
1 месец 3 лв.

2 месеца 5,40 лв.

3 месеца 7,80 лв.

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА В СРЯДА

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

®
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гаЗът 
ПОскъПва! 

следват 
ПарнОтО 

и тОПлата 
вОда 

на стр.  3

раЗмисли на главния редактОр

Кадрите

на стр. 22

на стр. 4

на стр. 3на стр. 12

Песните ни са послания
на стр. 3

Намаляват 
българите 

със собствено 
жилище

Неразказаната история
В зората на революционния пре-

ход от капитализъм към социализъм, 
когато държавата поема изцяло гри-
жите за народа, главният архитект на 
принципно новия административен 
градеж – Ленин, подчертава, че бъде-
щите успехи зависят от кадрите. Дума-
та е с френски произход и означава 
буквално квалифициран персонал…

- след многото в годините хвалебствия, на-
гради и признания разбрахте ли наистина какво 
място заема музиката във вашия живот?

севдалина: Изминаха така неусетно 25 години, 
изпъстрени с много пътувания, концерти и срещи 
с публиката. Музиката ни съпътства от нашето дет-
ство и по-късно се превърна и в професия. Но пре-
ди нея поставяме семейството ни, разбира се. Сце-
ната ни научи да бъдем по-организирани, по-изряд-
ни, да поднасяме нашето творчество с подходяща 
хореография и облекло, отговарящо на стила ни.

валентин: Сцената ни показа, че не всичко е тол-
кова лъскаво, както изглежда в очите на публика-
та. И ние, творците, изпитваме радости и тревоги 
както останалите хора, но на сцената сме винаги 
позитивни и успяваме с нашите изпълнения да  ги 
заредим с обич и да им вдъхнем  увереност! Най-
важни са посланията, които изпращаме. 

дуетът севдалина и валентин сПасОви

За нормален живот на четири-
членно домакинство - двама въз-
растни и две деца, са необходими 
2361,28 лв. месечно. Това показват 
последните данни на Института за 
синдикални и социални изследва-

ния (ИССИ) на КНСБ. Данните бяха представени от 
президента на КНСБ Пламен Димитров и от екс-
перта на ИССИ Виолета Иванова.

Колата може да ос-
тане без документ за 
техническа изправ-
ност, ако при провер-
ката на бумагите при 
годишния преглед он-
лайн не се получи по-
твърждение за платен 

годишен данък. Така, 
въпреки че носим в се-
бе си квитанция от об-
щината, че сме изряд-
ни за годината, прегле-
дът ще бъде прекратен 
автоматично.

При неплатен данък 
- колата на трупчета

на "Оркестър без име"
на стр. 6

ПОЗиция

Общо 82,9% от българите при-
тежават собствено жилище, а от 
чужденците в страната имот имат 
62,9 на сто. 

Това показват данни на Еврос-
тат за 2016 г. За сравнение годи-
на по-рано процентът на собстве-
ниците на жилища у нас е бил 85 
на сто.

Само за миг съжалих защо 
го попитах дали е преплитал 
песните си със сълзи. Той за-
мълча и в очите му блесна из-
дайническата влага. 

кат. №552

Сълзата - път 
към душата

Най-
старите 
градове 
в света

на стр. 30

От 1 до 15 
септември във 

всички пощенски 
станции 

на страната

1200 лв. за нормален живот

Безспорен факт е, че пенсионерските клубове са сре-
дища за пълноценно оползотворяване времето на въз-
растните хора. имаме лични впечатления от прекрас-
ната дейност в десетки градове на родината, които сме 
посещавали през 27-те години съществуване на вестник 
„Пенсионери“. Предоставили сме и територия за обмяна 
на клубен опит…

екскурзиите, съобразени с финансовото положение на 
най-бедните българи, са чудесен начин за разнообразие 
и духовно обогатяване на нашите хора. Участващите в 
тях се записват с желание и с нетърпение очакват поло-
жителни емоции. така сигурно е било за мъжете и жени-
те от селата световрачене, кубратово да посетят ма-
настира „седемте престола“. Зла съдба или техническа 
причина, лошо време или грешка на шофьора – съответ-
ните органи ще обявят резултатите след разследване-
то на катастрофата. но 16-те жертви, сред тях и 13-го-
дишен внук, са непрежалима болка. 

Президентът румен радев посети ранени в болница 
„Пирогов“. Посъветва правителството да направи не-
обходимото за светкавична реакция в подобни трагедии. 
двама от пострадалите издъхват по пътя в линейката, 
а на още четирима положението е критично. 

изказваме най-искрени и дълбоки съболезнования 
на роднини и близки на загиналите и се надяваме то-
ва да не се отрази отрицателно на активността на 
клубовете…

Трагедия

„П“
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Български2 Законът Пенсиите

ОтгОваря адвОкат кръстан владимирОв – сОфийска адвОкатска кОлегия

Променят се условията за 
наем на земеделски земи

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Злоупотребите със социални помощи 

Право на нормален живот

Кърджалиец е живял 170 години, сочи надгро-
бен камък. Според надписа Емин Рамаданов Еми-
нов се е родил на 22 февруари 1817 г. и е починал 
на 13 юни 1987 г.

Майсторът на надгробни плочи изпълнил по-
ръчката, без да задава много въпроси на близки-
те на починалия бай Емин.

Злоупотребите с фал-
шиви инвалидни пенсии 
са съвсем малко - не по-
вече от половин про-
цент, а в същото време 
политическата реторика 
е довела до това обще-
ството да смята, че има 
много злоупотреби.

Това показва изслед-
ване за правителствена-
та политика към нуждае-
щите се от подкрепа бъл-
гарски граждани. То е из-
готвено от експерта Ва-
ня Григорова с подкре-
пата на Колектива за об-
ществени интервенции 
и "Солидарна България".

В проучването е на-
правен анализ на соци-
алната система и е вклю-
чена непредставителна 
анкета сред 200 души 
със средно и висше об-
разование за доверието 
към социалната и осигу-
рителната система.

Доверието е изключи-
телно ниско - над 86% от 
хората смятат, че соци-
алната система е неспра-
ведлива, защото позво-
лява злоупотреби, както 
и защото социалните по-
мощи са ниски, каза Ваня 
Григорова.

По думите й от анке-
тата се вижда, че хората, 
на които е отказана со-
циална помощ, а тя е от-
казана заради стотинки 
над максимално допус-
тимия доход, най-често 
смятат, че има злоупо-
треби в системата. 

Григорова отбеляза, 
че фалшивите инвалид-

ни пенсии се ползват от 
политиците като аргу-
мент за орязване на ин-
валидните пенсии, защо-
то е имало твърдение, че 
българските инвалиди 
са един милион, което е 
невярно.

По данни на НОИ по-
ловин милион са хора-
та, които получават ин-
валидни пенсии. Общият 
брой на хората с трайна 
инвалидизация у нас ка-
то дял от цялото населе-
ние е 7,3 на сто и е напо-
ловина по-нисък от све-
товния дял на хората с 
увреждания, коментира 
Ваня Григорова.

Според нея в Бълга-
рия има предпоставка 
тези хора да са много 
повече заради бедност-
та и болестите, но често 
те не се освидетелстват в 
ТЕЛК, защото работода-
телите ги дискримини-
рат и им отказват работа.

П р е о б л а д а в а щ и я т 
брой инвалидизации са 
в групите между 55 и 
69 години - 56 на сто от 
всички. Едва на четвърто 
място са хората с увреж-
дания до 44 години, но в 
тази група са обхванати 
и всички непълнолетни, 
посочи Григорова. Тя от-
беляза, че 26 хиляди са 
децата с увреждания.

Ваня Григорова при-
помни, че тричленни ле-
карски комисии в НОИ 
преглеждат всички ТЕЛК 
решения с над 50 на сто 
инвалидизация и при 
съмнения за нередно-

сти обжалват решения-
та пред НЕЛК. По офици-
ални данни на НОИ за пе-
риода 2010-2016 г. са из-
дадени общо 1 027 421 
решения на ТЕЛК, от ко-
мисиите на НОИ са ос-
порени 19 179 решения. 

След обжалването в 14 
случая пенсията е от-
нета, тъй като инвалид-
ността е намалена под 
50 на сто.

В други 14 на сто от 
случаите процентът на 
инвалидизация е нама-
лен под 71 на сто, но на 
24 души е определен 
процент увреждания 
над 90 на сто с право на 
чужда помощ. Данните 
категорично сочат, че 
злоупотребите са много 
малко, но в същото вре-
ме никой не вярва в ТЕЛК 
заради политически вну-
шения, коментира Ваня 
Григорова.

Експертът смята, че 
системата не е добра, но 
не защото някой масово 
злоупотребява, а защото 
социалните помощи са 
ниски, хората с увреж-
дания получават ниски 
инвалидни пенсии, а в 

същото време има стре-
меж и малкото пари да 
им бъдат отнети. По ду-
мите й доверието ще се 
върне с дофинансиране 
на системата.

Ваня Григорова съоб-
щи, че национално пред-
ставителните организа-
ции на хората с увреж-
дания са поискали да се 
направи законодателна 
промяна, която да оси-
гури допълнителен кон-
трол при отпускането на 
инвалидни пенсии. По 
думите й предложение-
то за промяна на Кодекса 
за социално осигурява-
не (КСО) е било предста-

вено на "Обединени па-
триоти", като е било под-
крепено от ВМРО, а НФ-
СБ са дали отрицателно 
становище.

Идеята е, ако НЕЛК има 
съмнение за конкретно 
решение, да има право 

да накара хо-
рата с увреж-
дания да на-
правят второ 
изследване в 
лаборатории 
и при лекари, 
сключили до-
говори с НОИ.

Друг от из-
водите на про-
учването за ця-
лата социална 
система е, че 
делът на ре-
гистрираните 
злоупотреби 
със социални 
помощи в Бъл-
гария е нищо-

жен. В зависимост от ви-
да на помощта и пери-
ода, за който се отнася, 
се колебае между 0,04 и 
1,18 на сто, като горна-
та граница е завишена. 
Авторите на проучване-
то оспорват и тезата, че 
се злоупотребява с по-
мощи, защото получа-
телите им са предимно 
роми. В изследването се 
припомня, че помощи за 
роми няма и социалното 
подпомагане не събира 
данни за етноса.

По данни на НСИ най-
много бедни има сред 
ромите - 77,2 на сто, но 

бедността не е само ром-
ски проблем, както често 
се твърди, коментира Ва-
ня Григорова. Проценти-
те бедност по етнически 
групи означават, че 251 
хиляди от гражданите с 
ромски произход са бе-
дни, същевременно бе-
дни са и 890 хиляди ет-
нически българи.

Експертът уточни, че 
многодетните семейства 
с три и повече деца спо-
ред последното пребро-
яване са едва 4,3 на сто 
от всички български се-
мейства, а безработните 
жени с пет и повече де-
ца са само 0,1 на сто от 
всички български жени.

Разходите за социал-
но подпомагане всяка 
година намаляват, въ-
преки че броят на хора-
та, които живеят в тежки 
материални лишения, не 
намалява, устойчиво сме 
на първите места в ЕС, 
каза Григорова. Тя уточ-
ни, че разходите на Аген-
цията за социално под-
помагане (АСП) са око-
ло 840 милиона лева, а 
парите, които са необхо-
дими само за асистент-
ска помощ на майките на 
деца с увреждания при 
минимална работна за-
плата 510 лева, са колко-
то целия бюджет на АСП.

Това не означава, че 
тези майки не трябва да 
се борят, а показва, че 
разходите за социални 
грижи в България са най-
ниски в целия ЕС.

Договори за наем за срок, по-дълъг от една го-
дина, се удостоверяват нотариално за подписи 
и се вписват в съответната служба по вписвания

Съгласно последните изменения и допълнения 
на Закона за собствеността и ползването на земе-
делските земи по отношение на изискванията към 
договори за наем на земеделски земи е важно соб-
ственици и ползватели да знаят основните параме-
три за валидност на договорите.

От Министерството на земеделието, храните и 
горите представиха новите условия:

- Договори за наем на земеделски земи могат да 
се сключват само от собственици на имотите или 
техни пълномощници, както и от лица, които при-
тежават права върху земеделската земя, включва-
щи в съдържанието си правомощие да ползват или 
да управляват земята, предоставено от собственик 

или от упълномощено от него лице.
- Договори за наем със срок повече от една годи-

на в случаите на съсобственост могат да се сключ-
ват от съсобственици, които притежават поне 25 
на сто идеални части от имотите, обект на съот-
ветния договор.

- За договори, които не са сключени от горе-
изброените правоимащи лица, в срок до 31 юли 
2018 г. следва да се подаде декларация от собстве-
ник или съсобственик/съсобственици, притежава-
щи поне 25 на сто идеални части от имота, или те-
хни пълномощници, които да потвърдят действи-
ето на договора.

- В случаите на съсобственост върху имотите по 
договора пълномощните следва да са подписани 
от съсобственик/съсобственици, притежаващи по-
не 25 на сто идеални части от имота.

- Договори за наем за срок, по-дълъг от една го-
дина, се удостоверяват нотариално за подписи и се 
вписват в съответната служба по вписвания. В хо-
да на нотариалното производство и в службата по 
вписвания се представят скици на имота/ите, пред-
мет на договорите. Скиците могат да се поискат от 
нотариуса, от службата по геодезия, картография и 
кадастър, а за землищата с действаща карта на въз-
становената собственост скиците се издават от об-
щинската служба по земеделие. За землища, в кои-
то кадастралната карта се обслужва от общинската 
служба по земеделие, също могат да се предоста-
вят скици на имотите.

- Споразуменията за изменение или прекратя-
ване на договорите за наем над една година се из-
вършват в писмена форма, с нотариалното удосто-
веряване на подписите на страните.

Мъж от Кърджали 
„живял“ 170 години
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бисери

Увеличават  
заплатите

1 милиард повече от 
бюджета на страната да 
бъдат отделени за уве-
личение на заплатите 
на работещите в пуб-
личните системи, както 
и промени в данъчно-
то облагане предлага 
председателят на КНСБ 
Пламен Димитров.
Скъпи лекарства

Нови правила за из-
писването на скъпите 
лекарства  въвежда уп-
равителят на здравна-
та каса д-р. Дечо Дечев.

Болници  
във фалит

Омбудсманът Мая 
Манолова твърди, че 
във фактически фалит 
са повече от 15 бол-
нични заведения. Ин-
цидентното изсипване 
на пари не решава про-
блемите.

Парите  
в банките

49,7 милиарда лева 
имат българите в бан-
ките към края на ме-
сец юни. Това показва 
статистиката на БНБ за 
шестмесечието на 2018 
г. На годишна база уве-
личението е със 7%.

Газът поскъпва, следват парното и топлата вода 

Българите се обръщат 
към корените си, защото 
трябва да знаят кои са и 
откъде идват, за да оцеле-
ят в космополитния глоба-
лен свят; трябва да започ-
нат да се харесват и да се 
ценят, за да имат какво да 
завещаят на децата си. То-
ва е много здравословно.

Доц. Харалан  
алексанДров, 

социален антрополог

"Гражданска отговорност" скача драстично
Сериозно увеличение 

на цената на застрахов-
ката "Гражданска отго-
ворност" изненада не-
приятно шофьорите за 
пореден път в послед-
ните месеци.  90% от за-
страхователните компа-
нии оскъпиха полица-
та с 40 до 50 лв. Това е 
най-драстичното увели-
чение от началото на го-
дината. Така с натрупва-
нето на поскъпванията 
досега средната цена на 
задължителната застра-
ховка в София вече го-
ни 270 лв. - почти със 100 
лв. повече от началото 
на годината. 

Повече ще плащат шо-
фьорите не само в сто-
лицата, която е най-ри-
сковият град, но и във 

всички области. Около 
20 процента се очаква 
да поскъпне застрахов-
ката „Гражданска отго-
ворност” до края на го-
дината. Увеличението 
идва около две седми-
ци след публикуването 
на доклада на Комиси-
ята за финансов надзор 

От стр. 1
Парите са нужни за покриване на разходи-

те за храна, поддържане на жилището, здраве-
опазване, транспорт и почивка. С тези пари се 
изплащат и кредити. За човек от домакинство 
необходимите средства за нормален живот са 
590,32 лв. Издръжката нараства с 36 лева от на-
чалото на годината.

Нетният размер на средната работна заплата 
трябва да е около 1200 лева на човек, за да мо-
же семейството да живее нормално, но не по-
вече от 20 процента от българските наемни ра-
ботници получават подобни заплати. Средното 
нетно възнаграждение през март е по-ниско с 
321 лева, или с около 27 на сто от средните стой-
ности, необходими за покриване на издръжката 
на живот, каза Пламен Димитров.

В София необходимите средства за нормален 
живот са 3078 лева за четиричленно домакин-
ство, а за човек от домакинство – 769,56 лв. Из-
дръжката на живот в столицата надхвърля сред-
ните нива на издръжка в страната с 30,3 процен-
та. Ако доходите на домакинството се форми-
рат само от заплатите на двамата родители, то 
за всеки от тях нетната средна работна заплата 
не трябва да бъде по-ниска от 1539 лева. Офи-
циалните данни за трудовите възнаграждения 
в столицата за март тази година отчитат нетна 
средна работна заплата от 1168 лева или бруто 
1505 лв., която е с близо 24,1 на сто по-ниска от 
реално разполагаемия доход за покриване на 
издръжката на живот на един човек.

31,1 на сто от домакинствата в България са с 
общ доход на човек от домакинство до 321 лв., 
или това са близо 2 243 000 души. 44 на сто от 
домакинствата са с общ доход на човек от ли-
нията на бедност (321 лева) до необходимите 
средства за издръжка на живот, а 29,4 на сто от 
домакинствата са с общ доход на човек над из-
дръжката на живот.

Броят на бедните домакинства намалява, но 
се запазват високите им равнища, коментират 
синдикалните експерти. Според тях от иконо-
мическия подем на страната не са облагодетел-
ствани всички, а това води до диференциация и 
подоходно неравенство между най-богатите и 
най-бедните. Данните на Евростат са допълни-
телен аргумент за това твърдение, отбелязват от 
КНСБ. Според тях най-богатите 20 процента от 
населението получават 8,2 пъти повече от най-
бедните 20 процента. Година преди това разли-
ката в доходите им е била 7,7 пъти, а през 2012 
г. – 6,6 пъти. Според наблюденията на анализа-
тори в области като Видин, Кюстендил и Бла-
гоевград нетният размер на средните трудови 
възнаграждения са едва около 50 процента от 
необходимия размер на издръжката на живот.

Годишният темп на нарастване на издръжка-
та достига до 3,3 на сто, като за първи път след 
2012 г. надхвърля три процента. Според експер-
тите това дава основание да се смята, че ценови-
те равнища се стабилизират и инфлацията вли-
за в рамките на умерените граници.

1200 лв. за нормален живот

При неплатен данък - колата на трупчета
От стр. 1
Промяната в изискванията идва след 

изменения в наредбата за периодични-
те прегледи за проверка на техниче-
ската изправност на пътните превозни 
средства (Наредба Н-32). В нея е запи-
сано, че ГТП ще бъде прекратяван, ко-
гато в информационната система няма 
информация за платен пътен данък на 
превозното средство.

Преди началото на преглед на пре-
возно средство се проверяват доку-
ментите на хартия от служителите на 
пункта. След започване на инспекция-
та се сверяват с резултатите от автома-
тичната проверка в информационна-
та система за данък върху превозното 
средство и задължителната застрахов-

ка „Гражданска отговорност“ на авто-
мобилистите. Същото важи и за задъл-
жителната застраховка „Злополука“ на 
пътниците, когато такава се изисква.

Когато няма достъп до базата с дан-
ни за платените задължителни застра-
ховки, председателят на ГТП комисията 
вписва в информационната система но-
мера на знака към съответната застра-
хователна полица. Но при наличен дос-
тъп до системата не се получи потвърж-
дение, че не се дължи данък върху пре-
возното средство и/или задължителна 
застраховка, председателят на ГТП ко-
мисията отразява несъответствията в 
протокола и не извършва периодич-
ния преглед на превозното средство, 
пише още в наредбата.

(КФН), според който за 
най-масовите превозни 
средства - автомобили, 
камиони и автобуси, съ-
браните премии за 2017 
г. не са достатъчни да по-
крият разходите на ком-
паниите за изплащане на 
обезщетенията. 

Навсякъде в Европа 

цената пада, защото са 
все по-малко катастро-
фите и все по-добри пъ-
тищата, докато при нас 
е точно обратното. То-
ва всъщност е големият 
проблем на нашето об-
щество -  фактът, че тол-
кова хора загиват по пъ-
тя. Неотдавна застрахо-
вателите получиха още 
едно основание да ос-
къпят застраховката. В 
края на юни Върховни-
ят касационен съд изле-
зе с решение, което раз-
ширява кръга на лица-
та с право на компенса-
ции при смърт на бли-
зък. Освен съпрузи, де-
ца и родители на заги-
нали за обезщетение мо-
же да претендират също 
така братя, сестри, баби, 

дядовци, внуци и хора, 
с които преди смъртта 
си починалият е създал 
"трайна и дълга емоцио-
нална връзка". 

При това претенции 
могат да се предявят 
не само в случаите от-
тук нататък, но и при те-
зи, за които не е изтекъл 
5-годишният давностен 
срок. Това ще се отрази 
драстично на някои от 
компаниите, при които 
приходите от "Граждан-
ска отговорност" фор-
мират около и дори над 
три четвърти от всич-
ки приходи. С разшире-
ния кръг на лицата, ко-
ито имат право на ком-
пенсация, застраховката 
би трябвало да скочи до 
над 400 лв. 

От стр. 1
Средно в Европей-

ския съюз трима от все-
ки десет чуждестран-
ни граждани имат соб-
ствено жилище (30,1%). 
Това е доста под сред-
ния дял на европейците, 
собственици на жилище, 

които са 70,6%. 
Най-много чуждес-

транни граждани при-
тежават жилища в Лат-
вия, следвана от Естония 
и Хърватия. Най-малко 
чужденци са купили имо-
ти в Словения, Австрия и 
Италия.

Най-много местни жи-
тели имат имоти в Ру-
мъния (95,6%), Хърва-
тия и Латвия (и в две-
те по 89,9%) и Слова-
кия (89,5%). Най-ниски 
са тези нива в Германия 
(49,8%), Дания (58,6%), 
Австрия (62%) и Фран-
ция (63,4%). 

Във всички държави 
членки делът на чужде-
нците със собствено жи-
лище е по-малък от този 
на притежаващите имот 
местни жители с изклю-
чение на Естония. Там 
чужденците със собст-
вен имот са 85,4 % при 
дял от 81% за местните. 

Обратната е ситуаци-
ята в Австрия, Гърция и 
Италия, където делът на 
местните със собствен 
дом надвишава поне три 
пъти дела на чужденците 
с имот, а в Словения – че-
тири пъти.

Намаляват българите  
със собствено жилище

Ще има увеличение на цената на при-
родния газ за последното тримесечие 
на 2018 г. Това ще има отражение върху 
цената на парното и топлата вода, съоб-
щи  председателят на КЕВР  Иван Ива-
нов. „Има риск от сбъдване на прогно-
зата на „Булгартрансгаз“ за поскъпване 
на природния газ с 15% от следващото 
тримесечие. Всичко зависи от движени-
ето на цената на петрола на междуна-
родния пазар.”  До края на септември 
трябва да стане ясно каква ще е цена-
та. „Със сигурност ще има увеличение 
на цената на природния газ. Движени-
ето на цените и курсът на долара в мо-
мента са в неблагоприятна посока“, ко-
ментира доц. Иванов и посочи, че това 

се вижда и по цените на течните горива 
по бензиностанциите в страната. „Ако 
се наложи увеличение на цената на то-
плинната енергия, ще направим всичко 
възможно това да се случи в началото 
на отоплителния сезон. Защото не ис-
кам да си помисля дори, че може да се 
прави увеличение по средата на януа-
ри. Но много малко зависи от КЕВР – в 
цената на природния газ и топлинната 
енергия ние нямаме сериозни инстру-
менти за въздействие“, коментира още 
той.  Председателят на КЕВР посочи, 
че ще има отражение върху парното и 
топлата вода, защото всичко показва, 
че увеличението на цената на природ-
ния газ ще бъде значително. 
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От стр. 1
Придържайки се към 

тезисната постановка, 
за 45 години България 
постигна брутен вътре-
шен продукт на глава 
от населението, вкар-
ващ я в десетката на 
континента. Днес сме 
точно на последното 
27-о място в Европей-
ския съюз! При това се 
трудим до пет часа по-
вече седмично от ра-
ботниците във водещи-
те демокрации. 

След 10 ноември 
1989 г. основен бе ло-
зунгът за свобода, а са-
мата промяна старти-
ра със залъгалки от ти-
па: когато имущество-
то е на всички, значи е 
на никого; няма по-лош 
стопанин от държавата; 
само частната инициа-
тива, конкуренцията и 
пазарът са фундамен-
тът на богатия Запад. 
Започна се с рушене-
то на държавността – 
ликвидационни съвети, 
тричленки, раздаване и 
продаване за без пари 
на структурно опреде-
лящи предприятия. Ве-
домствата се напълни-
ха с английски и нем-
ски говорещи съветни-
ци къде ли не. Те про-
веждаха семинари, обу-
чаваха как да се сти-
мулира индивидът, за 
да се формира средна 
класа. 

Според логиката апа-
ратът, получаващ за-
плати от бюджета, за 
да ръководи, при драс-
тичното намаляване на 
предприятията би тряб-
вало да се свива. При-
мери за това колкото 
щеш. Броят на мини-
стрите в просперира-
ща Швейцария е точно 
4 пъти по-малък от на-
шенския. Балонът е на-
дут до спукване. Дори в 
кметствата, особено за 
последните десет годи-
ни, при спад на населе-
нието общинарите ста-
ват все повече. По думи-
те на безспорно успеш-
ния червен кмет Коста-
дин Паскалев по него-
во време в Благоевград 
той е разчитал само на 
един заместник. Сега те 
са четирима, а нещата в 
никакъв случай не вър-
вят по-добре, отколкото 
преди 20 години. Изли-
за, че хем се стремим 
към подредбата на ста-
рите демокрации, хем 
се копира от тях само 
онова, което е изгодно 
на върхушката.

Причината да набъб-
ва чиновничеството – 
за миналата година то 
е увеличило редиците 
си с 10 000 души, е еле-
ментарна. Докопалите 
се до властта партии се 
отблагодаряват на акти-
вистите си с гарантира-
на заплата и службица 
зад бюро. Те пък дават 
мило и драго

БЛАГОДЕТЕЛЯТ ИМ
да не загуби следващи-
те избори. Колкото по-

нависоко са поставени, 
толкова повече съмиш-
леници попълват от-
пуснатите с щедра ръ-
ка щатни бройки. Ня-
ма значение какви са 
качествата и професи-
оналният опит. Важен е 
етикетът „свой човек”! 
Преди, за да проспери-
раш в кариерата, тряб-
ваше да си член на БКП. 
Но то не бе достатъчно. 
Ако си некадърен при 
над 800 хил. членове, 
партията майка винаги 
имаше с кого да те за-
мени, не постигаш ли за-
легналите в петгодиш-
ните планове резултати.

Колко е членската ма-
са на ГЕРБ, не можем да 
кажем. Според Цв. Цве-
танов тяхната политиче-
ска сила е най-голямата 
в страната. Съдейки по 
назначенията в минис-
терствата, откакто Бой-
ко се възкачи на пре-
миерския престол, явно 
е така. Лошото е, че не 
сме мръднали напред 
по нито един показа-
тел. Оценките ги поста-
вят комисари, обикно-
вено представители на 
Европейската народна 
партия, в която гербад-

жиите членуват. Нейни 
лидери постоянно де-
монстрират топли чув-
ства по различни пово-
ди. Най-често го пра-
вят рекламно – за пов-
дигане на самочувстви-
ето. Без да има чл. 1 в 
Конституцията за ръко-
водната роля на ГЕРБ, 
той действа безотказно. 
Анализът показва, че уп-
равлението е 

ФрАнкЕнщАйн 
Механизми и подхо-

ди, дошли от близко-
то минало, сериозно 
изопачени, в съчета-
ние с трудно налагащи 
се в нереформираните 
системи, изисквани от 
Брюксел, критерии и 
правила.

Заради корупцията 
електронното прави-
телство не се въвеж-
да, макар че се потро-
шиха маса пари. Със си-
гурност няма и доста-
тъчно специалисти, за 
да го внедрят и под-
държат. Провалът на 
Агенцията по вписва-
нията и блокирането 
на Търговския регис-
тър са поредно дока-
зателство. За нас, пен-
сионерите, този срив 
не е от особено значе-
ние. Но стотици хиляди 
фирми са обезпокоени, 
че информацията за тях 
не е конфиденциална, 
че може да се злоупо-
треби с банковите им 
сметки или да се доба-
ви нещо към досиетата. 
Прокрадва се опасени-
ето, че аварията не е 
случайна – намерен е 
идеалният начин да се 
скрие противозаконна 
дейност. Странното е, 

че никой не се е погри-
жил да има гарантиран, 
неприкосновен архив. 
Паметливите помнят, 
че при овладяването 
на тази изключително 
важна служба, в която 
се знае всичко за ико-
номически активните 
българи, шефката бе 
си натаманила запла-
та, три пъти по-висока 
от тази на министър-
председателя! Смениха 
я, за да потулят харак-
терната за гербаджии-
те алчност. Сега отно-
во се налага да махнат 
своя човек, за да пре-
секат скандала. Назна-
чаването обаче на по-
редната марионетка на 
отговорния пост буди 
недоумение, най-мал-
кото понеже Габриела 
Козарева е била зам.-
министър на младежта 
и спорта. Твърди се, 
че е имала десетгоди-
шен „управленско-тър-
говски опит”. Ами то-
гава какво е правила 
при физкултурниците? 
Или преди, или в мо-
мента подходът е стро-
го политически на пар-
тия „Атака”. А в агенци-
ята с огромните опаш-

ки през юни е нужен 
ръководител експерт. 

Предизвикалият из-
вънреден сбор на пар-
ламента фалит на за-
страхователната фир-
ма „Олимпик” е с по-
добен привкус. Рали-
ца Агайн бе активистка 
и депутат от царското 
НДСВ, стара любов на 
Б. Борисов. Каква точ-
но бе компетенцията й 
да оглави направление 
в Комисията за финан-
сов контрол, само ели-
тът на днешното мно-
зинство знае. Премиер-
ът заяви от трибуната 
на Народното събрание, 
че последните пет годи-
ни не се е виждал с нея. 
Вината за проспиването 
на определена инфор-
мация за неблагополу-
чие и задлъжнялост с 
милиони на пуснатия в 
родното Елдорадо соб-
ственик испанец, реги-
стриран в Люксембург, 
е на цялото некадърно 
управление. Оставката 
на Агайн не е достатъч-
на. След заявлението й, 
че ежечасно е инфор-
мирала своите начални-
ци нагоре, заваляха оп-
ровержения. Излезе на 
светло хаосът и в това 
направление. Министъ-
рът на финансите да-
ва съвети постфактум. 
Ами да беше го сторил 
предварително. Застра-
ховката „Гражданска от-
говорност” на водачи-
те на МПС е задължи-

телна. Което означава 
държавата да се гри-
жи за хваналите се да 
я правят да са изклю-
чително изправни във 
всяко едно отношение. 
Собственикът Диего из-
вършва финансова дей-
ност, забранена му в ро-
дината от 2009 до 2018 
г., безпроблемно. Вър-
ти около 21 млн. евро. 
Поне три служби наче-
ло с ДАНС е трябвало 
да проверят кой е той 
и защо в Кипър, където 
е офисът му, няма нито 
една полица и нито ед-
но евро от застраховки, 
а всичко е пренасочено 
към България. КФН не е 
потърсила отговори на 
тези въпроси, а не се-
га 280 хил. застрахова-
ни граждани да се чудят 
какво да правят.

При провала на бан-
ката на Цветан Васи-
лев протестерите кре-
щяха: „Оставка на Оре-
шарски!” Пострадалите 
вложители бяха избра-
ли доброволно КТБ за-
ради изгодни лихви.
Сега обаче не е така. 
Предпочиташ даден за-
страховател, но си за-
дължен да го сториш…

Бойко се дистанци-
ра от показващите уп-
равленска немощ слу-
чаи по обичайния на-
чин – с две оставки. 
Строго препоръча на 
депутатите, като гласу-
ват за шеф на дадена 
комисия или агенция, 
да поемат отговорност-
та и да не го привикват 
за „щяло и нещяло”.

Изход от незавидно-
то положение има – въ-
веждане на строго кон-
курсно начало за вся-
ка длъжност, критерии 
за компетентност, обра-
зование, опит, морални 
качества. Политически-
те кабинети прокарват 
навсякъде свои хора, с 
което вредят на профе-
сионализма. Проблемът 
е в това, че категорич-
но се нарушава Законът 
за държавния служител. 
Той изисква ръководни-
те кадри да са партийно 
необвързани и полити-
чески неутрални, за да 
се отнасят към подчи-
нени и граждани без 
предпочитания и сим-
патии. СДС чрез него 
размаха синята метла 
във ведомствата през 
1992 г. Доста опитни чи-
новници на длъжност 
от началник-отдел на-
горе бяха изхвърлени 
на улицата. Причина-
та – членство в бивша-
та БКП. В момента цели 
институции са като със-
тавни партийни органи-
зации на ГЕРБ. Подобно 
безобразие е причина-
та просперитетът да е 
нулев. 

4 Политика Общество

Ескалира напрежението 
между САЩ и Турция

С всеки изминал ден отношенията между Ва-
шингтон и Анкара се изострят до степен двете 
натовски държави да се хванат гуша за гуша. В 
последно време САЩ наложиха жестоки санкции 
срещу южната ни съседка. И това започна да да-
ва негативен резултат – задълбочи се финансо-
вата криза в Турция. Какво изкара извън кожата 
Тръмп, че реши да постави на колене своята най-
добра съюзничка на Балканите? За САЩ причи-
ните са комплексни. Те се натрупваха още от ок-
томври 2016 г.  с арестуването на евангелисткия 
пастор Андрю Брънсън, обвинен, че е сътрудни-
чил на терористични организации и в шпионаж. 
Турция не изпълни договорката със САЩ да го 
освободи срещу освобождаването на турската 
ислямистка Ебру Йозкан, задържана в Израел за 
сътрудничество с „Хамас , за което лично Тръмп 
ходатайства пред Нeтаняху. Турският съд в Измир 
обаче само замени присъдата му от затвор в до-
машен арест. Министерството на финансите на 
САЩ отговори мигновено, като наложи санкции  
на двама турски министри – Абдулхамит Гюл на 
правосъдието и Сюлейман Сойлу на вътрешните 
работи, тъй като според Вашингтон те са изигра-
ли важна роля за ареста на пастора. Освен това 
САЩ увеличиха двойно митата за стомана и алу-
миний за Турция. А това даде последен тласък 
на срива на турската лира, чийто спад достигна 
до 70% спрямо долара и 61% спрямо еврото. От 
своя страна пък Анкара обяви бойкот на амери-
канската електроника и увеличи със 120% митата 
за внос на автомобили, със 140% върху алкохол-
ните напитки и 60% върху тютюна, както и митата 
за 22 други нейни стоки и заплаши с преориента-
ция към нови партньори, като даже Катар обяви, 
че е готов да инвестира 15 млрд. долара в Турция.

