шен  областен пред-
седател, ветеран на 
СП-2004, бе връчен 
златен приз, почетен 
медал и поздравите-
лен адрес от ЦС. 

Делегати, гости, 
ветерани и юбиляри 
бяха поздравени от 
певческите състави 
на Провадия и само-
дейци от клуб „Овеч“ 
с пожелания за още 
по-добри резултати.

В. НиколоВа,
 сП-2004

Конференция на Областния съвет на СП-2004 -  Варна 

Най-големият квартал на Лом се казва Боруна, 
а най-сладката риба в река Дунав се казва мору-
на – това е името на пенсионерския клуб. Той е 
основан  през 2007 г., наброява 90 членове пен-
сионери с председател Здравка Петрова. Клубът 
се намира в бившия младежки клуб на кв. Бору-
на и разполага с разкошна зала, където пенси-
онерите честват рождените си дни, провеждат 
срещи с клубове от други градове и различни 

мероприятия. Всички маси са  украсени с хубави 
свежи цветя. Тук редовно се събира на репетиции 
певческата група, която се  представя отлично на 
фестивалите. 

Всички членове на клуба са и добри туристи. 
Всеки месец те посещават исторически обекти в 
страната. Редовно посрещат гости от пенсионер-
ските клубове от Видин,  Оряхово, кв. Младено-
во – Лом, с. Сталийска махала, с. Разград, община 
Вълчедръм, и др. Сред най-активните членове на 
клуба са Румяна Витанова, Боянка Кръстева, Тота 
Ангелова, Мария Петрова, Мария Стефанова и др.

 Гордост за всички празници и тържества е дис-
ководещият Илийчо Ангелов, който  подготвя спе-
циални музикални програми с хубава музика и под-
ходящи песни. Проблем за клуба си остава мон-
тажът на обещаните два климатика от общината. 
Пенсионерите от клуб „Моруна“ са задружни, мно-
го уважителни и гостоприемни.

Независимо от проблемите, с които живеят на 
границата на бедността, те не се отчайват.  Пред-
седателката на клуба Здравка Петрова ги сплотява, 
тя се ползва с авторитет и доверие, като ги вдъх-
новява за по-добър живот. 

Текст и снимка георги ПЕТроВ, лом

За трети път в  Котел се проведе фестивалът 
"Етносите, багрите, котленските килими" и съ-
бор на народната памет. 

Клуб №1 от  Силистра получи покана за учас-
тие. Този  клуб е най-старият в Силистра и съ-
ществува вече 60 години. Има богата дейност, 
завоювал е много медали, грамоти и парични 
награди. Председатели през тези години са били 
все достойни хора. Певческата група "Надежда" 
съществува още от създаването на клуба. В мо-
мента председател на клуба е Георги  Станев, а 
на групата - Стоянка Минчева. 

Групата беше посрещната и настанена в му-
зикалното училище "Филип Кутев". Посетихме 
големия парк  "Изворите", който беше укра-
сен с котленски килими. Имаше представители 
на много занаяти. Вечерта се състоя концерт с 
участието на  Нелина и  на учениците от музи-
калното училище.  

На втория ден кметът на града откри фести-
вала.  Присъстваха и народни представители, 
областни управители и кметове от съседни гра-
дове. Тук се обединяват четири етноса - бълга-
ри, турци, роми и каракачани, които от дълги 
години живеят в разбирателство. 

Имаше обособени села - в българското село 
се вареше боб, лютеница и царевица, в турско-
то - баклава и дюнери, в ромското - жени гле-
даха на боб и карти, а в каракачанското село 
имаше чеверме. 

На голямата сцена се изявиха 30 фолклорни 
групи.   Силистренската група е лауреат и по-
лучи златен  медал. Същата награда получиха и 
групите от Дулово, Жълтеш, Ценово, Русе, Же-
равна, София.  Вечерта се представи ансамбъл 
"Българе" на Христо Димитров. 

Йорданка ЖЕкоВа 

По случай 98-ата годишнина от 
създаването на Строителни войски 
клуб „Строител” към ОС на  СОСЗР 
– Бургас, с председател о. р. инж. 
подп. Петър Папизов организи-
ра среща с офицерите, сержанти-
те, волнонаемни служители и би-
вши войници, служили и работили 
по изграждането на обекти в Мал-
ко Търново и района – младеж-
ки дом, автогара, болница, мотел 
„Козият рог”, подстанция, път до 
ГКПП – Малко Търново, пет жилищ-
ни блока, кариера за мрамор, завод 
„Арома”, деривацията от с. Грама-
тиково до Малко Търново, читали-
ще „Иван Стратиев”. 

Срещата бе проведена със съ-
действието на кмета на Малко Тър-
ново Илиян Янчев, ръководството 
на ОС на СОСЗР – Бургас, Малко 
Търново и клуб „Строител”. Преди 
да стигне до Малко Търново, лук-

созният автобус с 42-ма души се 
отби в село Бръшлян, където коле-
гите от СОСЗР разгледаха забеле-
жителностите на това китно стран-
джанско село – старата църква, по-
строена по време на турското роб-
ство, килийното училище и памет-
ната плоча на мястото, където са 
разстреляни Таньо Ангелов и Ни-
кола Равашола. В Малко Търново 
в местното читалище се проведе 
тържествено събрание с участие-
то на воините строители от запа-
са и резерва и местното ръковод-
ство на града.

Фолклорна група от пенсионер-
ския клуб „Странджа” – Малко Тър-
ново, поздрави участниците в сре-
щата с няколко странджански пес-
ни, след което председателят на 
клуб „Строител” о. р. инж. подп. Пе-
тър Папизов запозна присъстващи-
те с огромната работа на воините 

строители, променили изцяло ин-
фраструктурата на града. Изказаха 
се бивши войници, офицери, сер-
жанти, взели дейно участие в из-
граждането на над 12 обекта в гра-
да. Част от тези построени обекти 
бяха разгледани. За съжаление ос-
танали са много малко, повечето от 
тях са изоставени или разрушени.

Накрая всички се събраха на 
тържествен обяд в мотел „Козият 
рог”, който също е построен от тях. 
Срещата премина много вълнува-
що. В бъдеще такива срещи ще се 
провеждат и в Приморско, Царе-
во и в други градове на Бургаска 
област, където има много обекти, 
построени от бившите Строител-
ни войски, които след две години 
ще отпразнуват 100 години от съз-
даването си.

о. з. подполковник хубен 
ФЕралиЕВ, Бургас
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30 Култура Култура

×овекúт, коéто вúзпя наäеæäата

От стр. 1
"Умираме, но кой 

го интересува...", каза 
преди смъртта си Бо-
рето, а в интонацията 
му личеше примире-
ние с болката от дейст-
вителност-
та. "Това 
п р и м и р е -
ние е връх-
ната точка 
на отчая-
нието, каза 
веднъж пе-
вецът. И не 
за себе си 
ме е страх, 
а за сина 
ми, за хо-
рата на не-
говата въз-
раст и за онези, които 
идват след тях!" Чове-
кът, който ни остави 
емблематичната песен 
"Надежда", бе погребал 
в душата си надеждата 
за по-добро бъдеще в 
родината си - страна-
та, която той просла-
ви с гласа си по света. 

Борис Гуджунов е 
роден на 22 май 1941 
г. в Пазарджик. Той бе 
и остава един от най-
популярните поп пе-
вци в България. Още 
от 60-те години на 20 
век, та до днес.

Съдбата му е мно-
го интересна. Борето 
е от онези талантливи 
момчета, които могат 
да бъдат добри про-
фесионалисти в мно-
го области на науката 
и изкуството, и затова 
им е трудно да избе-
рат с какво ще си ва-
дят хляба?... Завършва 
техникум по фина ме-
ханика и оптика. После 
известно време рабо-
ти в някогашния Ки-
ноцентър, а след това 
- в Оптико-механичния 
завод в София.

През 1963 г. е при-
ет във ВИТИЗ (сега 
НАТФИЗ). Там е със-
тудент със Стефан Да-
наилов и Милен Пе-
нев (б. а. Ботев във 
филма "Свобода, или 

смърт"). Учи актьорско 
майсторство и се гот-
ви за певческа кари-
ера. А с две дини под 
мишница му е трудно. 
Изключват го от ВИ-
ТИЗ за... неизвинени 

отсъствия. Затова пък 
завършва Школата за 
естрадни изпълнители 
при Българското наци-
онално радио.

Като всички начина-
ещи изпълнители по 
онова време започ-
ва с рокендрол и ка-
върверсии на шлаге-
ри. Първите му изяви 
на сцена са с групата 
"Сребърните гривни" и 
Биг бенда на БНР.

Първият му профе-
сионален запис е на 
песента "Търси се ед-
на девойка" на компо-
зитора Петър Ступел, 
през 1964 г. Популяр-
ността му бързо рас-
те. Получава покана да 
стане солист на оркес-
тър "София", в който 
работи четири години, 
до 1971 г.

Постоянно гастро-
лира в чужбина - в 
бившия СССР, Полша, 
Сърбия, Турция, Герма-
ния, Италия, Алжир, та 
чак и в Япония. 

На върха на кари-
ерата си е, когато се 
случва жестоката тра-
гедия със самолетна-
та катастрофа, в ко-
ято загива колежката 
му - талантливата Па-
ша Христова. Във фа-
талния 21 декември 
1971 г. Гуджунов е един 
от малцината оцелели. 

Над 70 събития включва таз-
годишната програма на празни-
ците на изкуствата "Аполония" в 
Созопол. Поредното - 34-о изда-
ние на фестивала, ще бъде от 31 
август до 8 септември, а органи-
заторите обещават разнообраз-
на програма.

изложби
"Аполония" ще се открие с из-

ложбите на Греди Асса, Димо 
Колибаров, Ясен 
Гюзелев и Стоян 
Дечев.

Музика
Музикалната 

програма на фес-
тивала включ-
ва класически и 
джаз концерти. 
Публиката ще 
може да се за-
познае с цигу-
ларите от май-
сторския клас на 
Минчо Минчев, а 
за почитателите 
е спектакълът на фолклорния ан-
самбъл "Странджа". На сцената на 
амфитеатъра в деветте фестивал-
ни дни ще излязат Хилда Казасян, 
Белослава, Стенли, "Ангел Забер-
ски трио", Васил Петров и Военен 
бигбенд - Стара Загора, младата 
рок група JEREMY?, Милица Глад-
нишка и др.

Акцент в музикалната секция 
ще бъде най-новият проект на 
тромпетиста Михаил Йосифов. 
Фестивалът ще бъде закрит от ед-
на от най-популярните българ-
ски рок групи за всички време-
на - ФСБ, които празнуват 40 го-
дини на сцената.

литература
В 20-те събития, посветени на 

българските издатели и писате-

ли, ще бъдат представени над 11 
нови заглавия, сред които "Гла-
сът на тишината" на Иван Теофи-
лов, "Сестри Палавееви" на Алек 
Попов, "Оксиморон (Нечовешки 
роман)" на Михаил Вешим, "Ос-
тайница" на Рене Карабаш, "Бал-
канска рапсодия" на Мария Каси-
мова-Моасе и др.

Театър
Народният театър засилва 

присъствието си на "Аполония", 
като тази година за първи път ще 
гостува с три спектакъла, съоб-
щават организаторите. Това са 
"Виновният" от Димитър Димов, 
режисьор Юрий Дачев, "Цветът 
на дълбоките води" от Оля Сто-
янова, режисьор Бойка Велко-
ва, и "Лисичета" от Лилиан Хел-

ман, режисьор Бина Ха-
ралампиева.

След успеха си на 
софийска сцена мо-
носпектакълът "Чамко-
рия" по романа на Ми-
лен Русков. 

кино
Седем филма ще бъ-

дат представени на ки-
новечерите в читалище 
"Отец Паисий". Програ-
мата ще открие "Ага" на 
режисьора Милко Ла-
заров, който тази годи-
на беше избран да за-

крие филмовия фестивал "Бер-
линале".

Любителите на киното ще мо-
гат да избират успешни заглавия 
като "Посоки" (режисьор Стефан 
Командарев), "Възвишение" (ре-
жисьор Виктор Божинов) и "Вез-
десъщият" (режисьор Илиян 
Джевелеков).

могне сина си Кристи-
ян да следва. "Вземам 
лекарства с шепи и 
лежа. Какво друго ми 
остава?! Аз съм отдав-
на мъртъв!", каза в ед-
но интервю Борис Гу-
джунов. И въпреки че 
се бе "погребал", про-
дължаваше да страда 
като жив човек. До 
самия си край!... Сам 
признаваше болката в 
душата си: "Всичко ме 
наранява! Не бях та-
къв, но станах! " 

За последен път Гу-
джунов пя на сцена-
та на НДК през 2011-
а в дует с Тони Ди-
митрова хита "За кой 
ли път". А за нас ос-
тава въпросът за кой 
ли път от този свят 
си отиде родна зна-
менитост, прослави-
ла България, с болка 
и наранена надежда 
в сърцето?!? Така си 
замина и Гуджунов! 
Човекът, който възпя 
НАДЕЖДАТА!