Но изглежда САЩ имат по-силни икономиче-
ски възможности за въздействие като лишаване 
на турски фирми от достъп до американския па-
зар или ве-
то за тур-
ски заеми 
от между-
н а р о д н и 
ф и н а н с о -
ви инсти-
туции.

Раздраз-
нение във 
Вашингтон 
предизвика и нежеланието на Анкара да се вклю-
чи в санкциите срещу Иран. Освен това Конгре-
сът на САЩ бе принуден да блокира продажба-
та на 100 бойни самолета Ф-15 за Турция заради 
нежеланието на Анкара да спре сделката с Русия 
за ракетните системи С-400.  

Липсата на реален план на новия министър на 
финансите Берат Албайрак, зет на Ердоган, да се 
справи със ситуацията води до по-голяма неси-
гурност в страната. И въпросът е сега дали ва-
лутната криза ще прерасне в банкова, а оттам и 
в икономическа.

Във връзка със създалата се дипломатическа 
и икономическа криза между САЩ и Турция око-
ло случая с американския пастор Андрю Брън-
сън пред Шестия конгрес на оглавяваната от не-
го Партия на справедливостта и развитието Ер-
доган заяви категорично, че държавата е готова 
да се противопостави на предизвикателствата и 
опитите на САЩ да сломят Турция няма да успе-
ят. И предупреди, че с тези си действия Вашинг-
тон губи един свой партньор.  И ако това стане, 
то Турция би увеличила значително влиянието си 
в региона. Но нейното геостратегическо положе-
ние е толкова важно за САЩ и НАТО, че те едва 
ли ще го позволят. Да не се забравя, че в Източ-
на Турция се намира централната радарна стан-
ция на противоракетната отбрана на НАТО, в Из-
мир пък е съюзното командване на сухопътните 
сили на НАТО, в Инджирлик са базирани ВВС на 
САЩ и ядрените бомби В-61 и т.н. 

А дали пък замисълът на Вашингтон с обяве-
ната икономическа война на Турция не отива по 
далече - да предизвика смяна на президента в 
Анкара. 

кОментираме

Цветан илиев

Кадрите

най-горе се извисява всесилният Б. Борисов. 
той по свой начин тълкува ленинската поста-
новка, че кадрите решават всичко. Убеден е 
– от това кой свой човек на какъв пост е по-
ставил зависи не благото на обществото, а 
личната му съдба. Петьо ДаФинкиЧев
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Íетúрïеливо 
чакан гост

„Изложба  на вятъра”добър човек и лекар

Къде сте, приятели?

Страницата подготви 
Соня ВЪЛКОВА

Скъпи бойни друга-
ри войници от набор 
1947 г. с побелелите 
коси, сега пенсионери, 

В Художествената га-
лерия в Силистра бе 
подредена изложба на 
младия художник Нико-
лай Петров под наслов 
„Изложба на вятъра“. 
Той е наш съгражданин, 
учил отначало в Спорт-
ното училище - специ-
алност плуване, при из-
вестния учител Пен-
чо Великов. В училище 
„Н.Вапцаров” се откри-
ва паралелка по изоб-
разително изкуство и 
той се премества в нея. 
Тук учи при Антон Дими-
тров, Димитър Кулев и 
Георги Попов. После за-
вършва висше образо-
вание по специалност-
та. Досега е участвал в 
четири  самостоятелни 
и в няколко сборни из-
ложби. Събраха се мно-
го почитатели на изоб-
разителното изкуство. 

Възхищавам се от 
енергията и силния дух 
на един наш съгражда-
нин. Познат ми е отдав-
на, от по-младите ми го-
дини. За него в града ни 
се чуват много ласкави 
отзиви. Скоро чества-
хме неговия 90-годи-
шен юбилей.

Този човек е д-р Бо-
рислав апостолов, ху-
манен лекар, акушер-ги-
неколог, с достойнство 
живял през целия си до-
сегашен живот. Роден е 

в град Белене през да-
лечната 1928 г. Завърш-
ва медицина в Пловдив 
през 1953 г., след което 
започва практиката си в 
село Овча могила, а от 
1961 г. е в свищовска-
та болница, в АГ отде-
ление. От 1980 г. преми-
нава на работа като гла-
вен лекар на болницата 
в град Белене, но живее 
в Свищов. Пенсионира 
се през 1981 г., но и се-
га не спира да работи и 
консултира свои паци-
ентки, доверяващи се 
на неговия опит и зна-
ния. В нашия град той е 
утвърдено име не само 
като добър лекар, отда-
ден на своята хуманна 

професия, но и като пре-
красен човек. За своята 
отдаденост  в професия-
та си е получавал много 
награди, а доверието на 
тези, които е лекувал, е 
най-голямата му награ-
да. Неговите диагнози 
са изключително точ-
ни, при него не знам и 
не мога са непознати ду-
ми. Въпреки напрегна-
тата си работа в болни-
цата намира време и за 
своя личен живот, въз-
питава изключително 

добре свои-
те две деца 
-  син и дъ-
щеря, които 
поемат по 
неговия път, 
и двамата са 
лекари.

Той е за-
стъпник на 
холистична-
та медици-
на, т.е. ком-
плексното 
лечение – 
не само да 
се лекува 
болестта, а 
да се прила-
гат и сред-
ства, дейст-
вия и здрав-
на просвета 
за премах-

ване на причините на 
болестта и профилак-
тика, като се използват 
природолечение и на-
родна медицина. 

За да достигне та-
зи достолепна въз-
раст, един от фактори-
те  е спортът, а другият 
е здравословното хра-
нене. Храни се  предим-
но с леки месни храни – 
пилешко, риба, а свин-
ското изцяло е изклю-
чил от менюто си. Най-
важни според него са 
плодовете и зеленчуци-
те и твърди, че с напред-
ването на възрастта чо-
век трябва да намалява 
количеството на прие-
маната храна, да остане 

леко гладен. Сам си при-
готвя ябълков оцет, кой-
то е неотменна част от 
неговото меню. На тра-
пезата му винаги при-
състват зехтин, овесе-
ни и орехови ядки, ти-
квени и слънчогледови 
семки, които консумира 
сурови. Не употребява 
пържено, а само варено 
и печено. Сирене си на-
бавя от домашни произ-
водители, и то предим-
но козе, избягва бялата 
захар и сладкото.

Няма съграждани, 
които да не са вижда-
ли възрастния лекар 
да си прави ежеднев-
ните разходки с бързо 
ходене, а сутрин задъл-
жително да изкачва по 
двеста стъпала. На все-
ки препоръчва, въпре-
ки болежките, да се дви-
жи. Задължителното му 
правило е много движе-
ние.

Опитният лекар в ре-
цептата за здраве пре-
поръчва и общуването 
с различни хора, конта-
ктите с приятели, защо-
то самотата и скуката 
съкращават живота. За 
своите 90 години е мно-
го енергичен, продъл-
жава да чете и се запоз-
нава с новостите в меди-
цината, щастлив е, че е 
практикувал своята лю-
бима професия. Сами-
ят той е добър и слад-
кодумен събеседник, с 
него не може да се ску-
чае, с удоволствие слу-
шаме здравните му бе-
седи, черпени от широ-
ките му познания и оп-
ит. За неговите 90 годи-
ни доктор Апостолов 
даде всичко от себе си 
в полза на обществото. 

Пожелавам ви да 
чествате и 100-годишен 
юбилей.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
ДОКТОРЕ!

капитан константин 
Динков (льони), 

свищов

Тук бяха родителите му, 
неговата съпруга и мал-
кият му син. Художни-
кът получи много цве-
тя. Възхитени бяхме от 
картините. 

На младия художник 
желая много творчески 
успехи, здраве, дълъг 
живот  и вдъхновение!

Йорданка  жекова, 
силистра 

тал на гр. Съединение), 
Пенев Милко (Първо-
май), Петров Петър (с. 
Чоба), Пирянков Въл-

ко (с. Ново Железа-
ре), Станев Станьо 
(с. Слатина), Стрехин 
Крум (с. Ген. Никола-
ево, сега гр. Раков-
ски), Хаджиев Стоян 
(с. Брестовица) и Ху-
бенов Стефан (Пър-
вомай)?

Молим всички чи-
татели на вестника от 
Пловдивския регион, 
които припознаят 
някого в тези име-
на като свой родни-
на, приятел, познат, 
съсед, да го уведо-
мят. обаждане на 
тел. 0887850176 и 

0898218779 - ефр. нал-
бантов, и 0885263230, 
0988926168 - р-к нау-
мов от Пловдив.

Уважаема редакция,
След дълги години желание най-после се ре-

ших да изразя благодарността и признателността 
си към вашия труд и да ви уверя, че сте нетърпе-
ливо чакани седмични гости в домовете ни. Та-
ка се чувстваме спокойни, че има кой да поставя 
на дневен ред крещящо болните ни проблеми.

Самата аз на младини, като любител дописник, 
съм го правила не само в нашите общински и ок-
ръжни издания, но и за централната преса. Най-
ласкавият ми спомен е, че впечатлена от моите 
материали при мен дойде Донка Петрунова – ле-
ка й пръст, още през 1976 г. с предложение да 
сътруднича и на сп. „Жената днес”. Сега грижли-
во пазя всичките си публикации.

От сърце желая на всички ви здраве, щастие, 
дълголетие и много творчески успехи!

атанаска стоянова-каБакова, 
с. екзарх антимово, община карнобат

Уважаеми господине,
Пиша ви, за да из-

лея мъката си от една 
несправедливост. Пре-
ди години, когато жур-
налистите започнаха да 
се местят от една теле-
визия в друга, като па-
рите на богаташите от 
банка в банка (на при-
вилегированите особи 
като бившия премиер 
и финансов министър 
Иван Костов, на Веж-
ди Рашидов, на извест-
ните певци от недалеч-
ното и по-близкото ми-
нало Васил Найденов и 
красавицата Луна, която 
имаше мераци за бъдещ 
президент, а      сигурно 
е имало и много други 
като тях), КТБ стана све-
тая светих. После обаче 
банката фалира, а бан-

керът Цветан Василев 
се укри в Сърбия. Още 
тогава започнаха да се 
появяват информации 
за големи суми пари, за 
огромни заплати. Така 
например за Генка Ши-
керова - известно е коя 
е - разследваща журна-
листка в една от теле-
визиите, излезе инфор-
мация в пресата, че за-
платата - била 17 000 (се-
демнадесет хиляди) ле-
ва, т.е. над 1,5 пъти по-
висока  от тази на пре-
зидента Румен Радев, за 
която журналистите пи-
саха, че била 10 хиляди и 
15 лева. Тази сума беше         
обявена в началото на 
мандата му, т.е. когато 
встъпи в длъжност. Не 
е редно е да получаваш 
такава   висока запла-

дО  главния  редактОр

та, при положе-
ние че много от 
хората работят за 
минимална или 
близка до нея, а 
за пенсионерите 
да не говорим. 
Питат ли се тe - прези-
дентът на републиката, 
министър-председате-
лят Бойко Борисов, ми-
нистрите, заместник-
министрите и много-
бройните депутати, как 
живеят тези хора, много 
от тях без работа, без до-
ходи, оставени на про-
извола на съдбата при 
умишления геноцид на 
управниците над поко-
ления българи? Имат ли 
срам и съвест тези хо-
ра? Зная, че не им е ле-
ко и на тях да получават 
толкова много пари. Не-

ка обаче не си въобра-
зяват, че светът започ-
ва от тях и че едва ли не 
всичко се върти около 
тях. Когато колелото се 
завърти обратно, сигур-
но вече ще бъде късно 
за тяхното покаяние. За-
сега обаче разумът ги е 
напуснал, обхванати от 
безпределна лакомия 
(алчност). Ето затова па-
тиш, народе наш,    бъл-
гарски!

 иван сТоЯнов, 
село Шишковци, 

кюстендилска област             

които служихме в  под. 
50020 от  9. 1966 до 
10.1968 г. в Пловдив с 
батареен командир м-р 
Кънев.

Къде сте сега, млад-
ши сержанти: Божков 
Божко (Пловдив, живее 

в Асеновград), Тасков 
Иван (Пловдив) и Че-
ков (с. Розовец), ефрей-
тори: Пенчев Пенчо 

(Пловдив) и Раков Пе-
тко (с. Златитрап), ред-
ници: Бадов Атанас (с. 
Миромир,  сега квартал 
на Хисаря), Видев Сте-
фан (с. Червен), Вълев 
(с. Бяла река), Коев (с. 
Точиларци, сега квар-
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ЗА ВАшАТА ТрАПЕЗА

6 Женски свят

красиви на всяка въЗраст

Пилешка яхния с 
нахут и зеленчуци

Продукти:  500 г пи-
лешко месо, 200 г сварен 
нахут от консерва, 2 зе-
лени чушки, 2 червени 
чушки, 2 моркова, 2 ча-
ши бяло вино, 2 щип-
ки сол, 2 щипки черен 
пипер, 1 щипка чер-
вен пипер, 2 скилид-
ки чесън, 1 глава кро-
мид лук, 1 щипка роз-
марин, 1 супена лъжи-
ца брашно, 50 мл олио

Приготвяне: На-
режете пилешкото на 
едри късове. Оваляй-
те го в брашното, солта и 
подправките. Запърже-
те го в сгорещено олио в 
дълбок съд. След като се 
запържи от всички стра-
ни за няколко минути,  го 
извадете от съда.

В същата мазнина 
запържете нарязани-
те лук, моркови, чушки, 
чесън. След като се за-
душат, добавете нахута 
(изцеден) и бялото вино. 
Оставете да къкри на по-
слаб огън под капак до 
сгъстяване.

Когато зеленчуците 
омекнат, върнете месо-
то обратно в съда и гот- Страницата подготви Наталия ГЕНАдиЕВА

Домашна козметика с какаово масло

Малцина знаят, че 
култовият филм на Лю-
дмил Кирков „Оркес-
тър без име” е истин-
ската история на една 
българска студентска 
група – „Тонус”. От нея 
тръгват певческите ка-
риери на Мая Нешкова 
и „ритонеца”  Здравко 
Желязков. По ирония 
на съдбата обаче Мая 
и Здравко не участват 
в събитията в онова го-
рещо лято на „Каваци-
те”, откъдето е почер-
пил сюжета си сценари-
ят на Станислав Страти-
ев. Прототипът на геро-

тилка и обута в ¾ чорап-
ки, когато я виждат за 
пръв път на сцена „ка-
то солистка на четири-
ма, дрънкащи фалшиво 
на китара”, смеят се сви-
детели на случката. Мом-
четата от оркестъра я ха-
ресват и я вземат в гру-
пата. Здравко постъпва 
при тях вече като сту-
дент в Консерваторията.

Първото впечатлява-
що участие на „Тонус” е в 
Младежкия дом „Лиляна 
Димитрова” в София, къ-
дето се провежда град-
ският преглед за участие 
в култовия някога фес-
тивал „Ален мак” - Бла-
гоевград. Групата прави 
страхотно впечатление – 
канят ги да пеят на Пре-
дела.

На самия фестивал 
„Ален мак” обаче се явя-
ват пияни. Станало слу-
чайно – накарали ги да 
отидат на посещение 
при работниците в ед-
но шивашко предприя-
тие в Благоевград – ТПК 
„Рила”, и там началникът 
на цеха извадил да ги по-
черпи с 2 бутилки „Пре-
слав”. „Участието ни по-
сле беше пълен провал, 
който обаче завърши с 
бурни аплодисменти!”, 
разказва самият Пензов 
за онзи „позорно” сла-
вен миг в историята на 
„оркестъра с име”.

Официалният им ръ-
ководител Цветков ве-
че бил известен с песен 
на дуета Стефка Берова 
и Йордан Марчинков и 
за групата започва да се 
говори. Но… участия ня-
ма. Не щеш ли, на хори-
зонта се явил Бате Заре – 

композиторът Светозар 
Русинов, който казал на 
Пензов, че бил уредил 
да пеят в заведение на 
„Каваците”, но условие-
то е оркестърът да тръг-
не без духовата секция и 
без солистите си.

И така група „Тонус” с 
подменен състав тръгва 
за морето. Първата пе-
рипетия ги чака на га-
рата в Бургас – струпват 
уредбите им на перона и 
едва успяват да си ги съ-
берат. Потеглят за „Кава-
ците”. Стигат до мястото, 

което се оказва кръчма 
без сцена, с някакво мал-
ко подиумче – 1,20/1,50  
метра. Но това не е голя-
мата беда. Началникът, 
с когото уж Зарчето бил 
се уговорил „твърдо”, се 
оказал… домакин. Като 
вижда  „мигрантите”, из-

чезва нанякъде и пове-
че не се връща. Тогава 
Пензов предприема  съ-
образителна крачка – 
задейства някакъв пар-
тиен секретар с думите, 
че „тука са пристигнали 
композиторът на Тодор 
Живков и групата му и 
може ли така да ги по-
срещат”.

Партиецът моментал-
но задвижва нещата и 
оркестърът се устано-
вява в кръчмата „с про-
текции”. Там пеят 2 месе-
ца. Първоначално само 

„дрънкали”, без никой 
да ги забележи. Една ве-
чер домакинът не издър-
жа: „Абе, момчета, няма-
те ли нещо по така? Ба-
рем да си оплакне очи-
те човек! Хората искат 
да си пийнат, да погле-
дат нещо по-засукано, а 
вие – дрън-дрън!…” Така 
на сцената се качва Ка-
мелия Войводова – про-
тотипът на Рени от „Ор-
кестър без име”. Тя тръг-
ва за без пари, ей така, 
да се поразходи из мо-
рето с момчетата, но ид-
ва  моментът и да „свър-
ши работа”. На домакина 
му светват очите, когато 
Камелия кръстосва кра-
ка на сцената „да се пра-
ви на Джоан Бейз”. Вече 
няма нищо против мом-
четата „да си свирят”. Тя 
пък няма нищо против 
да се черпи на масата на 
началника и да посеща-
ва бунгалото му. Всичко 
е ясно и от филма.

Дали някой е раз-
казал „подробностите 
от пейзажа” на онова 
романтично лято, или 
Стратиев е бил пряк 
свидетел на събития-
та, днес никой не може 
да каже със сигурност, 
но факт е, че сценарият 
на „Оркестър без име” 
е същият като история-
та на „Тонус” през оно-
ва лято.

вете още 15 минути.

яхния с Пилешко, 
наденица и 

маслини
Продукти:  400 г пи-

лешко месо, 3 картофа, 
1 морков, 1 шепа чер-
ни маслини, 1 глава лук, 
2 наденици по избор, 
500 г белени домати от 
консерва, 50 мл олио, 2 
щипки сол, 2 щипки че-
рен пипер, 2 стръка пре-

сен магданоз
Приготвяне: Наре-

жете месото, наденица-
та и зеленчуците на ед-
ро и ги задушете в сго-
рещената мазнина. Пър-
во запържете лука, след 
това към него добавете 
всички останали проду-
кти. Когато месото запо-
чне да побелява, приба-
вете и доматите. Към яс-
тието добавете 1 чаша 
вода и оставете да кък-
ри на слаб огън.

След като ястието за-
почне да се сгъстява, по-

ръсете със ситно наря-
зания магданоз и доба-
вете подправките. Раз-
бъркайте добре, доба-
вете маслините, след ко-
ето оставете да се готви 
още няколко минути.

яхния от 
Патладжан

Продукти:  7 голе-
ми патладжана, 3 мор-
кова, 2-3 чушки, 2-3 го-
леми глави лук, някол-

ко стръка магданоз, 3 
големи, обелени и на-
рязани домата, 2 да-
финови листа, сол, 50 
мл олио, 5 скилидки 
чесън, 2-3 картофа по 
желание

Приготвяне: Обе-
лете и нарежете пат-
ладжана на кубчета 
или колелца, поръсе-

те го със сол и го оста-
вете така за 30 минути. 
След това изцедете гор-
чилката, която са пусна-
ли. Загрейте малко маз-
нина в тенджерата и за-
душете лука, моркови-
те, чушките, магданоза.

Щом поомекнат, до-
бавете патладжана, до-
матите, чесъна, дафи-
нов лист и сол на вкус. 
Гответе до пълна готов-
ност на яхнията. По же-
лание може да добавите 
и 2-3 картофа за сгъстя-
ване на манджата.

При ПигменТни 
ПеТна

Какаовото масло е 
чудесно средство за 
премахване на загро-
зяващите пигментни 
петна по кожата на ли-
цето. Смесва се лъжич-
ка от разтопеното мас-
ло с двойно по-голямо 
количество ситно на-
кълцан магданоз. Раз-
несете чрез нежни ма-
сажиращи движения 
по лицето и оставете 
за около 20-30 минути, 
след което изплакнете 
с хладка вода.

ПроТив БръЧки
Активните компо-

ненти в това масло 
подхранват в дълбо-
чина, нормализират и 
поддържат водно-ли-
пидния баланс. Едно-
временно гарантират 
ефективна защита от 
всички външни фак-
тори.
 Първата рецепта 

се препоръчва най-ве-
че в случаите на обез-
воднена и набръчка-
на кожа. Смесете един 
жълтък, лъжичка течен 
мед, лъжица разтопено 
какаово масло, същото 
количество морковен 
сок и десет капчици ли-
монов сок. Нанесете за 
15 минути върху лицето 

и шията, после отстра-
нете маската с хладка 
вода.  Процедурата за-
вършва с обтриване на 
кожата с ледено кубче.
  Подходяща за 

всички типове кожа е 
следната смес: лъжич-
ка от маслото (разтопе-
но), същото количество 
пълномаслено мляко, 
смачкани плодове или 
зеленчуков сок (1 ч. л.). 
Нанесете както в пре-
дходната рецепта, из-
чакайте 15 минути и из-
плакнете с хладка вода.
 Уханното масло от 

какаови ядки предлага 
и алтернатива за спра-
вяне с омразните за 
всяка дама бръчки тип 
пачи крак. 

Смесват се 5 г какао-
во масло (предварител-
но разтопено), 4 капки 
витамин Е, 10 мл масло 
от морски зърнастец и 

се разбиват с миксер. 
Прилага се в зоната 
около очите, където ос-
тава за 15 минути. След 
няколко маски  ще забе-
лежите значителна ре-
дукция на фините бръч-
ки. Процедурата може 
да се извършва преди 
сън без отмиване.
 Смесва се част 

от какаово масло с 
две части от някое от 
следните масла (може 
и всичките): праскова, 
бадем, морски зърна-
стец. Необходимо е ка-
каовото масло да бъде 
предварително разто-
пено. За този крем мо-
же да бъдете сигурни, 
че няма да предизви-
ка зачервявания в де-
ликатната част и ще на-
прави всичко възмож-
но, за да запази све-
жестта й за по-продъл-
жително.

инята на Катето Евро е 
Камелия Войводова – 
прелъстителна краса-
вица, която умира от 
СПИН.

Някогашната сту-
дентска група „Тонус” 
се състояла от четири-
ма оркестранти, три-
ма души духова сек-
ция и солисти. Вока-
листи на оркестъра 
станали Мая Нешко-
ва и Здравко Желяз-
ков. Официално ръ-
ководител на група-
та се водел компози-
торът Любен Цветков 
от Оряхово, но реално 
я ръководел Валентин 
Пензов – дългогодиш-
ният директор на фес-
тивала „Пирин фолк” в 
Сандански и носител 

на „Гран при” на предпо-
следния „Златен Орфей” 
през 1998 г. 

Самият Пензов и до 
днес се чуди как Ста-
нислав Стратиев е раз-
брал за патилата им през 
онова лято на 1975-а, ко-
гато оркестърът замина-
ва за „Каваците” и там се 
случва буквално всичко, 
познато ни от филма „Ор-
кестър без име”.

При създаването си 
„Тонус” прави впечатле-
ние с ентусиазма на та-
лантливите млади хора 
в него. Мая Нешкова все 
още е ученичка, по прес-

Неразказаната история на "Оркестър без име"

мая нешкова

валентин Пензов
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БНТ свяТ

31.VIII. - 6.IX.2018 г.

БНТ 2

ПеТък, 31 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 Боянският майстор
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: Дегуста-

тори на суши
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на 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
16:20 Сестри
17:15 Моменти от Ишикава
17:30 Бързо, лесно, вкусно

18:00 По света и у нас 
18:20 Капитан Петко войвода
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:40 Празници на изкуствата  - 

Аполония
21:55 Съкровище в двореца
23:00 По света и у нас
23:20 Последна възможност
0:55 Здравето отблизо
2:05 Семеен бизнес
2:50 Спасителен отряд “Кали-

форния”
3:35 Хари и Меган: Една съвре-

менна любовна история
4:35 Туристически маршрути
5:00 Вяра и общество
6:00 Малки истории

съБоТа, 1 сеПТември 
7:00 Внимание, роботика
7:25 Сийбърт
7:35 Телепазарен прозорец 
7:50 Гласувайте за Беки
8:15 Рицарят Ръждивко
9:35 Мъже без мустаци
10:35 Омагьосаното езеро
12:00 По света и у нас

12:30 Бразди 
13:00 Иде нашенската музика
14:00 Мускетарят
15:45 Най-големите музеи в све-

та: Музеят “Жакмар-Андре”
16:10 В неизвестност
17:00 Вяра и общество
18:00 България от край до край 6
18:30 Извън играта
19:05 Паралелни вселени: Реал-

ни ли са?
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Боби
22:45 По света и у нас
23:00 Студио Х: Следотърсачът
0:35 Мускетарят
2:15 В неизвестност
3:10 Семеен бизнес
3:35 Боби
5:30 Бразди 
5:55 Иде нашенската музика

неДелЯ, 2 сеПТември  
7:00 Внимание, роботика
7:25 Сийбърт
7:50 Телепазарен прозорец 
8:05 Гласувайте за Беки
8:55 Операция Арктика
10:25 Сестрите вампирки 2
12:00 По света и у нас
12:30 Фантомите на оперетата
14:30 Вчера /70г. от рождението 

на Владо Даверов/
15:55 Частните музеи в Чехия: 

Музей на техниката и зана-
ятите

16:05 В неизвестност
17:00 Спортна треска
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 Лоло
22:25 По света и у нас
22:40 Апокалипто
0:55 Паралелни вселени: Реал-

ни ли са?
1:40 В неизвестност
2:35 Семеен бизнес
3:10 Студио Х: Следотърсачът
4:40 Най-големите музеи в све-

та: Музеят “Жакмар-Андре”
5:05 Вяра и общество
6:05 Телепазарен прозорец
6:20 Съкровище в двореца

ПонеДелник, 3 сеПТември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Сестри
9:45 Студио “Аполония”
11:00 Людмил и Руслана
11:40 Телепазарен прозорец  
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Кали-

форния”
13:20 Светът на Япония: Дегуста-

тори на суши
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Но-

водомци”
14:00 Семеен бизнес 
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Космически кораб “Дог-

стар”
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: “Хра-

на за душата”
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 Черните овце
0:10 Детективи от “Серангун 

Роуд”
1:05 Студио “Аполония”
2:20 Семеен бизнес 
2:45 Спасителен отряд “Кали-

форния”
3:45 Съкровище в двореца
5:45 Телепазарен прозорец 

вТорник, 4 сеПТември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Сестри
9:45 Студио “Аполония”
11:00 Людмил и Руслана
11:40 Телепазарен прозорец 
12:00 По света и у нас
12:30 Спасителен отряд “Кали-

форния”
13:20 Светът на Япония: Дегуста-

тори на суши
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на за душата”
14:00 Семеен бизнес
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Космически кораб “Дог-

стар”
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Сестри
17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на 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 Черните овце
0:10 Детективи от “Серангун 

Роуд”
1:05 Студио “Аполония”
2:20 Семеен бизнес
2:45 Спасителен отряд “Кали-

форния”
3:45 Съкровище в двореца
5:45 Телепазарен прозорец 

срЯДа, 5 сеПТември
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Сестри
9:45 Студио “Аполония”
11:00 Людмил и Руслана
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Всичко е възможно
13:20 Светът на Япония: Дегуста-

тори на суши
13:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на за душата”
14:00 Семеен бизнес
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Космически кораб “Дог-

стар”
15:35 Бакстър
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:20 Руският консул
17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на 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 Черните овце
0:10 Студио “Аполония”
1:25 Детективи от “Серангун 

Роуд”
3:15 Семеен бизнес
3:40 Всичко е възможно
4:30 Черните овце
5:35 Япония днес
5:45 Телепазарен прозорец 

ЧеТвърТък, 6 сеПТември
6:00 Колобър
7:00 История.bg
8:00 По света и у нас
8:15 Денят на Съединението - 

празничен блок с включва-
ния от Студио “Аполония”

12:00 По света и у нас
12:30 Фолклорна магия
14:30 Съдията: 1884 - юлий, ав-

густ
16:00 Тримата концертмайстори
17:30 Бързо, лесно, вкусно: “Хра-

на за душата”
18:00 България от край до край 6
18:30 Спорт ТОТО 
19:00 Часът на нашето Съедине-

ние
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Тържествена заря-провер-

ка по повод 133 години от 
Съединението

21:20 Студио Футбол
21:45 Футбол: Словения - Бълга-

рия, среща от турнира на 
УЕФА “Лига на нациите”

23:35 Студио Футбол
0:25 Обзор “Лига на нациите”
0:55 Здравето отблизо
2:05 Черните овце
3:15 Изкуството на 21 век

ПеТък, 31 авгусТ 
6:00 Изживях три живота – 

проф. Манол Тодоров
6:30 Непозната земя 
7:00 Часът на зрителите 
7:25 Раздвижи се с БНТ 2
7:55 Лятото на Гъбелко
8:15 Пътешествия
8:45 Знаете ли, че...
9:00 По света и у нас
9:10 Брой до десет
10:00 Време за губене
10:30 Туризмът
11:00 Изкуството да живеем 
11:30 Най-големите музеи
12:00 По света и у нас
12:30 Библиотеката
13:30 Евроновини: В правилна-

та посока
13:50 “Надиграй ме” на недел-

ното хоро в Сердика
14:45 5 минути София
14:55 Битките за Европа
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:25 Пътувай с БНТ 2
17:55 История.bg
19:00 Васил Бакърджиев - ки-

наджия
19:30 Щастлив съм
20:00 По света и у нас
20:40 Денят, който промени 

живота на мис Петигрю
22:10 Абсурдите с БНТ 2
22:40 Време за обичане
0:10 Планински хроники
0:40 Туристически маршрути
1:10 Абсурдите с БНТ 2
1:40 История.bg
2:45 Пътеводител БГ 
3:10 Брой до десет

съБоТа, 1 сеПТември 
6:15 Специалитетите на Бабет 
6:40 Пътешествия
7:10 Сийбърт
7:40 Сагуа - сиамската котка
8:10 Сребристият жребец
8:35 Децата.com
9:05 Пътеводител БГ
9:30 Български уроци 
10:00 Рецепта за култура 
11:00 България от край до 

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

България
13:10 Добър ден с БНТ 2
14:10 Денят, който промени 

живота на мис Петигрю
15:40 Живите извори на фолк-

лора
16:10 Туризмът
16:40 Музика под пагон
17:15 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:45 SS Британия
18:35 Вместо бенефис – Таня 

Масалитинова
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Моята първа сватба 
22:20 Добър ден с БНТ 2
23:20 SS Британия
0:10 Ново 10 + 2
1:10 Пътувай с БНТ 2
1:40 Ленти и документи
2:30 Рози за д-р Шомов 
4:00 Рецепта за култура 
5:00 Ай да идем 
5:30 Туризмът

неДелЯ, 2 сеПТември 
6:00 Специалитетите на Бабет 
6:25 Пътешествия

6:55 Световните градове на 
България

7:35 Сагуа - сиамската котка
8:00 Сийбърт
8:30 Сребристият жребец
8:55 Духовна обител
9:25 Изкуството да живеем 
9:50 Метафора
10:30 Български уроци 
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем 
12:30 Шифт
12:45 Япония днес
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Моята първа сватба 
15:35 Часът на българската 

музика
17:15 Пътувай с БНТ 2
17:45 SS Британия
18:35 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Трави-

ата” от Джузепе Верди
20:00 По света и у нас
20:45 Жертва
22:15 Добър ден с БНТ 2
23:15 SS Британия
0:05 Планински хроники
0:35 Най-големите музеи в 

света
1:05 Пътувай с БНТ 2: Етно
1:35 Жертва
3:00 Многоликата Япония
3:20 Световните градове на 

Българияa
4:00 Библиотеката
5:00 Ай да идем 
5:30 Децата.com

ПонеДелник, 3 сеПТември
06:00 Миличка ми е Добруджа
06:35 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите 
07:25 Раздвижи се с БНТ 2
07:55 Лятото на Гъбелко
08:15 Знаете ли, че...

08:30 По света и у нас
08:45 Пътешествия
09:15 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 
13:55 Студио „Аполония“
15:10 Най-големият музей в 

света
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 Актрисата Лидия Вълко-

ва на 80 г.
22:50 Ленти и документи: “Ес-

трада 70”
23:20 Планински хроники
23:45 Днес и утре
00:15 Абсурдите с БНТ 2
00:45 Църква за вълци
01:40 Пред олтара на операта 
02:10 Рецепта за култура 
03:05 Непозната земя 
03:30 Часът на зрителите
03:55 Часът на българската 

музика
05:35 Днес и утре

вТорник, 4 сеПТември
06:05 Рано е мома ранила
06:30 Часът на зрителите 
07:00 Япония днес
07:15 Студио „Аполония“

08:30 По света и у нас
08:45 Непозната земя
09:15 Рецепта за култура 
10:15 Време за губене
10:45 Часът на зрителите
11:15 България от край до 

край 6
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Църква за вълци
13:25 Опознай България 
13:50 Европа днес
14:00 Студио „Аполония“
15:15 Евроновини: Поколени-

ето на новото хилядоле-
тие

15:30 Капри
16:25 Пътешествия
16:55 Планински хроники
17:25 Пътувай с БНТ 2
17:55 Капри
18:50 Знаете ли, че…
19:05 Библията на моето дет-

ство
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Международен конкурс 

“Млади виртуози” 
 /2017 г./

22:40 Ленти и документи: “Раз-
мисли”

23:35 Планински хроники
00:05 Днес и утре
00:35 Абсурдите с БНТ 2
01:05 Църква за вълци
02:00 България от край до 

край 6
02:30 Рецепта за култура 
03:30 Непозната земя
04:00 Часът на зрителите
04:30 Америка днес
05:30 Днес и утре

срЯДа 5 сеПТември
06:00 Пей ми песен - Христо 

Тодоров
06:30 Часът на зрителите 
07:00 Евроновини
07:15 Студио „Аполония“
08:30 По света и у нас
08:45 Непозната земя
09:15 Рецепта за култура 
10:15 Време за губене
10:45 Опознай България 
11:10 България от край до 

край 6
11:40 Многоликата Япония: 

Земята е само една
12:00 По света и у нас
12:30 Църква за вълци
13:30 Български уроци 
14:00 Студио „Аполония“
15:15 Очарователни погледи 

от Китай
15:25 Капри
16:20 Пътешествия
16:50 Планински хроники
17:20 Пътувай с БНТ 2
17:50 Капри
18:50 От Кючук Париж до Ва-

рна
19:45 Пловдив - Европейска 

столица на културата 
2019

20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:10 Жени с минало/актриса-

та Грациела Бъчварова 
на 85 години/

22:50 Ленти и документи
23:30 Планински хроники
00:00 Изкуството на 21 век
00:30 Абсурдите с БНТ 2
01:00 Църква за вълци
02:00 България от край до 

край 6

02:30 Рецепта за култура 
03:30 Непозната земя 
03:55 Часът на зрителите 
04:25 Очарователни погледи 

от Китай
04:35 Библията на моето дет-

ство
05:30 Изкуството на 21 век

ЧеТвърТък, 6 сеПТември
06:00 Минало в бъдещето
06:30 Непозната земя 
07:00 Часът на зрителите 
07:30 Български уроци – аз уча 

български 
08:00 По света и у нас
08:15 Още ли бродиш, Делчев 

войвода
09:00 Децата на Балканите - с 

духовност в Европа
10:00 Разговор с птици
11:30 България от край до 

край 6
12:00 По света и у нас
12:30 Потъването на Созопол
14:10 Летен концерт на Виен-

ската филхармония от 
двореца “Шьонбрун”

15:30 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Планински хроники
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
19:00 Димитър Шишманов: За 

размишление
20:00 По света и у нас
20:30 Един свят в хармония
22:05 Народен театър “Иван 

Вазов” - Институцията
23:35 Лабиринт
00:35 Планински хроники
01:00 Изкуството на 21 век
01:30 Абсурдите с БНТ 2
02:00 България от край до 

край 6

ПеТък, 31 авгусТ 
6:00 Здравето отблизо
7:10 Светлина в безкрая
7:30 Часът на зрителите
8:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
8:30 Европа без граници
9:00 По света и у нас
9:10 Музикални следи
9:40 Съдби човешки
10:15 Животът е вкусен
11:10 Енциклопедия България
11:40 Затвори телефона!
12:00 По света и у нас
12:30 Иде нашенската музика
13:25 Брой до десет
14:15 Бухалът и съкровището
14:30 Бързо, лесно, вкусно
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Да зазвънят чановете
16:25 Най-доброто от...
16:55 Извън играта
17:30 Заедно
18:00 По света и у нас
18:20 Едно дете в повече
18:50 Поглед към звездите
19:15 България от край до 

край 4
19:45 Историята на 1 писмо
20:00 По света и у нас
20:40 Празници на изкуствата  

- Аполония 
22:00 Константин Философ: 

“Душата на езика”
23:00 По света и у нас
23:20 В кадър
23:50 Абсурдите с БНТ 2
0:20 Едно дете в повече
0:50 Горяни

1:50 Време за губене 
2:20 Пътувай с БНТ 2
2:50 България от край до 

край 4
3:20 Европейски маршрути

съБоТа, 1 сеПТември 
6:00 Време за губене 
6:30 Животът е вкусен
7:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
8:00 Ай да идем 
8:30 Български уроци
9:00 20 г. 2-ра Тунджанска 

механизирана бригада
9:30 Европа без граници
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: “Сбогом, 

приятели”
14:35 Време за губене 
15:05 Константин Философ: 

“Солунското чудо”
16:00 На опера с БНТ 2: “Вечно-

то плаване”- “Летящият 
холандец” от Вагнер 

16:30 Денят започва
18:15 До сърцето
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 И „Аполония“ пътува
21:45 Игра на любов 
23:15 По света и у нас
23:30 Нощни птици
0:30 Рецепта за култура 
1:30 Часът на зрителите
2:00 Абсурдите с БНТ 2
2:30 На опера с БНТ 2: “Вечно-

то плаване”- “Летящият 

холандец” от Вагнер 
3:00 История.bg
4:00 Денят започва с Георги 

Любенов
5:45 Непозната земя

неДелЯ, 2 сеПТември 
6:15 Дъга от пера
6:30 Животът е вкусен
7:25 Опознай България
7:50 Български уроци
8:20 Поглед към звездите
8:45 Знаете ли, че...
8:55 Децата.com
9:25 България от край до 

край 4
9:55 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество
12:00 По света и у нас
12:30 „Трета след слънцето“
14:25 Извън играта
15:00 Константин Философ: 

“Душата на езика”
16:00 Бразди 
16:30 Денят започва
18:15 Корабче в сърцето
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Ново 10 + 2
21:45 Трака - трак
23:15 По света и у нас
23:30 Спортна треска
0:30 Извън играта
1:05 Иде нашенската музика
2:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
2:40 Знаете ли, че...
2:50 Спортна треска
3:50 Денят започва с Георги 

Любенов
5:35 Опознай България

ПонеДелник, 3 сеПТември
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 Животът е вкусен
09:45 Студио „Аполония“
11:00 Български уроци – аз уча 

български 
11:30 Най-доброто от...
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:25 История.bg
14:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Новодомци”
15:00 Време за губене 
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Спортна треска
17:30 Човешка комедия
18:00 По света и у нас
18:20 Английският съсед
19:15 Непозната земя
19:45 Дишай с мен
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Константин Философ: 

“Изборът”
21:40 В кадър
22:10 Аферата Стоун
22:40 Европейски маршрути
22:50 По света и у нас
23:10 Извън играта
23:45 Часът на зрителите  
00:15 Английският съсед
01:10 Добър ден с БНТ 2
02:10 Време за губене 
02:40 Пътувай с БНТ 2
03:10 Вяра и общество с Горан 

Благоев 
04:15 Студио „Аполония“
05:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Новодомци”

вТорник, 4 сеПТември
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 Животът е вкусен
09:45 Студио „Аполония“
11:00 Български уроци - на-

родни танци, песни 
11:30 Къщата на думите
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:25 История.bg
14:20 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:50 Време за губене 
15:20 Пътувай с БНТ 2
15:55 Къщата на думите
16:25 Иде нашенската музика
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Английският съсед
19:20 На опера с БНТ 2: “Вечно-

то плаване”- “Летящият 
холандец” от Рихард 
Вагнер 

19:50 Светлина в безкрая
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Стената
22:20 Непозната земя
22:50 По света и у нас
23:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
23:40 Ай да идем 
00:10 Английският съсед
01:10 Добър ден с БНТ 2
02:10 Време за губене 
02:40 Пътувай с БНТ 2
03:10 Малки истории
04:05 Европейски маршрути
04:15 Студио „Аполония“
05:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”

срЯДа, 5 сеПТември
06:00 Сутрешен блок
08:30 По света и у нас
08:45 Животът е вкусен
09:45 Студио „Аполония“
11:00 Ай да идем 
11:30 Къщата на думите
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура 
13:30 История.bg
14:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
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 Английският съсед
19:20 Европа без граници: 

“Вратата Маказа”
19:50 Светлина в безкрая
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Ева на третия етаж
22:20 На опера с БНТ 2: “Вечно-

то плаване”- “Летящият 
холандец” от Рихард 
Вагнер 

22:50 По света и у нас
23:10 Абсурдите с БНТ 2
23:40 Бразди 
00:10 Английският съсед
01:10 Отблизо с Мира Добрева
02:05 Пътувай с БНТ 2
02:35 Време за губене 
03:05 Нощни птици
04:05 Светлина в безкрая
04:15 Студио „Аполония“
05:30 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”

ЧеТвърТък, 6 сеПТември
06:00 Непозната земя
06:30 Концерт на Детския хор 

на БНР
07:30 Заговорникът дипломат
08:00 По света и у нас
08:15 Денят на Съединение-

то - празничен блок с 
включвания от Студио 
“Аполония”

12:00 По света и у нас
12:30 Известният непознат 

Иван Стоянович
13:40 Бързо, лесно, вкусно: 

“Храна за душата”
14:10 Легенда за Щурците
15:30 Кръстопътни времена: 

Съединението
15:40 История.bg
16:40 Концерт на Софийската 

филхармония и Гвардей-
ския представителен 
духов оркестър

18:05 Българска рапсодия
19:50 5 минути София
20:00 По света и у нас
20:30 Тържествена заря-про-

верка по повод 133 годи-
ни от Съединението

21:20 Константин Философ: 
“При сарацините “

22:15 Фолклорни легенди
23:45 Пътувай с БНТ 2
00:15 Време за губене 
00:45 България от край до 

край 4
01:15 Заговорникът дипломат
01:45 Отблизо с Мира Добрева
02:45 Абсурдите с БНТ 2
03:15 Библиотеката
04:15 Български уроци 
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bTV сиНема

БТв комеди

ПеТък,  31 авгусТ
06:00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” 
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. 4
15:00  „Шест сестри” с.3,  еп. 6
16:00  „Алиса в страната на 

любовта” с.1,  еп. 78
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ – комедий-
но шоу

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

 еп. 30
19:00 bTV Новините 
 20:00  „Семейни тайни” с. 1,  

еп.25
21:30 „Всичко може да се слу-

чи” –  сериал,  с.2,  еп.18
22:30 „Тежки престъпления“  

еп.15
23:30 bTV Новините – късна 

емисия
00:00 „Приятели”с.5,  еп.5, 6
01:00 „Друговремец” с.1,  еп.15
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу

съБоТа,  1 сеПТември
06:00 „Трансформърс прайм” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на” с.7,  еп. 3, 4
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T” – най-доброто 

от предав 
12:00 bTV Новините  
12:30 „Мутра по заместване“ 

с.3,  еп.4
13:00  „Корабът на мечтите: 

Танзания“
15:00 bTV Ваканция: „Тайната 

на горските пазители”
17:00 „Природни сили” 
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите /п./ 

– поредица за журна-
листически филми и 
разследвания

20:00 „Анализирай това” 
22:00 „Атентатори” 
00:30 „Светлина в тунела” – 

драма,  фентъзи (САЩ,  
2010),  режисьор - Клинт 
Истууд,  актьори - Брайс 
Далас Хауърд,  Сесил 
Дьо Франс,  Мат Дей-
мън,  Милен Ямраной,  
Марти Келер,  Франки 
Макларън,  Тиери Нювик,  
Ричърд Кайнд,  Джордж 
Макларън и др.

03:00 „Космическият телескоп 
Хъбъл” – документален 
филм (САЩ,  2010),  ре-
жисьор – Тони Майерс,  
актьори – Леонардо ди 
Каприо,  Скот Алтман,  
Майкъл Гуд  др.

03:50 „Корабът на мечтите: 
Танзания“ – драма,  
комедия,  романтичен 
(Германия,  2017) 

неДелЯ,  2 сеПТември
06:00 „Трансформърс прайм” 
07:00 „Двама мъже и полови-

на” с.7,  еп. 5, 6
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” 
12:00 bTV Новините  
12:30 „Мутра по заместване“ 

с.3,  еп.5
13:00  „Корабът на мечтите: 

Уругвай“ 
15:00 bTV Ваканция: „Аз,  прок-

летникът 2“ 
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините 
19:30 bTV Репортерите  /п./ 

– поредица за журна-
листически филми и 
разследвания

20:00 „Нощ в музея: Тайната на 
гробницата” -  комедия

22:00 „Щатски шерифи” – 
екшън,  криминален,  
трилър (САЩ,  1998),  
режисьор - Стюърт Беър,  
актьори - Томи Лий 
Джоунс,  Робърт Дауни-
младши,  Уесли Снайпс и 
др.

00:30  „Като роден брат” - ко-
медия (Италия,  2012),  
режисьори -  Паоло Узи,  
Джовани Верниа,  актьо-
ри -  Джовани Верниа,  
Маурицио Мичели,  Сузи 
Лауде,  Стела Егито,  Бебо 
Сторти и др.

02:00 „Корабът на мечтите: 
Уругвай“ – драма,  коме-
дия,  романтичен (Гер-
мания,  2017),  режисьор  
-Щефан Бартман,  актьо-
ри – Саша Хен,  Хайде 
Келер,  Ник Уайлдър

ПонеДелник, 3 сеПТември
06:00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09:30 „Преди обед”
 12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на 

инат” – сериал, с.1, еп. 5
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

– сериал, с.3, еп. 7
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” – 
сериал, с.1, еп. 79

17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ – комедий-
но шоу

17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ – сериал, 

с.12, еп. 31
19:00 bTV Новините 
 20:00 Премиера: „Семейни тай-

ни” – сериал, с. 1, еп.26
21:30 „Всичко може да се слу-

чи” – сериал, с.2, еп.19
22:30 „Тежки престъпления“ – 

сериал, с.4, еп.16
23:30 bTV Новините – късна 

емисия
00:00 „Приятели” – сериал, с.5, 

еп.7,8
01:00 „Друговремец” – сериал, 

с.1, еп.16
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
04:30 „Опасни улици” – сериал, 

с.11, еп. 46
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

вТорник, 4 сеПТември
06:00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09:30 „Преди обед” – токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

 12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на 

инат” – сериал, с.1, еп. 6
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

– сериал, с.3, еп. 8
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” – 
сериал, с.1, еп. 80

17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ – комедий-
но шоу

18:00 „Опасни улици“ – сериал, 
с.12, еп. 32

19:00 bTV Новините  
20:00 Премиера: „Семейни тай-

ни” – сериал, с. 1, еп.27
21:30 „Всичко може да се слу-

чи” – сериал, с.2, еп.20
22:30 „Тежки престъпления“ – 

сериал, с.4, еп.17
23:30 bTV Новините – късна 

емисия
00:00 „Приятели” – сериал, с.5, 

еп.9,10
01:00 „Друговремец” – сериал, 

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

шоу
04:30 „Опасни улици” – сериал, 

с.11, еп. 47

срЯДа, 5 сеПТември 
06:00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” – анимация
06:30 „Тази сутрин” – инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09:30 „Преди обед” – токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

 12:00 bTV Новините 
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ – 

вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Любов на 

инат” – сериал, с.1, еп. 7
15:00 Премиера: „Шест сестри” 

– сериал, с.3, еп. 9
16:00 Премиера: „Алиса в 

страната на любовта” – 
сериал, с.2, еп.1

17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и 

приятели”/п./ – комедий-
но шоу

18:00 „Опасни улици“ – сериал, 
с.12, еп. 33

19:00 bTV Новините 
 20:00 Премиера: „Семейни тай-

ни” – сериал, с. 1, еп.28
22:30 „Тежки престъпления“ – 

сериал, с.4, еп.18
23:30 bTV Новините – късна 

емисия
00:00 „Приятели” – сериал, с.5, 

еп.11,12
01:00 „Друговремец” – сериал, 

с.2, еп.2
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ – ток-

шоу
04:30 „Опасни улици” – сериал, 

с.11, еп. 48
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

ЧеТвърТък, 6 сеПТември
06:00 „Трансформърс: Рескю 

Ботс ” – анимация
07:00 „Тази сутрин” – инфор-

мационно предаване с 
водещ Антон Хекимян

09:30 „Преди обед” – токшоу 
с водещи Десислава 
Стоянова и Александър 
Кадиев

 12:00 bTV Новините 
12:30 „Бургас и морето” – кон-

церт (2018)
14:30 „Чудо сред ледовете“ 

- драма, романтичен ( 
САЩ, Великобритания, 
2012), режисьор - Кен 
Куопис, актьори - Дрю 
Баримор, Джон Красин-
ски, Тед Дансън, Стивън 
Рут, Винеса Шоу, Тим 
Блейк Нелсън, Андрю 
Дейли, Кристен Бел и др. 

16:30 „Ритни камбаната с фи-
нес” 

17:50 Спорт тото
18:00 „Ритни камбаната с фи-

нес” 
19:00 bTV Новините 
 20:00 Концерт на Билла (2018)
22:30 „Тежки престъпления“ – 

сериал, с.4, еп.19
23:30 bTV Новините – късна 

емисия
00:00 „Приятели” – сериал, с.5, 

еп.13,14
01:00 „Друговремец” – сериал, 

с.2, еп.3
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ 
04:30 „Опасни улици” – сериал, 

с.11, еп. 49
05:30 „Комиците и 

приятели”/п./ 

ПеТък, 31 авгусТ 
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7
09:15 „Пряко включване”
12:00 „Седем часа разлика” с.2, 

еп. 8,9
14:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7, eп.7
15:00 „Тайната на Джейкъб”  

-  трилър (САЩ, 2013), 
режисьор - Робърт 
Мелънфънт, актьори - 
Ашли Скот, Дженифър 
Тейлър, Ейдън Търнър, 
Сюзън Блейкли и др. 

16:45 „Фийби в страната на 
чудесата” – драма, фен-
тъзи, семеен (САЩ, 2008)

19:00 „От руса по-руса“  - ко-
медия, криминален  
(Канада, 2008), режисьор 
- Дийн Хамилтън, актьо-
ри - Памела Андерсън, 
Дениз Ричардс, Мегън 
Ори и др.

21:00 „Нека сме ченгета“ - 
екшън, комедия (САЩ, 
2014), режисьор - Люк 
Грийнфилд, актьори 
– Джейк Джонсън, Дей-
мън Уейънс, Роб Ригъл, 
Джеймс Д’Арси, Анди 
Гарсия и др.

23:00 „Прелестни създания” 
– драма, фентъзи, ро-
мантичен (САЩ, 2013), 
режисьор - Ричард Ла-
Граванесе

01:30 „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

съБоТа, 1 сеПТември
06:00 „Седем часа разлика” с.2
07:00 „Двете лица на януари” 
09:15 „Фийби в страната на 

чудесата” – драма, фен-
тъзи, семеен (САЩ, 2008)

11:15 „Прелестни създания” – 
драма, фентъзи, ро

14:00 „Номер 42-ри“ -  драма
16:30 „Нека сме ченгета“
18:30 „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.

21:00 „Градът” – драма, кри-
минален, трилър (САЩ, 
2010), режисьор - Бен 
Афлек, актьори – Бен 
Афлек, Ребека Хол, Джон 
Хам, Пийт Постълуейт, 
Блейк Лайвли,  Крис 
Купър, Слейн, Джеръми 
Ренър, Тайтъс Уеливър и 
др.

23:30 Премиера в Cinema X: 
Ouija -  ужаси, трилър 
(САЩ, 2014), режисьор 
- Стайлс Уайт, актьори 
- Оливия Кук, Ана Кото, 
Дарън Кагасоф, Бианка 
А. Сантос, Робин Лайвли, 
Дъглас Смит, Матю Сетъл 
, Шели Хениг и др.

01:15 „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.

03:15 „Любов и милосърдие“ – 
драма, биографичен

неДелЯ, 2 сеПТември
06:00 „Седем часа разлика” с.2
07:00 „Нюйорска пиеса“ 
09:45 „Книгата на живота” 
11:45 „От руса по-руса“ 
14:00 „Градът” 
16:30 „Ченге за един ден“ - 

екшън, комедия (САЩ, 
2014), режисьор - Тим 
Стори, актьори - Айс 
Кюб, Кевин Харт, Джон 
Легуизамо, Брус Макгил,  
Тика Самптър, Гари Оуен 
и др.

18:30 „Братовчед ми Вини” 
– комедия (САЩ, 1992), 
режисьор -Джонатан 
Лин, актьори - Джо Пе-
ши, Ралф Мачо, Мариса 
Томей, Мичъл Уитфилд, 
Брус Макгил, Лейн Смит 
и др.

21:00 „Пасажер 57“ –  екшън, 
трилър, криминален 
(САЩ, 1992), режисьор 
- Кевин Хукс, актьори - 
Уесли Снайпс, Брус Пейн, 
Том Сайзмор, Елизабет 
Хърли, Алекс Датчър, 
Брус Гринууд, Робърт 
Хукс и др.

22:45 „Хорът на момчетата“ 
-  драма, музикален 
(Холандия, САЩ, 2014), 
режисьор - Франсоа Жи-
рар, а актьори - Дъстин 
Хофман, Кати Бейтс, Еди 
Изард, Кевин Макхал, 
Джош Лукас, Дебра Уин-
гър,  Ерика Пичинини, 
Ривер Александър и др.

00:45 „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 и 
др.

02:45 „Братовчед ми Вини” 

ПонеДелник, 3 сеПТември
06:00 „Седем часа разлика” 
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ 
09:15 „Спокойна нощ“ - драма
11:30 „Седем часа разлика” – 

сериал, с.2, еп. 10,11
13:30 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7, eп.8 
14:30 „Пряко включване” 
17:00 „Хорът на момчетата“ - 

драма, музикален 
19:15 „Пасажер 57“ – екшън, 

трилър, криминален 
(САЩ, 1992), режисьор 
- Кевин Хукс, актьори - 
Уесли Снайпс, Брус Пейн, 
Том Сайзмор, Елизабет 
Хърли, Алекс Датчър, 
Брус Гринууд, Робърт 
Хукс и др.

21:00 Премиера: „Имало едно 
време в Ел Ей“ - екшън, 
трилър, комедия (САЩ 
2017), режисьор - Марк 
Кълън, актьори - Брус 
Уилис, Джон Гудман, 
Джейсън Момоа, Емили 
Робинсън, Джесика 
Гомес, Калети Уилямс, 
Майлс Хъмфус, Фамке 
Янсен, Томас Мидълдич, 
Морис Компт, Стефани 
Сигман, Адриан Марти-
нез, Кен Давитян, Виктор 
Ортиз, Адам Голдбърг и 
др.

23:00 „Любов и милосърдие“ 
– драма, биографичен, 
музикален (САЩ, 2014), 

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

нални досиета“ с.7

вТорник, 4 сеПТември
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7
09:15 „Градът” 
12:00 „Седем часа разлика” с.2, 

еп. 12,13
14:00 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7, eп.9
15:00 „Сблъсък” 
16:45 „Спокойна нощ“ - драма, 

романтика (САЩ, Вели-
кобритания, 2007), ре-
жисьор - Джейк Полтроу, 
актьори - Пенелопе Круз, 
Дани ДеВито, Мартин 
Фриймън, Гуинет Пол-
троу, Кейт Алън и др.

19:00 „Нека сме ченгета“ - 
екшън, комедия (САЩ, 
2014), режисьор - Люк 
Грийнфилд, актьори 
– Джейк Джонсън, Дей-
мън Уейънс, Роб Ригъл, 
Джеймс Д’Арси, Анди 
Гарсия и др.

21:00 „Батман в началото” 
(САЩ, 2005) - екшън, 
трилър, фентъзи, драма, 
романтичен; режисьор 
- Кристофър Нолан; ак-
тьори - Том Уилкинсън, 
Морган Фрийман, Кен 
Уатанабе, Рутгър Хауер, 
Килиън Мърфи, Гари 
Олдман, Кейти Холмс, 
Лиъм Нийсън, Крисчън 
Бейл, Майкъл Кейн и др.

23:45 „Чудовище” - драма, 
биографичен (САЩ, Гер-
мания, 2003), режисьор - 
Пати Дженкинс, актьори 
- Чарлийз Терон, Кристи-
на Ричи, Брус Дърн, Лий 
Търджисън, Ани Корли

срЯДа, 5 сеПТември
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:15 „Батман в началото” 

(САЩ, 2005) - екшън, три-
лър, фентъзи

11:15 „Седем часа разлика” с.2, 
еп. 14,15

13:15 „Ризоли и Айлс: Крими-
нални досиета“ с.7, eп.10

14:15 „Двете лица на януари” 
16:15 „Специални отношения“ 
18:30 „Градът” – драма, кри-

минален, трилър (САЩ, 
2010), режисьор - Бен 
Афлек, актьори – Бен 
Афлек, Ребека Хол, Джон 
Хам, Пийт Постълуейт, 
Блейк Лайвли, Крис 
Купър, Слейн, Джеръми 
Ренър, Тайтъс Уеливър и 
др.

21:00 „Черният рицар” - екшън, 
криминален, трилър 
(САЩ, 2008), режисьор - 
Кристофър Нолан, актьо-
ри - Крисчън Бейл, Хийт 
Леджър, Гари Олдман, 
Арън Екхарт, Майкъл 
Кейн, Морган Фрийман, 
Маги Джиленхол, Уилям 
Фичнер, Килиън Мърфи, 
Ерик Робъртс и др.

23:45 „Спокойна нощ“ - драма, 
романтика (САЩ, Вели-
кобритания, 2007), ре-
жисьор - Джейк Полтроу, 
актьори - Пенелопе Круз, 
Дани ДеВито, Мартин 
Фриймън, Гуинет Пол-
троу, Кейт Алън и др.

01:45 „Седем часа разлика” с.2
03:45 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7

ЧеТвърТък, 6 сеПТември
06:00 „Седем часа разлика” с.2
08:15 „Черният рицар” - екшън, 

криминален, трилър 
11:15 „Седем часа разлика” с.2, 

еп. 15,17
13:15 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7, eп.11
14:15 „Хорът на момчетата“ 
16:15 „Любов и милосърдие“ 
19:15 „Двете лица на януари” 

– трилър (САЩ, 2014), 
режисьор - Хосеин Ами-
ни, актьори - Игит Йоз-
шенер, Виго Мортенсен, 
Кирстен Дънст, Оскар 
Айзък, Промитеас Али-
феропулос, Дейзи Бевън, 
Никос Мавракис, Сократ 
Алафоуцос и др.

21:00 „Черният рицар: Възраж-
дане” - екшън, драма, 
криминален, трилър 
(САЩ, 2012), режисьор 
- Кристофър Нолан, 
актьори - Крисчън Бейл, 
Гари Олдман, Том Харди, 
Джоузеф Гордън-Левит, 
Ан Хатауей, Марион Ко-
тияр, Морган Фрийман, 
Бен Менделсон, Даниел 
Сунджата, Майкъл Кейн, 
Лиъм Нийсън и др.

00:15 „Специални отношения“ 
- драма, исторически 
(Великобритания, 2010), 
режисьор - Ричърд 
Локрейн, актьори - 
Денис Куейд, Майкъл 
Шийн, Хелен Маккори, 
Хоуп Дейвис, Адам Гудли, 
Крис Уилсън

02:15 „Седем часа разлика” с.2
04:15 „Ризоли и Айлс: Крими-

нални досиета“ с.7

ПеТък, 31 авгусТ
06:00 „Онези от партера”, с.1
07:00 „Любимци“
08:00 „Стъпка по стъпка” 
09:00 „Шоуто на Слави” 
10:00 „Обичам те, човече“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Джон Хамбург, актьо-
ри – Пол Ръд, Рашида 
Джоунс, Сара Бърнс, Грег 
Ливайн, Джейми Пресли, 
Джейн Къртин, Джей Кей 
Симънс, Анди Самбърг, 
Джон Фавро, Джейсън 
Сигъл 

12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Бруклин 99“
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.4 
22:00 „Бруклин 99“, с.1  
23:00  Премиера: „Любимци”, 

с.1
00:00 „Обичам те, човече“ - 

комедия, романтичен 
(САЩ, 2009), режисьор 
- Джон Хамбург, актьо-
ри – Пол Ръд, Рашида 
Джоунс, Сара Бърнс, Грег 
Ливайн, Джейми Пресли, 
Джейн Къртин, Джей Кей 
Симънс, Анди Самбърг, 
Джон Фавро, Джейсън 

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

съБоТа, 1 сеПТември 
06:00 „Мутра по заместване“, 

с.3
08:00 „Приятели“, с.4
10:00  „Ударен от гръм” – семе-

ен (САЩ, 2012), режисьор 
- Джон Уайтсел, актьори 
- Кевин Дюрант, Тейлър 
Грей, Джим Белуши, 
Брандън Т. Джаксън, 
Уилям Рагсдейл, Ларами 
Док Шау, Тристин Мейс 

12:00 „Фантастичното пъте-
шествие до Оз“ -  ани-
мация, приключенски 
(Русия, 2016), режисьори 
- Владимир Торопчин, 
Федор Дмитриев, Дари-
на Шмидт

14:00 „ Двама мъже и полови-
на“

16:00  „Любимци“
17:30 „Моите мили съседи“
20:30 Премиера:  „Хавайски 

сън в лятна нощ“ - коме-
дия, романтичен (САЩ, 
2016),  режисьор – Хари 
Кейсън, актьори – Моани 
Айпиа-Долан, Брент Бей-
ли, Соня Балморес 

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

23:30 „Мутра по заместване”
01:30 „Приятели“
03:30 „Бруклин 99“

неДелЯ, 2 сеПТември
06:00 „Мутра по заместване“, 

с.3
08:00 „Приятели“, с.4
10:00  „Хавайски сън в лятна 

нощ“ - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2016),  
режисьор – Хари Кейсън, 
актьори – Моани Айпиа-
Долан, Брент Бейли, 
Соня Балморес 

12:00 „Легендата за Оз: За-
връщането на Дороти” 
–анимация(САЩ,2013), 
режисьор – Дан Ст. Пиер

14:00 „ Двама мъже и полови-
на“

16:00  „Любимци“
17:30 „Моите мили съседи“
20:30 „Ударен от гръм” – семе-

ен (САЩ, 2012), режисьор 
- Джон Уайтсел, актьори 
- Кевин Дюрант, Тейлър 
Грей, Джим Белуши, 
Брандън Т. Джаксън, 
Уилям Рагсдейл, Ларами 
Док Шау, Тристин Мейс

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

23:30 „Мутра по заместване”
01:30 „Приятели“
03:30 „Бруклин 99“
05:00 „ По-добре късно откол-

кото никога”

ПонеДелник, 3 сеПТември
06:00 „Онези от партера” – се-

риал, с.1
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.2
08:00 „Стъпка по стъпка” – се-

риал 

09:00 „Българи на три морета” 
– комедийно риалити

10:00 „Фантастичното пъте-
шествие до Оз“ - ани-
мация, приключенски 
(Русия, 2016), режисьори 
- Владимир Торопчин, 
Федор Дмитриев, Дари-
на Шмидт

12:00 „Моите мили съседи“ – 
сериал

14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“ – сери-

ал, с.1
18:00 „Моите мили съседи“ – 

сериал
19:30 „Гражданинът“ – сериал, 

с.1
20:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал, с.4 
22:00 „Бруклин 99“ – сериал, 

с.1 
23:00 Премиера: „Любимци” – 

сериал, с.1
00:00 „Паранормален филм” 

– комедия, пародия, 
САЩ, 2013 г., режисьор и 
сценарист - Крейг Мос, 
актьори - Катрин Фиоре, 
Флип Шулц, Оливия 
Александър, Артуро дел 
Пуерто, Дани Удбърн, 
Френч Стюарт, Питър 
Гилрой, Тайлър Филипс, 
Стефан Крамер Гликман 

02:00 „Онези от партера“ – се-
риал 

вТорник, 4 сеПТември
06:00 „Онези от партера”
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.2
08:00 „Стъпка по стъпка” – се-

риал 
09:00 „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“
10:00 „Легендата за Оз: За-

връщането на Дороти” 
– анимация(САЩ,2013), 
режисьор – Дан Ст. Пиер

12:00 „Моите мили съседи“ – 
сериал

14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави“
18:00 „Моите мили съседи“ – 

сериал
19:30 „Гражданинът“
20:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал, с.5
22:00 „Бруклин 99“ 
23:00 Премиера: „Любимци”
00:00 „Американски пай: От-

ново заедно“ - комедия 
(САЩ, 2012), режисьори 
- Джон Хървиц, Хейдън 
Шлосбърг, актьори - 
Джейсън Бигс, Алисън 
Ханигън, Крис Клайн, 
Томас Йън Никълъс, Еди 
Кей Томас, Шон Уилям 
Скот, Тара Рийд, Наташа 
Лионе, Юджийн Леви 

02:00 „Онези от партера“ – се-
риал 

03:00 „Стъпка по стъпка“ – се-
риал

04:00 „Любимци“ – сериал

срЯДа, 5 сеПТември
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.2
08:00 „Стъпка по стъпка” – се-

риал 
09:00 „Шоуто на Слави“
10:00 „Елхички” – комедия 

(Русия , 2010), режисьори 
– Тимур Бекмамбетов, 
Александър Войтински, 
Димитри Киселев, актьо-
ри – Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Вера Брежне-
ва, Екатерина Вилкова, 
Мария Порошина, Дато 
Бахтадзе, Сергей Гармаш, 
Артур Смолянинов 

12:00 „Моите мили съседи“ – 
сериал

14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал
17:00 „Комиците и приятели“ – 

комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“
18:00 „Моите мили съседи“ – 

сериал
20:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал, с.5
22:00 „Бруклин 99“ 
23:00 Премиера: „Любимци”
00:00 „Елхички” – комедия 

(Русия , 2010), режисьори 
– Тимур Бекмамбетов, 
Александър Войтински, 
Димитри Киселев, актьо-
ри – Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Вера Брежне-
ва, Екатерина Вилкова, 
Мария Порошина, Дато 
Бахтадзе, Сергей Гармаш, 

Артур Смолянинов 
02:00 „Приятели“ – сериал 
03:00 „Стъпка по стъпка“ – се-

риал
04:00 „Любимци“ – сериал
05:00 „Шегаджии“ – сериал 

ЧеТвърТък, 6 сеПТември
06:00 „Приятели” – сериал, с.3
07:00 „Шегаджии” – сериал, с.3
08:00 „Стъпка по стъпка” – се-

риал 
09:00 „Комиците и приятели” – 

комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“
10:00 „Аз, проклетникът 2“ 

– комедия, анимация 
(САЩ, 2013), режисьори – 
Пиер Кофин, Крис Рено 

12:00 „Моите мили съседи“ – 
сериал

14:00 „Бруклин 99“ – сериал
15:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал
17:00 „Шоуто на Слави”
18:00 „Моите мили съседи“ – 

сериал
20:00 „Двама мъже и полови-

на“ – сериал, с.5
22:00 „Бруклин 99“ 
23:00 Премиера: „Любимци”
00:00 „Хавайски сън в лятна 

нощ“ - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2016), 
режисьор – Хари Кейсън, 
актьори – Моани Айпиа-
Долан, Брент Бейли, 
Соня Балморес 

02:00 „Приятели“ – сериал 
03:00 „Стъпка по стъпка“ 
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Средновековни 
къщи край Варна

Римска военна диплома от II век

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

ФОТОГРАФИИ И 
ГРАВЮРИ ОТ СВЕТА ГОРА

Българка с увреден слух печели награда

Златна монета от XIV век

Откриха  антична гробница на пл. "Св. Неделя"

Римска военна диплома от 
средата на втори век бе открита 
при разкопките в крепостта Со-
стра край троянското село Ло-
мец. Това е 17-а поредна екс-
педиция в римската крайпът-
на крепост, финансирана от 
община Троян. Цел на проуч-
ването е била сграда, разпо-
ложена до южната порта на 
укрепения лагер. 