Еми МариЯНска 

сред колеги

бо бо бо

По-късно ще се шегу-
ва през сълзи, че го 
спасил "суров суджук". 
"Лакомията ме спаси!", 
шегуваше се певецът, 
но винаги с просълзе-
ни очи... Онзи декември 
се запечатва завинаги в 
съзнанието му. И не са-
мо - болката се прена-
ся и на физическо ниво 
- отрано започва да му 
"хлопа" сърцето.

Чака го ново смър-
тоносно премеждие - 
инфарктът. Богдана Ка-
радочева и Борислав 
Грънчаров го закарват 
в Правителствена бол-
ница. Надживява и то-
ва премеждие.

За дълъг пе-
риод от време 
винаги усмих-
натият преди 
певец бук-
вално изчез-
ва от сцена-
та. Чак до 90-
те, когато три-
мата приятели, 

" б е -
л я з а -
ни" с бук-
вата "Б" в 
името си - 
Борис Гу-
д ж у н о в , 
Б о р и с л а в 
Г р ъ н ч а -
ров и Бо-
ян Иванов, 
се събират 
в триото, 
станало из-
вестно под 

името "Бо Бо Бо".
През 1998 г. Борис 

Гуджунов е награден 
за цялостно творчест-
во на фестивала "Злат-
ният Орфей", но и сла-
вата на фестивала ве-
че е останала в мина-
лото....

Много от хората, с 
които е работил, като 
Зорница Попова, Ма-
рия Нейкова, Вили Ка-
засян, Найден Андре-
ев и др. знаменитости 
на българската музика, 
също един по един на-
пуснаха този свят.

По тази или много 

други причини ембле-
матичните песни, с ко-
ито хората обичаха и 
продължават да помнят 
Борис Гуджунов, него 
лично започнаха да го 
натъжават. Това споде-
ли в едно от последни-
те си интервюта сами-
ят певец. А тези песни 
остават в Златния фонд 

на бъл-
г а р с к а -
та музи-
ка! Това 
са дует-
ните му 
песни ка-
то "Хора 
и улици" 
към фил-
ма "Мом-
чето си 
о т и в а " , 
"Към теб, 
любов" с 
Маргарита Хранова, "За 
кой ли път" с Тони Ди-

митрова, "Обичам те" 
със Стефка Беро-

ва, култовата 
"Надежда" 

и мн. др. 
Б о -

рис Гу-
д ж у -
н о в 
ни за-
веща 
е д н о 

истин-
ско му-

зикално 
с ъ к р о в и -

ще, което ни 
вълнува и днес. 

Песните му са без-
ценно национал-

но богатство. Ето защо 
днес горчи от думите на 
певеца в последните му 
дни - как се е измъчвал, 
че семейството му жи-
вее с 250 лева на месец, 
че е болен и немощен!... 
Певецът преживяваше 
болезнено безсилието 
си. Страдаше, че като 
баща не може да подпо-
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Българите са ужасни работници

Bиĸтopия Πeтpoвa имa  
различни специалности

Страницата подготви Соня ВъЛКОВА

Тъщата на Плeвнeлиeв го обожава Aceн Блaтeчки  
е добър бащаPoceн Πлeвнeлиeв 

eдвa ли e oчaĸвaл, чe 
жeнeйĸи ce зa Дecи 
Бaнoвa, щe пoлyчи нe 
caмo cъпpyгa, нo и тъ-
щa, ĸoятo пocтoяннo 
щe e c тяx. Maйĸaтa нa 
бившaтa cинoптичĸa 
нaвcяĸъдe e c млaдoжeн-
цитe, ĸoeтo вeчe зaпoч-
вa дa биe нa oчи. Нас-
коро тpимaтa oтнoвo 
ca били зaeднo в Гъp-
ция, ĸъдeтo paзпycĸaли 
здpaвo, ĸaтo ca cтигнaли 
дo тaм чpeз ĸpyиз. Лили 
Шoпcĸa oбoжaвaлa зeт 
cи и ocтaнaлa възxитeнa, 
ĸoгaтo пoceтилa зa пъp-
ви път дoмa мy. Toгaвa 

зapъчaлa нa дъщepя cи 
зa нищo нa cвeтa дa нe 
изпycĸa тoзи мъж.

Зa дa нaпpaви дoбpo 
впeчaтлeниe, Лили им 
нaпpaвила oгpoмeн 

cвaтбeн пoдapъĸ, като 
им ocигypила eĸcĸypзия 
дo Maлдивитe.

Maйĸaтa нa Дecи 
Бaнoвa дopи e cпpялa 
дa xoди нa paбoтa, caмo 

и caмo дa бъдe c щepĸa 
cи и нoвия й мъж. Tя 
paбoти в Peгиoнaлнaтa 
инcпeĸция пo oĸoлнaтa 
cpeдa в Coфия, нo нe ce 
e вяcвaлa тaм oт доста 
време, издaвaт ĸoлeгитe 
й. Лили бъpзo cи из-
гъpмялa oтпycĸaтa и 
зaтoвa зaпoчнaлa дa cи 
взимa нeплaтeни дни. 
Toвa нe я пpитecня-
вaлo, зaщoтo знaeлa, чe 
aĸo зaĸъca c пapитe, зeт 
й щe й пoмoгнe. Poceн 
Πлeвнeлиeв пo пpинцип 
мнoгo yвaжaвaл тъщa cи 
и имaл cтpaxoтнo мнe-
ниe зa нeя. Дoĸoгa oбaчe 
щe e тaĸa, нe ce знae.

 

 

Дилянa Πoпoвa нaй-пocлe пpoгoвopи зa бив-
шия cи и ĸaĸъв бaщa e тoй. Πpeди 3 гoдини Ди-
лянa poди извънбpaчнo дeтe нa Aceн Блaтeчĸи 
и oттoгaвa мнoгo ce cпeĸyлиpa ĸaĸ aĸтьopът 
пoнacя тoвa. Toй пpизнa cинa cи, нo нe ce oб-
въpзa c мaнeĸeнĸaтa, ĸoeтo пopoди мнoгo 
въпpocи. Бaщинcĸитe yмeния на актьора и из-
пълнявaнeтo им мнoгoĸpaтнo ca пoдлaгaни нa 
cъмнeния, нo caмaтa мaйĸa нa Бopил твъpди, чe 

дeтeтo имa cтpaxoтeн бaщa, ĸoйтo нe гo e ocтa-
вил нa пpoизвoлa нa cъдбaтa. Haпpoтив, Aceн 
пocтoяннo cи игpaeл c нeгo и ce cтаpaeл нищo дa 
нe мy липcвa. „гpижим ce зaeднo и тoвa e нaй-
дoбpият нaчин зa eднo дeтe дa pacтe щacтливo“, 
cлaгa ĸpaй нa cпeĸyлaциитe пo тeмaтa Дилянa 
Πoпoвa. Oтдaвнa e извecтнo, чe Блaтeчĸи ce гpи-
жи дoбpe зa cинa cи във финaнcoв acпeĸт. Toй 
плaщa 800 лв. издpъжĸa нa мaйĸa мy, a ĸoгaтo 
гo взимa пpи ceбe cи, cъщo ce oxapчвa cтaбилнo.

Бopил бил мнoгo близъĸ c тaтĸo cи и гo 
oбoжaвaл. Maлчyгaнът нeдoyмявaл caмo eднo 
– зaщo бaщa мy нe живee пpи тяx c мaйĸa мy, a 
cи тpъгвa вceĸи път, в ĸoйтo гo пoceти.

Πpичинaтa e яcнa – aĸтьopът избpa дa ocтaнe 
c Kaтepинa гopaнoвa, oт ĸoятo имa пopacнaлa 
дъщepя. Peшeниe, ĸoeтo зaвинaги ocтaви Ди-
лянa и Бopил ĸaтo нeгoвoтo втopo ceмeйcтвo.

Mapтин Kapбoвcĸи 
e бeceн oт мaнтaли-
тeтa нa бългapитe! Из-
вecтният жypнaлиcт зa 
пopeдeн път пpиĸoвa 

внимaниeтo c paзcъж-
дeниятa cи. Toй нe 
xapecвa тpyдoвитe нa-
вици нa бългapитe и нe 
гo ĸpиe.

Tв вoдeщият e 
cвиĸнaл дa paбoти 
здpaвo, зa дa пocтигнe 
нeщo. Hecлyчaй-
нo пoлyчaвa тoлĸoвa 
дoбpи пapи в Би Tи Bи. 
Πoвeчeтo xopa в Бъл-
гapия oбaчe cпopeд 
нeгo изoбщo нe cи 
дaвaт зop нa paбoтнoтo 
мяcтo. Имeннo зaтoвa 
дъpжaвaтa нe мoжe дa 
пpocпepиpa, cмятa тoй.

„Hямaтe пpoблeм c 
ĸoмyниcтитe.

Hямaтe пpoблeм c 
фaшиcти, либepaли и 
пpoчиe eтиĸeти.

Hямaтe пpoблeм c 
минaлoтo, a бъдeщoтo 

eдвa ли e тoлĸoвa 
oпacнo. Имaтe пpoблeм 
caмo c yжacния cи 
мъpзeл. C xopaтa, нa 
ĸoитo дaвaмe paбoтa, 
изиcĸвaмe дa paбoтят, 
a тe cмятaт, чe иcĸaмe 
нeщo нaxaлнo.

Лoшa paбoтa - дa 
пoиcĸaш oт няĸoй дa 
paбoти, e вce eднo дa мy 
иcĸaш дeвcтвeнocттa.

Paбoтитe caмo aĸo 
чyжд чopбaджия или 
мyтpa ви мaчĸa. Бъл-
гapитe ca yжacни paбoт-
ници, нaй ca yжacни, 
ĸoгaтo тpябвa дa paбo-
тят зa ceбe cи“ – нaпиca 
Mapтин Kapбoвcĸи.

Kpacи Paдĸoв и Cтaниcлaвa Гaнчeвa нaй-пocлe 
ca poдитeли! Haй-гoлямaтa мeчтa нa Kpacи Paдĸoв 
ce cбъднa. Aĸтьopът ce cдoби c дeтe, cлeд ĸaтo 
cъпpyгaтa му poди мoмчeнцe. Cинът нa двoйĸaтa 
e ĸpъcтeн Teoдop. Toй e c идeaлни мepĸи – виco-
чинa 48 cм и тeглo 2,9 ĸг. Щacтливитe poдитeли 
блaгoдapиxa нa цeлия eĸип, пoмoгнaл paждaнeтo дa 
cтaнe фaĸт в бoлницa „Haдeждa“. Глaвнитe винoв-
ници вcичĸo дa минe блaгoпoлyчнo ca дoĸтopитe 
Cтaмeнoв, Apaбaджиeвa, Гeнaдиeвa и Дaвидoвa.

Toвa бeбe бeшe дългooчaĸвaнo oт Kpacи Paдĸoв 
и жeнa мy. Aĸтьopът e нa 47 г. и мнoгo гoди-
ни пpaвeшe oпити дa cтaнe бaщa, нo вce нeщo 
пpeчeшe нa мeчтaтa мy. Гoвopи ce, чe двoйĸaтa e 
имaлa peпpoдyĸтивни пpoблeми, ĸaтo cлyxoвeтe 
вeщaят, чe тe ca зacягaли Cтaниcлaвa. Toвa oбaчe 
нe e пoтвъpдeнo, a и вeчe нямa знaчeниe, тъй ĸaтo 
мaлĸият Teoдop ce пoяви нa бял cвят.

Πpeдвид възpacттa нa poдитeлитe мoжe дa ce 
пpeдпoлoжи, чe дeтeтo e заченато ин витpo. Kpacи 
и Cтaниcлaвa oбaчe нe ca paзĸpили пoдoбнo нeщo, 
зaщoтo тe нe oбичaт дa ce шyми oĸoлo личния им 
живoт. Сигypнo нямa пo-щacтлив чoвeĸ oт aĸтьopa, 
ĸoйтo дълги гoдини мeчтaeшe дa cтaнe тaтĸo.

Bиĸтopия Πeтpoвa e мoжe би жypнaлиcтът c нaй-
добро oбpaзoвaниe в Би Tи Bи. Bcичĸи ниe я пoз-
нaвaмe oт гoдини ĸaтo жypнaлиcтĸa и нищo дpyгo. 
Tя oбaчe пo oбpaзoвaниe мoжe дa paбoти oщe 
мнoгo пpoфecии. Bиĸи e зaвъpшилa жypнaлиcтиĸa, 
нo нe caмo тoвa. Tя имa диплoми зa oщe тpи дpy-
ги cпeциaлнocти. Te ca cвъpзaни c oблacттa нa 
пpaвoтo, иcтopиятa и филocoфиятa. 

B мoмeнтa ĸpacивaтa вapнeнĸa yчи зa пeтaтa cи 
дилoмa. Toзи път ce e нacoчилa ĸъм ĸитaйcĸaтa фи-
лoлoгия.  „Πoмиcлиx cи, чe нe мoжe дa имa нeщo 
пo-cлoжнo oт пpaвoтo, и ce ceтиx, чe вcъщнocт 
имa – ĸитaйcĸитe йepoглифи. Toвa ми пpoзвyчa 
ĸaтo пpeдизвиĸaтeлcтвo ĸъм caмaтa мeн и нe ce 
пoĸoлeбax дa ce зaxвaнa и c oщe eднa cпeциaл-
нocт” – cпoдeля c ycмивĸa ĸpacивaтa нoвинapĸa, 
ĸoятo нacĸopo пpexвъpли 40-тe. 

Bъпpeĸи чe нe пpaĸтиĸyвa в пoвeчeтo oблacти, в 
ĸoитo e yчилa, Bиĸтopия e yбeдeнa, чe вcяĸa eднa 
oт тяx й e мнoгo пoлeзнa в paбoтaтa. Ocoбeнo cил-
нo тoвa вaжи зa пpaвoтo, тъй ĸaтo пoзнaвa oтличнo 
зaĸoнитe и зaтoвa мoжe дa пpaви мнoгo ycпeшни 
paзcлeдвaния. Mнoзинa cчитaт, чe e зaпoчнaлa дa 
yчи ĸитaйcĸи зapaди cтpeмeж дa eмигpиpa в Kи-
тaй. Toвa oбaчe нямa ĸaĸ дa paзбepeм нa тoзи eтaп.

Ива Софиянска 
разкри душата си 
и остави мнозина 
удивeни.

Журналистката 
проговори за жи-
вота си и сподeли 
съкровeни нeща 
за сeбe си, които 
нe са извeстни на 
много xора.

Щeрката на 
бившия софий-
ски кмeт нe пeсти 
супeрлативи  за 
съпруга си Антон Бож-
ков. Tя много го обича, 
но нe криe, чe той e мно-

го прям с нeя.
„Tой e моят стълб, мо-

ята опора, моят човeк. 
Tой e основният винов-

ник за моeто щастиe. 
Страшно много крити-
кува моитe интeрвюта. 
Hо критиката e xубаво 
нeщо. Kара мe да сe за-
мисля“ – сподeли Ива с 
усмивка.

Двамата с Антон имат 
двe дeца, но вeчe искат 
ощe eдно. Meчтата на 
журналистката e да има 
трима наслeдници.

„Слeд 10 години сe 
виждам с ощe eдно 
дeтe. Hадявам сe. Tатe 
(Стeфан Софиянски) ни 
e казал, чe от тритe ни 
трябва да има по три“ – 

рзкрива Софиянска.
Πрипомнямe, чe съ-

пругът й Антон e син на 
eдин от най-влиятeлни-
тe xора в България - Bа-
сил Божков. Tози брак 
излeзe много добрe за 
Стeфан Софиянски, кой-
то дадe дъщeря си на eд-
на от най-богатитe фа-
милии у нас.

Πрeдстои да уз-
наeм дали сeмeйство-
то на Ива и Антон щe 
сe увeличи ощe. Двама-
та имат такова жeланиe 
и най-вeроятно това щe 
сe случи скоро.
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Великани в Китай

Любопитно по света

Îбÿñниõа бедноñтта ñ ôиçичеñки çакони

Ó÷åíè÷êà ùå å ïúðâèÿò ÷îâåê íà Ìàðñ 

Стволови 
клетки срещу 
остеопороза

Докато някои от нас 
само мечтаят за пътува-
не в Космоса, едно мо-
миче се обучава за това 
всеки ден. Алиса Карсън 
е 17-годишно момиче от 
Луизиана, САЩ, което 
НАСА тренира да стане 
астронавт. 

Мечтата й е да бъде 
първият човек на Марс 
и цели през 2033 г. то-
ва да се случи. Алиса 
притежава всичко, за 
да стигне дотам. Тя е 
завършила програмата 
на НАСА и е най-млади-
ят човек, който е приет в ака-
демията и завършва, откъдето 

При разкопки в източнокитай-
ската провинция Шандун архео-
лози открили скелети на необик-
новено високи 
хора. сред на-
мерените ос-
танки преоб-
ладават тези с 
височина над 
1,80 м, имай-
ки предвид, че 
средният ръст 
на съвремен-
ните китайци 
не надвишава 
1,75 м. според легендите знаме-
нитият философ конфуций, роден 

през VI век пр. хр. там,  бил висок 
1,90 м. В тази част на страната хо-
рата се занимават предимно със 

селско сто-
панство и 
отглеждане 
на живот-
ни, което и 
в древност-
та им дава-
ло възмож-
ност да кон-
сумират по-
к а ч е с т в е -
на храна. а 

това повлияло и на физическото 
им състояние.

Учени от САЩ разкри-
ли, че социалното раз-
слоение в обществото 
може да бъде обясне-
но със законите на фи-
зиката. Като пример те 
привеждат процесите 
на еволюция в различ-
ните системи. Според 
тях никога няма да се 
избавим от богатите и 

бедните. За да бъде до-
казано, трябва да се взе-
ме под внимание разви-
тието на биологически-
те и небиологическите 
системи, основано на за-
губата на енергия за да-
дена работа или движе-
ние. Учените разглеждат 
богатството като сбор от 
движения, но тъй като 

то се извършва винаги 
на степени, практичес-
ки равенството се из-
ключва. Затова изсле-
дователите потвържда-
ват, че неравенство е не-
точно определение, по-
добре е да се говори за 
нееднородност. Така да 
се избавим от много бо-
гатите и много бедните 

Това е „Златният мост“ край град Дананг 
във Виетнам - архитектурен шедьовър, който 
привлича хиляди туристи от цял свят. Меж-
ду две огромни ръце проблясва тънък зла-
тист мост. Той е разположен на 1400 метра 
надморска височина над хълмовете Ба На 
и предлага величествени гледки към окол-
ността. Мостът е открит през юни тази го-
дина, но снимките от него вече завладяха 
социалните мрежи.

Ìост â ръцете на Бога

Îбÿñниõа бедноñтта ñ ôиçичеñки çакони
то се извършва винаги 
на степени, практичес-
ки равенството се из-
ключва. Затова изсле-

е невъзможно, но об-
ществото винаги може 
да намали финансовото 
разслоение. 

„ З е м е -
тресението, 
опустошило 
на 19 сеп-
тември м.г. 
централни-
те райони 
на Мексико, 
даде въз-
можност да 
се открият 
останките от храм във вътрешност-
та на пирамида на археологическия 
обект Теопансолко в щата Морелос. 
Храмът е в чест на Тлалок - бога на 
водата и плодородието в теотиуакан-
ската и ацтекската религия. В резул-

тат на земе-
т р е с е н и е -
то са настъ-
пили значи-
телни изме-
нения в сър-
цевината на 
структурата 
на пирами-
дата. 

Земетре-
сението засегна горната част на пи-
рамидата, където бяха открити два 
храма, единият от които е в чест на 
 Уицилопочтли, почитан като бог слън-
це и бог на войната от ацтеките, а дру-
гият - в чест на Тлалок.

Писателят Едуард 
Успенски, създател на 
персонажи като Че-
бурашка и Крокоди-
ла Гена и известен 
с книги като „Кроко-
дилът Гена и негови-
те приятели“ и „Чичо 

Фьодор, кучето и кота-
ракът“, почина в Москва 

на 80-годишна възраст, 
съобщи дъщеря му Ирина, 

цитирана от ТАСС. Успенски 

страдаше от злокачествено за-
боляване. На 9 август медицин-
ски източник в Москва заяви, 
че писателят е загубил съзна-
ние и му е била нужна спеш-
на помощ. 

По сценарии и произведения 
на Едуард Успенски са заснети 
над 60 анимационни филма. С 
неговите произведения светът 
бе по-добър, по-весел и по-чо-
вечен. 

Поклон пред паметта му!

Една-единствена инжекция със стволови клет-
ки би могла да помогне за възстановяване на нор-
малната костна структура при пациенти с остеопо-
роза според ново проучване, в рамките на което 
методът е тестван върху мишки. Изследователи от 
Университета в Торонто са установили причинно-
следствена връзка между развитието на възрасто-
ва остеопороза при мишки и дефектни или малко 
на брой месенхимни клетки в тялото. „Стигнахме 
до извода, че ако дефектни месенхимни клетки са 
причина за остеопороза, трансплантацията на здра-
ви месенхимни клетки би трябвало да предотвра-
ти или спре остеопорозата”, посочва проф. Уилям 
Станфорд. В глобален мащаб остеопорозата засяга 
над 200 милиона души - както мъже, така и жени. 

Тип 2, или възрастовата остеопороза, се характери-
зира с изтъняване на вътрешната костна структура, 
което намалява плътността на костите. Заболяване-
то е причина за приблизително 8,9 милиона счуп-
вания годишно по целия свят. Екипът е инжекти-
рал стволови клетки от здрави мишки на мишки с 
остеопороза. Резултатите показват, че шест месе-
ца след инжектирането увредените от остеопоро-
за кости са отново здрави.

официално я сертифицират да 
бъде подготвена за пътуване до 

Марс.
Освен астрономиче-

ските обучения тя учи 
всички предмети в учи-
лище на 4 различни ези-
ка: английски, китайски, 
френски и испански. 
Най-голямото предизви-
кателство за нея е време-
то, в което да успява да 
прави всичко това, дока-
то още е ученичка.

Неин приятел споде-
ля пред изданието: "Тя 
е наясно с това, че не 
може да има деца и не 
може да сключва брак, 

но аз я подкрепям, за да успее 
да постигне мечтата си."

Отиде си авторът на Чебурашка

Земетресение откри храм в пирамида
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Човешкото лице на културното наследство 
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Двойник на 
Парцалев работи
 на морето

Ценна находка

Новопостроеният храм „Свети Пантелеймон“ 
в квартал Гара Бяла  наскоро беше официално 
открит.

Храмът бе осветен от Негово преосвещенство 
Русенския митрополит Наум, участие в търже-
ството взеха премиерът Бойко Борисов и пред-
седателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов. Това е 
първият храм в Беленско, построен през послед-
ните 100 години.

Митрополит Наум отслужи света литургия при 
откриването на църквата, а след това заедно с 
премиера откриха паметна плоча в чест на да-
рителите, сред които е и Бойко Борисов. Обща-
та стойност на молитвения дом е 390 хил. лв. От 
тях 55 хил. лв. са дарени от държавата, а 10 хил. 
лв. са дарени лично от Борисов.

„Няма по-силно от вярата в Господ, колкото 
и да строим нови църкви, те никога няма да са 
достатъчни. Полагаме огромно старание не само 
за храмовете, но и за пространствата около тях. 
Нашата сила е да показваме направеното. Праз-
нодумството го оставяме за други“, каза минис-
тър-председателят. Борисов допълни, че прави-
телството ще отпусне 162 000 лв. за църквата 
„Всех Святих“ в Русе.

Двойникът на големия български актьор Ге-
орги Парцалев живее край морето и работи като 
сервитьор в местна кръчма в бургаски квартал.

Всъщност приликата на Николай Вълчев с ко-
мика не е случайна, защото имат родствена връз-
ка - дядо му е братовчед на Парцалев, споделя 
той. "Малкият Парцалев - така ми викаха всички, 
не ми казваха Николай или Ники", разказва двой-

никът. Николай 
Вълчев е бил и 
дубльор на ак-
тьора в рекла-
мен клип, сни-
ман преди 10 
години от ре-
жисьора Ан-
дрей Слабаков.

"Като се явих 
на кастинга, 
всички остана-
ли участници се 
отказаха. Сега, 
като ме видят, 
много от кли-
ентите, на ко-
ито сервирам, 
искат да се сни-
мат с мен. Пър-
во се учудват, 
после се въз-
хищават", казва 
още Вълчев.

Той си спом-
ня и срещите си с актьора, казва, че Георги Пар-
цалев е бил народен човек, весел, общителен, ус-
мивката не слизала от лицето му. "Винаги черпе-
ше, като се видим, имаше широко сърце и пър-
ви той каза, че си приличаме много", разказа 
още Вълчев.

М н о -
го изнена-
ди за пуб-
ликата и 
у ч а с т н и -
ците бяха 
подготви-
ли органи-
з а т о р и т е 
на осмото 
издание на 
Междуна-
родния кулинарно-фолклорен фес-
тивал „Банатски вкуснотии – тра-
дициите на моето село”. Събитие-
то тази година беше на 11 август, а 
мястото - площадът в село Асеново.