Постройката е изградена 
от ломени камъни на калова 
спойка. Във вътрешността й са 
открити множество керамични 
фрагменти от съдове, характер-
ни за периода IV-V век: прешлени 
за вретено, колективна монетна 
находка от медни монети, кои-
то са силно обгорели и стопени 
при опожаряването на сградата.

Сред най-интересните наход-

До 30 септември в Културния център "Морско ка-
зино" бургазлии и гости на града ще имат възмож-
ността да се потопят в тайнството на световния ре-
лигиозен център Атон, представено по един нес-
тандартен и изключително въздействащ начин. 
Общо над 50 фотографии и гравюри, предоставе-
ни със съдействието на Фототеката на манастира 
„Симонопетра” - Света гора, разкриват пред нас 

непозната-
та, мистич-
на, забуле-
на в тайн-
с т в е н о с т 
монашеска 
р е п у б л и -
ка, която 
повече от 
1000 годи-
ни съхра-

нява и разпространява православието. Излож-
бата представя основно три вида изображения: 
икони на светци, най-често копия на съхранява-
ните в самите атонски манастири свещени из-
ображения; графични картини на манастири и 
скитове на фона на тяхната естествена среда - 
планини, гори, морски бряг; картини на събития 
от живота на светогорските монаси в различни-
те обители. Част от фотографиите са заснети на 
Атон от посетители, професионални фотографи 
или учени, но повечето са дело на местни, све-
тогорски фотографски ателиета, организирани 
от атонски монаси, успешно съчетавали религи-
озните си задължения с новопоявилата се през 
XIX век фотография. 

За първи път пред широката публика е пред-
ставена най-старата фотография на българската 
обител - манастира "Свети великомъченик Геор-
ги - Зограф", дело на френския фотограф Ернест 
де Каранца от 1853 г. 

Българка с увре-
ден слух спечели вто-
ро място в престижен 
конкурс за красота в 
Ямайка. Силвия Дане-
ва се яви на  конкур-
са "Обединени нации" 
2018. Тя бе единствена-
та допусната участнич-
ка с увреден слух. Сил-
вия от малка преследва 
мечтата си да се качи на 
модния подиум. И друг 
път е била на челни мес-
та на конкурси за кра-
сота, но звездата й из-
грява в Ямайка, където 
печели второ място на 

световния конкурс "Ми-
сис Обединени нации" 
2018. "Чувствам се пре-
красно! В началото бях 
малко притеснена как 
ще общувам с останали-
те участници. Но успях! 
Комуникирах с писане, 
а и ми беше предоста-
вен преводач. Когато си 
положително настроен 
няма проблеми, всич-
ко се подрежда и успе-
хът е гарантиран", зая-
ви Силвия. Конкурсът 
е престижно междуна-
родно събитие, обеди-
няващо представители 

на широк кръг от общ-
ности и култури от цял 
свят. Проектът стартира 
през 2012 г. и се провеж-
да всяка година. Главна-
та идея е насърчаване 

на международното съ-
трудничество, обедине-
ние на културите и на-
родите по света и спо-
деляне на различни тра-
диции. 

При започналите 
наскоро археологи-
чески проучвания на 
крепостта Русокастро  
бе открита златна мо-
нета на императорите 
Андроник II и Андро-
ник III Палеолог (XIV в.). 
Тя е запазена наполо-
вина, с изображение 
от едната страна на 
св. Богородица с кре-
постните стени и кули 
на Константинопол, а 
от другата - Исус Хрис-
тос, коронясващ два-
мата византийски им-

ператори.
Това е четвъртата 

златна монета, открита 
за последните години 
на крепостта Русокаст-
ро, и третата на импе-
раторите Андроник II и 
Андроник III Палеолог. 
Тя е открита при про-
учването на западната 
крепостна стена на Ру-
сокастро. Тук е разкрита 
и неизвестна до този мо-
мент бойна кула от IV в.

Разкопките за поред-
на година се ръководят 
от Регионалния истори-

чески музей - Бургас, и 
са финансирани от об-

щина Камено и Минис-
терството на културата.

Комплекс от 120 български средновековни къщи 
се строи до "Исторически парк" край Варна. Таки-
ва до момента в страната не са изграждани и няма 
запазени от средновековието, а има само възрож-
денски къщи, заяви изпълнителният директор на 
"Исторически парк" АД Ивелин Михайлов. Къщи-
те ще помогнат на посетителите да се потопят на-

пълно в нашето славно минало, подчерта той. Ком-
плексът е на площ от 70 декара и ще има директна 
връзка с "Исторически парк". Вече има купувачи на 
къщи от англичани, италианци, китайци и българи, 
обясни Михайлов.

Стилистиката на сградите е от Второто българско 
царство. Интериорът също ще напомня за царското 
величие от това време. Има огромна разлика меж-
ду българските възрожденски къщи и българските 
средновековни къщи, подчерта Михайлов. Според 
него туристите за първи път и само тук ще могат да 
се потопят в тази прекрасна култура. Материалите, 
които ще бъдат използвани, са камък, дърво, кера-
мика и тухли, характерни за строителството по то-
ва време. Баните ще бъдат направени със специал-
но изработени керамични плочки, които ще демон-
стрират високото ниво на развитие на българските 
керамични школи. Съдовете и приборите ще бъдат 
най-високите български културни достижения от та-
зи епоха. Всеки отседнал в комплекса ще може да си 
поръчва уникалните храни от ресторантската част в 
"Исторически парк", които възстановяват тракийска, 
римска, българска и византийска кухня.

Късноантича гроб-
ница  и злато откриха 
наскоро археолозите 
при разкопките на пл. 
"Света Неделя", след ка-
то разкриха 3000 моне-

ти през годините. Наме-
рените монети се съх-
раняват в Музея за ис-
тория на София. „При-
ключиха проучванията 
на терена на пл. „Св. Не-

деля“, свързани с къс-
ноантичния период. Ве-
че четвърта година Сто-
лична община финанси-
ра проучванията на ос-
танките от тази епоха. 
Изключително съм бла-
годарна на екипа, който 
работи тук вече четвър-
та година много про-
фесионално“, отбеляза 
столичният кмет Йор-
данка Фандъкова. 

К ъ с н о а н т и ч н а т а 
гробница със стенопи-
си бе открита при ре-
монта на тротоара на 
ул. „Московска“. "На-

правихме оперативка. 
Дадохме задача на ар-
хеолозите да започнат 
проучванията на гроб-
ницата“, каза Фандъко-
ва и поясни, че целият 
площад около „Св. Ал. 
Невски“ и около „Св. 
София“ е стъпил вър-
ху археологическо бо-
гатство.

Предстои разработ-
ването на архитектур-
ния проект за изграж-
дането на площад „Св. 
Неделя“, който да ин-
тегрира намерените 
останки.

ки археолозите посочват фраг-
мент от бронзова военна дипло-
ма, открита в повърхностния на-
сип на помещението. Фрагмен-
тът, макар и малък по размери, 

дава интересна информация за 
заселен ветеран от помощните 
военни части на римската про-
винция Долна Мизия в околно-
стите на кастела Состра. Дипло-
мата е на войник от Първа атон-
ска кохорта, името на командира 
му е Елиан. Датата на отсичането 
на дипломата може би е по вре-
мето на император Антонин Пий 
(средата на II век). Те са се изда-
вали на пенсионираните войни-
ци от римската армия в два ек-
земпляра. Единия получавал ве-
теранът, а другият се съхранявал 
в централния архив в столицата 
Рим. Наред с документа войни-
кът получавал и торба сребърни 
пари и плодороден парцел земя, 
като по този начин било гаранти-
рано доброто му съществуване 
до неговата смърт.
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Крими
хрониКа

Страницата подготви 
Уляна ПЕТКОВА

квартал не спи 
заради ромска сватба

Мъж пречука агресивен 
питбул 

Намериха мъртво бебе

Възрастни хора - 
жертва на морето

Внук преби баба си до смърт

ЗАТВОрНици бяГАТ НА ПОрАЗия

Погром в пернишка болница

Полицията в Русе раз-
следва сигнал за убий-
ство. В ОДМВР - Русе е 
подаден сигнал от УМ-
БАЛ "Канев", че в болни-
цата е починала 82-го-
дишна жена от с. Голя-
мо Враново, като при из-
вършена аутопсия е ус-
тановено, че са й нане-
сени удари върху лице-
то и тялото, има травми 
в областта на главата и 
други наранявания.

Криминалистите из-
яснили, че травмите 
са били причинени от 
34-годишен мъж, внук 

на жертвата. 
Преди това той 
сам подал сиг-
нал на тел. 112 
за влошеното 
здравословно 
състояние на 
баба си. Тога-
ва с линейка тя 
била транспор-

тирана до спешното от-
деление на русенската 
болница, но същия ден 
е починала.

72-ма затворници са 
успели да преодолеят 
решетките и да избягат 
през последните 5 го-
дини. За повечето бяг-
ства обществеността не 
е била уведомена - знаят 
се не повече от десети-
на случая. Бегълците са 
изтърпявали присъди 
за убийства, блудства, 
изнасилвания, кражби, 
грабежи, наркотици, из-
мами, контрабанда и те-
лесни повреди. Минис-
терството на правосъ-
дието, ръководено от 
Цецка Цачева, отказва 
да назове имената им с 
аргумента, че те не са 
дали съгласие личните 
им данни да бъдат огла-

сявани публично.
Най-много бягства 

има през 2016 г. - 20 ду-
ши. 12 от тях са кривнали 
от външни обекти на за-
творите във Варна, Ста-
ра Загора, Ловеч, Бургас 
и София. През м.г. са из-
бягали 14 души, като 8 от 
тях са се измъкнали от 
външни обекти, петима 
от затворнически обще-
жития и един от корпуса 
на Бургаския затвор. От 
началото на 2018 г. бяг-
ствата са 9. Зрелищно-
то бягство на Владимир 
Пелов и Радослав Колев, 
които през април успя-
ха лесно да преодолеят 
всички защитни мерки 
и да избягат през цен-

тралния вход на Софий-
ския затвор, разкри ха-
оса и липсата на кон-
трол в местата за лиша-
ване от свобода. Пелов 

беше открит два месе-
ца по-късно край Бо-
тевград, след като заги-
на в престрелка, а Колев 
още се издирва. През та-

зи година имаше и бяг-
ство от болница.

От ГДИН обясняват, 
че осъществените бяг-
ства всъщност са от-
клонения и са извър-
шени предимно от за-
творнически общежи-
тия от открит тип, къ-
дето има смекчен над-
зор, а осъдените рабо-
тят на външни неохра-
няеми обекти. От обще-
жития от закрит тип са 
извършени три бягства 
с петима участници, ка-
то към момента се из-
дирват двама - един е 
задържан в страната, 
друг лежи в португал-
ски затвор, а третият е 
мъртъв.

Мъртво бебе е открито в сметището край село 
Гарваново, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - 
Хасково.

Съобщението е подадено от депото за битови от-
падъци, което се намира на сметището. При рабо-
тата си служители открили трупа на новородено-
то. Назначена е аутопсия, която да изясни точната 
причина за смъртта му.

Криминалистите изясняваха курсовете на сме-
тищните коли, за да локализират районите, от ко-
ито е пренесено детенцето. Полицейските слу-
жители умоляват гражданите, ако разполагат с 
информация коя е майката, да я споделят в най-
близкото районно управление при гарантирана 
анонимност.

Дрогиран и агресивен мъж потро-
ши кабинет в спешното отделение в 
Перник. Това се случи по време на 
нощно дежурство. Сестрите, които са 
били на смяна, са се спасили по чудо. 
Те не успели да събудят охраната на 
болницата, нито да натиснат паникбу-
тона. В този момент не е имало дру-
ги пациенти.

"За първи път в кабинета нахлува 
толкова агресивен пациент, нещата 
излязоха извън контрол", заяви Мая 
Алексова, потърпевша сестра.

Тя каза, че единствената причина 
да е жива, е, че в този момент е била 
на пейката пред болницата, а не въ-

тре в кабинета.
По-късно 37-годишният мъж е при-

знал, че е бил дрогиран. Той е бил па-
циент на отделението в нощта преди 
нападението.

71-годишен мъж от 
Пловдив се е удавил в 
морето в Приморско.

Туристи съобщили за 
давeщ се мъж в райо-
на на южния плаж сре-
щу спасителен пост 2. 
Въпреки предприетите 
действия по спасяване-
то на мъжа той е завле-
чен от мъртвото тече-
ние навътре в морето.

Час по-късно в ра-

йона до пост 3 море-
то изхвърлило тяло-
то на удавения. На Се-
верния плаж в Бургас 
бе открито и тялото на 
друг удавник. Плажува-
щи го извадили от мо-
рето. Починалият бил 
на видима възраст 50-
55 години. По неофи-
циална информация 
той е получил инфаркт, 
докато е бил в морето.

Мъж уби с лопата аг-
ресивен питбул, който 
влязъл в двора на къ-
щата му в Самоков и на-
паднал сина му. Само-
ковлията сам се обадил 
в полицията и съобщил, 
че в двора на дома му е 
влязло куче от породата 
пит бул, което е напад-
нало сина му и е захапа-
ло домашното им куче, 
което било вързано. Ба-
щата се втурнал да спа-
сява сина си, като удрял 
побеснелия питбул с ло-
пата, за да го прогони. 
Кучето обаче умряло.

На местопроизшест-
вието е извършен ог-

лед и е образувано до-
съдебно производство.

В края на януари т.г. 
домашен питбул, вър-
зан в двор на къща в 
пазарджишкото се-
ло Мокрище, прегри-
за гърлото на 3-годиш-
но момченце. Район-
ната прокуратура в Па-
зарджик обаче прекра-
ти досъдебното произ-
водство, тъй като не са 
били открити и събрани 
доказателства за умиш-
лено престъпление.

Ромска сватба на открито дър-
жа три нощи цял квартал буден. 
По ирония на съдбата сватбар-
ският квартал  е известен с име-
то "Щеш не щеш". Потърпевши-
те от силната музика са стотици 
граждани от Лом. Освен сватба-
рите празнуващи по неволя се 
оказват и всички в квартала.  Ог-
ромни шатри изникват под про-
зорците на два от блоковете в 
квартала. Съседите са безсилни. 
Не смеят да направят забележ-
ка, някои се страхуват да пока-
жат и лицата си.

Сватбарите не се притесняват, 
обясняват, че имат всички разре-
шителни. Разказват, че тридневната 
сватба им струвала повече от 20 000 
евро, а в една от вечерите ги веселял 
известен сръбски оркестър.

От началото на годината Община 
Лом е издала над 30 разрешителни 
за празненства на открито, които да 
продължават до полунощ. Местната 
управа обмисля да ги спре. Дотога-
ва празнуващите и тези, които оп-
итват да спят, остават на различни 
позиции.

сПиПаХа 
германеЦ с 

ДоПинг
митничари на гкПП 

"лесово" откриха 135 ам-
пули контрабанден тес-
тостерон в микробус с 
немска регистрация, съ-
общиха от митницата в 
Бургас. медикаментът е 
бил в ампули, скрит под 
седалка. Шофьорът на ав-
томобила - немски граж-
данин, е посочил, че е ку-
пил ампулите от Турция за 
свой приятел в германия. 
срещу нарушителя е със-
тавен акт за нарушение на 
Закона за митниците.

мъжът е задържан от 
криминалистите.
ЗаловиХа БанДиТ 

слеД екШън
екшън се разигра в цен-

търа на софия посред бял 
ден. Патрулки преследва-
ха лек автомобил в райо-
на край улиците "удово" 
и "Тунджа". в близост до 
22-ро училище лекият ав-
томобил бе заобиколен 
от четири патрулки. Шо-
фьорът бе задържан зре-
лищно.

от полицията потвър-
диха, че при преследване 
има задържан криминал-
но проявен млад мъж. 

вЗривен 
БанкомаТ  

в каЗанлък
страшен тътен е събу-

дил съседите в блок 31 на 
квартал "васил левски" в 
града на розите. на място-
то на инцидента са прис-
тигнали полицейски слу-
жители и екипи на соТ. 
Бандитите са успели да 
отмъкнат касетите с па-
рите. в банкомата е има-
ло 20-30 хил. лв. крадци-
те се издирват.

сПасиХа Хора 
 оТ воДен каПан

Пожарникари спаси-
ха двама мъже и шест де-
ца, попаднали във воден 
капан. Двама мъже на 56 
и на 64 години заедно с 
шест деца на възраст от 2 
до 13 години, били на раз-
ходка до остров в реката. 
неочаквано за тях нивото 
на водата рязко се пови-
шило, пътят им към бре-
га бил възпрепятстван и 
те попаднали във воден 
капан.

незабавно към посоче-
ното място се отправили 
два екипа огнеборци. По-
жарникарите оценили об-
становката и с помощта на 
частна лодка предприели 
спасителните действия. 
ЗаДържаХа уБиеЦ

Полицията задържа 
мъжа, убил свой съсед в 
село лесново. При акци-
ята няма пострадали слу-
жители. 60-годишният из-
вършител не е криминал-
но проявен. съседи обяс-
ниха, че той се е държал 
агресивно и друг път. 
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След падането на 
България под турско 
робство жителите на 
Търновград и селища-
та около него, за да из-
бегнат жестокостите 
на турската власт, се 
отправят на юг. Голяма 
част от тях намират спа-
сение в Тревненския 
балкан. Тук се заселват 
и създават над 100 се-
ла, които приемат име-
ната на първите си за-
селници. Селата бързо 
се разрастват и дости-
гат до 30-40 къщи. Ис-
тински разцвет пости-
гат след Освобождени-
ето. Жадни за наука и 
просвета, няколко села 
се съюзяват и започват 
с доброволен труд да 
строят училища. Били 
построени около 30.

 В едно такова учи-
лище в село Райнуш-
ковци, построено с до-
броволен труд от жи-
телите на Райнушков-
ци и Маневци, имах 
щастието да постъпя 
като млад учител и да 
учителствам в него ня-
колко години. Учили-
щето, разположено в 
центъра на селото, бе-
ше с една класна стая, 
в която обучавах уче-

Áèñåðèòå íà Òðåâíåíñêèÿ áàëêàí

ници от първи до чет-
върти клас. Децата бя-
ха послушни и учено-
любиви.

С голям успех се раз-
ви читалищното дело. 
Бяха построени чита-
лища с големи театрал-
ни салони. Създадохме 
театрален колектив (на 
снимката) и всяка го-
дина през зимния сезон 
подготвяхме и изнася-
хме пиеси. Представле-
нията се посещаваха 
масово от жителите на 
всички села в района.

След шестдесетте 
години на миналия век 
миграцията обезлюди 
селата. Сега в повечето 
от тях живеят по двама-

трима души, а в някои 
няма хора. Училищата и 
читалищата затвориха 
врати. През почивните 
дни в обезлюдените се-
ла идват наследниците 
на някогашните им жи-
тели. Дишат чистия въз-
дух, радват се на кра-
сивата природа, наби-
рат сили и се завръщат 
в града. Понякога нами-
рат жилищата си разби-
ти и ограбени.

Тези китни, макар и 
малки селца, които са 
бисерите на Тревнен-
ския балкан, надявам 
се, няма да изчезнат.

Пенчо ПенЧев, 
учител пенсионер, 

Трявна

Ìàëêî Гðàäèùå å æèâî

Моето родно село Малко Градище 
е скътано в полите на Източните Ро-
допи. То е голямо и красиво.

В миналото се е наричало Алванде-
ре. Различни митове и легенди се но-
сят за името на селото. Веднъж султан 
Мурад пътувал за София с цялото си 
семейство. Дъщеря му, която била го-
деница, се простудила и се наложило 
да тръгнат обратно. Стигнали до на-
шето село, където отдалече се носел 
ароматът на цъфнали овошки, липа и 
люляк. Решили тук да пренощуват. За-
повядали да разпънат шатрата в го-
рата над селото близо до реката. Упо-
ена от сладкия мирис, годеницата, из-
морена от дългия път, скоро заспала. 
На сутринта се почувствала по-добре. 
Приближила се към реката, гребнала 
от бистрата вода, наплискала си лице-
то и възкликнала:

„Ех, елевандере!” - което означава-
ло – „какво благоуханно дере”! През 
1906 г. селото получава името Мал-
ко Градище.

Няма точни данни кога се е засели-
ло на днешното място, но има безброй 
доказателства, че тези земи са населя-
вани от древността – тракийската гроб-

ница от 4 век., крепостта в Мезек, тра-
кийското светилище Глухите камъни. 
Днес с всеки изминал ден селото ни 
обезлюдява. Наброява едва 500 души. 
Населението е от българи, роми и тур-
ци. Не са много младите български се-
мейства, които се занимават със земе-
делие. Селото ни разполага със здрав-
на служба, общински съвет, читалище 
и училище. На площада се издига вну-
шителен паметник в чест на загинали-
те в Отечествената война.

За жителите на селото се грижат ле-
кар, зъболекар, млади специалисти, от-
дадени изцяло на професията си. Учи-
лището ни носи името на светите бра-
тя Кирил и Методий и наскоро отбеля-
за 150 г. от създаването си.

Имаме певческа група от млади пен-
сионери с дългогодишен ръководител 
Мария Димитрова, учителка пенсио-
нерка. Тя ни представя на фестивали и 
празници и винаги носи медали и гра-
моти. Хвала! Всички тези млади специ-
алисти и активисти ни карат да се гор-
деем с тях! 

Цвета косТова, 
учителка пенсионерка, 

с. малко градище, обл. Хасково

Улица скадарска в Белград

изглед от Белград

На гости на Южна Европа иЗЧеЗваЩите села

(Следва в бр. 37)
 стефка ПеТрова

театралната трупа от с. райнушковци
 през 60-те години на XX в. 

Ученици от село малко градище

Ние, трите сестри Сълеви, на по-
четна възраст (от 76 до 83 г.) реша-
ваме в залеза на дните си да обико-
лим Европа. Избираме най-оптимал-
ния вариант – за малко дни да видим 
много неща. И намираме – “Балкан-
ски калейдоскоп”: 6 държави, 7 голе-
ми града. Какво по-хубаво може да си 
пожелаем! Цяла Южна, така да се ка-
же, балканска Европа, без Гърция, но 
с Албания! Малко претрупано, много 
път, но ние сме калени, видели и па-
тили много, ще издържим.

Тръгваме на 1 май су-
тринта. Първият град е 
Белград, където, по-
ради закъснени-
ето пристигаме 
късно вечер-
та. Ако кажа, 
че Белград 
е голям, 
интере-
с е н , 
впе-

ч а т -
л я в а щ 
град, няма 
да впечатля ни-
кого. Днес името 
се свързва най-често с 
белотата и с белите скали. 
Минаваме по главната тър-
говска улица, пешеходна. Забе-
лежителните сгради са кметството, 
театърът, Академията на науките. Нау-
чаваме как били подарявани за благо-
то на града от богати търговци къщич-
ки (всъщност 3-4-етажни сгради), кои-
то днес се реновират по отношение на 
електричество и канализация. Сти-
гаме до парка, построен на въз-
вишението Калемегдан (няко-
гашната крепост). Научава-
ме за войната с осман-
ците и за защитата 
на града и специ-
ално на кре-
постта. Тя 
б и л а 
на-

п а -
д а н а 
и об-
с а ж д а -
на три пъ-
ти, като била 
превзета едва 
третия път. Пър-
вия път станало 
чудо – от 20 гра-
дуса през деня тем-
пературата спаднала 
през нощта толкова, че 
всичко замръзнало, някол- к о 
сантиметра лед покрили реката, пуш-
ките на османлиите също замръзнали 
и не могли да стрелят… И онбашията 
или онзи, който бил начело на вой-
ската, се предал. Славяните победи-
ли. До построеното миниатюрно зда-
ние мюсюлманите пристъпват с почит 
и закачат някакъв предмет на прозо-
реца. На най-високата част е издигнат 
паметник – бронзова фигура на мъж 
с меч в едната ръка и гълъб в друга-
та – символи за извоюваната свобода 
и на мира. Разходихме се по Калемег-
дан и наблюдавахме вливането на р. 
Сава в Дунава.

На другия ден, преди да се отпра-
вим към Босна и Херцеговина, посе-
щаваме най-голямата и стара църква 
– катедралата “Св. Сава”. Зашеметени 
сме от блясъка и стенописите в крип-
тата, където се пазят съкровищата на 
св. Сава. Босна и Херцеговина са фе-
дерация от три държави. Тук влиза и 
Република Сръбска, дори има граница 
и митница. Слизахме на улицата и ми-
нахме границата, пак по протежение 
на същата улица. Е, имаше голям навес 
и всичко необходимо, за да личи, че 
е граница. Спираме за 2-3 часа в ед-
но екоселище, построено от Кустури-
ца и наречено Андричград (или нещо 

подобно, на името на големия писа-
тел Иво Андрич, който му бил лю-

бим). Красиви старинни сгра-
ди, хубави градини, езеро 

с възможност да се раз-
ходиш по него с мал-

ко параходче, го-
лям руски хо-

тел, гръцка 
таверна, 

р а з -
ни 

ж и -
вотни 

в мини 
з о о п а р -

кове (къ-
щички) и на-

вън. Цялото 
градче може да 

се обиколи с фай-
тон или влакче.
Сараево ни впечат-

лява с разположение-
то си по хълмовете и с 

многото джамии. Присти-
гаме пак вечер, разходка-

та из чаршията е за дру-
гия ден. 

На другата сутрин 
се разходихме по 

главната улица и 
навлязохме в 

Б а ш ч а р ш и я -
та. Разгледа-

хме стара-
та църк-

ва кате-
д р а -

л а , 

с т и г -
нахме до 

една градин-
ка с паметник, на 

който летеше или се 
готвеше да литне едно 

момче, и до вечния огън. 
Върнахме се по друга улица, 

по която върви трамвай. Сара-
ево е първият град на Балканите, в 

който тръгва трамвай – улицата е тяс-
на, тротоарът – символичен, за да се 
разминат двама души, единият трябва 
да отстъпи и да почака. Като свърши 
разходката, отидохме на моста, къде-
то е бил убит австрийският престоло-
наследник – събитие, станало причи-
на за Първата световна война. 

Продължаваме към Мостар през 
високи планини и труден път. Извед-
нъж височините се отдръпват и пред 
нас се открива широка долина с до-
бри условия за отглеждане на цитру-
сови растения. Мостар и Сараево са 
двата града, пострадали най-много от 
последната братоубийствена война.
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С песните на Васила Вълчева 

Заедно на рибена чорба

Съюзен живот

От стр. 1
Не я преглътна, оста-

ви я да се стече по лице-
то му и тогава разбрах 
отговора на въпроса си. 
Думите нямаха място в 
този миг, защото душата 
чрез сълзите му говоре-
ше. Не за първи път раз-
говарям с любен Заха-
риев – видинския Ор-
фей, 50 години изпъл-
нител на родна българ-
ска песен, дарила насла-
да на поколения от Ви-
динския край, закърмил 
ги е с нея и прославил го 
надлъж и нашир в роди-
ната и зад граница. „Ня-
ма по-силно оръжие от 
това чрез песен да пока-

жеш прелестите на род-
ния край, да преплетеш 
радостите и болката на 
хората му и да усетиш 
силната им любов към 
завещаното от предци-
те”, казва с особена убе-
дителност и гордост Лю-
бен. На това верую той 
дължи своя певчески 
път от ранна възраст до-
сега. Пее винаги и на-
всякъде – на сцена или 
на мегдана, в полята или 
сред балкана, под слън-
це, звезди или прожек-
тори, за него има зна-
чение само песента да 
излезе от сърцето му и 
да стопли нечие друго. 
Фестивалите, надпява-

нията, състезанията и 
какви ли не певчески 
прояви са извървени-
те песенни пътища, во-
дещи до чистия извор 
на неговия певчески та-
лант. 

Самобитен, ненадми-
нат и непознаващ умора 
и спиране. Годините са 
само и единствено него-
вият трамплин и вдъх-
новение. Ние, които 
обичаме изпълненията 
му, винаги ще слушаме 
гласа му, защото в злат-
ния фонд на Българско-
то национално радио те 
са съхранени най-си-
гурно за поколения на-
пред, завинаги. Певе-

Сълзата - път към душата

Обичната ни, грижовна и всеот-
дайна председателка  Мария Раду-
лова  изненада  членовете на ККП 
„Щастливица” - Свищов, с разход-
ка на рибена чорба на „Паметни-
ците“. Това е местност, достатъч-
но красноречива и показателна, за 
да сведем глави пред подвига на 
героите, които преди 140 г. не по-
жалиха живота си, за да сме днес 
тук – свободни, благодарни и пре-
дани въпреки конюнктурните вих-
рушки на времето. 

Комфортният, предварително 
подсигурен ни от община Свищов 
автобус ни събра от няколко спир-
ки на града и сред весел глъч и 
дружелюбни закачки не усетихме 
кога стигнахме до красивото рес-
торантче, потънало в зеленина и 
хладен повей от придошлия Дунав. 
А беше жарък ден и по въздуха се 
носеше неповторимият аромат на 
цъфнали липи и прясно окосена 
трева. От време на време по алеята 
преминаваха самосвали и групи за-
бързани работници – течаха усиле-
ни приготовления за предстоящо-
то честване на 27 юни – освобож-
дението на Свищов от турско роб-
ство, а преди това и Четиринаде-

сетия фестивал на античното из-
куство „Орел на Дунава“ – масови 
възстановки на живота в римския 

град Нове. Предстоеше да посрещ-
нем участници от няколко страни 
и скъпи гости. И з п ъ л н я в а й к и 
служебните си задължения, в раз-
гара на тържеството ни при нас се 
отби да ни поздрави и кметът Генчо 
Генчев – както винаги усмихнат и 
благоразположен към възрастните 
хора.Вкусна рибена чорба, рибни 
специалитети, прясна салата, до-
несена от личните градини, както 

и студените напитки допълниха ме-
нюто, а за веселото настроение се 
погрижи Владо, пускайки по уред-

бата обичаното ни 
Свищовско хоро и 
музика за всеки. Хо-
ра, събрани от раз-
лични етноси и ре-
лигии, показахме 
как може да живе-
ем заедно, да се ува-
жаваме и почитаме 
взаимно, да издига-
ме между нас мосто-
ве, а не да ги рушим. 
Всъщност в Свищов 
винаги сме го пра-
вили, защото отдав-
на сме разбрали, че 
добросъседството 

и приятелството са едни от най-
светите и скъпи богатства в живо-
та.  С тях човек може да изживее 
и чуждите болки, но окрилян от 
чуждата радост, може да изжи-
вее и няколко живота. Така мина 
още един ден, заредил ни с мно-
го енергия. Благодарим ти, Мария, 
благодарим ти, председателко, за 
този  подарък!

веселка колева, свищов

В Културния дом на нефтохимика се проведе 10-ият 
фестивал на пенсионерските клубове в  Бургас. Четири 
часа залата се огласяше от звучните български песни.

Фестивалът се организира от УС на Общинския съ-
вет на сдружение СП-2004 - Бургас, с председател Вя-
ра Андонова, която с кратко приветствие към изпъл-
нителите и присъстващите даде старт на надпяването.

В сдружението са отчетени досега 2000 членове, 
разпределени в 30 клуба. В тях са създадени 26 пев-
чески състава, като всички взеха участие във фести-
вала. Различните състави според интересите и въз-
можностите изпълняват патриотични, шлагерни, ста-
ри градски песни, но преобладаващи са съставите, из-
пълняващи тракийски и странджански народни песни.

Фестивалът е с конкурсен характер и оценката за 
участниците бе направена от компетентно жури в със-
тав: проф. Стефан Чапкънов - дългогодишен ръково-
дител на професионален ансамбъл "Странджа" -  Бур-
гас; Димитър Тонев - хореограф и художествен ръко-
водител на танцов ансамбъл "Атанас Манчев" – Бур-
гас, и Катя Георгиева - народна певица.

След прегледа журито направи задълбочен ана-
лиз за представянето на всеки състав и даде ценни 
препоръки за бъдещата им работа в присъствието на 
председателите на клубовете и художествените ръко-
водители на съставите. Журито със задоволство спо-
дели факта, че с всяка изминала година художестве-
ното ниво на съставите става все по-добро. Бяха при-
съдени първи, втори, трети и поощрителни награди.

Като най-добри се откроиха мъжки вокален състав 
"Маяк" към  СОСЗ с ръководител Петър Петров; дам-

ски хор "Морски звуци" с художествен ръководител 
Пламен Янев; фолклорен състав "Гоце Делчев" с ху-
дожествен ръководител Бинко Димитров; певческа 
група "Хармония" с ръководител Деспина Пурнаро-
ва; дамска фолклорна група "Иглика" с художествен 
ръководител Недялка Вакъфова.

Всички певчески състави, участвали в прегледа, 
получиха необходимата оценка и признание за по-
ложения труд.

Участниците във фестивала бяха поздравени с по-
здравителен адрес от кмета на  Бургас  Димитър Ни-
колов.