Освен традиционното съперни-
чество между кулинарни майсто-

ри от различни 
райони за първи 
път фестивалът 
имаше конкурсен 
характер и в кате-
гория "Фолклор". 
Победителите бя-
ха без разделе-
ние на възрастови 
групи, на вид из-
куство и на брой 
участници. Жури-

то бе тричленно, състоящо се от 
хореограф, музикант и певец.

За пръв път изявени готвачи 
(сред които Иван Звездев, Ангел 
Ангелов и Иван Манчев) и люби-
тели приготвяха храна заедно в от-
крито демонстрационно ателие. 

Регионалният исторически 
музей в Русе стана част от ин-
формационната кампания „Чо-
вешкото лице на културното 
наследство“, организирана от  

П р е д с т а в и -
телството на 
Европейска-
та комисия в 
България съв-
местно с Ми-
нистерството 
на културата. 
Инициатива-
та се провеж-
да във връз-
ка с Европей-
ската година 
на културно-
то наследство 

и има за цел да насочи внимани-
ето към диалога на културите в 
Европейския съюз.

В рамките на кампанията са ин-
тервюирани граждани на 27 стра-

ни, членки на ЕС, живеещи в Бъл-
гария. Снимките им са поставени 
върху пощенски картички. Всеки 
един от тях представя своите впе-
чатления от България и разказва 
за начина си на живот у нас. Ин-
формационни плакати и пощен-
ските картички може да бъдат на-
мерени в Историческия музей.

Картичките се разпространя-
ват свободно, а целта е да дос-
тигнат до възможно най-голям 
кръг от хора.

В кампанията „Човешкото ли-
це на културното наследство“ на 
територията на област Русе са 
включени също Националният 
музей на транспорта и Инфор-
мационният център „Европа Ди-
ректно“ в Русе.

По случай събитието „2018 – го-
дина на културното наследство” 
беше организирана кулинарна из-
ложба, за която всеки, който иска 
да участва, трябваше да приготви 
и донесе храна от някоя национал-
на кухня по избор. За пръв път бе-
ше организирано състезание по на-
дяждане. Условията бяха да се из-
яде най-бързо една кофичка кисе-
ло мляко с помощта само на вили-
ца. За всички участници имаше гра-
моти за участие, а за победителя и 
специална награда.

 Международният кулинарно-
фолклорен фестивал „Банатски вку-
снотии – традициите на моето се-
ло” е събитие, което се организира 
от народно читалище „Петър Пар-
чевич – 1927” в партньорство с об-
щина Никопол и кметството на се-
ло Асеново. 

бражение на Богороди-
ца с младенеца.

Според проф. Кон-
стантин Дочев - ръко-
водител на търновския 
филиал на средновеков-
на секция на НАИМ-БАН 
и нумизмат, това е пър-
вият такъв печат, открит 
в България, а другите из-
вестни към момента са 
два и се съхраняват в 
Британския национален 
музей. Находката е из-
ключително ценна и по-
казва, че Лютица е важен 
български град, с чиито 
управители са водели 
кореспонденция владе-
телите на най-големи-
те средновековни дър-
жави.

Íадеæда âñе още иìа

Оловен печат, какъв-
то досега не е откриван 
в България, намериха 
археолози по време на 
разкопките на средно-
вековната крепост Лю-
тица край Ивайловград. 
През 2018 г. там рабо-
тят две експедиции - 
на Националния исто-
рически музей (НИМ) 
и на Националния ар-
хеологически инсти-
тут с музей (НАИМ) при 
БАН, която се финанси-
ра от Министерството 
на културата. 

Първите проучвания, 
които се ръководят от 

Филип Петрунов (архео-
лог в средновеков-
на секция на 
НАИМ-БАН) 
и Виолина 
К и р я к о -
ва (уред-
ник в от-
дел "Ар-
х е о л о -
гия" на 
НИМ), за-
п о ч н а х а 
през юли. 
Именно архе-
ологът В. Киряко-
ва попада на ценния пе-
чат. Той е с изображение 
на императрицата Ири-

на (Йоланда) Монферат-
ска Комнина Ду-

кена Пале-
о л о г и н а , 

втората 
съпру-
га на 
А н д -
роник 
II Па-
л е о -

лог. От 
е д н а т а 

страна е 
изобразе-

на Ирина, а от 
двете й страни са из-

писани имената й. От 
другата страна има изо-

Елена, Ванин и Виктор са студенти в различ-
ни държави - САЩ, Англия и България, но и 
тримата са обеди-

нени от идеята да пока-
жат на сънародниците 
си, че надежда в България все още 
има, а страната ни може би не е 
толкова лошо място за живот. 
Те са сформирали екип, на-
речен „Околобългарско”, 
със специална мисия.

За целта обикалят над 
100 населени места, къде-
то  говорят с обикновени-
те хора, останали незабеля-
зани от медиите. Именно там 
те смятат, че ще открият приме-
рите, които да покажат, че надежда 
в България все още има.

Проектът на студентите  има и опознавателен 
характер, като те се запознават със състоянието на 
здравеопазването, инфраструктурата и промишле-

ността в много малки градчета. Както може да се 
предполага, то не е на особено високо ниво, зара-

ди което и много мла-
ди хора напускат про-
винцията - липсата на 

перспектива, качествено обра-
зование и здравеопазване е 

сериозна пречка за разви-
тието в немалка част от 

България.
Въпреки това еки-

път от "Околобългар-
ско" е на мнение, че 

навсякъде в България 
има честни и съвестни 

хора, които правят еже-
дневието ни една идея по-

добро. Това е и примерът, който 
студентите търсят и ще покажат в до-

кументалния филм, който подготвят. 
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Житието на баща ми

Ïðåç áóðÿòà
пОклОн пред класика!

(Записал илия милев от гърмен)

ÑËÎÂÎÒÎ ÑÏÀÑÈÒÅË

Припомних пак градчето
със лудите китари...
Целува то морето
от времената стари!
Сънувах висинето
над приливите топли.
Там вечерта небето
звездите сваля с вопли!
Запомних там ефира
на утрини далечни.
Сред хора где намирам
приятели сърдечни.
Река ме там прегърна
със красотата тиха...
Отново да се върна,
мечти се в мен родиха!
Едно море край Странджа
и ден, и нощ ме кани...

Åäíî ìîðå ìå êàíè

Малко преди обяд 
пристигнах във френ-
ския град Лимож. По-
срещнаха ме прияте-
лите ми Исабел и Пиер, 
чийто дом е на десети-
на километра от града 
в живописна гориста 
местност. 

Докато пиехме кафе 
в просторната стая на 
първия етаж, се загле-
дах в огромната библи-
отека с безброй книги. 
На най-горния рафт 
имаше снимка на мъж 
на средна възраст с 
брада, седнал на шосе, 
а до него - пътна чанта. 
Не знам защо, но тази 
снимка прикова вни-
манието ми и попитах 
Исабел кой е този мъж. 
Историята е интерес-
на, каза тя, и започна 

да ми разказва. 
Преди няколко годи-

ни пътувахме с Пиер, 
мъжа ми, с колата. Връ-
щахме се от съседния 
град Брив и на шосето 
забелязахме този мъж. 
Помислихме, че пътува 
на стоп, и спряхме. По-
питахме го закъде е, а 
той ни отговори, че е 
тръгнал без посока. То-
ва ни озадачи. Беше око-
ло четиридесет и пет го-
дишен, с черна къдра-
ва коса и тъмни дълбо-
ки очи. Забелязах в по-
гледа му отчаяние и мъ-
ка. Предложихме му да 
го закараме донякъде. 
Най-напред той отказа, 
не искал да ни притесня-
ва, но после се съгласи. 
Докато пътувахме, ме 
изгаряше любопитство-

то: кой е, откъде е и защо 
е тръгнал без посока. Не 
издържах и го попитах. 

Заговори бавно и мъ-
чително, но усетих, че 
изпитва неистова необ-
ходимост да говори. Ка-
за ни, че жена му вне-
запно е починала. Не са 
имали деца. Смъртта й 
го е смазала. Изпаднал 
в отчаяние и депресия. 
Дори направил опит 
да се самоубие. Толко-
ва много я обичал. След 
смъртта й всичко у до-
ма му напомняло за нея: 
мебелите, вещите... Не 
можел да спи, не можел 
да се храни и един ден 
решил да тръгне където 
му видят очите. 

Така вече повече от 
месец вървял и живял 
по пътищата. С Пиер му 

предложихме да дойде 
у нас, да живее у нас, да 
му помогнем да преодо-
лее мъката и депреси-
ята. Не знам как се съ-
гласи. Живя у нас почти 
половин година. Казах 
му, че за да превъзмог-
не мъката, може би е до-
бре да напише книга, в 
която да разкаже живо-
та си, любовта си, стра-

данието си и той наис-
тина започна да пише. 

Един ден ни каза: 
 „Исабел, Пиер, благода-
ря ви, завърших книгата 
и тръгвам да търся из-
дател.” Взе си чантата и 
тръгна. 

След няколко месеца 
получихме книгата. Бя-
ха я издали. Ето я - и Иса-
бел ми показа една кни-

га. „Моят път” беше за-
главието. Никога няма 
да го забравим, каза тя. 

Погледнах пак сним-
ката на черноокия мъж 
с голямата чанта, седнал 
на шосето, и си предста-
вих как той, Исабел и Пи-
ер пътуват с колата ка-
то стари истински при-
ятели.  

георги МихалкоВ

Аз ще дочакам празника на мойте братя
и размаха на техните крила,
когато върху хиляди чела
ще начертае смъртен знак съдбата
и бурята със гръм ще призове
възбунените свои синове.

През суматохата на тежки горести и грижи,
през грохота всевечен на труда
ще заблести предутринна звезда
и от прихлупените тъмни хижи
безименни борци ще полетят
по стръмния и свят Спартаков път.

И аз ще видя непознати и велики
довчерашните стенещи тълпи,
пред чиито двери вечна мъка бди

и вечно дебнат нужди бледолики,
а в тъмните потрошени стъкла
смъртта потропва с ледени крила.

Ще видя пристъпа величествен на роба,
ще чуя гневен гръм да потресе
заспалите стъгди и понесе
надлъж и шир червената прокоба
на угнетения човешки род,
разбил вековний си хомот.

И мълчалив и блед сред бедните си братя,
ще понеса аз черния си кръст
и нека на гърди ми кървав пръст
да отбележи сетний ден в борбата
и Каин да разбий с картечен гръм
челото ми и земния ми сън.

А ти, другарко скъпа - сетна ми утеха,
възторжена и смела отмини
към слънцето на пролетните дни.
Аз ще целуна твойта светла дреха
и утрото на празника ни пръв
с корални капчици димяща кръв.

Продължение от бр. 33

НА БОЙНОТО ПОЛЕ
Забиха камбаните, хората се 

разшаваха, пусна се слух, че се 
захваща Европейска война. Ме-
не ме включиха в четвърта рота 
и емнахме гър-
ците. Стигнахме 
до Кавала, а гър-
ците се премес-
тиха на остров 
Тасос. Тръгнах-
ме да гоним сър-
бите при Завоя 
на Черна. Дой-
де заповед наша-
та рота да отиде 
в Серес, после в 
Белотинци и от 
там на позиция 
в Орфанския за-
лив. Местеха ни 
от позиция на 
позиция и ядях-
ме кисело зеле, 
бобена чорба, малко хляб. Из-
ядоха ни въшки. Като ни гле-
даше, генерал Жеков плачеше. 
Той виждаше как гинем от уда-
рите на врага. Преместиха ни 
в Ново село, после казаха, че 
гърците нападнали Неврокоп. 
Четвърта рота да остане тук. 
Разбра се, че армията е раз-

пусната и много войници бя-
гат. Тогава ротният командир 
каза: „Стягайте се, момчета! В 
Кюстендил ще се качим на вла-
ка и ще отидем в София.“ 

В Радомир тренът спря. Рай-
ко Димитров обяви република. 

Включихме се и ние геройски. 
Дойдоха юнкерчета, офицери - 
разправии, боеве, и ротата ни 
я блокираха и закараха към Со-
фия. Там пак разправии, бунто-
ве, арестуваха ни. След извест-
но време дойдоха началниците 
ни и заповядаха: „Всички под 
строй се качвате на влака и на-

право за Велико Търново! Ако 
някой се опита да избяга, кур-
шум го чака. Повече приказки 
да няма!“ 

Стигнахме във Велико Търно-
во. Там ни прибраха в една ка-
зарма. Държаха ни десетина и 

повече дни. 
Имаше воен-
на комисия. 
Много ни 
разпитваха – 
кои са начал-
ници, бунта-
ри  и много 
други неща. 

Н а к р а я 
ни записа-
ха и каза-
ха: „Уволне-
ни сте.“ Вой-
ниците за-
почнаха да 
ни прегръ-
щат. “А вие, 
от Македо-

но-одринското опълчение, де-
то воювахте седем години, вас 
ще ви запишеме не само в кни-
гите, но и в сърцата си.“ 

След тях ние викахме: “Да 
живее България! Да живее 
България!....“  Дадоха ни увол-
нителни билети и награди... 
награди...

На лятото с оранжа –
загар и тен да хвана!

стоян МихаЙлоВ, Търговище

христо сМиНЕНскиКрай

български моряци в кавала
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малки Обяви

Възпоминание

Тъжен помен

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 - 23, 24.VIII. 

в сряда ще преобладава разкъсана облачност, 
а температурите ще са с много приятни летни 
стойности – от 15 до 28 градуса. в четвъртък не се 
очаква промяна на времето, само вятърът леко ще 
се усили, като ще допринесе за още по-приятното 
време. в петък и събота също не се очакват проме-
ни в атмосферните условия. в неделя температу-
рите леко ще се повишат и ще достигнат 30 граду-
са. в понеделник обаче ще има гръмотевични бури, 
като температурите ще претърпят спадане до 
17-20 градуса. във вторник се очакват по-същест-
вени валежи и температури от 16 до 24 градуса.

предстоящото пълнолуние прави разглеждания от нас пери-
од подходящ за спазването на т.нар. лунна диета. приемането 
в продължение на 24 часа само на течности, предимно под фор-
мата на вода, на неподсладени чайове и на прясно изцедени пло-
дови и зеленчукови сокове ще ви помогне да се освободите от за-
държани течности и 1-2 излишни килограма. като цяло мете-
орологичните условия в повечето райони от страната ще бъ-
дат относително добри за здравето и това ще позволи акти-
визирането на двигателния режим и на разходките сред приро-
дата. последните упражняват изключително добро въздейст-
вие, както върху физическото здраве, така и върху психоемоци-
оналното състояние.

биОпрОгнОЗа

Съобщение

0889/378252 - про-
дава комбинирана ма-
шина циркуляр, шмир-
гел, рязане метал - 160 
лв., струг за дърво без 
двигател - 80 лв., сушил-
ник за чинии 2 нива - 
18 лв.

0898/483353 - про-
дава перфектно изра-
ботен метален калъп 
за отливане на бетон-
ни пръстени за бунар, 
кладенец, с вградено 
стъпало и водна пом-
па "Вида", почти нова, 
на изгодна цена

0 7 1 2 6 / 2 4 2 6 , 
0884/680784 - прода-
ва дърводелски маши-
ни, циркуляр за профе-
сионални цели, малко 
фургонче, ново 

0886/729130 – про-
дава кожух мъжки и 
дамски с качулка, къ-
си, нови; пералня AEG, 
запазена, гоблен Виле-

0898/225564 – прода-
ва идеален селски имот с 
2 дка двор, лозе, овошки 
и две сонди за поливане + 
масивна къща в Пловдив-
ско, общ. Първомай

039/20003 – продава/
заменя запазена модерна 
къща, двор, градина, бивш 
рибарник. Селото е на 4 км 
отклонение на магистрал-
ния път за Кърджали, пре-
ди Горски извор

0889/340896 - продава 
апартамент 45 кв. м с тера-
са 40 кв. м, обзаведен, на 1 
ет. във Варна, кв. Галата - 50 
000 евро

052/831253 - продава 
място 60 кв. м, къща - Жили-
но, общ. Нови пазар, чист 
въздух, вода, гора, тишина

0878/950581 – продава 
имот в Троянския балкан – 
с. Балканец, самостоятелни 
спални, река, асфалтов път 
– 16 000 евро

039/20003 – продава/
заменя запазена модерна 
къща, двор, градина, бивш 
рибарник. Селото е на 4 км 
отклонение на магистрал-
ния път за Кърджали, пре-
ди Горски извор

0884/574410 - продава 
масивна къща в центъра на 
село Недялско, обл. Ямбол, 

ров „Ифигения”, два ки-
лима

0882479099 или 
02/958 88 85 – охра-
нителна фирма търси 
да назначи охранители

0878 54 31 21;    0888 
34 77 37 - купувам цир-
куляр с работен плот с 
подвижен диск подхо-
дящ за ремонт и нап-
рава на пчелни кошери. 
(Може и употребяван). 

0898/225564 – ку-
пува стари мотопеди 
„Балкан” и „Симсон”. 
Може и да не са в дви-
жение, бракувани. Про-
дава нов немски слухов 
апарат

0 8 8 5 / 0 8 3 6 0 6 , 
02/927167 – домашен 
майстор поправя мебе-
ли, дограма и др. Про-
дава дърводелска фре-
за, абрихт, видеоплеър, 
видеокасети, телеви-
зор, за мерцедес купе 
114-115 предна решет-
ка, тасове

0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 , 

02/8242129 – продава 
китеник, спортен вело-
сипед, пишеща маши-
на, микроскоп, радио-
касетофон, аптекарска 
везна, старинен часов-
ник, приставка за бор-
машина – абрихт

0879/950078 – ме-
дицински фелдшер със 
стаж на село и в „Спеш-
на помощ” търси рабо-
та по специалността

0887/561638 – про-
дава нови диван-спал-
ня и диван двойка – ра-
кла, комплект с цветна 
красива дамаска. Цена 
по споразумение

0888/245413 – про-
дава 2 табуретки с кра-
чета – по 10 лв., 2 та-
буретки на колелца – 
по 15 лв., ново клека-
ло бежово задно отти-
чане – 30 лв., шевна ма-
шина „Панония” крачна 
– 70 лв.

0897/507266 – про-
дава ВИТО 7+1, бензин 
и газ. С платени такси!

0888/606053 – купу-
ва запазени стари кни-
ги на руски език, печа-
тани преди 1940 г.

0988/722370 – отго-
ворна, честна пенсио-
нерка (мъж) за пазар 
и др. 3 пъти седмично 
– 2,50/час; търси мъж 
пенсионер за взаимна 
помощ; заменя/пода-
рява цветя и билки

0 8 8 6 / 0 1 0 5 0 4 , 
058/603603 – продава 
лек автомобил фолкс-
ваген голф – петица, 
бензин, на 25 хил. км, 
с нови резервни гуми

0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 , 
0896/631143 – търси 
жена да го гледа като 
личен асистент

0896/321902 – 
продава фиат 125 р 
на ценители от пър-
ви собственик, бана-
нов цвят, гаражен, 25 
г., на 143 хил. км. Те-
глич и части

на главен път, 100 кв. м, на 
два етажа, два декара 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 
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

0878/338141 – добри 
по характер, работят и 
учат в София, не пият и 
не пушат. Желаят доглеж-
дане или купуване на по-
стар апартамент в София 
и кварталите. Петров

0876/574681 – заменя 
апартамент в Силистра за 
ниви

0897/042029 – предла-
га жилище на село – без-
платно и безсрочно, на 
пенсионерка с цел обита-
ване, може и финансова 
подкрепа. Жената маке-
донка от Белоградчик да 
ми се обади. Жилището 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 
района на Велинград

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 боксони-
ера. Блокът също е прео-
бразен от покрива до ма-
зето, всичко е подновено. 
Отвън е саниран с 10 см 
стиропор, отвътре – с лам-
перия, и е реконструирана 
в двустаен. Към жилището 
има и гараж

0878/438599 – продава 
обзаведена вила, на 40 км 
от София, с ток, вода, двор 
800 кв. м, 30 дървета, ба-
сейн, панорама. Въздухът 
е кристален.

0887/337684 - наемам 
дългосрочно срещу при-
емлив наем и добро стопа-
нисване селска къща с ба-
ня и тоалетна, лятна кухня 
или солидна стопанска по-
стройка - в цялата страна, 
без областите Кърджали и 
Смолян. С предимство са 
Габровска, Търновска, Ста-
розагорска, Пловдивска и 
Сливенска област

0898/824436 - къща 
двуетажна с двор 2500 кв. 
м в Средня, Шуменско, с 
ябълкова градина

0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 , 
0886/010504 - продава в 
с. Ведрина, Добричко, об-
заведена къща с 2 гаража, 
затворена, луксозна бе-
седка, огради, 3 дка двор 
с овощна градина

0894/637021 – прода-
ваме къща, кухня, селско-
стопански сгради с двор, 
5 дка овощна градина. Из-
годно!

0896/722938 – прода-
ва/заменя за малък апар-
тамент в София имот 880 
кв. м близо до водите на 
язовир „Искър”. Двустай-
на дървена къща 18 кв. 
м, много строителен 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, 
водоснабдено, с. Тополи, 
Варненско

0878/593726 - продава 
дворно място 620 кв. м в с. 
Ряхово, Русенско, на р. Ду-
нав. Цена по договаряне!

0882/488551 - продава 
подземен гараж в центъ-
ра на Пловдив, бул. "Мария 
Луиза" 27

ПОКАНА
Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 8-ия Наци-

онален фестивал "сребро в косите - песен в душите 
край морето на Бургас" на 27 и 28 септември 2018 г., 
от 10 ч. в Дома на НХК, площад "Тройката", под егида-
та на кмета г-н Димитър Николов. Регламент - 3 песни 
в рамките на 10 минути. Индивидуални изпълнители - 
2 песни - 8 минути.

Няма състезателен характер. Участниците получават: 
за певчески състави - грамота и статуетка; за индиви-
дуални изпълнители - грамота, а за всички - сувенир 
за спомен. Разноските за пътуване и пребиваване са за 
сметка на участниците и организациите, от чието име 
се явяват. Заявки се приемат до 20.9.2018 г. вклю-
чително. За контакт: Вяра андонова – председател – 
тел. 056/82 11 94; от понеделник до четвъртък, вклю-
чително, от 14.30 до 17.30 часа, 8000 Бургас, бул. "Де-
мокрация" № 46, Пенсионерски клуб "Морски звуци"

На 25.8.2018 г.  
се навършват

9 МЕсЕЦа
откакто ни напусна  

завинаги  
нашата скъпа и обичана

МАРИяНА АНДОНОВА 
ВЕЛЕВА

на 65 години

40 ДНи
от смъртта на 

БЛАжО ЦВяТКОВ 
ВАчКОВ

1915 – 2018 
Ветеран от Отечествена-
та война, общественик и 
радетел за добруването 

на родното място  -  
село Карайсен,  

община  
Павликени.

На децата, внуците и 
правнуците си завеща 

голямото си трудолюбие, преклонението  
пред знанието и любовта към книгите!

Да бъде вечна паметта му!
от семейството

на българската асоциация на пенсионерите (бап)
Уважаеми членове, симпатизанти и приятели, 

Международният ден на възрастните хора – 1.X.2018 г., ще бъде отбелязан 
за пети път с официална част и богата музикална програма  в НДК. На нашия 
празник ще бъде казано всичко, свързано с проблемите на възрастните хора. 
При нужда ще бъдат предприети организирани протести до решаването на 
проблема с осъвременяването на всички пенсии и приемането на Закона за 
възрастните хора. 

С цел  по-добра координация по места БАП определи поименно 4  души с 
функции на регионални координатори, както следва: за Северозападна Бълга-
рия   Румяна Г. Славова, гр. Мездра – 0876 438 509; за Североизточна България   
Кръстьо Нанев от  Варна – 0888 259 896; за Югозападна България   Мария Ико-
номова от гр. Гоце Делчев – 0889 555 678;  за Югоизточна България е  Янка Кур-
тева от обл. Хасково – 0882 632 489.

На празника ще бъде съобщено за обединение на легитимни пенсионерски 
структури като Национален пенсионерски съвет (НПС). 

 Д. кисимов, гл. секретар на БаП, 0888 716 946

Да си спомним с обич и признателност за 
добрия, истински достоен, любящ и отзивчив 
човек, който винаги ще носим в сърцата си с 

много тъга и болка. Дълбок поклон!  
Почивай в мир!

от сем. андонови, Велеви и иванови
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ËÓÍÍÀ 
ÄÈÅÒÀ

26 август 2018 - 14:57:26 
ч. - пълнолуние. За да смък-
нете 1-2 кг, трябва да започ-
нете диетата от този час и 
да продължите на сокове и 
течности до същия час на 
следващия ден.
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ÁÚËÃÀÐÑÊÈ

22 аВгУсТ, 12 лУНЕН 
ДЕН, НарасТВаЩа 

лУНа, лУНа В коЗирог 
Да внесете промени в 

живота си е мъдро реше-
ние, но не бива до бързате. 
Внимавайте – във водите на 
живота може да има и акули.

23 аВгУсТ, 13 лУНЕН 
ДЕН, НарасТВаЩа 

лУНа, лУНа В коЗирог 
Не бързайте презглава. 

Кому е нужно? Нали живее-
те заради себе си, а не зара-
ди другите. Направете зап-
лануваните покупки и не-
пременно се консултирай-
те с близките си.