Музикален приятелски поздрав към участниците 
отправиха съставът за автентични македонски песни 
"Гоце Делчев" към ВМРО - Бургас, с ръководител Ге-
нка Кренчева и самостоятелно сдружение ПК "Св. Ни-
колай Чудотворец" с председател Стоянка Николова 
с музикално-танцова композиция с художествен ръ-
ководител Дарина Баева.

За пореден път пенсионерите от сдружение Съюз 
на пенсионерите-2004 - Бургас, с председател Вяра 
Андонова доказаха, че с песента поддържат духа си 
млад и че талантът възраст няма. 

сдружение съюз на пенсионерите-2004 - 
Бургас, Янка ХрисТова

За 11-и път в с. Ка-
липетрово, Силистрен-
ско, се проведе конкурс, 
посветен на голямата 
добруджанска певица 
Васила Вълчева под на-
слов "С песните на Васи-
ла Вълчева". Участваха 
млади даровити изпъл-
нители, които изпълни-
ха нейни песни.   Преди 
конкурса на стената на 
читалището бе открита 
паметна плоча на Васи-
ла Вълчева от зам.-кме-
та по хуманитарни дей-
ности на община Си-
листра Денка Михайло-
ва и кмета на с. Кали-
петрово. Тук бяха ней-
ната дъщеря, племенни-

ците и роднини. Спон-
сори на плочата са об-
щината и клуб "Васила 
Вълчева". Почитатели-
те на певицата поста-
виха много цветя и вен-
ци. Преди започването 
на конкурса водещият 

Йордан Радев предста-
ви живота и творчество-
то на именитата певица.

Васила Вълчева е ро-
дена през 1906 г. в с. Ка-
липетрово. Баба й Бой-
ка Курдоманова била 

народна певица. От нея 
научила много песни. 
Днес последователка 
на певицата е нейната 
племенница - учителка-
та Митанка Петрова. На 
конкурса се явиха мно-
го изпълнители в две 
възрастови групи - от 7 
до 12  и от 13 до 18 го-
дини. Компетентно жу-
ри в състав Живко Ко-
лев, Митанка Петрова и 
Веселина Чернева оце-
няваше изпълнители-
те. Докато журито за-
седаваше, изпълните-
ли от клуб "Васила Въл-
чева" изпълниха някои 
от песните за баба Ва-
сила. Две песни изпъл-
ни и Митанка Пейчева - 
племеница на певицата. 

Калипетренци се гор-
деят със своята съселян-
ка и изтъкната изпълни-
телка - народната певи-
ца Васила Вълчева.Тя е 
дала 1600 песни в съ-
кровищницата на доб-
руджанския фолклор. 
Елена Огнянова я нари-

ча "омирката" на Бълга-
рия. Михаил Букуреш-
лиев е издал сборник 
"Народни песни от Доб-
руджа" с песните на Ва-
сила Вълчева. 

Наградените са след-
ните: Илияна Димитро-
ва - първа награда в 
първа възрастова гру-
па, Глория Георгиева -  
втора възрастова гру-
па. Награда получи и 
най-малката участнич-
ка Кремена Кръстева. 
Много деца получиха 
поощрителни награди, 
грамоти и парични су-
ми. Присъстващите бяха 
поздравени от вокална 
школа "Звездица" от НЧ 
"Пробуда" с ръководи-
тел Валентин Сарафов. 
Вокални педагози на пе-
вците бяха Дариела Ге-
оргиева и Валентин Са-
рафов.

Дълбок поклон дозе-
ми на народната певица 
Васила Вълчева!                                                        

Йорданка жекова, 
силистра 

цът на народните пес-
ни от Видинския край 
Любен Захариев носи 
в душата си родово на-
следство, генетично за-
кодирано и преплетено 
с патриотичното усеща-
не на българина, който 
ратува за българщината 
с песента. 

Отец Стефан от фами-
лията му е оказал силно 
духовно въздействие и 
този чист и силен извор 
певецът ревниво пази. 
Много са наградите, ка-
то най-голямата, истин-
ска и неподправена са 
овациите на публиката. 
Те предизвикват онази, 
извираща от душата му. 
Много пъти съм го слу-
шала и всеки път изпъл-
ненията му ми изглеж-
дат нови и недостижи-

ми. В репертоара на Лю-
бен Захариев песните са 
над 300, но ако го за-
питаш за най-свидната, 
той ще посочи емблема-
тичната и несравнима 
„Зоро ле, Зоро”. Вярва, 
че Северозападът с това 
фолклорно наследство 
е богат и силен кът от 
България. Миналата го-
дина изпълнителят при-
ключи с нов триумф – в 
Калофер, Ботевия град, 
където е организиран 
концерт на най-хуба-
вите гласове на народ-
ни изпълнители, къде-
то е поканен и Любен, 
единствен от Североза-
пада. Повече от 30 ду-
ши в смълчаната кало-
ферска привечер мерят 
мегдан за народна бъл-
гарска песен. Певецът 

от Видин пее „Чие е то-
ва момиче” и „Зоро ле, 
Зоро”. Става носител на 
престижен плакет и от-
ново печели любовта на 
публиката. Не е изнена-
да за никого предложе-
нието до кмета на Видин 
Огнян Ценков солистът 
на видинския ансамбъл 
за народни песни и тан-
ци Любен Захариев да 
бъде удостоен с висо-
кото звание „Почетен 
гражданин на Видин”. 
Оценката на народа е 
най-вярна. Изпълните-
лят носи и ще продъл-
жи да носи до сетния 
си дъх от извора най-
чистото духовно песен-
но наследство, родова 
българска заръка.

Янка маринова, 
видин
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13История Трибуна

100 години от войнишкото въстание

Последната битка

От Добро поле до Владая

Парите стигаха за всичко

Страницата подготви  цветан иЛиЕВ

Kак живяхме преди 10 ноември 
1989 г. и по-добре или по-зле живе-
ем днес? На този въпрос всеки си 
има свой собствен отговор. Ето какво 
показват числата на сухата статисти-
ка и нека всеки сам намери отговора 
за себе си. 

През 1989 г. средната заплата у нас е 
274 лв. Според данните на НСИ преди 
30 години българинът консумираше 
двойно повече хляб, месо, яйца, пло-
дове и зеленчуци. Потреблението на 
мляко днес е паднало почти 10 пъти! 
1 килограм хляб “Добруджа” струваше 
26 стотинки. Така с една средна запла-
та от това време можеше да се купят 
точно 1055 килограма хляб. 1 литър 
прясно мляко – 30 стотинки, 500 г 
кисело мляко, произведено от краве 
мляко – 23 ст. Кисело мляко смес от 
краве и овче мляко – 37 ст. 1 кг сире-
не: от краве мляко – 2,30 лева, от овче 
мляко – 3,30 лева. Кашкавал „Витоша” 
(от краве мляко) – 4 лв., кашкавал „Бал-
кански” (от овче мляко) – 5 лв.; 125 г 
масло от краве мляко – 0,50 лева. Ба-
ничка със сирене – 10 стотинки.  Це-
ната на вафла – обикновена 5 стотин-
ки, локумена 5 стотинки, шоколадова 
8 стотинки, вафла “Морени” 75 г – 15 
стотинки. Цени на безалкохолни на-
питки:  чаша боза 200 мл, произведена 
със захар – 4 ст., чаша боза 300 мл – 6 
ст., чаша боза 500 мл – 8 ст., лимонада 
330 мл (газирана напитка с оцвети-
тел и аромат на лимон) – 5 стотинки, 
оранжада 330 мл (газирана напитка с 
портокалов сироп) – 9 стотинки,  мине-
рална вода - най-често от Горна баня 
или Хисаря – 8 ст., швепс 330 мл - 15 

стотинки, кока-кола 330 мл -15 стотин-
ки.  Цена на рибата: 1 кг цаца (копър-
ка) - 60 стотинки, 1 кг риба скумрия 
-1,60 лева, 1 кг сафрид - 1,40 лева, 1 кг 
мерлуза -1,20 лева. По времето на со-
циализма у нас съществува голямото 
в световен мащаб предприятие „Мор-
ски и океански риболов“, а в Бургас се 
намира най-големият рибоконсервен 
комбинат в Европа „Славянка“. Преди 
1989 г. Държавното стопанско обеди-
нение ”Родопа” осигурява снабдява-
нето на населението с месо и месни 
продукти. Месокомбинатът има кло-
нове във всеки окръжен град, както 
и много цехове, пръснати в различни 
кътчета на страната. Производител е 
на панагюрски и карловски луканки, 
шпекови салами и свински филета. Це-
на на 1 кг луканка - 6 лева. През 60-те 
и 70-те години България заема първо 
място в Европа по производство и 
износ на домати на глава от населе-
нието. 1 кг български кръгли домати 
за салата със срок на годност 48 часа 
– 20 стотинки. Продълговати домати 
за готвене и консерви – 12 стотинки. 
Цената на 1 кг българско грозде – 30 
ст., на 1 кг диня  – 5 стотинки. 

Цените за детско облекло и обувки 
при социализма са два до три пъти по-
ниски от тези за възрастни. Разходите 
за животоподдържащите храна, вода, 
отопление, електричество се покриват 
с около 50% от заплатите тогава. Оста-
налите 50% се разпределят за дрехи и 
почивка през отпуската, за мебели, сте-
реоуредба, видеомагнетофон, цветен 
телевизор, лека кола и пр. 

ва след силна артиле-
рийска бомбардиров-
ка. Най-горещо е на До-
бро поле. Заповядано е 
полкът на Добрев да се 
оттегли на по-добри по-
зиции, „където да доча-
ка противника”. Тогава 
поручикът решава, че 
е ударил ре-
ш и т е л н и я т 
час. „Събли-
ча куртката, 
смъква офи-
церските па-
гони и става 
редник. Взе-
ма адютант-
ската си чан-
та, бинокъла 
и толкоз.” 
Заедно с ординареца 
и войниците си тръгва 
към София. Шосето зад 
тях и пред тях е задръс-
тено от тълпи. Никак-
ва организация, никак-
ва дисциплина. По едно 
време някъде към Деве-
баир някой подшушнал, 
че Добрев е офицер. На-
обикалят го и настояват 
да оглави „тази армия 
без команда”, както са-
ми са се наричали. Така 
и станало…

Пристигнали в Кюс-
тендил. Главната квар-
тира вече била превзета 
от въстаниците. В града 
се чувствала революци-
онната обстановка. „На-

всякъде цари безпоря-
дък, касата на гишето за 
билети на гарата е събо-
рена и по земята са раз-
пръснати билети.” Вла-
кове за Радомир няма. 
В бойна колона поте-
глят през „Чукленските 
блата” и капнали от умо-

ра, стигат до село Вър-
ба край гара Радомир. 
Райко Даскалов обявява 
България за република. 
Добрев се среща с ко-
менданта Чернаев и му 
казва, „че е запасен офи-
цер, тесен социалист и с 
войниците си, повече от 
рота, са готови да поте-
глят за София”. Отгово-
рът е категоричен: „Ни-
какво бавене! Тръгвайте 
веднага!”

Минават надясно от 
Перник и през Владая 
навлизат в дефилето. 
По пътя увличат с тях-
ната част, която все пак 
е по-организирана, и 
други настъпващи към 

През август 1944 г. 
Червената армия на-
предва решително по 
целия фронт на воен-
ните действия. С успех 
е проведена Яш-Киши-
невската операция. В 
това време Стрямска 
дружина, наброяваща 
около 120 партизани, се 
намира в Средна гора 
над с. Върбен. Главните 
сили на партизанския 
отряд „Христо Ботев” с 
командир Сребрю Ба-
баков (Мороза) са над 
с. Бабек. Профашистко-
то правителство в Бъл-
гария до последно се 
надява, че страната ни 
ще бъде окупирана от 
Англия, и продължава 
да преследва и избива 
партизаните.                                                                                                                     

В утрото на 11 август 
1944 г. постовият забе-
лязва войници с каски 
и жандармерия, които 
настъпват и обграждат 
местността Стефанов 
камък над с. Върбен.                                                                                                                 
Дружината заема по-
зиции за отбрана. Ед-
на група от основния 
състав с огън се оп-
итва да пробие реди-
ците на настъпващите 
фашистки части. В то-
зи бой падат 11 души 
партизани, между кои-
то и Иван Георгиев Бо-
товски и неговата сес-

тра Минка Г. Ботовска.                                                                                      
Тя отправя апел към 
войниците да обърнат 
пушките срещу своите 
командири, но е ране-
на в гърдите и моли 
брат си да я доубие, 
за да не попадне жи-
ва в ръцете им.  След 
изстрелване на всички 
патрони и ръчни бом-
би Иван ляга до нея и 
с последната граната се 
взривяват. Камъни, тре-
ви и храсти са опръска-
ни в кръв.                                                           

Оттогава изминаха 
74 години. Той беше на 
21, а тя на 17 години.     
Малкото, но героично 

село Пъдарско от Бре-
зовска община, окръг 
Пловдивски, даде 15 
души убити. На фрон-
та при Драва в боевете 
срещу фашизма загиват 
четирима. 

Само 5 партизани от 
селото останаха живи. 
И те минаха през фрон-
товете в Югославия и 
Унгария и се завърнаха 
като герои.

От това борческо се-
ло, дало многото жерт-
ви, 46 души са били из-
пратени в концлагери. 

кръстьо кънев,  
Пловдив

„…Гори земята, гори небето, всичко гори…”
„смърТ и живоТ”   

(военни записки на запасния поручик стефан 
Добрев, Дви, софия, 1972 г.)

Войните в човешката 
история са безброй, но 
световните, слава богу, 
са само две. И тъй ка-
то всичко първо не се 
забравя, Първата све-
товна война се помни 
с неизлечими, дълбоки 
кървави следи. Тя про-
дължава повече от че-
тири години. В нея взе-
мат участие 34 държа-
ви, населението на кои-
то е повече от един ми-
лиард, а това са 67% от 
населението на плане-
тата. В бойните дейст-
вия, които са се водили 
на територия над 4 млн. 
кв. км, са участвали 70 
млн. души, от които 10 
млн. са паднали убити, 
а 20 млн. са били ране-
ни. В тази касапница по-
паднала и България, ка-
то били мобилизирани 
около 1 млн. души, от ко-
ито 87 495 не са се вър-
нали по домовете си. Су-
хите цифри от страни-
ците на енциклопеди-
ите плашат и стряскат, 
но не могат да се срав-
няват с въздействието 
от редовете, изписани 
от обикновените хора, 
притиснати в окопите 

под свистенето на кур-
шуми и шрапнели. Та-
кива са фронтовите за-
писки на запасния по-
ручик Стефан Добрев, 
участник във Войниш-
кото въстание през 1918 
г. от неговото начало до 
трагичния му край.

Ето как е описана 
картината преди плам-
ването на бунта: „Мизе-
рията в България бушу-
ва. Семействата ни из-
немогват от глад и мъ-
ка, от вечния страх да 
не пристигне и в тех-
ния дом писмото с ня-
колко последни реда… 
Черни забрадки забули-
ха много неутешими же-
ни. Страшни неща дос-
тигат до нас на фронта и 
това още повече ни от-
чайва, прави ни неспо-
койни и зли. Проливаме 
тук потта и кръвта си, хо-
дим като призраци, бра-
дясали, окльощавели, с 
лоши пламъци в очите, 
защото виждаме кой и 
защо ни държи тук и ни 
мами, а отгоре на всич-
ко и близките ни мизер-
стват…” 

На 14 септември 
1918 г. фронтът осъм-

Партизанска клетва

столицата войници. От-
към Горна баня вилнее-
ла артилерийска стрел-
ба, снаряди падали по 
целия Владайски про-
лом. Ожесточено сраже-
ние станало до Алексан-
дровския мост над Кня-
жево. Да се върви на-
пред, и дума не може-
ло да става. Една част от 
бунтарите ударили през 
огнения обръч на за-
пад, някъде към Люлин, 
а друга – към Самоков. 

С голяма група войници 
поручик Добрев се про-
мъква през Голо бърдо 
към Горна и Долна Ди-
каня. В общата сумато-
ха той нито за миг не се 
разделял с бинокъла си. 
Помагал му да избягат 
засади от правителстве-
ни и германски войско-
ви части. Често с благо-
дарност си мислел: „Ех, 
ако можех, както оглеж-
дам пространството да-
леч около мене, така с 
този бинокъл да пог-
ледна напред в бъде-
щето! Сега ни застигна 
погром, но от искрата 
ще лумне пламък, зазо-
рява се!”

Бинокълът на пору-
чик Добрев е запазен и 
бе изложен в Музея на 
революционното дви-
жение в България като 
ценен експонат от Вла-
дайското въстание. Не-
говият притежател е 
живял в Ески Джумая 
(днешно Търговище) и 
оригиналът на фронто-
вия му дневник се съх-
ранява в Окръжния му-
зей. 

Ветеранът Стефан 
Добрев е ро-
ден на 15 ок-
томври 1894 г. 
в село Върби-
ца, Шуменско. 
Той е най-го-
лемият син на 
м н о г о д е т н о 
бедно семей-
ство – седем 
деца. Завърш-
ва гимназия в 

Шумен, учителства крат-
ко време, след което за-
писва и завършва право 
в Софийския универси-
тет. Награден е с Орден 
за гражданска заслуга – 
първа степен. Записки-
те му се състоят от три 
части, всяка от по не-
колкостотин страници, 
писани ситно с молив. 
Малко са такива първо-
източници за събития-
та, случили се преди сто 
години. Дано не попад-
нат в ръцете на някои 
„Бакърджиеви”, които 
да ги взривяват и уни-
щожават, за да не оста-
не никаква следа от тях.

Тодор керин
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иЗПиТАНи рЕцЕПТи
рецепта 2  (за пре-

чистване на черния 
дроб): Смелете прес-
ни корени от глухарче 
(радика) на каша. Пре-
цедете сока. Сложете 
го в хладилник (напит-
ката не губи лечебните 
си качества 7 дни). Пие 
се по 1 чаена лъжица 
по 3 пъти на ден преди 
хранене.

рецепта 3 (за лече-
ние на псориазис): В 
продължение на 7 по-
редни вечери поразе-
ните места се мажат с газ 

за горене. Добре е да се 
намаже и цялото тяло.

рецепта 4. Смилат се 
10 кг лимони с машинка 
за месо.Подслаждат се 
с мед и 8 дни се яде са-
мо това.

рецепта 5.  Смесват 
се по 40 г листа от коп-
рива, стръкове хвощ, 

стръкове камшик, стръ-
кове бяло подъбиче и 
живовлек и 100 гкорени 
от сарсапарила. 2 супе-
ни лъжици от билковата 
смес се слагат в 600 мл 
вода и се варят 10 мин. 
Пие се по 100 мл (1 ви-
нена чаша) 4 пъти на ден 
преди хранене.

При плексит
Направете си мехлем, 

който ще ви помогне.
необходими са: 1 

ч.ч. прясна домашна 
свинска мас – не тряб-
ва да бъде солена и гра-
нясала,  20 мл салицило-
ва киселина, 1/2 ч.л. кам-
фор на кристали – при-
лича на нафталин

Всички съставки 
смесвате в стар съд, кой-
то слагате на водна ба-
ня на слаб огън, дока-
то се разтопят. Разбърк-
вайте с дървена бъркал-
ка – клечка от сладолед 
или друга, за да се сме-
сят равномерно.

Когато маста се раз-
топи, но без да завира, 
отнемете от огъня и как-
то лекарството е топло, 
излейте го в затоплено 
бурканче  с винт. Оста-
вете бурканчето отво-
рено, за да може мехле-
мът  да се охлади, без да 
кондензира.

лечение:  Когато се 
появи плексит, важно е 
първо с вълнена кърпа 
или вълнено парче плат 
да масажирате мястото, 
за да може кожата да 
се зачерви, кървоснаб-
дяването да се повиши. 
Но не трябва да търка-
те толкова напористо и 
силно, че да причините 
протриване.

Мажете мястото с до-
машния мехлем и изчак-
вате да започне да попи-
ва в затоплената кожа.

Слагате кърпа или 
парче найлон и страда-
щият от плексит трябва 
да спи така през цялата 
нощ. Правите такъв ком-
прес в продължение на 
7 дни всяка вечер.

След това всеки сам 
ще прецени дали има 
нужда да продължи ле-
чението, или не. Ако 
имате плексит в ранна 
фаза – наскоро се е по-
явил, може само след 2 
нощи лечение болката 
да изчезне.

Смокините са сладък, сочен и много 
вкусен плод. Може да се консумират 
както пресни, така и сушени.

Пресните са невероятно полезни, 
защото оказват благотворно влияние 
в много области – запек, лошо храно-
смилане, облекчават дори кашлицата, 
бронхита, съдържат големи количе-
ства антиоксиданти, неутрализиращи 
свободните радикали.

Наличието на хранителни вещества 
в този плод е наистина впечатляващо. 
Смокините са изключителен източник 
на витамини А, В1, В2, калций, желязо, 
фосфор, манган, натрий, калий, хлор.

кои са основните ползи от прес-
ните смокини?

отслабване.  Фибрите в смокините 
помагат за изгарянето на мазнините 
и ускоряването на метаболизма. Все 
пак този плод е с висок гликемичен 
индекс, което означава, че с количе-
ството им не трябва да се прекалява!

облекчават запека.  Влакнините 
в смокините насърчават здравослов-
ното функциониране на червата. Това 
помага за редовно изхождане и дето-
ксикиране на организма.

Понижават холестерола.  Смоки-
ните съдържат освен фибри, които по-
нижават холестерола, и пектин. Той 
влияе изключително добре върху ни-
вата на лошия холестерол и предо-
твратява натрупване на плаки по сте-
ните на съдовете и втвърдяването им.

Превенция на сърдечносъдови 
заболявания. В смокините се съдър-
жат много омега-3 и омега-6 мастни 
киселини, подобряват сърдечносъдо-
вото здраве. Тези мастни киселини на-
маляват риска от коварни и животоза-
страшаващи заболявания на сърцето. 
Смокините имат свойството да потис-
кат ефекта за триглицеридите върху 
сърдечносъдовата система, а те са ос-

Невероятните ползи  
от пресните смокини

новен фактор за развитието на подоб-
ни заболявания.

Полезни в превенцията на рак на 
дебелото черво. Фибрите и антиок-
сидантите допринасят за регулиране-
то на функцията на дебелото черво, 
извеждането на токсините от органи-
зма и нормалната обработка на храна-
та. Те регулират и стимулират здраво-
словното движение на червата, което 
ги предпазва от развитие на злокачест-
вени заболявания.

Помагат в контрола на диабета. 
Въпреки че са калорични и доста слад-
ки, фибрите в смокините са главната 
причина плодът да е така полезен в 
контрола на диабета. Смокините нама-
ляват секрецията на инсулин и допри-
насят за запазване на стабилни нива на 
кръвната захар.

Понижават кръвното налягане.  
Смокините са с високо съдържание на 
калий, балансиращ нивата на кръвното 
налягане за разлика от натрия.

облекчават бронхита. Естествени-
те биохимикали в смокините и в листа-
та на дървото са идеални за приготвя-
не на чай, полезен при астма, вирусни 
инфекции, кашлица.

укрепват костите.  Калцият, кой-
то съдържат, укрепва плътността на 
костите и извежда токсините от орга-
низма.

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

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

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

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

При подобни оплаквания много до-

бър ефект имат мануалните и кинези-
терапевтичните методи, прилагани в  
ЦенТър За масажи “Био енерго сПек-
Тър” – София.

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

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

СЪЗдАВАТ Ли 
шиПОВЕТЕ 
ПрОбЛЕМи?

26 ГОдиНи “биО ЕНЕрГО СПЕКТЪр”

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

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

тел. 02/9635692, 
0896/691827

Център за 
масажи

възстановителен 
сПа център

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

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

плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

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

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

0889/628691

При псориазис
Псориазисът е упори-

то заболяване, но е ле-
чимо. Лечението е ком-
плексно. Започва се с 
прием на активен въ-
глен на таблетки. Доза-
та е 1 таблетка на 1 кг 
тегло. Ако сте 55 кг 
например, стрий-
те 55 таблетки и 
ги залейте с вода. 
Пийте ги на 3 при-
ема 2 часа преди 
ядене. Правете го 
редовно в продъл-
жение на 40 дни. 
Не бива да се ядат 
мазни, солени, пи-
кантни, както и 
млечни продукти. Лече-
нието трябва да започне 
с пречистването на чер-
ния дроб и кръвта.

рецепта 1 (за пре-
чистване на кръвта):  3 
пъти на ден преди хра-
нене се пие по 1чаена 
лъжица сок от прясна 
коприва.

Бабите ни винаги 
казваха, че при хра-
носмилателни про-
блеми няма нищо по-
добро от една супена 
лъжица сода за хляб, 
разтворена в чаша 
вода. Ако добавите 
няколко капки лимо-
нов сок, храната ще 
се усвоява по-добре, 
ще намалеят кисе-
лините, които могат 
да възпалят стомаха 
и хранопровода, ще 
предотвратите мете-
оризъм.

Ако ви става тежко 
след хранене и това 
е съпроводено от по-
дуване, или ако пре-
карвате много вре-

ме в тоалетната или 
страдате от запек, не 
се колебайте да за-
почнете да приема-
те това лекарство. То 
ще пречисти червата 
ви от токсини и фер-
ментирали хранител-
ни остатъци.

Пийте 
 сода  

с лимон
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имунобор 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; 

www.borola.соm; e-mail: office@borola.соm. 
може да поръчате онлайн на www.momo.bg

Доказано е, че за 24 
часа имунната ни сис-
тема може да отстрани 
ефективно над 10 мили-
она мутирали в органи-
зма ни клетки и да елими-
нира още толкова чужди 
за него външни вредни 
агенти. Тялото ни често 
се превръща в бойно по-
ле, без дори да си дава-
ме сметка за това. В него 
се водят ожесточени сра-
жения всеки път, когато 
болестотворни вируси и 
микроорганизми го ата-
куват. Силната имунна 
система сама се справя с 
тях и не позволява да се 
разболеем или се отър-
ваваме със слабо нераз-
положение. Това е най-
дисциплинираната, най-
комплексната и преуспя-
ваща “армия“ в света, каз-
ват специалистите.

За съжаление днес 
все по-често говорим за 
срив в имунитета, който 
позволява през отслабе-
ната му защитна систе-
ма отвън в тялото ни да 
си пробиват път разно-
образни опасни и болес-
тотворни въздействия. В 
съвременния свят наби-
ра сила един фактор, кой-
то според медиците все 
по-често води до иму-
нен дефицит – стресът. 
Дори ако полагаме уси-
лия да се поддържаме в 
добра физическа форма, 
целият този сложен про-
цес на защита може да 
бъде нарушен, ко-
гато човек е под-
ложен на стрес. А 
стресът в живота 
ни е неизбежен. 
В ежедневието си 
ние се сблъсква-
ме с многообраз-
ни ситуации и не-
прекъсната необ-
ходимост от пра-
вене на избори, 
всеки от които е 
до някаква степен 
стресиращ. Стре-
сът не може да бъ-
де избегнат, но от норма-
лен спътник в живота ни, 
когато е силен и постоя-
нен, може да доведе до 
нарушения в телесното и 
психичното ни функцио-
ниране.

Последните научни из-
следвания категорично 
доказват, че стресът вли-
яе негативно на имунна-
та система, намалява спо-
собността й да се бори с 
бактериите и вирусите и 
е причина за появата на 
различни заболявания.

Как хроничният стрес 
въздейства върху имун-
ната система? Резултати-
те от изследванията по-
казват, че хората с по-ви-
соки нива на стрес боле-
дуват много по-често и 
се възстановяват за по-
дълъг период от време в 
сравнение с хората, кои-
то изпадат рядко в стре-
сови ситуации. Те стават 

лесна жертва на настин-
ки, грипове или други 
инфекции. Стресът оказ-
ва влияние и върху от-
ключването на далеч по-
сериозни диагнози, като 
рака на гърдата и сър-
дечно-съдовите заболя-
вания. В нашите органи-
зми непрекъснато се по-
явяват ракови клетки, ко-
ито се блокират от имун-
ната система. Когато тя е 
отслабена под влияние 
на стреса, те се развиват 
безпрепятствено. Пови-
шените нива на стресо-
вия хормон кортизол мо-
же да доведат и до теж-
ки здравословни после-
дици, като инфаркт, яз-
ва и пр.

Хората, изложени на 
ежедневен стрес, често 
увеличават консумация-
та на алкохол и цигари 
и водят по-нездравосло-
вен начин на живот, кое-
то също играе важна ро-
ля върху здравословно-
то и психическото състо-
яние. Попадайки в такава 
ситуация, защитната сис-
тема започва да работи 
по-бавно и не успява да 
се справи с огромното 
количество чужди еле-
менти, които ежедневно 
постъпват в тялото. Стре-
сът и останалите вредни 
фактори водят до раз-
лични видове недостиг 
– на витамини, минера-
ли, аминокиселини и т.н., 

които допълнително въз-
препятстват дейността на 
имунната система. Може 
би затова не е изненад-
ващо, че около 10-20% от 
хората в света страдат от 
имунен дефицит, въпре-
ки че са видимо здрави. 
Те не само са податливи 
на различни инфекции, 
но и лесно развиват ра-
кови образувания.

Учените са открили и 
друга връзка – че клет-
ките на имунната система 
също влияят върху тези 
на нервната. Не са редки 
случаите, когато имунна-
та система може да прие-

ме свои клетки или тъка-
ни за чужди и да ги ата-
кува. В резултат възник-
ва т.нар. автоимунно за-
боляване. В други слу-
чаи – вместо да осигуря-
ва нужната защита, имун-
ната система развива от-
говор, който предизвик-
ва увреждания често с ги-
белни последици. Тези 
разрушителни реакции 
са известни в медицина-
та като свръхчувствител-
ност. Ето как на практика, 
вместо да защитава орга-
низма, понякога имунна-
та система застава в ос-
новата на множество за-
болявания. Така че няма 
как да не си зададем въ-
проса: как тялото ни да 
избегне краха?

За целта съвременни-
ят човек се нуждае от до-
пълнителна помощ. Зато-
ва учените влагат толко-
ва усилия за разработва-
не на мощни природни 
имуностимулатори, кои-
то да укрепят защитни-
те сили на организма и 
да му помогнат сам да се 
справи с болестите. Най-
доброто, което предлага 
нашият пазар, са проду-
ктите от Фамилия иму-
нобор.

Имунобор
Мощен 

имуностимулатор 
за възрастни

съдържание:
Четири взаимнодо-

пълващи се природни 
продукта, имащи отно-
шение към имунитета. 
Всяка капсула съдържа 
висококачествени стан-
дартизирани екстракти 
от Котешки нокът, Йерба 
Мате, Мака и По Деарко. 
Те са растенията, извест-
ни от древността с най-
голям ефект върху имун-
ната система на човека.

Предназначение:
 склонност към чес-

то боледуване;
 като общоукреп-

ващо и тонизиращо сред-
ство;
 профилактика, по 

време на боледуване и 
във възстановителния 
период;
 хронична умора.
Дозировка:
Приема се по 1 капсула 

3 пъти дневно през пър-
вите 10 дни, а след това 
поддържаща терапия 1-2 
капсули дневно. Приемът 
сутрин осигурява жизнен 
тонус през целия ден.

научете повече на 
www.imunobor.com и 
www.imunitet.bg

ИМУНОБОР запушва 
пробойните от стреса 
в защитните ни сили

за контакти: вита Õерб, 
тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg

д-р а. генова, специалист гастро-
ентеролог и вътрешни болести, 

мБал „люлин“, софия

Черният дроб е важен орган, участ-
ващ в храносмилането и очистването 
на организма от вредни токсични веще-
ства. Той играе ролята на филтър в ор-
ганизма, обработвайки и разграждай-
ки хранителните вещества, които при-
емаме. Именно затова профилактиката 
и предпазването му са важни фактори 
за здравето на човека. Злоупотребата с 
алкохол, тютюнопушене и приемът на 
медикаменти предизвикват сериозни 
увреждания на черния дроб. 

„ХеПаТоФелин“ е  натурален про-
дукт, поддържащ функциите на черния 
дроб, който съдържа оптимална доза 
екстракт от бял трън (силимарин), ар-
тишок, глухарче, соево и ленено масло.

Активните съставки в „ХеПаТо-

ката се отразяват върху цялостния 
метаболизъм на организма, както 
и върху нормалното функционира-
не на храносмилателната система.

Прилагам „ХеПаТоФелин“ при 
лечение на пациенти с чернодроб-
на стеатоза и  чернодробна циро-
за „Чайлд-А” като монотерапия. При 
всички болни бе установена добра 
поносимост и не бяха наблюдава-
ни странични ефекти. Контролни-
те изследвания, направени 2 месе-
ца след лечението, показват норма-
лизиране на трансаминазните нива 
при 80% от пациентите със стеато-
за и при 65% от пациентите с чер-
нодробна цироза.

Ето защо „ХеПаТоФелин“ може 
да бъде препоръчан като ефективен 
и добре поносим продукт при лече-
нието на чернодробни увреждания.

„ХеПаТоФелин“ благоприят-
но повлиява възстановителните 
процеси на черния дроб, спомага 
за пречистването на организма от 
токсини и вредни вещества, уско-
рява регенеративните функции на 
чернодробните клетки, оказва по-
зитивно влияние върху цялостно-
то функциониране на храносмила-
телната система, засилва жлъчната 
секреция и стимулира обмяната на 
веществата.

Влагането на течни растителни 
екстракти в капсулите „ХеПаТо-
Фелин“ гарантира отлична поно-
симост, по-бърза разтворимост и ус-
воимост от организма.

ÑÈËНÀ ГÐÈÆÀ 
ЗÀ ×ÅÐНÈß ÄÐÎÁ

Фелин“ ук-
репват чер-
н о д р о б н а т а 
функция и хе-
п а т о ц и т и т е , 
спомагат за 
р е д у ц и р а н е 
на нежелани-
те ефекти при 
употребата на 
медикаменти, 
злоупотреба-
та с алкохол 
и цигари, как-
то и ускоря-
ват бързото 
нормализира-
не на черно-
дробните ен-
зимни нива. 
Въздействи-
ето на актив-
ните съставки 
върху черния 
дроб и жлъч-
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ДЖИНДЖИРА ЦИНК ПИРИТИОН 
успокои сърбежите ми

Тежките последици 
от простудите

мога да си позволя с моя-
та професия и в моя град.