24 аВгУсТ, 14 лУНЕН 
ДЕН, НарасТВаЩа 

лУНа, лУНа ВъВ 
ВоДолЕЙ 

Повеселете се с прияте-
ли. Препоръчително е до-
ри да се свържете с родни-
ни и близки, които отдавна 
сте почти забравили. Конта-
ктът с тях ще ви донесе ма-
са приятни емоции.

25 аВгУсТ, 15 лУНЕН 
ДЕН, НарасТВаЩа 

лУНа, лУНа ВъВ 
ВоДолЕЙ 

Мрачните мисли за целта 
и смисъла на живота оставе-
те за друг път. Ще се радва-
те на добро здраве, ако не 
се товарите прекомерно с 
работа.

26 аВгУсТ, 16 лУНЕН 
ДЕН, ПълНолУНиЕ, 

лУНа В риБи 
Проявете повече откри-

тост в чувствата и мислите 
си. Направете нещо ново – 
това ще ви даде нови сили, 
а и може да зарадвате няко-
го от най-близките си хора.

27 аВгУсТ, 17 лУНЕН 
ДЕН, НаМалЯВаЩа 
лУНа, лУНа В риБи 
Време е да поставите 

приоритетите си в отноше-
нията – все едно рано ли 
късно трябва да направите 
това. Посветете се на по-ед-
ри покупки за дома – това 
ще зарадва семейството, а 
и ще се изпълни една ваша 
отдавнашна мечта.

28 аВгУсТ, 18 лУНЕН 
ДЕН, НаМалЯВаЩа 
лУНа, лУНа В риБи 
Стремете да не губите 

присъствие на духа и да не 
се ядосвате за дреболии. 
Звездите са с вас и по от-
ношение на финансите – мо-
же да имате голям късмет. 

ЛУНеН 
КАЛеНДАР

ЗапОЗнайте се

ЧЕСТИТ 58-МИ РОЖДЕН ДЕН

Те са интересни, може 
би на моменти мал-
ко сложни з„а разби-

ране. Не вярват в инту-
ицията и са готови да се 
съмняват във всеки и във 
всичко. Понякога са чер-
ногледи и еднообразни. 
Но сред тях се срещат и 
много грижовни хора. Де-
вата не говори, а действа. 
Ако ви каже, че ще напра-
ви нещо добре, не се съмня-
вайте в думите й. Имат 
аналитичен ум и почти 
винаги намират решения 
на сложни казуси и пробле-
ми. Бързо се отегчават 
от некомпетентност-
та и глупостта. Дева-
та е чувствителен знак, 
силно емоционален и няма 
начин да не ви го покаже. 

Çîäèÿ Äåâà (22 þли-22 аâãóñт)

лъжа. В опитите си да ги подве-
дете не само бързо ще бъдете 
разкрити, но и засрамени. Де-

ва е една от най-
независимите 
в зодиака. Ней-
ната самодоста-
тъчност рязко я 
разграничава от 
онези, които ис-
тински обсебват 
хората край себе 
си. От друга стра-
на съвършената 
й природа й дик-
тува да усъвър-
шенства всич-
ко в близкото си 
обкръжение

Мъж
Мъжът Дева има много мо-

щен ум, но е склонен да жи-

вее в отрицание. Той ще ви 
каже „Всичко е наред“, дори 
когато това изобщо не е та-
ка. Представителите на тази 
зодия не обичат да анализи-
рат своите чувства по прос-
тата причина, че не желаят 
да задълбават в тях. Това ги 
прави да изглеждат студени 
пред околните. Девите имат 
непредсказуем и понякога 
нестабилен темперамент.

Освен това мъжът с тази 
зодия е много амбициозен. 
Основната задача в живота 
на Девите е да се научат да 
се доверяват и да имат вяра 
в неизвестното. Те трябва да 
разберат, че нещата се случ-
ват поради някаква причина, 
но не е задължително те ви-
наги да знаят каква е тя.

ДЖеСИКА

оВЕН – Още с настъпва-
нето на седмицата ще ви 
се наложи да структури-

рате педантично задълженията 
си. Постарайте се да обръщате 
внимание на детайлите, за да не 
се ядосвате.

ТЕлЕЦ – Ще постигнете 
стабилност в материал-
но и лично отношение. 

Отделете време за забавления. До 
средата на седмицата се предпаз-
вайте от задълбочаването на съ-
ществуващите негативи. 

БлиЗНаЦи - Неприят-
ности в отношенията ви 
с приятел или близък ще 

помрачат дните ви. Разрешавай-
те елегантно възникналите раз-
ногласия, като предварително об-
мислите правилната стратегия. 

рак - Рационалният 
ви подход ще даде за-

бележителни резултати, особено 
ако решите да се отдадете на не-
решени дела, вместо на пълноце-
нен отдих. Благополучно приклю-
чете със стар ангажимент. 

лъВ – За ангажиментите 
си ще разполагате с дос-
татъчно време за срещи 

с приятели или за забавления с 
партньора до вас. Около средата 
на периода ще се наложи да овла-
деете емоцията им. 

ДЕВа - Някои събития в 
материалната сфера ще 
ви зарадват. Постарайте 

се да засилите съществуващите 
позитиви в дадена ситуация, но 
не изпускайте момента да прео-
бразите негативите. 

ВЕЗНи - В края на седми-
цата не изпробвайте къс-
мета си в начинания, в ко-

ито рискувате да загубите власт, 
положение, репутация или пари. 
Претеглете изключително точно 
нещата.

скорПиоН - Внимателно 
преценете кои са вашите 
приятели, за да не се лутате 

излишно. Отделете време за ин-
тензивна почивка. През почивни-
те дни мнозина от вас ще се сблъс-
кате с неприятна особа. 

сТрЕлЕЦ - Другият пол 
коренно ще промени на-
чина ви на мислене и жи-

вот. Добре е да прецените докъ-
де да сте простирате като финан-
сови възможности. Не действай-
те с размах. 

коЗирог - Изчаквателна-
та позиция ще е най-пра-
вилна, в случай че искате 

да имате развитие по вълнуващи 
ви въпроси от личен и материа-
лен характер. В никакъв случай 
не се предоверявайте.

ВоДолЕЙ - Не попадай-
те в плен на импулсите 
си! Още с настъпването 

на новата седмица мнозина от вас 
ще се радват на значителни фи-
нансови постъпления. 

риБи – Обърнете внима-
ние на текущото си със-

тояние, като си дадете сметка от 
кои разходи бихте могли да се 
лишите и да откриете идеята, в 
която си заслужава да вложите 
средства. 

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (22.VIII.- 28.VIII.2018 г.)

0988/799492, Емил 
Петров - 59/170/60 - Разве-
ден без деца от Козлодуй, 
търси съжителство с жена 
от малките и големите гра-
дове на България. Дамата 
да е на възраст от 47 до 63 
години. Да има кола, при 
евентуално разбиране да 
дойде да ме вземе . Кога-
то заживееш с даден чо-
век го опознаваш. Работя 
към Т.Б. за 500 лв. Добър 
човек съм.

0878/568171 - госпожа 
от Пловдив, вдовица - чис-
та, чувствителна и все още 
с чар за възрастта си, же-
лае запознанство с инте-
лигентен човек, около 78-

на жУЛИЕТА ЙОРДАНОВА
 от с. Подем

 (израснала в Комарево),
 обл. Плевен

(22 август)
Годините се нижат 

като броеница 
и ние с тях вървим напред!

Лeтят годините, летим и ние 
с тях, остават хубавите спомени за отминалите 
дни живота да красят! Поднасяме букет за теб с 
пожелание за здраве, щастие, мир, обич, все та-
къв бодър и енергичен дух, спокойствие, къс-

мет, красота да съпътства живота ти! Много по-
води за радост и усмивки с любимите хора!

Весел празник и наздраве!
 с обич: съпруг Данчо, дъщери галя и 

силвия, зетьове и внучето Тими

Човекът 
от зо-
дия Де-
ва е пер-
фекцио-
нист, по-
някога до 
болка.

Жена
Ж е н а -

та, родена 
под знака 
на зодия 
Дева, е из-
ключител-
но наблю-
дателна. ежните представи-
телки на зодията сякаш прите-
жават вградени детектори за 

на 
любимия ни син 

АЛЕКСАНДЪР
Нека времето ти носи 

здраве, любов, щастли-
ви моменти и доза къс-

мет.
Благодарим за безкрайната любов и 

грижи, които ни даваш.
от Надежда и георги христовски

83 г. от Пловдив
0877/827210 - след 

18,30 ч., 60-годишна вдо-
вица от София търси вдо-
вец от София, 60-65 г.

0898/225564 – желае 
запознанство с жена, оби-
чаща морето, планината 
и селото. Аз съм на 70 г., 
учител по изобразително 
изкуство, нормален човек

0895/298388 – до 20 ч. 
– 72/165/68, вдовица тър-
си здрав, непушач, трезве-
ник, от 68 до 75 г. Съжител-
ство при мен на село.

0885/410468 - на 70 
г./165 см/85 кг, самотна 
пенсионерка съм. Не пия, 
не пуша, добра домаки-
ня съм. Живея в собствен 
уютен дом. Търся самотен, 
изоставен, добър и честен 
мъж за другар - да не пу-
ши, да пие умерено. От 65 
до 75 г., пенсионер. Аз ку-
цам с левия крак. Моля те, 
обади се!

0895/751977 – мъж же-
лае запознанство с прият-
на дама за сериозно и про-
дължително приятелство. 
Моля само сериозни обаж-
дания и СМС!

032/249675 – на 88 г., 
търси жена на около 65 г. – 
здрава, непушачка, без ан-
гажименти – за гледане на 
мен и сина ми, на 61 г., сре-
щу унаследяване на апар-
тамент и спестявания

1336  софия – „лю-
лин”, п.к. 134, за г-н Де-
нев – търси се дама, която 
да е сама, без съпруг, вдо-
вица, разведена, която да 
се събере с мен, за да има-
ме поне едно общо дете, а 

може и две. Може вдовица 
с нейни деца, но да е във 
възможност да имаме на-
ше. Ще й подаря цвете, ка-
то изпрати снимката и те-
лефона за разговор!

0896/702155 - мъж на 
76 г. желае запознанство 
с дама от Старозагорска 
или Великотърновска об-
ласт, която има възмож-
ност и желание за съжи-
телство при нея

0894/768863 – 85 г./160 
см/70 кг, приема бездомна 
здрава дама от 65 до 76 г. за 
доглеждане и наследяване 
– все още съм на крака и с 
багажа си!

02/4690408 – след 18 ч. 

– самотен учител пенсио-
нер от София търси себе-
подобна дама за сериозна 
връзка от 65 до 75 г. Живе-
ене по споразумение. Дър-
жавата, националността и 
произходът са без значе-
ние. Да се обаждат сериоз-
ни и подходящи дами!

1233 софия, п.к. 43 – 
вдовица – хубава, непълна, 
осигурена, търси 74-76-го-
дишен господин. Може да 
пишете само име и теле-
фон, аз ще ви потърся.

0882/368952  – 
65/160/65 – интелектуалка 
търси себеподобен, неан-
гажиран – за приятелство, 
взаимопомощ и с дом, те-
лефон – Южна България, 
сериозен, отговорен

0879/174824 – мъж на 
60 г. от хасковско село, не 
пуши и не пие, търси жена 
от 50 до 60 г. за семейство, 
която да живее при него. 
Да е от Хасковския регион! 

068/639416 – 74 г., без 
ангажименти, с позитивен 
ум, търси мъдър господин 
за сериозна връзка

0884/287962 - 61 г./173 
см/65 кг, добър и скромен 
мъж с отлична визия и 
здраве, работи, не пие ал-
кохол и не пуши, очаква за-
познанство с добра и при-
ятна жена, която да е като 
него с чувство за хумор – 
от Ловешка област, Север-
на България
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Служите-
ли на Пето 
РУ на МВР в 
София раз-
криха из-
вършители 
на кражба. 

Действи-
ята по раз-
следването 
з а п о ч н а л и 
в началото 
на юли, ко-
гато било 
съобщено, 
че е извър-
шена краж-
ба на поч-
ти 120 м же-
лезопътни релси, складира-
ни в района на Сточна гара. 
    Било установено, че двама 
мъже, на 34 и 64 години, пред-
варително са подготвили рел-
сите,  като за целта ги наряза-
ли на парчета. Подпомагани от 
още няколко души, натовари-
ли  нарязаните елементи на 
товарен автомобил, оборуд-

37Проблеми Конфликти

ÊÐÈÌÈ
ÕÐÎÍÈÊÀ

Страницата подготви 
Уляна ПеТКОВА

Само за един уикенд: Над 6000 шофьори 
засечени с превишена скорост 

Внимание! 
Нова ало измама

каМиоН с оТроВи
сЕ оБърНа

камион, превозващ 
токсични препарати, се 
обърна на пътя. инциден-
тът е станал около край 
врачанското село Девене.  
Шофьор превозвал хими-
кали за растителна защи-
та, когато на второклас-
ния път между Монтана 
и Плевен катастрофирал. 
Тежкият камион се обър-
нал, изсипвайки стоти-
ци литри от препаратите 
в близката нива. На мяс-
тото пристигнал екип  на 
гражданска защита, кой-
то обезопасил периме-
търа.