Предписаха ми корти-
костероиди, антихиста-
мини и антидепресанти. 
Като се прибавеха лекар-
ствата ми за кръвно, сър-
це и холестерол, трябва-
ше да пия вече по една 
шепа хапчета. За щастие, 
познати ме насочиха към 
дерматолог, който в та-
кива случаи използваше 
ДжинДжира Цинк Пири-
тион. Обясни ми, че ефек-
тивното решение на про-
блема изисква да се ата-
кува причинителят и да 
се възстанови естествена-
та водно-липидна мантия 
на кожата. А ДжинДжи-
ра Цинк Пиритион спрей 
прави точно това.

Той не съдържа пара-
бени, оцветители, аро-
матизатори и е напълно 
безопасен. Уникалната му 
фармацевтична форма – 
емулсия във вид на спрей, 
е лесна и удобна за при-
лагане, без мирис, цвят, 

не омазнява. Явно Джин-
Джира Цинк Пиритион е 
по-силен дори от щуроти-
ите на учениците ми, за-
щото сърбежите преста-
наха, независимо от тях-
ната безкрайна изобрета-
телност да докарват учи-
телите си до лудост.

След дни откриваме 
следващата учебна годи-
на, но аз съм спокойна. 
Появи ли се пак сърбе-
жът – третирам с Джин-
Джира Цинк Пиритион 
и спокойно приемам но-
вите лудории на питом-
ците си.

ДжинДжира 
Цинк Пиритион 

кажете сбогом на 
пърхота, сухата и 

проблемна кожа

какво представлява 
ДжинДжира Цинк Пи-
ритион?

ДжинДжира Цинк 
Пиритион е специална 
спрей емулсия. Съдържа 

Петя стоянова, 48-годишна, от софия

Понеже съм учителка, 
като ме видеха да се по-
чесвам по тила, хората все 
ме питаха да не би в учи-
лището пак да има въш-
ки. Въшки няма, но емо-
ции покрай тийнейджъри-
те колкото искате. Сигур-
на съм, че това провокира 
появата на червени петна 
и сърбежи по врата. Не-
възможно беше да не се 
разчесват, макар така ко-
жата да загрубяваше още 
повече, а и сърбежът се 
увеличаваше.

Преди да стигна до спе-
циалиста, който реши про-
блема със спрея Цинк Пи-
ритион от серията дермо-
козметика ДжинДжира, 
пробвах какви ли не мази-
ла. Сърбежът стихваше за 
малко, но после пак се ак-
тивираше. А лекарите пов-
таряха като мантра - ни-
какви дразнители, пълно 
спокойствие, високопла-
нински преходи, почив-
ка на море, здравословно 
хранене. Всичко, което не 

активна съставка цинк пи-
ритион с доказан противо-
пърхотен ефект, хидратан-
ти и емолиенти.

Действие и предназ-
начение:

ДжинДжира Цинк Пи-
ритион се прилага при 
пърхот, както и при про-
блемна, суха и груба кожа 
на ръцете, петите, лактите 
и тялото.

ДжинДжира Цинк Пи-
ритион успокоява, ов-
лажнява, омекотява и по-
добрява еластичността на 
кожата.

Хидратантите и емоли-
ентите в състава на Джин-
Джира Цинк Пиритион 
имитират водно-липид-
ната мантия на кожата и 
действат като естествен 
овлажняващ фактор. Емо-
лиентите предотвратяват 
загубата на вода, омеко-
тяват и успокояват кожа-
та. Двата компонента вза-
имно се допълват и потен-
цират ефекта на активната 
съставка.

Дозировка и прило-
жение:

Може да се прилага до 
6 пъти дневно.

Преди употреба флако-
нът трябва да се разкла-
ти и кожният участък да се 

напръска с равномерен 
тънък слой. Ако е необ-
ходимо, дермокозметич-
ният продукт се втрива в 
кожата.

Предимства:
 В иновативна ви-

сокотехнологична фор-
ма – специална емулсия 
във вид на спрей.
 Удобен за прило-

жение
 Не цапа и не изсу-

шава кожата.
 Осигурява про-

дължителен контакт със 
скалпа.
 Може да се прила-

га както върху скалпа, та-
ка и върху другите части 
на тялото.
 Не изсушава и не 

омазнява кожата.
 Може да се използ-

ва продължително вре-
ме.
 Не съдържа кон-

серванти, оцветители и 
ароматизатори.
 Няма нежелани 

ефекти. 

1. вирусна дистония
Апатия, слабост, проблеми със съня, панически 

атаки – това също могат да са последици от прос-
туда. В такива случаи страда периферната нерв-
на система: възможно е да протича скрит възпа-
лителен процес, за който се нуждаете от невро-
лог и имунолог.

2. Пневмония 
Това е едно от най-често развиващите се услож-

нения: характерно е с кашлица, температура, задух. 
Понякога се развива страшно бързо - за 3-4 дни, 
и при хора със срината имунна система може да 
доведе дори до смърт. Затова ако имате някои от 
характерните признаци, непременно посетете ле-
кар. Дори да е само бронхит, лечението трябва да 
се проведе и да е адекватно.

3. лицев неврит
След простуда нерядко се развиват невралгии. 

Една от най-неприятните е лицевата: страдащият 
нерв изкривява лицето, не приличате на себе си. 
Това не минава лесно и не е “тема” за самолече-
ние. Вирусите атакуват най-неочаквани точки от 
тялото: може да се разгърнат хипертонична или 
хипотонична криза, да ви стегне радикулит. Бъде-
те готови да се обадят всякакви неврологични за-
болявания, ако имате такива и сте ги смятали за 
отдавна отминали.

4. косопад
Да – и това е възможно. Работата е там, че при 

лечението на едно вирусно заболяване гълтаме 
какви ли не антибиотици, противовирусни хапче-
та, а и организмът сам е изгубил ценни витамини 
и микроелементи. Всичко това нарушава усвоява-
нето на полезни вещества и някакъв дефицит може 
да направи косата ви уязвима. Ако забележите, че 
тя пада по-интензивно от нормалното, без отлага-
не се консултирайте с дерматолог. За жалост една 
от последиците на такива заболявания е алопеци-
ята – т.е. опадването на косата на петна.

5. уязвими групи 
Бременните и малките деца са особено чувст-

вителни към описаните заболявания. Една ранна 
бременност в такива условия може да бъде пре-
късната спонтанно. При новородени са възможни 
увреждания на нервната система. Ако при подоб-
но заболяване дадете аспирин на дете под 12-го-
дишна възраст, рискувате да го погубите: аспири-
нът провокира т.нар. синдром на Рей, при който 
се засягат черният дроб и мозъкът и може да на-
стъпи смърт.

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 инфор-
мация посетете www.gingira.bg. можете да 

поръчате онлайн на www.momo.bg 
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Облекчава
 болките 

в главата, 
гръбнач-

ния стълб, 
ставите, 

подобрява 
кръвооб-

ращението, 
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 това изделие е от русия, известно като 
имприкатор „кузнецова“.  разпространен е в цял свят в 
различна форма – възглавнички, стелки, валячета и др. 
уникалното на българския апликатор е, че пуловете са 
капсуловани върху кожа, а не върху плат, което го пра-
ви по-лесен за почистване, а и кожата по-добре задържа 
топлината. Пуловете имат въртеливо движение, което по-
добрява масажния ефект.

сОфия, ул. “св. св. кирил и методий“ 146, 
                          тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
ПлОвдив, ул. “св. климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

ЗаПовЯДаЙТе в наШиТе слуХоПроТеЗни ЦенТрове:

страдам от ошипя-
ване повече от 4 го-
дини. всяка пролет и 
есен по предписание на 
лекарите правя физи-
отерапия и калолече-
ние. и така преодоля-
вах донякъде болките, 
докато не научих за 
акупунктурния апли-
катор. с него получих 
облекчение не само аз, 
но и дъщеря ми, стра-
даща от ужасно главо-
болие. само за броени 
минути болките из-
чезват. изказвам бла-
годарност на произво-
дителите и на хора-
та, от които разбрах 
за апликатора.

ани емилова, Шумен

Приемането на повече фи-
бри чрез храната води до по-
бързо засищане и не позво-
лява да се стигне до преяж-
дане. Препоръчително е фи-
брите да се употребяват в 
по-големи количества, осо-
бено от диабетици, тъй като 
по-бавното им разграждане 
в организма води до по-бав-
но повишаване на нивото на 
кръвната захар. Друго по-
ложително въздействие на 
фибрите върху организма е 
намаляването на холестеро-
ла в кръвта, което ги прави 
изключително важни за хо-
ра, застрашени от сърдечно-
съдови заболявания. Голям 
процент от храната, която 
човек употребява, е бедна 
на фибри. Причината е съ-
временната култура на хра-
нене, наложена от динамич-
ния начин на живот, и липса-
та на време. За нормалното 
функциониране на органи-
зма обаче съдържанието на 

фибри в дневното меню е от 
изключително значение. Тях-
ната липса води до различ-
ни видове нарушения при 
функционирането на храно-
смилателната и отделителна-
та система. Статистиката со-
чи, че всеки четвърти у нас 
страда от заболявания като 
запек, диария, колит, лени-
ви черва.

Особено широко разпрос-
транено оплакване е запекът. 
Той възниква, когато чревно-
то съдържание се придвиж-
ва по дебелото черво твър-
де бавно и изхождането става 
рядко и болезнено. Основна-
та причина за запека е недос-
татъчното количество фибри 
и течности в приетата храна.

Съществуват много лекар-
ствени средства за борба със 
запека. Повечето имат стра-
нични ефекти – увреждат 
червата, предизвикват зави-
симост, като при прекратя-
ването на употребата им се 
стига до още по-отслабена 
чревна функция.

Чрез приемането на расти-
телни фибри се избягват от-
рицателните странични ефек-
ти, съпътстващи използване-

то на  всякакъв вид лекар-
ствени средства срещу запек.

Особено ефикасни срещу 
запека са фибрите в обвивка-
та на семената на растение-
то Псилиум (Psyllium).  То се 
отглежда в райони с хладен 
и сух климат върху песъчли-
ви почви. За негова родина 
се смята Индия, където е би-
ло наричано „Исабгол”. Наи-
менованието произлиза от 
персийските думи „исаб” и 
„гол”, които означават кон-
ски уши и описват формата 
на семената. 

Семената на Псилиума се 
използват широко като със-
тавка на многобройни фитоп-
родукти (продукти на расти-
телна основа), тъй като са бо-
гат източник на неразтвори-
ми и разтворими фибри. Об-
вивките от семената на Пси-
лиума са известни с концен-
трираното си съдържание на 
неразтворими фибри, кои-
то абсорбират голямо коли-

чество вода. По този начин 
увеличават обема на чревно-
то съдържание и спомагат за 
по-бързото му преминаване 
през червата. 

Природен лаксатив с ос-
новна съставка Псилиум се 
среща на българския пазар 
във вид на целулозни кап-
сули със съдържание  на фи-
но обработени обвивки от 
семената на органичен Пси-
лиум и се разпространява в 
аптечната мрежа под наиме-
нованието LaxaL – фитопро-
дукт от серията Botanic. мо-
же да се закупи от аптеки-
те без рецепта или онлайн 
на www.botanic.cc.  Проду-
ктът не съдържа животински 
продукти, оцветители и кон-
серванти. Осигурява меко и 
безболезнено изпразване на 
червата, без да води до зави-
симост и увреждане на чрев-
ните стени. Поради високото 
си съдържание на фибри е 
необходимо да се приема с 
една-две чаши вода около 30 
минути преди ядене. LaxaL е 
хранителна добавка, позво-
ляваща безопасно решаване 
на проблема със запека и по-
следствията от него.

Проблемът запек 
може да се реши с 
природни продукти
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1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.) 
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.) 

3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.) 

промоционална цена: 

Продукта „Диабексин” можете да поръчате 
директно на телефон 0877 72 10 40,  
както и на интернет страницата  

http://tonik.info/diabexin/ или в аптеките. 
За да сме здрави, е нужно да 

поддържаме физиологични 
нива на кръвната захар, осо-

бено при хора с диагностициран 
диабет. Безпорно правилният хра-
нителен режим и физическата ак-
тивност са важни, но за съжале-
ние недостатъчни, особено когато 
задстомашната жлеза не функци-
онира правилно и не произвежда 
инсулин.

В последните години научни-
те изследвания са съсредоточени 
върху функционирането на пан-
креатичните клетки (именно тези 
клетки са отговорни за производ-
ството на инсулин, който разграж-
да кръвната захар) и връзката като 
цяло на панкреаса с другите жле-
зи в тялото. За да се стимулира, 
панкреасът се нуждае от група 
биоактивни вещества като флаво-

нолови гликозиди, бифлавоноиди, 
проантоцианидини, фитостероли, 
терпенови лактони, ензима с мощ-
но антирадикалово действие су-
пероксиддисмутаза, полизахариди, 
органични киселини, аспарагин, 
гинколови киселини, алкилфеноли, 
восъци и други, които се съдържат 
в някои растения. Някои от тези ве-
щества стимулират отделянето на 
инсулин от бета-клетките на пан-
креаса, а други съдържат вещества 
с подобно на инсулина действие и 
по този начин може да се въздейст-
ва комплексно върху диабета. 

Комбинация от тези мощни фи-
тонутриенти е продуктът „Диабек-
син“ – базиран е на концентриран 
извлек от 4 растения, които в ком-
бинация могат да понижат нужди-
те на организма от допълнителен 
прием на инсулин.  

„Диабексин“ дава много добри 

резултати и при усложнения при 
диабет, свързани със зрението, ко-
жата, бъбреците, диабетна невро-
патия и др. Продукът е концентри-
рана течна формула, която съдър-
жа няколко активни компонента, 
работещи едновременно както в 
поддържане нормалното стимули-
ране на панкреаса в производство-
то на инсулин, така и в правилна-
та резорбция и разграждане на 
въглехидратите. Концентрираните 
извлеци са и неизменна подкрепа 
при съпътстващите диабета със-
тояния на сърдечни заболявания, 
нарушение на зрението, бъбреци-
те и др.

Препоръчва се приемът на Диа-
бексин за период от поне три ме-
сеца, така че да се постигне траен 
резултат в нормалното функциони-
ране на панкреасната жлеза и регу-
лацията на кръвната захар.

Може ли да бъде 
предотвратен диАбЕТЪТ?

Алтория и заболяванията 
на дихателната система

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пийте кафе

1. намалява сър-
дечните проблеми. 

Изследване, про-
ведено от The Ame-
rican Journal of Epide-
miology, показва, че 3 
чаши кафе на ден на-
маляват с 21% риска 
от инфаркт на миокар-
да, инсулт, артериални 
и венозни тромбози.

2. Предпазва орга-
низма от злокачест-
вени заболявания. 

Изследване на цен-
търа "Фред Хатчисон" 
в САЩ показва, че с 
59% намалява риска 
от рак, ако се пият по 
4 чаши кафе на ден. 
Основната причина е, 
че кафето е богато на 
антиоксиданти.

3. Помага при от-
слабване. 

Кафето смело може 
да се добави към ди-
ета, тъй като полифе-
нолът се явява проби-
отик и стимулира раз-
витието на полезната 
бактерия Bacteroidetes 
в жлъчката на човека. 
Също така кофеинът 
ускорява метаболизма 
в организма и дава на 
човек повече енергия, 
която да спомогне за 

изразходването на по-
вече калории.

4. съхранява мо-
зъка. 

Изследване на Уни-
верситета в Илийноис 
установява, че кафето 
може да понижи риска 
от възникване на де-
генеративни заболява-
ния. По-ранни изслед-
вания също така показ-
ват, че кофеинът пази 
от алцхаймер.

5. Пречиства чер-
ния дроб. 

Най-новите изслед-
вания показват, че ка-
фето пречиства чер-
ния дроб и дори пре-
дотвратява цироза. По 
две и повече чаши на 
ден от ободряващата 
напитка намаляват ри-
ска от цироза с 66%. 
Интересното е, че ни-
то чаят, нито натурал-
ните сокове или гази-
раните напитки дават 
толкова добър ефект.

Широко разпространена е информаци-
ята, че кафето не само ни ободрява, но и 
превъзбужда. също така, че то  се прера-
ботва за 24 часа от организма и е добре 
да не се прекалява с него. все пак има и 5 
основателни причини да започнете деня 
с чаша горещо кафе. Защото то:
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Здравейте, приятели. Искам да 
споделя полезна информация с все-
ки, който знае какво е болка при 
уриниране и нарушена ерекция.

Преди една година успях да се 
отърва от простатита. Аз го на-
правих за малко повече от 2 месе-
ца, “унищожих” хроничния проста-
тит, който ме измъчваше от годи-
ни, а и ми се подобри потентност-
та. Простатитът се появи при мен 
преди 8 години. Тогава работех по 
строежите и си простудих простата-
та. Появиха се дърпащи болки, чес-
то уриниране и всичко останало.

През годините опитах антибио-
тици, различни народни средства, 
лекари. Получиха се някакви ре-

МОЯТА ТАйнА ЗА ЗДрАВА ПрОСТАТА

ПромоЦионална Цена: 
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.) 
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.) 
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)

Продукта „менмакс” можете да поръчате директно на 
телефон 0877 72 10 40, както и на интернет страницата 

http://tonik.info/manmax/ или в аптеките. 

тОЗи ПрОстиЧък метОд е дОстъПен За всеки. тОй ПОмага на 93% От ХОрата
ха повече от 10 ме-
сеца и него (проста-
тита) го няма. 

Препоръчах то-
зи препарат на ня-
колко от познатите 
ми и той и на тях 
им помогна. Те съ-
що се избавиха от 
хроничния проста-
тит, както им изчез-
наха и проблемите с 
потентността. 

Погледнете сним-
ката ми! Преди една 
година за първи път 
опитах менмакс и 
оттогава като че се 
подмладих с 10 го-
дини. Първия осе-
заем ефект усетих 
едва след седмица. 
Болките започнаха 
да изчезват, често-
то уриниране прес-
тана. 

зултати, но хроничният простатит 
си остана. 

Започнаха проблеми с потент-
ността, които, както каза докторът, 
са в пряка зависимост от заболява-
нето, а това се случва при 90% от 
мъжете, които страдат от проста-
тит. В началото потенцията стана 
вяла, а след това започна поняко-
га да изчезва напълно. Аз съм са-
мо на 47 години и да свърша със 
сексуалния си живот не бях готов.

Аз успях да си подобря потент-
ността и да се отърва от хронич-
ния простатит напълно! Помогна 
ми препаратът менмакс, който 
го купих, защото ми го препоръча 
един възрастен лекар. Но той се 
оказа, че е и най-ефективен. Ос-
вен това ефектът от него се усети 
почти веднага.

Сутрешна ерекция нямах от 10 
години, още преди проблемите с 
потентността. А тук се появи едва 
няколко дни след началото на при-
емането на препарата. Искаше ми 
се да се нахвърля на всички жени 
около мен, добре че наблизо е съ-
пругата ми. С времето от менмакс 
нещата ставаха само по-добри.

Започнаха да изчезват симптоми-
те на простатита. След около 2–3 
месеца си направих тестове и те 
показаха, че простатит няма. Мина-

Защо за пенсионери? Защото 
е на достъпна цена и действа без-
отказно. 100% натурално и снабдя-
ва човешкия организъм с всичко 
необходимо. Полезна е за всички 
възрасти. Няма противопоказания 
и странични ефекти. Една опаковка 
е достатъчна за цял месец.  

1.сърце и кръвоносна систе-
ма – възстановява функциите на 
сърцето, черния дроб и далака, 
нормализира кръвна захар, кръв-
но налягане и холестерол. Изчист-
ва и отпушва кръвоносните съдо-
ве, премахва разширени вени и хе-
мороиди.

2.костно-ставна система – 
подпомага изграждането на хру-
щялна тъкан и премахва коксар-
троза, гонартроза и дискова хер-
ния. Увеличава плътността на кос-
тите.

3.Храно-
смилателна 
система – гас-
трит, колит, 
рефлукс, пре-
махва пробле-
ми с тънкото и 
дебелото черво.

4.Дихателна система – изчист-
ва белия дроб, включително и на 
пушачите, укрепва бронхите, тра-
хеята, алвеолите. Спомага изчист-
ването на синусите.

5.нервна система – намалява 
психическото напрежение и безпо-
койство. Способства за по-добър 
сън, бодрост и концентрация. Ба-
лансира нервната система.

6.имунинет – балансира имун-
ната система, повишава съпроти-
вителните сили на организма и фи-
зическата активност.

7.Баланс телесна маса – нама-
лява мазнините, балансира метабо-
лизма, подпомага контрола на те-
лесното тегло.

8.Баланс мозък – подпома-
га нормалното функциониране на 
мозъка – памет, концентрация, ми-
словна дейност.
мнения на ползвали продукта:

„Ползвала съм почти всички 
рекламирани продукти за сърце и 
стави, от скъпи по-скъпи, и няма-
ше ефект. Ползвах Тракеия почти 
без пари и веднага започнах да се 
подобрявам. След няколко месеца, 
правейки редовните изследвания, 
лекарите не повярваха какво се е 
случило с мен. Тичам, работя, жи-
вея нов живот. Използвайте го и 
сами се уверете в силата на то-
зи продукт.“ 

мария иванова, 
Благоевград, 0896 781 313

„Бях загубил вяра, че нещо може 
да ми помогне. Няколко човека от 

пенсионер-
ския клуб 
го ползва-
хме, защо-
то може-
хме да си 
го позво-
лим. След 

няколко месеца всички започнахме 
да споделяме, че невероятното се 
случва. На един се подобри сърце-
то, на друг ставите, на трети бе-
лият дроб, ходим два пъти повече 
без умора. Чувстваме се много по-
жизнени и нашите приятели пос-
ледваха нашия пример. Досега ня-
ма недоволни.“

Тракеия е заимствана от хра-
ната на древните траки, разрабо-
тена е от БАН съвместно с Инсти-
тута по криобиология и хранител-
ни технологии. При създаването й 
са използвани разработките от кос-
мическите технологии за хранене. 
Отличена е с първо място в конкур-
са за нови български продукти на 
Международния панаир в Пловдив. 

ТрАкЕИЯ  -  здраве
за всички пенсионери

За консултации и поръчки –  
Христов, 0898 573 092
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Ãор÷иâо каôе
ГОЛГОТА ЗА ДВАМА

по пътя - томбола за двама,
на гръб със земната си драма!
Делим и радости, неволи,
и трупаме надежди голи

във време непосилно жежко,
понасящо наследство тежко.
И както сме еднакви в ръста,
в тандем си носиме и...кръста.

никола аПосТолов, софия

Симеон живееше 
нашироко. Пот-
ръгна му в стро-

ителството. Беше деен, 
коректен и печелеше 
доверието на хората. 
Предаваше обектите в 
срок и при добро ка-
чество, търсеха го. Бе-
ше красив мъж в сила-
та си. Парите, които из-
карваше, му позволя-
ваха да се движи в из-
искано общество,  кое-
то гъмжеше от красиви 
жени. Те виждаха в не-
го разумен, зрял мъж и 
даваха всичко от себе 
си, за да  го спечелят. 
Въпреки това се чувст-
ваше самотен. Дълбо-
ко в себе си очакваше 
да се появи жената на 
живота му. В съзнание-
то му тя беше умна, де-
ликатна, нежна... Като 
човек на четиридесет 
изискванията му бяха 
високи. Идеалният об-
раз, който си беше из-
градил, го спохожда-
ше нощем. В съня му 
идваше  Тя -  ефирна и 
с приятен, тих глас му 
говореше нежно, зат-
рогващо. Събуждаше  
се потен, възбуден и с 
минути лежеше непод-
вижен в леглото. То-
ва разминаване меж-
ду сън и действител-
ност го преследваше. 
През деня беше разсе-
ян, раздразнителен, за-
ядлив. Служителите от 
фирмата го гледаха и 
си казваха: „Нещо ста-
ва с шефа... Все едно, 
че не е той.“ Днес усети 
тези съчувствени по-
гледи, грабна мобил-
ния телефон и ключа 
на колата и тръгна, без 
да знае накъде. Просто 
искаше да се махне от 
офиса. Пое към Златни-
те мостове на Витоша. 
После зави  към Копи-
тото. Телефонът иззвъ-
ня. Вдигна. От ефира 
прозвуча тих мелоди-
чен женски глас: 

- Алооо, г-н Симеон 

Дюлгеров?
- Да, аз съм -  отвърна.
- Разбрах, че прода-

вате жилища. Решила 
съм да се запозная с 
офертите, които пред-
лагате – каза жената от-
среща.

Гласът му се стори 
нежен, мил и познат. 
Тръпка прониза тялото 
и мозъка му. Успя само 
да каже „Да, момент!“ и 
инстинктивно отби от 
пътя. Беше спрял на от-
крито. Долу в ниското 
София тънеше в прахо-
во-газова мъглица, коя-
то предобедното слън-
це се мъчеше да про-
бие. Гласът от слушал-
ката продължи все та-
ка интригуващ.

- Много бих искала да 
се запозная с офертите, 
които предлагате. Тога-
ва ще бъда по-конкрет-
на – напевно отвърна 
жената. Следеше инто-
нацията на гласа и про-
пускаше смисъла. А же-
ната  продължи: - Бихте 
ли могли, ги изпратете. 
- Записа адреса. - Благо-
даря, ще очаквам офер-
тите. Ако нещо ми харе-
са, ще звънна.

- Ще се радвам, ако се 
спрете на жилище, гра-
дено от моята фирма...  

Понечи да продъл-
жи, но телефонът вече 
беше прекъснал.

Веднага след като се 
върна в офиса, разпо-
реди на имейла да бъ-
дат изпратени най-до-
брите проекти на жили-
ща в престижните южни 
райони на София. При-
бра се вкъщи, а в гла-
вата му натрапчиво из-
никваше приключили-
ят  разговор. Следващи-
те три дни и нощи жи-
вееше  в някаква вир-
туална реалност, създа-
дена от приказния свят 

на фантазията си. Же-
ната  от сънищата ве-
че имаше ясни очерта-
ния. Той посягаше към 
нея, искаше да я пога-
ли, а тя с нежен глас го 
отблъскваше. През де-
ня припряно вдигаше  
на всяко позвъняване 
в очакване да чуе гла-
са й. Минаха два дни, 
а напрежението у него 
растеше. Позвъняване 
нямаше и третия ден. 
Прибра се рано. Реши 
да се изкъпе и поосве-
жи. Тъкмо пусна душа, 
и през шума на водата 
чу телефона. Излетя от 
банята. Вдигна.

- Ало, г-н Дюлгеров, 
обажда се ваша кли-
ентка – каза жената и 

продължи: – Разгледах 
офертите, които ми из-
пратихте. Спряла съм 
се на три варианта, но 
все пак искам да ги видя 
на място... Казвам се Ли-
дия Серафимова. Кога 
ще е удобно да ги пог-
ледна? - Той я позна.

- Може още утре, сти-
га да е удобно за вас – 
каза той и добави: - В 
11 ч. става ли? Лично ще 

ви разведа по обектите. 
- Добре, ще бъда във 

вашия офис в 11 - отвър-
на жената и затвори.

Минаха няколко ми-
нути, докато Дюлгеров 
се съвземе от разгово-
ра. Устата му повтаря-
ха името Лидия Сера-
фимова. „Как бих ис-
кал да видя тази жена!“ 
– казваше си той. На-
метна хавлията и сед-
на пред компютъра. 
Влезе във фейса и из-
писа името на търсач-
ката. Излязоха 4 име-
на. Разгледа внимател-
но снимките. Само една 
се доближаваше до об-
раза, който го преслед-
ваше през последните 
дни. Тя го гледаше с ум-

ните си големи очи и 
сякаш му казваше: „Ай-
де, до утре...“ Потърси 
информация. Беше от-
белязано „необвърза-
на, местожителство Со-
фия“, 30-годишна”. „Да, 
това е тя!“, каза си той. 
После си легна. Видени-
ето  от предните нощи 
придоби реален образ. 
Сутринта стана. Облече 
хубав костюм, среса ко-

сата си,  влезе в офиса 
весел и шеговито поз-
драви своите служи-
тели. Седна зад бюро-
то. Четеше книжата от 
доклада и от време на 
време поглеждаше го-
лемия стенен часовник. 
Като наближи 11 часът, 
звънна на секретарка-
та и разпореди: “В 11 
ч. ще дойде една жена, 
веднага я въведи при 
мен!“ Последва оби-
чайното: “Разбрано.“ В 
11,05 ч.  секретарката 
почука, отвори врата-
та и каза: “Заповядай-
те, госпожо! Г-н Дюлге-
ров ви очаква.“ 

Секунда-две  в очер-
танията на вратата се 
появи жена към 85 г., 
добре облечена, с по-
белели коси, която с 
нежен, напевен глас се 
представи: 

- Аз съм Лидия Се-
рафимова, която ис-
ка да купи жилище от 
вас. Вие ми обещахте, 
че лично ще ми ги по-
кажете...

Тя продължи да го-
вори, но Симеон въоб-
ще не я слушаше. Гле-
даше я втренчено, с 
широко отворени очи 
и само повтаряше: “Да, 
да, разбира се, ще ви 
разведа...“ Пот изби 
по челото му. Ръцете 
му трепереха, сърце-
то биеше силно. Поми-
сли, че ще умре. Събра 
сили и каза на секре-
тарката шофьорът да е 
готов за излизане. По-
кани бабата и тръгнаха 
към обектите. Тя сед-
на зад него и говоре-
ше, говореше как иска-
ла да купи ново жили-
ще... Говореше, а Дюл-
геров, вбесен, луд, ед-
ва намираше сили да 
не я изхвърли от кола-
та. Стигнаха новопос-

троения блок. Бабата 
се оказа много претен-
циозна и започна едно 
безкрайно обикаляне 
по етажите. Най-после 
се спря на един мезо-
нет. Тя внимателно го 
огледа и каза:

- Този ще купя.  
Дюлгеров не издър-

жа и троснато я попи-
та:

- Госпожо, знаеш ли, 
че апартаментът стру-
ва 150 000 евро?! И за-
що ти е толкова голя-
мо жилище на теб?  

Бабата се обърна  и 
отвърна:

- Г-н Дюлгеров, аз 
имам пари. Жилище-
то, което искам да ку-
пя, е за моята внучка 
Лидия Серафимова. Тя 
носи моето име...  

Дюлгеров се олюля 
от изненада, опря ра-
мо в рамката на врата-
та и едва можа да про-
дума:

- О, трябваше да ми 
кажете още в начало-
то!... - Съвзе се и про-
дължи: - Уважаема гос-
пожо, не е ли по-добре 
и вашата внучка да ви-
ди жилището?

- Разбира се, още ут-
ре ще го разгледа и ако 
го одобри, ще го купя. 

На другия ден той 
развеждаше младата 
Лидия в най-красиви-
те жилища, които фир-
мата му беше постро-
ила. И сякаш да убеди 
себе си, повтаряше на-
ум: „Да, това е жена-
та на моя живот!“ Два 
месеца по късно баба 
Лили изтанцува пър-
вия валс с новия зет. 
Тя се носеше леко, еф-
ирно на дансинга като 
младо момиче и кога-
то мелодията свърши, 
тихо каза: ”Това е по-
следният валс на моя 
живот!” 

Сватбата вървеше, а 
по старото й лице се 
стичаха сълзи.

кръстан 
влаДимиров

Когато след пир полунощен
 самотен

на зиг-заг се връщаш дома
и киска се вихър над жребий 

сиротен,
и плаче безлунна тъма,
побързай, побързай, на спиртника 

прашен
тури тенекийно джезве -
на винени пари под пристъпа 

страшен
свари си горчиво кафе!
Отвориш ли, тръпнейки, 

плика й цветен,
и лъхне ли дъх мразовит,
опùт от тъгата на поздрава 

сетен,
не гледай тъй блед и убит!

Изтрий от сърце си мечтите 
парфюмни

за черни очи кадифе,
под тъмната стряха на мисли 

безумни 
свари си горчиво кафе!
А привечер зимна в безлистните 

клони,
щом стене фъртуната зла
и зимният вихър се киска по клони
през мътните бледи стъкла,
с коси заснежени младежкия

 спомен
отдай на аутодафе
и бавно на малкия спиртник

 поломен
свари си горчиво кафе!

Христо смирненски

ПÎÑËÅÄÅÍ  ÂÀËÑ

С единствена жена до днеска
във земно здраве и във треска
живеем тихо, но с тревога
във днешната реалност строга.

Добре че слънцето изгрява
и всеки лъч ни подарява,
и сме се хванали с ръцете,
напред ни крачат и нозете

ПОклОн Пред класика!
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лили ивaнoвa пoлy÷и 
тeæúк yдap

сПОделете с нас

Ïîòðåñåíà ñúì îò áåçî÷èåòî!

Aлeкc Cъpчaджиeвa e бяcнa

жecтoĸa cъдбa 
зacтигa извecтнитe 
личнocти пpeз тoвa ля-
тo. Kpaдцитe ca ce paз-
виxpили, тъй ĸaтo лили 
ивaнoвa e билa oбpaнa 
тoчнo пo пoдoбиe нa 
Mиpa Дoбpeвa.

Πpимaтa нa poд-
нaтa мyзиĸa e cтaнaлa 
жepтвa нa opгaнизиpaн 
oбиp oт пpecтъпни-
ци. Te ca гo извъpши-

ли пpeз бaлĸoнa. Haй-
вepoятнo тoй e бил 
oтвopeн, тъй ĸaтo e ля-
тo и пoвeчeтo xopa cпят 
нa oтвopeни пpoзopци.

Π p e c т ъ п н и ц и т e 
ca били зacнeти oт 
видeoĸaмepи, нo нe 
мoжe дa ce ycтaнoви 
caмoличнocттa им, тъй 
ĸaтo ca нoceли мacĸи 
и pъĸaвици. Cтpaн-
нoтo e, чe лили изoбщo 
нe e yceтилa тяxнoтo 
пpиcъcтвиe в дoмa cи.

Tя yзнaлa зa oбиpa 
чaĸ нa cyтpинтa, ĸoгaтo 
ycтaнoвилa, чe й 
липcвaт пapи и бижyтa 
зa няĸoлĸo xиляди лeвa. 
Toгaвa пoдaлa жaлбa в 
MBP.

любoпитeн фaĸт 
e, чe oxpaнитeлят нa 
ĸooпepaциятa тoчнo в 
тaзи нoщ нe e бил нa 
paбoтa, пoнeжe влязъл 
в бoлницa. Toй cъщo e 
paзпитaн и зaceгa нe e 
cpeд зaпoдoзpeнитe.