БлъсНаТо ДЕТЕ На 
ПЕШЕхоДНа ПъТЕка
Дете бе блъснато от ко-

ла в центъра на Монтана. 
инцидентът е станал пред 
поликлиниката, на метри 
от сградата на областната 
дирекция на МВр. 

Възрастна жена води-
ла двете си внучета. Дока-
то пресичали на пешеход-
на пътека едното момчен-
це на 6 годинки било уда-
рено от лек автомобил. 
БЕБЕ ПаДНа оТ 3 ЕТаЖ

Бебе на малко повече 
от годинка падна от тре-
тия етаж на къща в Чер-
номорец. Трагедията се е 
разиграла, докато 33-го-
дишната майка търсела 
памперс в стаята. семей-
ството е от софия, дошло 
на почивка по Южното 
Черноморие.

Майката изпуснала 
момченцето от поглед за 
секунди, когато то се ка-
чило на леглото, а оттам 
на прозореца, след което 
се подпряло на комарни-
ка, който се отворил и то 
полетяло от него.  

Тир сЕ ЗаБи 
В ЕсТакаДа

Тир се е ударил в еста-
када на "Брикел" край гъ-
лъбово. Бетонното съо-
ръжение, по което преми-
нават въглищата за рабо-
тата на централата, е поч-
ти разрушено. При ката-
строфата няма пострада-
ли. Щетите са сериозни.

ПолЯЧЕ ПосТраДа 
оТ ФаЙТоН

8-годишен поляк по-
страда при пътен инци-
дент, предизвикан от са-
мия него. родителите му 
имали безумието да ка-
чат детето на електриче-
ска триколка на централ-
ната алея в слънчев бряг. 
Момчето  хвърчало с бяс-
на скорост, в един момент 
обаче загубило управле-
ние над возилото и се за-
било във файтон, упра-
вляван от 30-годишен 
мъж. При зверския удар 
детето получило сериоз-
ни наранявания. 

Пîæàð 
èçïåïåëè 

÷èòàëèùå

Пострадали от 
газови бутилки

Отмъкнаха 120 м релси

Нова ало измама во-
ди до набъбване на 
сметките ни за телефон. 
Това става, ако върнем 
обаждане на непознат 
номер, обикновено от 
екзотична страна. На-
последък обаче много 
от обажданията са с ко-
да на Словения +386. Из-
мамените вече са стоти-

ци. Засегнати разказаха, 
че са имали по пет-шест 
обаждания от чужбина 
за час, един от тях - 70 
за една вечер. Ако от-
говорите веднъж, след-
ват нови обаждания - 
включително от страни 
като Конго, Сиера Ле-
оне. През последните 
дни сигналите от изма-

36 тежко пострадали 
при инциденти с газо-
ви бутилки са приети в 
Клиниката по изгаряне 
на "Пирогов" от начало-
то на август,  съобщиха 
от лечебното заве-
дение.

Н а ч а л -
н и к ъ т 
на кли-
н и к а -
та доц. 
М а я 
А р г и -
р о в а 
у т о ч н я -
ва, че по-
страдалите 
са млади хора 
до 50 г. Всички пациен-
ти са с обширни дълбо-
ки изгаряния по цялото 
тяло. 16 от пациентите 
са с над 20% изгаряния 
и инхалационни травми, 
а останалите имат меж-

ду 5 и 15% изгаряния. 
Сред тях има и семей-
ство - мъж, жена и де-
те, които са пострадали 
при възпламеняване на 
газовата инасталация на 

колата им.
Най-честа-
та причи-

на за ин-
цидент 
е пре-
п ъ л -
в а н е 
на га-

з о в и -
те бу-

тилки, со-
чат данните 

на Държавната 
агенция за метрологи-
чен и технически над-
зор.  От агенцията съ-
ветват хората да пъл-
нят бутилките си един-
ствено на лицензирани-
те пунктове.

мени към телекоми-
те също зачестяват. 
За да спрат атаката, 
мобилните операто-
ри блокират обаж-
данията.

Анализите показ-
ват, че последната 
атака е само при-
видно от Словения. 
Зад телефонния код 
всъщност е маски-
ран оператор в Ко-
сово, където обаж-
данията са малко по-
скъпи от тези в ЕС. 
Номерата, на които 
се звъни, се избира-
ли на случаен прин-
цип. Според експер-
та по киберсигур-

ност Борислав Сестрим-
ски изборът на жертви 
не е толкова случаен, а е 
резултат на редица про-
учвания. 

До дела в съда се сти-
га рядко, тъй като натру-
паните сметки не са кос-
мически, а до измамни-
ците разследващите 
стигат трудно.

 6636 моторни превозни средства 
и 7535 водачи и пътници в коли 
са проверени само за един уикенд 
през август по време на полицей-
ската операция за контрол на пъ-
тищата.

 От 
п о л и -
цейски-
те слу-
жители 
са из-
д а д е -
ни 3974 
фиша и 
1024 ак-
та за ус-
танове-
ни ад-
м и н и -
с т р а -
тивни нарушения.

 На 245 водачи са издадени запо-

веди за принудителни администра-
тивни мерки, а на 78 са отнети сви-
детелствата за управление на МПС 
поради неплатени глоби. 

На място полицейските служи-
тели са 
в р ъ ч и л и 
462 елек-
т р о н н и 
фиша, съ-
о б щ и х а 
от МВР.

Н а й -
много на-
рушения 
за ско-
рост са 
засечени 
на тери-
т о р и я т а 
на Вели-

ко Търново – 519, и на територия-
та на Бургас - 485. 

Ñèöèëèàíåö 
ïîäïàëè áúëãàðêà

57-годишен сици-
лианец заля с бен-
зин и подпали 49-го-
дишната си бивша же-
на, която е българ-
ка, и новия й приятел 
в град Маскали, про-
винция Катания. Джу-
зепе Фортунато Таор-
мина срещнал бивша-
та си и новото й гадже 
- също 57-годишен от 
Маскали. Между три-
мата избухнал лют скандал. Тогава разярени-
ят Таормина залял с бензин двамата си опо-
ненти и ги подпалил със запалка. След това 
избягал. Малко по-късно обаче бил задържан. 
Той е обвинен в опит за убийство. 49-годиш-
ната българка е прехвърлена в Центъра по 
тежки изгаряния в Палермо. Тя е с 50 процен-
та изгаряния и лекарите се борят за живота 
й. Джузепе Таормина е криминално проявен.

Пожар изпепели стого-
дишното читалище в село 
Гложене, община Козлодуй. 
Огънят е тръгнал от близка 
сграда. Сигналът за пламъ-
ците е подаден около 5.50 
часа. На място са изпратени 
три екипа, които са успели 
да овладеят огъня. Кметът 
на селото Петко Петков съ-
общи, че сградата на чита-
лището е напълно унищо-
жена, както и целият инвен-
тар. В библиотеката е имало 
14 500 книги. 

"Изгоря целият покрив. 
Падна вътре в читалище-
то, изгоря и вътре какво-
то има и останаха стените. 
Сградата на читалището е 
долепена с потребителска-
та кооперация. Пожарът е 
тръгнал от офиса й“, обяс-
ни Петков. 

Водолази на Военномор-
ските сили откриха телата 
на двете удавени момчета 
в морето край Варна. Пър-
вото бе намерено на около 
50 метра навътре в море-

то от мястото.  Второто бе 
извадено 2 дни по-късно. 
Висока вълна е съборила 
и двете момчета в море-
то, а другите деца са ос-
танали на вълнолома. Спо-
ред друга информация на 
вълнолома е имало общо 
шест деца.

Вълнà 
помете 

деца

ван с автокран, и ги укрили. 
На 64-годишния мъж е нало-
жена мярка за неотклонение 
"подписка".

На 34-годишния му съучаст-
ник е повдигнато обвинение за 
престъпление в условията опа-
сен рецидив. Мъжът се укрива 
и е обявен за общодържавно 
издирване.
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Îòãîâîðè îò áð. 33, ñòð. 27
ВоДораВНо: Ема. „Търновската царица”. Леонов. Коломан. Агали. Илика. Адора. Алит. Сам. Ари. Отава. Бокал. „Дезире”. Акера. Анис. Адина. Локум. Ци. 

Аца. Илитон. Регал. Осил. „Сара”. „Анана”. Тяга. Бак. Ре. Ок. Бета. Ара. „На”. Ит. Калан. Рали. Амини. Моторола. Рима. Елка. „Ирена”. Кода. „И ако”. Пенал. Ко. 
Обект. Фонетика. Наран. Мливар. Ос. Коз. Кариес. Мирон. Минало. Кира. Епик. Зима. Идеи. Амонити. Купидон. Аманитин. Натан. Самба. Анина.

оТВЕсНо: АДА. Рак. „Българе”. Астера. Икономика. Реализация. Аламо. Азимут. Еноли. Идалго. Амадор. Напа. Монитори. Акини. Абака. Ин. АВО. Тенис. 
Не. Еналид. Свита. „Ала”. Илик. Родос. Як. Лава. Ир. Катми. „Ена”. Акинак. ТА. Мак. Леки. Стока. ЕЛО. Офиси. А, б. Алат. Рона. Ти. Ов. Рама. Ицо. Абак. Ор. „На 
мама”. Амаро. Уран. Репери. Она. Град. Камен. Баронет. Ренин. Иносан. Габе. Алани. Опити. Ец. Ралица. Атила. Аконитин. Адан. Силикати. Клас. Кина.      

рачо ПоПоВ
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Вицове Смях от сърце 39

външен вид е една та-
кава ниска, много де-
бела, с огромен зад-
ник, почти без коса, с 
голям орлов нос, а на 
бузата има една огро-
мна… Абе, като се за-
мисля, какво ще я тър-
сите…


 контрольорка в ав-

тобуса иска билета на 
пътник. Той отговаря:

 - Аз съм самотен ба-
ща и пътувам без билет.

 - Колко деца имате?
 - Пет.

 - Леле, как се опра-
вяте?

 - Никак, те живеят с 

майка си. Ние сме раз-
ведени.

 - А тогава вие какъв 
сте?

 - Аз съм самотен ба-
ща…


син се обръща към 

баща си:
 Тате, защо казваме, 

че нашият език е май-
чин език?

 - Защото бащите ни-
кога нямат възможност 
да вземат думата и да го 
използват.


 - иване, ставай, ще 

закъснееш за учили-
щето!

 - Не искам, май-
ко, не ми се ходи! 
Ето ти две причини 
– учителите ме мра-
зят и учениците ме 
мразят. Кажи ми за-
що да ходя?

 - Трябва да си по-
отговорен – пър-

во си на 51 го-
дини и второ – 

ти си дирек-
торът…


 Ново-

бранец па-
р а ш у т и с т 
отказва да 

скача, защо-
то баба му се 

обадила, че е 
сънувала лош 

сън. 
Старшината го 

сгълчал, че е суеве-
рен, но понеже ново-
бранецът пак отказал 
и за да не се разваля 
бойният дух, старши-
ната го накарал да си 
сменят парашутите. 

Скачат.  На ново-
бранеца парашутът 
му се отворил. Отдъ-
хнал си той с облек-
чение и започнал да 
се оглежда. По ед-
но време покрай не-
го профучал старши-
ната:

 - На баба тиии…


 - колко души рабо-
тят във вашата фирма?

 - 26 с шефа.
 - А без шефа?
 - А-а, без шефа ни-

кой не работи…


 отишъл един чо-

век на консултация с 
адвокат:

 - Колко струва ваша-
та консултация?

 - 50 лева за три въ-
проса.

 - Не е ли малко скъ-
па?

 - Възможно е. Какъв 
е третият ви въпрос?

Това лято, както е 
тръгнало... Няма да се 
хваща тен, а ръжда!


лятото:
– Къде се буташ?... 

Мой ред е!
Есента:
– Ама аз само да по-

питам...


- Муцка, да си боя-
дисам косата червена?

- Защо?
- Иска ми се да на-

правя нещо необичай-
но с главата си.

- Прочети книга.


- как мислиш да из-
караш лятото?

- В грях.
 

Бабите, които са се 
държали лошо през го-
дината, получават вну-
ците за цялото лято!


На обяд отправих 

молитва към лятото. 
Накратко - мастика с 
таратор!