Hиĸи Илиeв oтĸaзвa дa мине пoд 
вeнчилo oтнoвo, ĸoeтo мoжe дa e 
пpoблeм в нacтoящaтa мy вpъзĸa.

Той e тoлĸoвa paзoчapoвaн 
и oгopчeн oт бpaĸa cи cъc Caня 
Бopиcoвa, чe пoвeчe нe иcĸa и дa 
чyвa зa cвaтбa. 

Πoтъpпeвшa oт тoвa нeгoвo 
peшeниe e Дaянa Xaнджиeвa, ĸoятo 
ĸъм мoмeнтa e нeгoвa пoлoвинĸa. 
Двaмaтa ca любoвници oт няĸoлĸo 
мeceцa и пo вcичĸo личи, чe нeщaтa 
ca cepиoзни. Aĸтpиcaтa oбaчe щe 
тpябвa дa пpиeмe, чe aĸo иcĸa дa 
e c Hиĸи Илиeв, тpябвa дa зaбpaви 
зa бpaĸa. Heщo, ĸoeтo мaлĸo жeни 
биxa ycпeли дa пpeглътнaт.

„Caня гo нapaни тoлĸoвa мнoгo, 
чe e лoгичнo вeчe дa бъдe пo-пpeд-
пaзлив. Ceгa e вaжнo дa ce cъвзeмe 
и дa изгpaди живoтa cи нaнoвo“, 
cпoдeлят пpиятeлитe мy.

Гoвopи ce, чe ĸинopeжиcьopът 
вeчe иcĸaл дa имa дeцa и щe paбoти 
в cлeдвaщитe гoдини в тaзи нacoĸa. 
Cъc Caня тaĸa и нe ycпя дa ce cдoбиe 
c нacлeдниĸ, ĸoeтo e eднa oт пpичи-
нитe дa я нaпycнe.

Kpacивaтa aĸтpиca ce oĸaзa c мнoгo 
тeжъĸ xapaĸтep. Heпpecтaннo мy 
пpaвeлa cцeни нa peвнocт, пpи тoвa 
нa oбщecтвeни мecтa. Ocвeн тoвa нe 
иcĸaлa дa гo дapи c нaй-цeннoтo в 
живoтa - дeтe.Здравейте, драга редакция,

Пиша ви по повод поместено-
то писмо на читателката П. К. от 
София, озаглавено „Длъжни ли са 
децата да догледат родителите?” в 
брой 33 на в. „Пенсионери”. Аз съм 
младо момиче и понеже родители-
те ми четат вашия вестник, реших 
и аз да кажа мнението си по пов-
дигнатия въпрос. И така - трябва ли 
децата да се грижат за родителите 
си на късна възраст? Колкото и да 
смятате, че разсъждавам погреш-
но, ще ви кажа - не, не са длъжни. 
Толкова е забързано ежедневието 
ни - работа, деца, почистване на 
дома, готвене и какво ли още не, 
че някак си не остава време и за-
това. Особено ако са тежко болни 
или на легло, нещата се усложня-

ват още повече. Затова аз лично 
смятам, че най-добрият вариант е 
да постъпят в старчески дом, къ-
дето да им оказват професионал-
ни и лекарски грижи. Така бих по-
съветвала и моите деца. Никой не 
е длъжен на никого, камо ли да ти 
се натяква, че трябва да го сториш.

Друг вариант е да се наеме жена, 
която да ги гледа. Разбира се, това не 
е по джоба на всеки, но ако може да 
си го позволи, е също добро решение. 
Не казвам, че трябва да бъдат оставе-
ни на произвола на съдбата, без вся-
каква грижа за тях. Но не съм и за-
щитник на твърдението, че децата 
са длъжни. Те си имат своя жи-
вот и ако родителите ги оби-
чат, ще ги разберат.

в. к., софия

Прочетох материала 
на читателката П. К. от 
София за това, че не ис-
ка да гледа възрастни-
те си родители и съм 
потресена от безочи-
ето й.

Уважаема П. К., аз 
съм жена на средна 
възраст, имам болни 
родители, но се грижа 
за тях непрекъснато. 
Наш дълг е това, защо-
то те също са ни отгле-
дали и са се лишавали 
от много неща, за да 
израснем като достой-
ни хора. Обичам роди-
телите си и никога ня-
ма да ги изоставя, нито 
за секунда не съм ми-
слела, че мога да ги на-
станя в старчески дом.

Така навремето по-

стъпи и моята майка, 
когато нейните роди-
тели остаряха, тя да-
де всичко от себе си, 
за да имат щастлив и 
спокоен живот в тре-
тата възраст.

Моите родители все 
още не са много стари, 
но вече имат нужда от 
помощ. На този етап 
им помагам в пазару-
ването и чистенето на 
дома. Имат и малка зе-
ленчукова градина, къ-
дето също ходя. Старая 
се да ги виждам често 
за да не се чувстват 
самотни. Когато имат 
нужда от лекарски гри-
жи, ги водя до болни-
цата, купувам им и ле-
карствата.

Сигурна съм, че ко-

гато остареят още и 
станат безпомощни, аз 
също ще полагам гри-
жи за тях. Защото вяр-
вам в Господ и знам, че 
има възмездие.

А що се отнася за 
старческите домове, 
моето мнение е, че на 
този етап в България те 
все още не са на ниво. 
Знам от мои познати, 
които настаниха роди-
телите си в такъв дом, 
колко мизерни са ус-
ловията на живот там. 
Нужно е държавата да 
вложи повече средства 
в тях, както и да се на-
значава обучен персо-
нал с отношение към 
възрастните хора.

Уважаеми читатели,
Публикувахме няколко писма 

на тема „длъжни ли са децата 
да гледат родителите си”. тема-
та е изключително деликатна. 

Приканваме ви да ни пишете и да 
изразите мнението си по въпро-
са. в този брой поместваме по-
редните две писма, получени по 
редакционната поща.

ли, дoĸaтo ecтpaднaтa 
лeгeндa e cпяла.

Kpaдцитe ca влeзли в 
жилищeтo й, ĸoeтo ce нa-
миpa нa yл. „Oбopищe“, 
oт тaвaнcĸитe пoмeщe-
ния. He e яcнo ĸaĸ ca 
ce дoбpaли дoтaм, 
нo ca пpoниĸнaли в 
ĸooпepaциятa.

Oтгope ce cпycнaли c 
въжeтa дo aпapтaмeн-
тa нa пeвицaтa и влeз-

Aлeĸc Cъpчaджиeвa e из-
вън нepви зapaди тoвa, ĸoeтo 
видя нa гpoбa нa мaйĸa cи!

Аĸтpиcaтa e пoceтилa гpoбa 
й и e ocтaнaлa пoтpeceнa 
и бяcнa. Извъpшилo ce e 
иcтинcĸo пopyгaвaнe, ĸoeтo 
e нaпpaвo пpecтъпнo.

Гpoбът e бил oбpaн, 
ĸoeтo paзбилo дъщepятa нa 
пoĸoйнaтa Πeпa Hиĸoлoвa. 
Tя нe oчaĸвaлa дa види, чe 
плacтиĸaтa я нямa. Toвa 
нaпpaвo я paзтъpcилo из 
ocнoви, нo пo нeгaтивeн нa-
чин.

„Бяcнa cъм! Гнeвнa cъм! 
Изĸлючитeлнo нapaнeнa! 
Отидox нa гpoбa нa мaйĸa ми! 
И видяx TOBA! Πлacтиĸaтa, 
ĸoятo Гeopги Чaпĸънoв 
нaпpaви зa нeя, ĸoгaтo тя пo-
чинa e oтĸpaднaтa! Изĸъpтeнa 
пo нaй-бeзoбpaзeн нaчин! 
Toвa e пopyгaвaнe! Гнycнo e! 
И нe мoгa дa cи пpeдcтaвя 

ĸaĸъв изpoд тpябвa дa cи , зa дa 
нaпpaвиш TOBA!!!!“, наскоро спо-
дели Алекс.

Πeпa Hиĸoлoвa бeшe нaй-
близĸият чoвeĸ нa Aлeĸc 
Cъpчaджиeвa. Tя cи oтидe oт тo-
зи cвят пpeди пoчти 12 гoдини, 
ocтaвяйĸи дъщepя cи caмa дa ce 
cпpaвя c живoтa.с.с., Пловдив

Hики Илиeв: Hямa дa ce 
жeня пoвeчe
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Изложба от колекцията на Боян Радев

От стр. 1
 Мисля, че хората 

възприемат нашите 
песни близко до сър-
цата си. В тях намират 
и утеха, и лек за скри-
тите рани.

- какъв процент 
бихте отредили на 
таланта и какъв - на 
вложените усилия 
във вашия успех? 

валентин: Не сме 
се замисляли сериоз-
но по този въпрос до-
сега, но според нас 
колкото е по-голям та-
лантът, още по-голе-
ми трябва да бъдат 
и усилията, за да бъ-
деш успешен - особе-
но в днешно време! 
Да, всеки от нас има 
своите идеи, своето 
мнение и това е съв-
сем нормално. Слава 
Богу до сериозни про-
тиворечия и конфли-
кти не сме стигали, но 
когато има различни 
идеи, разбира се, че 
има и спорове, и зна-
ем, че точно тогава се 
ражда нещо стойност-
но и различно!

севдалина: Всъщ-
ност времето и реак-
цията на публиката да-
ват най-точната оцен-
ка на това, което сме 

сътворили.
- има ли възраст в 

тази професия?
валентин: По прин-

цип не би трябвало 
да има възраст в та-
зи професия. Бихме 
посочили имена като 
Шарл Азнавур, Тото 
Кутуньо и много дру-
ги световни творци, 
които пишат и изпъл-
няват собствените си 
песни. Ние сме от бъл-
гарските изпълнители, 
които сме и автори 
на най-популярните си 
песни, и дано да има-
ме щастието да създа-
дем още такива хитове 
и възрастта (все още 
сме млади!) да не ни 
попречи!

севдалина: Има 
хляб в тази професия, 
но за съжаление це-
ната му в България е 
много висока!

- Доколко образо-
ванието помага за 
развитието на талан-
та и доколко го уни-
фицира и осакатява?

севдалина: Разби-
ра се, че образовани-
ето има значение! Смя-
таме, че когато пра-
вилно се съчетаят зна-
нието, обучението и 
талантът - тогава ре-

Любимецът на Балканите Горан Брегович и не-
говият "Оркестър за сватби и погребения" под-
готвят уникален концерт в града под тепетата. 
Бандата, чиято музика попадна в класацията "50 
неща, които трябва да чуеш, преди да умреш", 
предвождана от неостаряващия гений, ще зарад-
ва родните почитатели с впечатляващо шоу на 28 
септември (петък) в Античния театър - Пловдив. 
Под открито небе рок звездата на бивша Югосла-
вия ще излезе на сцената освен с най-добрите 
балкански музиканти от своя оркестър, така и с 
българските певици с неповторими гласове Люд-
мила и Даниела Радкови. Специално за публика-
та в Пловдив Брегович ще изпълни най-големите 
си и емблематични хитове от началото на карие-
рата си до днес като: "Аризонска мечта", "Месе-
чина", "Калашников", "Буба Мара" и много други. 

В Националната ху-
дожествена галерия 
са изложени 91 живо-
писни произведения 
от колекцията на Боян 
Радев. Картините на 
едни от най-големи-
те български имена в 
изобразителното изку-
ство са събирани в про-
дължение на десетиле-
тия и ще бъдат показа-
ни за първи път пред 
широката публика.

С тази изложба Боян 
Радев отбелязва 50-го-
дишнината от втория 
си златен медал от 
Олимпийските игри в 
Мексико през 1968 го-
дина. Той е първият 
българин, който става 
двукратен олимпий-
ски шампион. От кару-
цар, през разбивач на 
въглища в бункер сти-

га до олимпийското 
злато благодарение на 
случайна среща.

"Най-случайно на 
чешмата седеше един 
човек и аз го помолих 

да ми измие гърба, за-
щото бях потен. И той 
ми каза - много си си-
лен. Той ме натисна 
много жестоко и се ка-

чих на един камион и 
отидох на стадиона. Ед-
на манерка вода е мо-
ят живот. Ако не бях 
отишъл да взема вода, 
там си оставах вечно в 

мината”, разказва Боян 
Радев.

Следва блестяща ка-
риера. Завоюва не са-
мо спортни титли, но 

и създава една от най-
големите колекции с 
картини на най-вели-
ките художници у нас. 
Колекция, която пре-
дизвиква възхищение 
и завист.

В Националната ху-
дожествена галерия 
може да видим картини 
на Златю Бояджиев, Да-
вид Перец, Бенчо Об-
решков, Илия Петров, 
Иван Ненов, Стоян Ве-
нев, Ненко Балкански, 
както и уникалните 
творби на султана Су-
ружон, Елиезер Алшех 
и Жорж Папазов.

Част от шедьоврите 
се показват за първи 
път пред публика. Из-
ложбата може да се ви-
ди до 11 ноември в На-
ционалната художест-
вена галерия.

валентин е композитор и певец на автор-
ски песни на фолклорна основа и народни пес-
ни. роден е в сапарева баня на 10 август 1963 г. 
севделина е родена на 6 май в село Устина, Пло-
вдивско. 

Завършила е нУфи - Широка лъка, със специал-
ност гъдулка и народно пеене, след което про-
дължава образованието си в амтии - Пловдив, 
със специалност дирижиране и народно пеене. 
страстна любителка е на кулинарията.

имат един син – георги, и една дъщеря - вене-
та, която ги дари с внуче - виктор.

те са и си остават едни от най-популярните 
и обичани изпълнители в България. Уникални-
ят им шлагерен стил е заразил хиляди хора от 
различни поколения. Безпроблемно се вписаха в 
световната музикална съкровищница като ав-
тори на златния хит „сине, сине". тя е преведе-
на на английски език и е включена в академична 
книга на Чикагския университет като песен на 
прехода за източна европа. едни от най-искре-
ните им думи са: „За видимите рани по тяло-
то има много мехлеми, а за невидимите рани 
в душата има един-единствен лек - това са на-
шите песни, сътворени от душа и сърце, които 
подаряваме на вас!“

зултатите са още по-
големи, индивидуални, 
удивителни! Тук вече 
говорим за професи-
онализъм!

- винаги ли влагате 
цялата си душа при 
изпълнението на пе-
сните, или вече има-
те толкова богат оп-
ит, че и насън да ви 
бутнат, бихте изпе-
ли перфектно всеки 
ваш хит?

севдалина: Досега 

винаги сме се стара-
ли да бъдем във фор-
ма, особено преди кон-
церт или участие - да 
бъдем отпочинали. По-
някога дори се налага 
да пътуваме ден пре-
ди това. Но сценичната 
треска винаги я има - 
изживяваме всяка сре-
ща с публиката като за 
първи път.

валентин: Смятаме, 
че това е хубаво и ни 
кара да влагаме цяла-

та си душа при всяко 
изпълнение.

- Тази година от-
празнувахте 30 годи-
ни от вашата сватба. 
има ли думи, които 
все още копнеете да 
чуете един за друг?

валентин: Да, 30 го-
дини никак не са мал-
ко, но не са и много. 
Когато човек мисли, че 
е казал и чул всичко и 
го е изразил с текст и 
музика в творчеството 
си (например - почти 
във всяко заглавие на 
песните ни има посла-
ние), може би се оказ-
ва, че има още неща - 
недоизказани!

севдалина: Какви 
са те ли? Само бъде-
щето ще покаже! Дано 
да сме здрави и мъд-
ри, за да  се подкре-
пяме в бъдеще и да си 
казваме това, за което 
копнеем.

- имате ли премъл-
чана слабост? какво 
може да ви нарани, 
макар да изглеждате 

силни и устойчиви? 
севдалина: Всеки 

човек има слабости. 
Като хора на изкуство-
то сме чувствителни 
и раними, но в също-
то време сме и много 
силни.

валентин: Да, така е! 
През годините преми-
нахме през много не-
ща... Били сме на гре-
бена на вълната (тога-
ва сме имали най-мно-
го „приятели”), тръг-
вали сме и от нулата 
(някои тогава не те и 
забелязват), но винаги 
сме се старали да запа-
зим човешкото в себе 
си и да не забравяме 
от къде сме тръгнали. 
Може би това е наша-
та слабост! Но сигур-
но тя ни е помогнала 
да се съхраним.

- ако направим асо-
циация с Хипократо-
вата клетва, вие как-
ва клетва бихте дали 
пред публиката си? 

валентин: Без да 
сме давали клетва, 
през години сме по-
казали на нашите по-
читатели, че сме им би-
ли верни с песните си 
и не сме правили ком-
промиси, само и само 
да ни забележи някой. 

севдалина: Дори 

когато вече няма да 
сме на този свят, ще 
оставим след нас твор-
чество, което, надява-
ме се, поколенията да 
оценят и обичат!

въпросите зададе 
иво ангелов

Горан Брегович с 
концерт в Пловдив

Песните ни са послания

със семейството
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лекоатлетически форум в Берлин

Отлично представяне на нашите състезатели

илиана 
раева: По-смело да се
борим за мечтите си „Орлите” на крачка от груповата

фаза

„а” 
група, 

VI 
кръг

От 10 до 16 септември 
София ще бъде домакин 
на световното първен-
ство по художествена 
гимнастика. В зала „Аре-
на Армеец” ще мерят си-
ли 176 гимнастички в ин-
дивидуалното и 215 в ан-
самблите от 54 държа-
ви.Това бе повод нашият 
сътрудник иво ангелов 
да се срещне и разговаря с 
председателя на Българ-
ската федерация по ху-
дожествена гимнастика 
илиана раева. 

-  г-жо раева, пред-
стои голямо спортно 
събитие у нас. готови 
ли са нашите гимнас-
тички за него?

- Ансамбълът ни ми-
на през много тежки мо-
менти - контузии, смени 
на състезателки. Но мо-
тивацията и любовта към 
състезанията им помагат 
лесно да преодоляват 
болките и препятстви-
ята. Нямат търпение да 
излязат пред препъл-
нените трибуни в „Аре-
на Армеец”. Всъщност и 
ансамбълът, и всички в 
индивидуалното жела-
ят само това – да пока-
жат по най-добрия начин 
силните си композиции 
и да зарадват невероят-
ните български фенове.

- как върви подго-
товката на нашите със-
тезателки?

- Наистина е специал-
но това световно пър-
венство за нашите мо-
мичета. От месеци със-
тезателки, треньори, ръ-
ководство живеем с ду-
ха на това грандиозно 
събитие, което ни пред-
стои. Момичетата тре-
нират много. Треньори-

те напълно са се от-
дали на работата и 
кипи наистина неу-
морен труд в залата.

- а всичко ли е 
наред с организа-
цията?

- Аз и моят екип 
работим къртовски 
по организацията 
на световното пър-
венство. Всички ние 
искаме да ви пода-
рим незабравимо 
преживяване. Ни-
кой не щади себе си. 

Всеки е на мястото си с 
цялата отговорност, на 
която е способен. 

- г-жо раева, вие сте 
едно от златните мо-
мичета на България. с 
времето разбрахте ли 
каква е цената на зла-
тото, което вие и оста-
налите момичета доне-
сохте на родината ни 
през годините?

- Истината е, че по 
времето, когато печелех 
златните си медали като 
гимнастичка, после, ко-
гато печелих златни ме-
дали с моите гимнастич-
ки, и сега, когато това ве-
че е в близкото и по-да-
лечното минало, съм ос-
ъзнавала каква е цена-
та. Винаги сме се радва-
ли на любовта от стра-
на на хората, карали сме 
милиони да се чувстват 
щастливи и горди бълга-
ри! От друга страна, това 
е един къртовски труд, 
много лишения, много 
отговорности, безсънни 
нощи... Но всичкото то-
ва определено си е за-
служавало, когато видиш 
тази огромна любов, ко-
ято изпитват хората към 
теб. И всъщност точно 
това компенсира всич-
ките преживени тежки 
моменти.

- Покорили сте много 
върхове. спомняте ли 
си как започна всичко 
при вас?

- Благодарна съм на 
себе си, на родителите 
си, на първата ми тре-
ньорка, на учители-
те ми, на Нешка Робе-
ва... Всеки е имал своя 
принос по моя път над 
израстването ми и ка-
то човек, и като лич-

ност, и като професио-
налист. Не може да се 
каже, че на някого бла-
годаря най-много. Не. 
Това е една съвкупност 
от личности, която съд-
бата ми е изпращала в 
определен момент, ко-
ито, разбира се, са би-
ли и са от голяма важ-
ност за мен.

- Да влезем за мал-
ко в дома ви. Двама-
та с вашия съпруг на-
ско сираков сте анга-
жирани по цял ден. не 
мислите ли, че още-
тявате с нещо ваши-
те деца?

- Не. И Славея, и Вио-
лета от съвсем мънички 
са били плътно до нас 
навсякъде. Нашият жи-
вот е бил пред очите им, 
където и да сме били, и 
мисля, че именно това 
е било един богат опит 
за тях. Прекрасни млади 
момичета са, с още по-
прекрасни и благи ха-
рактери. Но сигурно е 
имало моменти, в кои-
то са чувствали липса, 
но и аз, и Наско, особе-
но аз, съм се старала да 
бъда при тях, когато ка-
то малки са имали нуж-
да. Сега те са вече же-
ни, които много умело 
ръководят живота си, те 
само ни радват!

- илиана, благода-
ря ви! желая ви успех, 
късмет във всичко и 
сбъдване на мечтите 
ви. Пожелайте и вие 
нещо специално на 
читателите на вест-
ник „Пенсионери”!

- Пожелавам им да са 
здрави, това е най-ва-
жното! Желая им също 
така да се връщат по-
вече към себе си. Ко-
гато човек се обръща 
към себе си, животът 
се променя. Той започ-
ва да има други измере-
ния. Всички трябва да се 
обръщаме повече към 
себе си, тогава няма да 
сме толкова претенци-
озни към другите. Тога-
ва по-смело се борим за 
мечтите си, за собстве-
ните си желания, които 
касаят личния, семей-
ния и обществения ни 
живот.

Грациите ни спечелиха три медала в Казан
България спечели общо 

три медала на турнира от Све-
товната купа по художестве-
на гимнастика в Казан (Русия). 
Ансамбълът завоюва сребро 
на финала на пет обръча и 
бронз в многобоя, а Боряна 
Калейн взе бронзовото отли-
чие на обръч.

Възпитаничките на Весе-
ла Димитрова в състав Си-
мона Дянкова, Елена Бине-
ва, Мадлен Радуканова, Ла-
ура Траатс и Стефани Киря-
кова получиха за изпълнени-
ето си на обръчи оценка от 

22.600 точки. Титлата завою-
ва Русия с 23.100 точки, а на 
трето място е Италия с 22.000.

На три топки и две въжета 
българските грации допусна-
ха грешка (изпускане на въже) 
и останаха четвърти с 21.700 
точки. Златните отличия отно-
во взеха рускините с 22.800 
точки, следвани от Италия с 
22.200 и Япония с 22.100 точ-
ки. На финала на обръч при 
жените Боряна Калейн се кла-
сира трета с 19.550 точки, а 
Катрин Тасева е четвърта с 
19.500 точки. 

Л у д о г о р е ц 
направи голяма 
крачка към гру-
пите на Лига Ев-
ропа след побе-
да с 1:0 като гост 
на Торпедо (Ку-
таиси) в първи 
мач от плейоф-
ния кръг.  Попа-
дението реали-
зира Вандерсон 
в 45-ата минута. Това 
бе първото домакинско 
поражение за грузинци-
те в Европа през този се-
зон, тъй като активът им 
до този момент бе три 
успеха в три срещи.

Въпреки победата 
българският шампион 

трябва да съжалява, че 
не спечели с два или три 
гола разлика, тъй като 
изпусна куп положения, 
най-чистите от които се 
откриха пред Мисиджан 
и Кешерю. 

Така Лудогорец взе 
минимална преднина 

преди реванша в Бъл-
гария и предвид оче-
вадната разлика в кла-
сите на двата отбора в 
полза на „орлите”, не 
би трябвало да имат 
проблеми при елими-
нирането на грузин-
ския шампион.

На европейското 
първенство по лека ат-
летика за хора с увреж-
дания в Берлин родни-
те параатлети пожъна-
ха успехи. Даниела То-
дорова (на снимката), 
след като грабна сре-
бро в мятането на диск, 
заслужи и втори медал 
– бронз, в хвърлянето 
на копие  с резултат от 
19.90 метра.   

Георги Киряков съ-

що извоюва бронз в 
хвърлянето на копие с 
постижение от 23.08 м. 
Другият българин в та-
зи дисциплина Мустафа 
Юсеинов се нареди чет-
върти с 25.47 м. 

Шампионката от па-
раолимпийските игри 
в Сидни през 2000 г. - 
Иванка Колева, поко-
ри европейския връх в 
Берлин!

Тя триумфира в тлас-
кането на гюле на пър-
венството на Стария 
континент и донесе 
злато за България.

Колева записа ре-
зултат от 8,02, с което 
изпревари германката 
Мартина Вилинг, която 
постигна 7,60 м.

Иванка Колева спе-
чели бронзов медал в 
мятането на диск. 49-го-

дишната ветеранка от 
Чирпан постигна резул-
тат от 19.95 м. 

Християн Стоянов 
стана шампион в бя-
гането на 1500 м, ка-
то спря хронометри-
те на 4:08.38 мин. Ра-
дослав Златанов завою-
ва бронз в скока на дъл-
жина с резултат 6.62 м. 
Златен медал спечели  
Ружди Ружди в тласка-
нето на гюле  с резултат 
12.14 м. Той се класира 
трети в хвърлянето на 
диск, като постигна ре-
зултат от 35.80 м.

Българските състе-
затели спечелиха об-
що 10 медала. А с тит-
лите се окичиха трима 
- Ружди Ружди в тласка-
нето на гюле, Христи-
ян Стоянов на 1500 м и 
Иванка Колева на гюле.  

Дунав - сеПТември 2:0
1:0 Мартин Ковачев (69')
2:0 Ахмед Ахмедов (75')
локомотив (Пловдив) 
- Черно море 0:2

0:1 Андраде (24')
0:2 Василев (29')
еТър - левски 1:2
0:1 Кабрал (26)
0:2 Костов (45)
1:2 Боджадж (63) 
виТоШа (БисТриЦа) - 
БоТев (ПловДив) 0:2
0:1 Тодор Неделев (33)
0:2 Густаво Афонсо 
(90+3)

славиЯ - луДогореЦ 
0:0 
Цска-соФиЯ - вереЯ 4:0
1:0 Кирил Десподов 17
2:0 Кирил Десподов 47
3:0 Едвин Джеси 67
4:0 Мауридес 85
Забележка: Мачът Бе-
рое – Ботев Враца се иг-
ра след приключване на 
броя. 

лига европа
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ПЕЩЕРНИТЕ 
ХРАМОВЕ  
В ИНДИЯ

Световна мозайка

Кръгово  кръстовище  
за велосипедисти 

ИНТЕРЕСНИ ПЛОЩАДИ В ЕВРОПА

Бирата в 
Русия е била 
безалкохолно   

    питие

откритиЯ в наУката

НЕОБИЧАЕН ЖЕСТ

Поредното чудо, с което Холандия впечатли 
света, е първото кръгово  кръстовище  за ве-
лосипедисти. Екосъоръжението е дело на ар-
хитектите от IPV DELFT. Самите архитекти при-
знават, че при проектирането на кръговото 
кръстовище са търсили съвсем целенасочено 
приликата с летяща чиния. Уникалното съоръ-

жение за велосипедисти е разположено на 16 
метра над земята. Пилонът в средата на кръс-
товището е висок 70 метра и от него се спускат 
24 стоманени кабела. За построяването на това 
красиво и интересно кръстовище за велосипе-
дисти са изразходвани над 100 тона стомана. 

Комплексът от пещерни храмове „Елора“, 
разположен на 30 км северозападно от ин-
дийския град Аурангабад, се смята за най-ви-
сокото постижение в изяществото на пещер-
ната архитектура на Индия.

Храмовете са построени между VI и IX век. 
В каменното сърце на хълма Чарананда са из-
дълбани 34 пещери, които са особено ценни 
заради древните си стенописи и скулптурите 

– шедьоври на будисткото изкуство. Извест-
но е, че будисткото изкуство дава началото 
на класическото индийско изкуство.

Комплексът „Елора” включва и каменния 
храм „Кайласантха“, впечатляващ с мащаб-
ността  на архитектурното си изящество.

На около 100 км североизточно се намира 
пещерният комплекс „Аджанта“, наречен от 
британския историк  Уйлям Делримпъл „ед-
но от най-великите чудеса на древността“.

Уникалните пещери са издълбани в скали-
те в периода между II и VII век. Във вътреш-
ността им са построени будистки храмове и 
светилища. По-голямата част от стенописите 
в пещерите са разрушени от времето, но за-
пазените екземпляри дават представа за  тях-
ната ценност. Независимо че са на 1500 го-
дини, красотата и неповторимостта им са не-
увяхващи.

 Учени създадоха първата по рода си изкуст-
вена утроба, която може да помогне на прежде-
временно родени деца да оцелеят. На този етап 
тестовете се провеждат с животни, но резултати-
те са зашеметяващи. Уче-
ните считат, че са не-
обходими от три 
до пет години, 
преди новата 
технология да 
бъде внедре-
на практичес-
ки в медицина-
та. Тя е изключи-
телно полезна за 
недоносените бебе-
та, които често страдат от 
продължителни усложнения, свързани със зре-
нието, слуха, стоматологични и редица други 
здравословни проблеми.
 Друго, не по-малко значимо научно откри-

тие е процесът на образуване на златото и плати-
ната във Вселената. Учени астрономи са станали 
свидетели на сблъсъка на две неутронни звезди, 
вследствие на което са се създали платина, злато, 
сребро и други тежки метали. Двете неутронни 
звезди се ударили  една в друга със скорост, рав-
на на една трета от скоростта на светлината, и са 
предизвикали появата на гравитационни вълни.

В Япония близо три 
години  съществувала 
една обикновена гара 
в Ширатаки - квартал с 
36 жители в Хокайдо,  
за да даде  възмож-
ност на малкото мо-

миченце Кана Харада 
редовно да пътува до 
училището.Това звучи 
като филм на Хаяо Ми-
ядзаки, но всъщност е 
съвсем истинска исто-
рия.

П л о щ а -
дът е лю-
бимо място 
за разходка 
на гражда-
ните. Ако в 
древността 
п л о щ а д и т е 
са били по-
скоро израз 
на държав-
но могъще-
ство и арена 
за зрелищни 
гладиаторски битки, мяс-
то за пазар или манифес-
тация, то днес те са иде-
алното място да напра-
вите красиви и запомня-

щи се снимки, да посети-
те интересни бутици и да 
се насладите на аромат-
но кафе в красивите ка-
фетерии.

Темата за пло-
щадите вълнува 
много европейци. 
Преди три години 
френската медия 
„Литернот“ прави 
запитване сред чи-
тателите си кой е 
любимият им пло-
щад. Победителят 
е GRAND PLACE в 
Брюксел.

GRAND PLACE 
не е само площад, 

а великолепно аранжи-
рана ботаническа гради-
на. На всеки две години 
площадът се превръща 
в цветна градина и е по-

крит с килим от цветя с 
най-различни мотиви.

Не по-малко интере-
сен е площад „ГАРИБАЛ-
ДИ“ в Ница, аранжиран с 
красиви върби. В центъ-
ра на площада е разполо-
жена прекрасна статуя на 
Джузепе Гарибалди, кой-
то е един от най-храбри-
те италиански револю-
ционери.  Този площад 
е заобиколен от множе-
ство кокетно обзаведе-
ни френски ресторанти, 
предлагащи на  посети-
телите любимите им яс-
тия и вина от най-добра-
та реколта.

Бирата в Русия не се е 
считала за алкохолно пи-
тие до 2011 г., когато ру-
ският президент Дмитрий 
Медведев подписва за-
кон, в който бирата е 

вписана като алкохол-
на напитка. До изда-

ването на закона тя 
се е възприемала за 
безалкохолна напит-
ка и се е продавала 
свободно навсякъде, 
дори и в училищни-
те лавки.

За първи път с този 
закон се налага огра-
ничаване на продаж-
бите на бира нався-
къде. Сега бирата се 
продава единствено 
в обособените за то-
ва обекти.  

Ивон Даулин е неве-
роятна 90-годишна фи-
гуристка. Преди 10 го-
дини  тя е участвала ре-
довно в състезания на 
територията на САЩ, но 
преживява тежка авто-
мобилна катастрофа. 
Лекарите й забраняват 
дори да мисли за леда. 
Но любовта  към фигур-

ното пързаляне надде-
лява. Ивон не се вслуш-
ва в препоръките им и 
се завръща на леда. 

В свободното си вре-
ме тя работи като тре-
ньор по фигурно пър-
заляне на деца. Най-ва-
жното нещо, на което 
Ивон Даулин учи свои-
те ученици, е да вярват 

на себе си, да имат соб-
ствено мислене и да не 

се интересуват какво 
им казват другите хора.

В с я к а с у т р и н 
Кана пътувала с влак 35 
минути, за да  се учи в 
най-близката  гимназия.

Компанията, поддър-
жаща гарата, първона-
чално обмисляла да я 
затвори, тъй като след 
2012 г. тя почти не се 
използвала. Но след ка-
то проучва ситуацията и 
научава за проблема на 
Кана, компанията Japan 
Railweys решава да не 
затваря гарата до ди-
пломирането на моми-
чето.

Влакът минавал два 
пъти на ден – сутрин 
и следобед, за да взе-
ме момичето. Всяка зи-
ма японската компания 
се занимавала с под-

дръжката на релсите и 
почиствала снега. Ко-
гато малката Кана била 
във ваканция, влакът не 
спирал на гарата. Едва 
през 2016 г., когато  Ка-
на завършва училищно-
то обучение, компания-
та решава да затвори га-
рата.

Малката гара е изгра-
дена от местните жите-
ли на Хокайдо през 1955 
г., за да водят децата си 
на училище с влака.

Случаят с малката Ка-
на ни напомня, че има и 
такива страни по света, в 
които нуждите на хора-
та не се считат за дреб-
ни и не се пренебрегват, 
независимо каква е це-
ната.