лято. Жега. Влакът 

София – Варна. Няма 
никакви места, всичко 
е претъпкано. На двама 
тарикати обаче не им се 
стои прави. Влизат в ед-
но купе и почват да гле-
дат под седалките, из-
лизат… Влизат в след-
ващото купе, пак гледат 
под седалките…

Пътниците ги питат:
– Какво правите бе?
– Изпуснахме си зми-

ята и я търсим…
Лека полека пътни-

ците се изнизали от 
купето. Нашите се на-
станили вътре, заклю-
чили вратата, пуснали 
пердетата и легнали да 
спят. След няколко ча-
са се събуждат. Едини-
ят поглежда през про-
зореца. Вижда чичката, 
дето почуква колелата 
на влака…

– Ей, чиче, във Варна 
ли сме вече?

– Абе к'ва Варна бе… 
Вие не разбрахте ли… 
Няк'ви идиоти си изпус-
нали змията и трябва-
ше да откачим вагона.


срещат се две акули:
- А аз това лято плу-

вах около Кипър, таки-
ва пълнички туристи 
- слой сланинка, слой 
месце... Много хубаво 
лято беше.

- А аз реших за съв-
сем кратко да поплувам 

около Слънчев бряг.
- Ти луда ли си? Че то 

там само пияници...

- Е, вярно е, но пък ка-
къв черен дроб имат...


– Добре де, лятото 

що те мързеше?
– Ми от жегата!
– А зимата?
– Па от студа!
– А днес що?
– Мале, кат се сета 

к'ва жега беше и к'ъв 
студ иде!


след проверка на 

съчиненията в пер-
нишко училище на те-
ма "Как изкарах лято-
то" бяха разкрити три 
грабежа, нелегална ав-
томорга и два бардака...


лято! Плаж! Море! 

Девойка с кръшна по-
ходка се насочва към 
морето...

Мъж й подвиква:
- Ей, не влизай, дъл-

боко е!
Тя се обръща да ви-

ди кой й говори.
Той я поглежда и се 

поправя:
- А, влизай, влизай...


хубавият, обилен 

и напоителен летен 
дъжд... раздели дамите 
на две категории: Мис 
Мокра фланелка и Мис 
Мокра кокошка!


- Две братчета цяло 

лято са разделени. Мал-
кият е на село при ба-
ба си, а големият си е в 
града. Преди да започ-
не училището, вече са 
заедно, но малкият го-

вори диалектно. Го-
лемият се дразни и 
казва на майка си:

- Мамо, кажи му 
на тоя да не казва 
ДЕКА!

- Епа оти? - пита 
малкият.


гимназистките 

вече не пишат съ-
чинения на тема 
"Как прекарах лято-
то", защото е много 
лично и много не-
прилично.


- какво става с 

това време, лято ще има 
ли тази година?

- Ще има... През сеп-

тември...


отива Путин при 
врачка и тя му казала:

- Остава ти само още 
едно лято като прези-
дент, после няма да те 
преизберат.

- Ами значи вече няма 
да има лято! - отговорил 
сухо той.


Зимата крещи:
- Ракия! Греяна, че ка-

къвто е студ...
Пролетта, пълна с лю-

бовни емоции, настоя-
телно изисква:

- Шампанско! Ведна-
га! 

Лятото с пресъхнало 
гърло хрипти:

- Бира!... Охлади тяло-
то, прегряло е!

И само есента идва 
тихо, слага нежно ръка 
на рамото ти и дяволи-
то казва: 

- Еее, по коняче?


лятото е към своя 
край. Време е да си 
спомня за екскурзиите, 
за дните на плажа, ве-
черните разходки, яки-
те партита и всичко дру-
го, което... не правих 
през него...


В един горещ летен 

ден тръгнах към ручея 
да се напия. Не стигнах 
до него, напих се пре-
ди това...


В детството си имах 

само две мечти - през 
лятото да издъхне кра-

вата, която пасях, а през 
зимата - да изгори учи-
лището!


кофти време, бабите 

спряха да подбират то-
алетите, с които ще из-
карат лятото на пейката 
пред блока....


Момченце не 

проронило нито ду-
ма, докато не навър-
шило 6 години. Дет-
ски лекари, психиа-
три, логопеди – ни-
кой не успял да по-
могне.

Изведнъж един 
ден на обяд момчен-

цето се сопва:
 - Тези пърже-

ни картофки са 
гадни!

 Майка му се 
шашардисала и 
като й преминала 
първоначалната ра-
дост, казала:

 - Сине, ама ти си 
можел да говориш, 
защо досега не каз-
ваше нито дума?

 - Досега всичко 
си беше наред !


 скъпа, искаш ли 

да дойдеш с мен на 
фитнес ?

 - Дебела ли 
ме наричаш ?

 - Тогава не 
идвай, щом 
не искаш.

 - Мързе-
лива ли ме на-
ричаш?

 - Нямах това 
предвид…

 - О, значи съм 
лъжкиня?

 - Тогава не ид-
вай.

 - Чакай бе, защо 
искаш да ходиш сам?


отишъл един мъж в 

полицията:
 - Искам да подам сиг-

нал. Жена ми изчезна.
- Как изглежда?

 - Ами тя е много про-
клета по характер. На 

 - Никак, те живеят с зят и учениците ме 
мразят. Кажи ми за-
що да ходя?

 - Трябва да си по-
отговорен – пър-

во си на 51 го-

си беше наред !


, искаш ли 
да дойдеш с мен на 

 - Дебела ли 
ме наричаш ?

 - Тогава не 
идвай, щом 

 - Мързе-

 - Нямах това 

 - О, значи съм 

майка си. Ние сме раз-

дини и второ – 
ти си дирек-
торът…

бранец
р а ш у т и с т 
отказва да 

скача, защо-
то баба му се 

обадила, че е 
сънувала лош 

сън. 
Старшината го 

сгълчал, че е суеве-
рен, но понеже ново-
бранецът пак отказал 

 - Тогава не ид-

 - Чакай бе, защо 
искаш да ходиш сам?

 един мъж в 

горе 
ръцете!

фантазьор!
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Колко малко трябва на човека –
въздух, хляб, вода и светлина.
Щастието ще почувства всеки,
щом дарява обич, добрина.
А парите щастие не дават,
с алчност ако трупаш милион.
Здравето ти само подкопават,
гузен криеш ли ги от закон.
А какво му трябва на човека:
здраве, разум, чиста да е съвестта.
Ако ще хитрува, по-полека –
пада се от връх във пропастта.

Ели коЧЕВа

Ама непрекъсна-
то едно и също 
– това поскъпна-

ло, а друго щяло би-
ло да поскъпне. Плач, 
рев, клетви и псувни!... 
Хайде по-спокойно, а? 
Да вземем парното, че 
първо за него се сещам. 
Баба ви, както се казва, 
все на парно се е гря-
ла. Да е, да е, най-много 
на хиляда баби една да 
е имала такова отопле-
ние. Моята например 
нямаше – хем в луксо-
зен апартамент, в цен-
търа на София. То по-
ловината покрив го ня-
маше след бомбарди-
ровките, та парно! Вла-
чехме кюмюр до петия 
етаж и после сгурия на-
долу. E, сега като не ви 
се носи кюмюр до пе-
тия или до дванайстия 
етаж, ще си плащате, за 
да ви доставят топлото 
у дома. Ама не ви бил 
работел асансьо рът. 
Баба ви все на асан-
сьор се е возила, ако 
погледнем пак от та-
зи страна. И като казах 
асансьор, та се сетих 
за тока. Ще поскъпва 
токът. Естествено, как 
няма да поскъпва. Ис-
кате пържола – пинк – 
включвате скарата. Ис-
кате боб чорба – пинк 

– включвате котлона. А 
баба ви? Баба ви всичко 
това на естествен огън 
го е правила. Запали 
огъня и оставя бобът да 
къкри, както се казва в 
народното творчество. 
Е, като всеки включва 
кога скара, кога котлон 
– толкова ток откъде да 
се вземе? Припие се на 
баба ви топло млечице, 
пък излезе пред бло-
ка, пък издои кравата, 
пък пийне колкото Бог 
дал. Няма да го ръгне 
млякото в някаква ми-
кровълнова, да речем, 
печка. Да не говорим, 

че като погледнеш ве-
чер през балкона, ця-
лата насрещност свети 
в синьо – прозорец до 
прозореца. Телевизори 
гледаме, нали? И защо? 
За да разправяме на су-
тринта наляво и надяс-
но, че по всичките теле-
визии само страхотии 
и глупости показват – 
брадъри всякакви и не 
знам си още какво. Ба-
ба ви все телевизор е 
гледала. Като иска се-
мейството да послуша 
музика – викне бабата, 
пък запее „Я кажи ми, 
облаче ле бяло” или 

„Стройна се калина 
вие”, или „Излел е Де-
лю хайдутин”, всичко 
това в зависимост да-
ли в селска или град-
ска обстановка се из-
вършва. Пее бабата, 
та се залива. И като 
ми ги изпозапалите 
всичките тези там у 
вас полилеи – свети, 
свети навсякъде, ка-
то че е празник ня-
какъв. Баба ви... Как-
ва ви баба? Класиче-
ски произведения на 
литературата са писа-
ни на лоена свещица, 
а в по-късни време-
на – на газена лампа. 
Купува баба ви газ от 
бакалницата, ама не 
пропан-бутан, а та-
кава една миризлива 
течност, пък я сипва 
в резервоара на лам-
пата, пък палне фи-
тилчето и хайде: пи-
ши там, ако си талант-
лив, кеф ти „Война и 
мир”, кеф ти „Бълга-
ри от старо време”... 
Ами ще поскъпва то-
кът, няма как да не 
поскъпва.

И с всичко е така. 
Божидар ТоМоВ

ян 
нОвакОв

Минаха години
ЗИГЗАГИ

ПатриИДИоти

Баба ви все на парно...

СМЕШКИ ДЕТЕШКИ

слави бОрисОв

По нервите ти могат 
да ходят, но не и да тичат.
Изолацията е свое-

образен затвор.
Най-бързо остаря-

ва онзи, който не обича 
промените.
Най-трудно се виж-

да хубавото в обикнове-
ния строй на всекидне-
вието.
Най-малко време се 

намира  в многото сво-
бодни моменти.
Превъзнасянето е 

качване на високо мяс-
то, от което се пада мно-
го ниско.
По-добре да виж-

даш трудностите, откол-
кото да ги чуваш.

Борис аНаНиЕВ

Децата ни – дъщеря и син, 
като бяха още съвсем малки,  
споделяха едно свое голямо 
желание – да си имаме бебе. и 
непрекъснато врънкаха май-
ка си, тъй като аз си правех 
оглушки. Накрая жена ми не 
издържа и започна да се оп-
равдава с мен:

- Не разбирате ли, че татко 
ви не иска!

Последва възражение:
- ама ние няма да му каз-

ваме!
 

Закусваме заедно вкъщи. 
Неочаквано малкият гошко 
се разплаква.

- какво стана, гоше? Да не 
се опари? – пита го майка му.

- Неeе! каната е стъпила на 
дъвката ми!


гошко гостува при баба си 

на село. Тя е завила в един 
ъгъл мляко за подквасване с 
вълнено одеяло. Заръчва на 
детето да не пипа там. обаче 
малчуганът се заиграва и за-
бравя, не минава много вре-
ме и той надава вик:

- Бабо, бабо! одеялото пу-
ска мляко!

рачо ПоПоВ, сливен

Орел и рак и щука не зная по каква сполука
такваз им работа дошла – да теглят 

заедно кола.
И ето, те се впрягат, напъват се, напрягат,
ей тъй, че ще се пукнат чак, а пустата 

кола не мръдва пак!
Те можеха подкара най-лесничко товара, но

Каракачанов кат крилат все тегли 
нависоко,

Валери тегли наназад, а Сидеров – 
в дълбокото.

Кой крив, кой прав, не знам,
но премиерът във каруцата е сам…

Подражание на баснята на крилов, отпечата-
на във в. „гайда” преди 152 г.

симеон сиМЕоНоВ

КАКВО НИ ТРЯБВА

АПЕЛ
Залъкът ти щом горчи,
майната му ти речи!
Капата си накриви
и в Европата върви.
Не мъдрувай, не роптай -
за слугите там е рай!
Май на нашата държава
краят вече наближава.

Младен коТиН

Минаха години - 
и добри, и лоши. 
Бяхме с мокасини, 
сега сме с галоши. 

Все повече пада 
на народа гарда. 
Денонощно страда, 
а спи Бодигарда. 

Спи и сън сънува, 
че сме в двори райски. 
Наяве бълнува, 
че живеем царски. 

Няма просветление. 
Свива ни тревога. 
Чакаме спасение, 
но само от Бога. 

кирил гУсЕВ 

стайко кОлев, Хасково

- началство, в мойта бака сипвай с черпака!
- сипвам с черпака само на батко и кака, а на-
тебе, чичка, ще сипя с малката лъжичка.

слави бОрисОв