90-ГОДИШнА ФИГУрИСТкА

Шедьовърът на будисткото изкуство – ступата в пе-
щерния комплекс „аджанта” в индийския щат махаращ
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ПеТък, 31 авгусТ
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Убийства в Мидсъмър” 

(премиера) – сериен 
филм, сезон 20

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”
01.30 „Докоснати от слънцето” 

– сериен филм 
02.30 „Ритъмът на мечтите”
06.00 „Подли камериерки“ – 

сериен филм, 3 сезон /п/

съБоТа, 1 сеПТември
07.00 „Пожарникарите от Чи-

каго”
08.00 „Събуди се” – предаване 
09.00 „Ангел пазител” – с уч. на 

Сузан Анбее, Хайко Ру-
прехт, Джеръми Мокри-
дж и др.

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

12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA, избрано
12.50 „Книга за джунглата: 

Историята на Маугли” – с 
уч. на Брандън Бейкър, 
Райън Тейлър, Шърман 
Хауърд, Кланси Браун

14.20 „Поверително и лично“ –  
с уч. на Робърт Редфорд, 
Мишел Пфайфър, Сто-
кард Чанинг, Джо Манте-
ня, Джеймс Ребхорн 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 „Два патлака” – с уч. на 

Дензъл Уошингтън, Марк 
Уолбърг, Пола Патън, 
Едуард Джеймс Олмъс, 
Бил Пакстън, Джеймс 
Марсдън и др.

22.10 „Аз, шпионинът” – с уч. 
на Еди Мърфи, Оуен 
Уилсън, Фамке Янсен, 
Майкълм Макдауъл, Гари 
Коул и др.

00.10 „Карате кид 2” – с уч. на 
Пат Морита, Ралф Мачо, 
Мартин Ков и др.

04.30 „Ангел пазител” – с уч. на 
Сузан Анбее, Хайко Ру-
прехт, Джеръми Мокри-
дж и др./п/ 

неДелЯ, 2 сеПТември
06.30 „Иконостас”
07.00 „Пожарникарите от Чи-

каго” 
08.00 „Събуди се” – предаване 
09.00 „Пролет с вкус на ягоди” 

– с уч. на Зоуи Мур, Фи-
лип Дейн, Лорета Щерн 

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

12.00 Новините на NOVA
12.30 „Да спечелиш любовта”  

– с уч. на Хелена Матсън, 
Кори Сивиър, Надийн 
Велазкес, Паркър Сти-
вънсън и др.

14.15 „Невъзможен романс” 
- с уч. на Шон Робъртс, 
Алекса ПенаВега, Лея 
Гибсън, Крис Шийлдс 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 „Опасно синьо” –   с уч. 

на Пол Уокър, Джесика 
Алба, Скот Каан, Ашли 
Скот, Джош Бролин и др.

22.15 „Призрачен ездач” – с уч. 
на Никълъс Кейдж, Ева 
Мендес, Сам Елиът, Уес 
Бентли, Питър Фонда и 
др.

00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ 
/п/

01.00 „Невъзможен романс” 
- с уч. на Шон Робъртс, 
Алекса ПенаВега, Лея 
Гибсън, Крис Шийлдс и 
др. /п/ 

03.00 „Пролет с вкус на ягоди” 
– с уч. на Зоуи Мур, Фи-
лип Дейн, Лорета Щерн и 
др./п/

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

ПонеДелник, 3 сеПТември 
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Убийства в Мидсъмър” 

(премиера) – сериен 
филм, сезон 20

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, нов 
сезон

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 „Специален отряд” - се-

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

сезон /п/

вТорник, 4 сеПТември
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Убийства в Мидсъмър” 

(премиера) – сериен 
филм, сезон 20

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, нов 
сезон

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 „Специален отряд” - се-

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

сезон /п/

срЯДа, 5 сеПТември
06.20 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Убийства в Мидсъмър” 

(премиера) – сериен 
филм, сезон 20

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

сериен филм, 4 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, нов 
сезон

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 „Специален отряд” - се-

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

сезон /п/

ЧеТвърТък, 6 сеПТември 
07.00 „Здравей, България” – 

сутрешен блок 
09.30 „Убийства в Мидсъмър” 

(премиера) – сериен 
филм, сезон 20

11.30 „Бон Апети” – предаване 
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Самолети“ – анимацио-

нен филм
14.15 „Красавицата и Звяра”  – 

анимационен филм
16.00 „Сърцето на дракона: 

Проклятието на магьос-
ника”–   с уч. на Джулиан 
Морис, Тамзин Мерчант, 
Джаса Ахлувалиа, 
Джонджо О’Нийл, Джейк 
Карън, Доминик Мафъм 
и др. 

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 „Дъвка за балончета” 
(премиера) – с уч. на 
Иван Юруков, Теодора 
Духовникова, Валентин 
Ганев, Диана Димитро-
ва, Жорета Николова, 
Малин Кръстев, Аглея 
Гумнерова, Андрея Заха-
риев, Валентин Алексан-
дров, Калоян Лало и др.

22.15 „Звезден прах” – с уч. на 
Мишел Пфайфър, Робърт 
Де Ниро, Клеър Дейнс, 
Чарли Кокс, Сиена Ми-
лър, Питър О’Тул, Рики 
Джървейс и др.

00.50 „Касъл” – сериен филм

ПеТък, 31 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/ 

съБоТа, 1 сеПТември
07:00 „Холивуд” – с Ивелина 

Кунчева/п/ 
07:30 „Интервю” 08:00  „Де-

нят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева 

- избрано
09:30 „Всеки следобед”
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-избрано
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина 

Анева
20:00 „Патарински Live”- из-

брано
20:30 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова-избрано
21:00 „Турнето” – документа-

лен филм
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо 

Огнянов/п/
23:00 „Спорт в обектива” - из-

вънредно
00:00 НОВИНИ/п
01:00 Спорт в обектива”- /п//
02:00- 09:00 Повторения

неДелЯ, 2 сеПТември
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Коктейл” с Деси Жабля-

нова-избрано
07:30 “Интервю” с Наделина 

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

- избрано
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси 

Жаблянова/п/
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни” 
13:00 “Турнето”- документален 

филм
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 Илия Луков
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” 
20:00 „Патарински Live”
20:30 „Холивуд” с Ивелина 

Кунчева - избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Дякон Левски” 2-ра част 

– игрален филм, режи-
сьори Максим Генчев и 
Николай Генчев

00:30 Новини /п/
01:00 Спорт в обектива”-/п/
02:00- 09:00 Повторения

ПонеДелник, 3 сеПТември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Всеки следобед” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Всеки следобед
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:40 „Спорт в обектива”/п/ 
01:15 -07:00 – Повторения

вТорник, 4 сеПТември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Всеки следобед” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Всеки следобед
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:40 „Спорт в обектива”/п/ 
01:15 -07:00 – Повторения

срЯДа, 5 сеПТември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Патарински Live” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Всеки следобед” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Всеки следобед
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:40 „Спорт в обектива”/п/ 
01:15 -07:00 – Повторения

ЧеТвърТък, 6 сеПТември
06:15 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“ – нови-

нарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Имате думата” с Алек-

сандър Владимиров /п/
09:45  Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Офанзива” - избрано
11:00 НОВИНИ
11:15 „Патарински Live” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ 
12:30 „Интервю” с Наделина 

Анева – /п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ 
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:30 „Всеки следобед” 
16:00 НОВИНИ
16:05 „Всеки следобед
17:00 НОВИНИ
17:15 „Патарински Live”
18:00 НОВИНИ Централна еми-

сия
20:00 “Денят на живо”
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Патарински Live”- /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 “Денят на живо”/п/
00:00  НОВИНИ/п/
00:40 „Спорт в обектива”/п/ 
01:15 -07:00 – Повторения

ПеТък, 31 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
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 ч.-  Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - про-

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

Новини 
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30  новини
19.35 Темите 2 
20.00 Новини

20.10 Бизнес дейли /п/      
20.30 новини
20.40  „Плюс – минус” /п/    
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за време-

то и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с 

Коритаров /п/
01.00 – 05.00 

Нощен новинарски 
информационен 
блок

съБоТа, 1 сеПТември
05.00 Новини, спорт и 

времето
07.30 „Европа сутрин” – 

сутрешен блок
10.00  „Документите с 

Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05  „Документите с 

Антон 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, 2 сеПТември
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 

Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05  „Документите с 

Антон Тодоров 2”
18.00  Новини
18.15 Времето   
18.30 Централна емисия 

Новини  
19.10  „Европростран-

ство” с Д. Наумова
19.30  Новини
19.40  Евромакс
20.00  Реакция – публ. 

предаване
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, 3 сеПТември
05.00  Новини, спорт и вре-

мето
06.30 „ Европа сутрин” – су-

трешен блок
09.00   новини
09.05  Свободна зона с Ко-

ритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп   
12.30 новини
12.45  Телепазар
13.00  Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за времето

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 времето и 

спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 - 05.00  Нощен инфор-

мационен блок
вТорник, 4 сеПТември

05.00  Новини, спорт и вре-
мето

06.30 „ Европа сутрин” – су-
трешен блок

09.05   Свободна зона с Ко-
ритаров

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 времето
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 времето и 

спорт
22.00  Новини
22.05 Свободна зона с Кори-

таров /п/ 
01.00 05.00 Нощен новинар-

ски информационен 
блок 

срЯДа, 5 сеПТември
05.00  Новини, спорт и вре-

мето
06.30 „ Европа сутрин” – су-

трешен блок
09.00   новини
09.05  Свободна зона с Ко-

ритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп  
12.30  новини
12.35   Прогноза за времето
12.45   Телепазар
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за времето
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 времето и 

спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с Кори-

таров /п/
01.00 05.00 Нощен новинар-

ски информационен 
блок

ЧеТвърТък, 6 сеПТември
05.00  Новини, спорт и вре-

мето
06.30 „ Европа сутрин” – су-

трешен блок
09.00   „Свободна зона с 

Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с Ге-

орги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с Ге-

орги Коритаров 3” 
12.00  Новини
12.15 Топ шоп  
12.30  новини
12.45  Телепазар 
13.00 Централни обедни 

Новини
13.25 Прогноза за времето
14.30  новини 
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45  Телепазар
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
22.00  Новини
22.05  Свободна зона с Ко-

ритаров /п/
01.00 05.00 Нощен новинар-

ски информационен 
блок
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06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное вре-

мя
12:00 Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым

13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное вре-

мя
14:55 Гении и злодеи
15:25 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 Челночницы
00:50 Рая знает
02:30 Предлагаю руку и 

сердце. Х/ф
03:55 Карнавал по-нашему. 

Х/ф
05:30 Гении и злодеи

съБоТа, 1 сеПТември
06:00 Лорд. Пес-полицей-

ский
09:10 Живые истории
09:50 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

10:20 Дело №306. Рожде-
ние детектива

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-

мя
11:40 Фестиваль детской 

художественной гим-
настики “Алина”

12:55 “Измайловский парк”. 
Большой юмористи-
ческий концерт

14:45 Счастье из осколков. 
Х/ф

18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Доктор Улитка. Х/ф
00:30 Романтика романса
01:20 Сладкая женщина. 

Х/ф
02:55 Влюблен и безору-

жен. Х/ф
04:25 Дело №306. Рожде-

ние детектива
05:05 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

05:30 Пряничный домик

неДелЯ, 2 сеПТември

06:00 Доктор Улитка. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым
12:35 Сваты-2012
14:30 Человек-амфибия. 

Х/ф
16:10 Несладкая месть. Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьевым

00:25 Дежурный по стране
01:10 Патент на Родину
01:55 Пыльная работа
03:30 Человек-амфибия. 

Х/ф
05:15 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым

26 Най-гледаните тв програми

Первый каНал (орТ) ТелекаНал россия (RTR)
ПеТък, 31 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  «Видели видео?»
19:00  «Человек и закон» с Алексе-

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

музыкальный фестиваль 
«Жара». Творческий вечер 
Любови Успенской (12+)

23:45  Дмитрий Нагиев, Игорь Ве-
рник, Сергей Белоголовцев, 
Анна Хилькевич в комедии 
«Всё о мужчинах» (16+)

01:10  Премьера. Иван Жвакин, 
Лукерья Ильяшенко, Денис 
Шведов, Агния Дитковските 
в фильме «Танцы насмерть» 
(16+)

02:55  Геннадий Хазанов, Вячеслав 
Невинный, Елена Цыпла-

кова, Владимир Зельдин 
в фильме «Полицейские и 
воры» (12+)

04:35  «Модный приговор»
05:40  Елена Цыплакова, Сергей 

Насибов, Евгения Симоно-
ва, Юрий Соломин в фильме 
«Школьный вальс» (12+)

съБоТа, 1 сеПТември
06:00  Новости
06:10  Фильм «Школьный вальс». 

Продолжение (12+)
07:25  Фёдор Дунаевский, Инна 

Чурикова, Анастасия Немо-
ляева, Олег Басилашвили в 
фильме Карена Шахназаро-
ва «Курьер»

08:50  «Смешарики. Новые при-
ключения»

09:00  «Играй, гармонь любимая!»
09:40  «Слово пастыря»
10:00  Новости (с субтитрами)
10:10  Премьера. «Сергей Гармаш. 

„Какой из меня Ромео!“» 
(12+)

11:10  «Теория заговора» (16+)
12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  «Идеальный ремонт»
14:20  «Вячеслав Добрынин. „Мир 

не прост, совсем не прост... 
“» (12+)

15:15  «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добры-
нин

17:00  «Лев Лещенко. „Ты пом-
нишь, плыли две звезды... “» 
(16+)

18:00  Вечерние новости (с субти-
трами)

18:15  Наталья Гундарева, Виктор 
Проскурин в фильме «Од-
нажды двадцать лет спустя»

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

терина Вилкова, Ольга Кузь-
мина, Валентина Мазунина 
в комедии «Одноклассницы: 
Новый поворот» (16+)

01:30  Владимир Машков, Юлия 
Пересильд, Сергей Гармаш 
в фильме «Край» (16+)

03:35  Евгений Леонов в фильме 
«Тридцать три» (12+)

04:50  «Модный приговор»

неДелЯ, 2 сеПТември
06:00  Новости
06:10  Елена Проклова в фильме 

«Звонят, откройте дверь»
07:30  «Смешарики. ПИН-код»
07:55  «Часовой» (12+)
08:25  «Здоровье» (16+)
09:20  «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10:00  Новости (с субтитрами)

10:20  Премьера. «Елена Прокло-
ва. „До слёз бывает одино-
ко... “» (12+)

11:15  «Честное слово» с Юрием 
Николаевым

12:00  Новости (с субтитрами)
12:15  К 70-летию актрисы. Пре-

мьера. «Наталья Гундарева. 
О том, что не сбылось» (12+)

13:15  Наталья Гундарева, Алек-
сандр Михайлов в комедии 
«Одиноким предоставляет-
ся общежитие»

14:50  «Александр Михайлов. То-
лько главные роли» (12+)

15:45  Семён Трескунов, Констан-
тин Хабенский, Михаил 
Ефремов, Александр Паль в 
фильме «Хороший мальчик»

17:30  «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт

19:25  Премьера. «Лучше всех!»
21:00  Воскресное «Время»
22:00  «Клуб Весёлых и Находчи-

вых» (16+)
23:55  Премьера. Екатерина Тара-

сова, Александр Ратников, 
Юрий Батурин в фильме 
«Опасный круиз» (16+)

01:35  Вениамин Смехов, Виктор 
Вержбицкий, Андрей Чадов, 
Юрий Чурсин в фильме 
«Мафия: игра на выжива-
ние» (16+)

евроком

ПеТък, 31 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 Прокудени от бащин 

край  
14.00 „Дискусионно студио“  
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“  
16.10 Класическа музика 
16.30 Нови хоризонти  
17.30 Новини  
17.45 Фолклорен концерт 
18.30 Документален филм 
19.15 Класически концерт 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Дискусионно студио” 
- публицистично преда-
ване 

21.00 “Час по България” с во-
дещ Пламен Павлов

22.00 Новини. Прогноза за 
времето.  

22.30 Дневниците на уфолога  
00.30 Новини. Прогноза за 

времето.  
01.00 “Дискусионно студио”  
02.00 „Прокудени от бащин 

край“  
03.00 “Директно за култура “ с 

водещ Любомир Захари-
ев  

05.00 “Паралакс” - публици-
стично предаване  

06.00 Фолклорен концерт 

съБоТа, 1 сеПТември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини  
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Телевизионен форум”с 

водещ Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 “Ако зажалиш...” - стари 

градски песни с Бони 
Милчева 

14.15 Актуален репортаж 
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ 

- документална пореди-
ца

15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - пре-

даване за българите в 
чужбина 

17.00 “Изгнаници клети …” 
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
18.00 “Паралакс” - публици-

стично предаване
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

19.50 Другата история 
20.00 “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за 

времето. Другата исто-
рия  

23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с 

водещ Стефан Солаков  
01.30 Новини. Прогноза за 

времето  + Другата исто-
рия 

02.00 “Карай да върви, това 
е блус” - с водещ Васко 

Кръпката  
04.00 “Изгнаници клети“ 
04.30 Класическа музика 
05.30 “От българско, по- бъл-

гарско” с Галя Асенова  

неДелЯ, 2 сеПТември 
08.00 Ранни вести  
10.15 НОВИНИ - сутрешна еми-

сия 
10.30 “Фронтално” с водещ 

Стефан Солаков 
12.30 НОВИНИ - обедна еми-

сия  
12.45 Фолклорен концерт 
14.00 Разбулване -  
15.00 „Прокудени от бащин 

край“ с водещ Стоян Рай-
чевски 

16.00 „Първото благо“ 
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ”  
17.45 Джон Лоутън представя - 

док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ 
19.30 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна ин-

формационна емисия на 
ТВ “СКАТ”  

22.30 „Час по България“  
23.30 “Фронтално”  
01.30 Новини.Прогноза за вре-

мето  
02.00 “Паралакс“ - 
03.30 Прокудени от бащин 

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

градски песни с Бони 
Милчева

ПонеДелник, 3 сеПТември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Алтернативи – 

/повторение /
14.15 Паралакс –

 /повторение /
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс – 

/повторение /
16.00 Първото благо /повторе-

ние / 
17.00 Документален филм
17.30 Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Фолклорен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини – централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 Дискусионно студио” 
21.08 „Край Босфора“ с водещ 

Л. Желев 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 Класическа музика 
23.35 „Прокудени ...“ с водещ 

Стоян Райчевски /повто-
рение /

00.35 Новини. Прогноза за 
времето. / повторение /

01.00 Дискусионно студио”/
повторение/

02.06 “Здравословно” с Христо 
Деянов /повторение / 

03.06 Телевизионен форум – / 
повторение /

05.05 Облаче ле, бяло – /повто-
рение /

06.05 Фолклорен концерт 

вТорник, 4 сеПТември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 “Директно за културата“ 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/ 

повторение/
15.00 Новини 
15.15 „Край Босфора“ /повто-

рение /
16.15 „Ако зажалиш“ повторе-

ние /
17.30 Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Фолклорен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов
19.30 Новини – централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 “Дискусионно студио” 
21.00 „Нови хоризонти“ – П. 

Петров / Й. Апостолов 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“ 

– повторение
01.00 Новини. Прогноза за 

времето. / повторение /
01.30 “Дискусионно студио” / 

повторение /
02.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
03.30 „Фронтално“ повторение 
05.30 “Разбулване“ – повторе-

ние
06.30  Фолклорен концерт 

срЯДа, 5 сеПТември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести – /на живо/
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение/
14.00 Дискусионно студио”/ 

повторение/
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-бъл-

гарско – /повторение/ 
17.30 Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Фолклорен концерт 
18.30 “Здравословно” с Христо 

Деянов 
19.30 Новини – централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 „Дискусионно студио“
21.00 „Паралакс“ – публици-

стично предаване 
22.00 Новини. Прогноза за 

времето /повторение/
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт 
00.30 Новини. Прогноза за 

времето/повторение/
01.00 Дискусионно студио”/ 

повторение/
02.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов / повторение /
03.00 “Нови хоризонти“ – пов-

торение 
04.00 Алтернативи – /повторе-

ние /
05.30 “Час по България” – с 

водещ Пламен Павлов / 
повторение/

06.30 Фолклорен концерт  

ЧеТвърТък, 6 сеПТември
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„ 
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ – сутрешна 

емисия
10.30 Фолклорен концерт 
12.30 НОВИНИ – обедна еми-

сия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо 

Деянов /повторение /
14.00 „Дискусионно студио“ /

повторение /
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската 

памет 
15.30 Облаче ле, бяло – /повто-

рение /
16.30 Паралакс – /повторение/
17.30 Новини – информацион-

на емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/

17.45 Фолклорен концерт 
18.30 „Разбулване“ – с водещ 

Н.Панков
19.30 Новини – централна 

информационна емисия 
на ТВ “СКАТ” /на живо/

20.00 „Дискусионно студио“ 
– публицистично преда-
ване 

22.00 Новини. Прогноза за 
времето /повторение /

22.30 „Карай да върви...“ – с 
Васко Кръпката

00.30 Новини. Прогноза за 
времето/повторение/

01.00 „Дискусионно студио“ /
повторение /

01.30 Класически концерт 
03.30 “Първото благо“ – /пов-

торение / 
04.30 „Дневниците на уфолога“ 

– /повторение /
05.30 “Край Босфора“ /повто-

рение/
06.30 Фолклорен концерт  

ПеТък, 31 авгусТ
10:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
11:00 Криминални хроники - 3 

еп. - Сериал 
12:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 119 

еп. - Сериал 
14:00 Сладка тайна - 1 еп. - Се-

риал 
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 - 119 

еп. - Сериал 
04:00 Сладка тайна - 1 еп. - Се-

риал  

съБоТа, 1 сеПТември
07:00 Ekids- Анимация 
09:00 Приключенията на Бура-

тино- 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 - 27 еп.- 

Анимация 
17:15 Куче в джобче - 28 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 Риболов на муха - Коме-
дия 

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, 2 сеПТември
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 - 29 еп.- 

Анимация 
17:15 Куче в джобче - 30 еп.- 

Анимация 
17:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
18:00 Темида - цената на ис-

тината - с Нина-Никол 
Хамилтън 

18:20 Бързо хранене - Комедия 
20:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
23:00 Новини 
23:30 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
00:30 Шесто чувство 
02:30 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
05:00 Бързо хранене - Комедия 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

ПонеДелник, 3 сеПТември
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 - 120 

еп. - Сериал 
14:00 Сладка тайна - 2 еп. - Се-

риал 
14:45 Новини 
15:00 Токшоу 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
21:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 
22:00 Дискусионен клуб Сед-

миците 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу 
03:00 Ултраспорт - със Стани-

мир Бакалов 

03:45 Не се страхувай! - с Ва-
сил Василев 

04:30 Страници от живота - 120 
еп. - Сериал 

05:15 Сладка тайна - 2 еп. - Се-
риал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев 

вТорник, 4 сеПТември
10:00 Времена и нрави - с 

проф. Юлиан Вучков 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 121 

еп. - Сериал 
14:00 Сладка тайна - 3 еп. - Се-

риал 
14:45 Новини 
15:00 Токшоу 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Заедно за промяната 
21:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
22:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу 
03:00 Светът и всичко в него - 

със Симеон Идакиев 
03:45 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
04:30 Страници от живота - 121 

еп. - Сериал 
05:15 Сладка тайна - 3 еп. - Се-

риал 
06:00 Делници - с Николай 

Колев 

срЯДа, 5 сеПТември
10:00 Ключът към успеха 
10:30 Шпионката на Коко - 

Скрита камера 
11:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
12:00 Не се страхувай! - с Ва-

сил Василев 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 122 

еп. - Сериал 
14:00 Сладка тайна - 4 еп. - Се-

риал 
14:45 Новини 
15:00 Токшоу 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

21:00 Пътуващо читалище - с 
Ивайло Шопски 

22:00 Криминални хроники - 4 
еп. - Сериал 

23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу 
03:00 Пътуващо читалище - с 

Ивайло Шопски 
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж 
Ганчев 

04:30 Страници от живота - 122 
еп. - Сериал 

05:15 Сладка тайна - 4 еп. - Се-
риал 

06:00 Делници - с Николай 
Колев

ЧеТвърТък, 6 сеПТември
10:00 Кардиограма - с проф. 

Д-р Надка Бояджиева 
11:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
12:00 Заедно за промяната 
13:00 Новини 
13:15 Страници от живота - 123 

еп. - Сериал 
14:00 Сладка тайна - 5 еп. - Се-

риал 
14:45 Новини 
15:00 Токшоу 
16:00 Делници - с Николай 

Колев 
18:00 Новини 
18:30 Делници - с Николай 

Колев 
20:00 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
21:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
22:00 Резонанс - с Васко Мав-

риков 
23:00 Новини 
23:30 Шесто чувство 
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Токшоу 
03:00 Психологически портрет 

- с Рени Анастасова 
03:45 Политика и спорт - с 

Иван Търпоманов 
04:30 Страници от живота 
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отговори на кръстословицата от бр. 34, стр. 38
воДоравно: „Залезът на боговете”. Кимерии. Иринопол. Финалисти. 

Арекипа. Сена. Тала. Асис. Скат. Василена. Тит (Флавий). „Алена“. Ром. 
Кри. Схимонаси. Аквилон. Антре. Ареал. Фар. Питане. Аромат. Нега. Арати. 
„Евита“. Камера. Амонал. Нир.  Панела. Усов (Михаил). Вода. Тур. Йелен 
(Зафер). Кумарин. Ска. Горан. Нирк (Ендел). Снегорин. Раковина. „Алена-
та чума“. Имамат. Нувел (Жан). Раме (Франка). „Адо“. Осип. Бабакин (Ге-
оргий). Стега. „Арета“. ИНА. Иноватори. Лехар (Франц). Алоними. „Ока-
рините“. Дии. Оровела. Отит. Седянка. Араратова (Елена).

КРЪСТОСЛОВИЦА ЗА СЪСТАВЯНЕ

МАГИЧЕСКИ КВАДРАТ

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА

Б) I. Място, където се оглеждат цветя, зеленчуци, овощни 
дървета и др. II. Почитател на телевизията. III. Човек, който 
изработва модерни дрехи или прически. IV. Вид автомобил. 
V. В някои спортни игри начин на игра, чрез който се 
ограничава свободата на действие на противниковия 
отбор/мн.ч./. VI. Бог на подземното царство /древногръцки 
мит./. VII. Химичен елемент от 8 група на периодичната 
система, благороден метал. VIII. Туристически или войнишки 
метален съд за вода /мн.ч./. IX. Класически произведения. 

A) 1. Голямо населено място - Мерна единица за сила. 2. 
Малкото на крава - Псевдоним на писателя Емил Манов. 3. 
Система от начини за използване на езиковите средства в 
речта - Тънък пласт, обикновено от хартия или метал, с 
определена форма и размери. 4. Много къса дамска пола - 
Герой на Елин Пелин от повестта “Земя”. 5. Голяма 
многоетажна постройка - Комична опера от френския 
композитор Амброаз Тома. 6. Героиня на Иван Вазов от 
романа “Под игото” - Един от тримата мускетари. 7. Тъкана 
материя, от която се шият дрехи - Името на певицата Търнър. 
8. Френски художник, имресионист (1832-1883) - Град в 
Украйна. 9. Връхна част на житно растение, в която се 
образуват зърната - Вид японски елен. 

Напишете във всеки водоравен ред по две четирибуквени думи,
като последната буква на първата дума е начална за втората.

При правилно решение ще получите водоравно седембуквени думи, 
а в средната колона:

Изискано специално приготвено ястие или питие.

ИГРОСЛОВИЦА “4+4 =7”

ÂÎÄÎÐÀÂÍÎ

È ÎÒÂÅÑÍÎ:

1.Пролетна пойна птичка с черни и жълти пера.

2. Играч, който пази вратата в някои спортни игри.

3. Град в Гърция.

4. Вид наклонен печатарски шрифт.

5. Американска киноактриса, изпълняваща ролята на Габи Мартинес в 
телевизионния сериал “Сънсет бийч”.

6. Област, намираща се в Мианмар.

1

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6

10-БУКВЕНИ : 
Арабаконак
9-БУКВЕНИ : 
Аниматори

6-БУКВЕНИ : 
Амилен

5-БУКВЕНИ : 
Акини, Право, 

Шноли
4-БУКВЕНИ : 
Амал, Анод, 
Арен, Одол, 

Окам, 
Отит, Тини 

3-БУКВЕНИ : 
Аби , АВО

оТвесно: „Как исках да напусна Матилде“. Линеали. Ремарке. Аде-
ноид. Семантема. Ген. Агамогония. Зела. Нонпарей. Ола. Ави. Къри. Ван-
ти. Алегрето. Амок. Тиста. Арта. Алоин. Сатира. Анитас. Сеара. „Ерна-
ни“. Илири. Намуна. Тупарова (Катерина). Оби. Ало. Аетос. Нрав. „Ри-
кер“. Ора (Рита). Емар (Гюстав). Инок. Ачебе (Чинуа). Ала. Егирин. Кеа. 
Авункулат. Рар. Оне (Жорж). Акварел. Миом. Бали. Авока. Рилов (Арка-
дий). Варвара. Енот. Епистил. Минорки. Акихито. Утопии. Оматиди. Но-
минатив. Еластин. Таранка. Енарета. 
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Думите се вписват в “Магическата фигура”
водоравно и отвесно.

ВОДОРАВНО
И ОТВЕСНО:
1. Фотограф,
който следи и
скрито снима

известни
личности.

2. Специалист
по славянска
филология.
3. Заразна

болест;
едра шарка.
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ÈÃÐÎÑËÎÂÈÖÀ

УПЪТВАНЕ:
Впишете буквите от зададената дума в празните места на трите фигури. Ако сте ги вписали

правилно, ще получите (във всяка от фигурите) по три седембуквени думи водоравно и отвесно. Успех!

РЕЧНИК: ГРОТ, СЕТИ, ТОРАК

ЕДИНИЦА ЗА 
ЕЛ.МОЩНОСТ

СЪД ЗА 
ЦВЕТЯ

ВИД 
КОРАБНО 

ПЛАТНО

ДИСПЛЕЙ 
(МН.Ч.)

ЛИЦЕ С 
ИЗТЪНЧЕН 

ВКУС

УПРЕЦИ, 
ОБВИНЕНИЯ

ТОЧНО 
КАЛЕНДАРНО 

ВРЕМЕ
НАКЛОН, ОТ 
КОЙТО СЕ 
СПУСКА 
ВОДА

ЧАСТИ ОТ 
ОПЕРА

ЛИЧНО 
МЕСТО-
ИМЕНИЕ

СТОЛИЦАТА 
НА СЕНЕГАЛ

ЖЕНСКИ 
ПЕВЧЕСКИ 
ГЛАС

ШКАФ ЗА 
ДРЕХИ

ОСНОВА НА 
ДЪРВЕН 

КЛОН

ЧАСТ ОТ 
МАШИНА

ЕДНО-
ЦИФРЕНО 

ЧИСЛО

ЛАЗУР

НЕСЪЗНА-
ТЕЛНО 

ДВИЖЕНИЕ

ЕКЗОТИЧЕН 
ПЛОД

ХИЩНИК ОТ 
СЕМЕЙСТВО 

КОТКИ

КЛЮЧАЛКА

ДРЕВЕН 
ПЕРСИЙСКИ 

МЕЧ

ОСТРОВЪТ 
НА ОДИСЕЙ 

(ГР.МИТ.)

ДРЕВНО ИМЕ 
НА РЕКА 
ВОЛГА

ЖИЗНЕНО 
НЕОБХОДИМО 

ВЕЩЕСТВО

ВИД 
СПОРТНА 

ИГРА

ЕЛЕМЕНТ ОТ 
РЕЛСОВ ПЪТ

БРАТ-
БЛИЗНАК 

НА ХИПНОС 
(ГР.МИТ.)

МУЗИКАЛНА 
НОТА

ПО-ГОЛЯМ 
БРАТ

СЪВКУПНОСТ 
ОТ РОЛИТЕ 
НА ЕДИН 
АКТЬОР

ОТВОР, 
ЦЕПНАТИНА

ПЪТНА 
ПОЛИЦИЯ

ВИД КОПИЕ

СИРОПИРАН 
ТЕСТЕН 

СЛАДКИШ

СИЛИЦИЕВО 
СЪЕДИНЕНИЕ

ХИЩНИК ОТ 
РОДА НА 
КУЧЕТО

ПОТЕКЛО

ГЕРОЙ ОТ 
ФИЛМА 

“КРАЛЯТ НА 
СКОРПИ-
ОНИТЕ”

МЕТАЛНА 
ЧАША С 

ДРЪЖКА
ГОРНА 

ЧАСТ НА 
ПОМЕЩЕНИЕ 

(МН.Ч.)

ЕГИПЕТСКИ 
ФАРАОН ОТ 
XIII В.ПР.Н.Е

ГОЗБА, 
МАНДЖА

МИТИЧНО 
СЪЩЕСТВО

ЖИЛЕЩО 
НАСЕКОМО

ТРИУМФ

ВИСШЕ 
МУЗИКАЛНО 
УЧЕБНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

СБОРНИК 
ОТ ЗАКОНИ

НАШ РЕВО-
ЛЮЦИОНЕР 
ОТ ЧЕТАТА 
НА БОТЕВ

ÂÚÇÑÒÀÍÎÂÊÀ

Определенията на думите са зададени разбъркано.
Вашата задача е да намерите точните им места.
Ако са възстановени на правилните места, ще

получите кръстословица като впишете отговорите.
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ПАПАРАК. СЛАВИСТ. ВАРИОЛА

ТРИУМФ

ПО-ГОЛЯМ 
БРАТ

ТОЧНО 
КАЛЕНДАРНО 

ВРЕМЕ

ВИД 
СПОРТНА 

ИГРА

ЕКЗОТИЧЕН 
ПЛОД

КЛЮЧАЛКА

СБОРНИК 
ОТ ЗАКОНИ

ЕДИНИЦА ЗА 
ЕЛ.МОЩНОСТ

МЕТАЛНА 
ЧАША С 

ДРЪЖКА

ОТВОР, 
ЦЕПНАТИНА

ЧАСТ ОТ 
МАШИНА

МИТИЧНО 
СЪЩЕСТВО

ЕГИПЕТСКИ 
ФАРАОН ОТ 
XIII В.ПР.Н.Е

ЖИЗНЕНО 
НЕОБХОДИМО 

ВЕЩЕСТВО

СИЛИЦИЕВО 
СЪЕДИНЕНИЕ

ЛАЗУР

ОСТРОВЪТ 
НА ОДИСЕЙ 

(ГР.МИТ.)

БРАТ-
БЛИЗНАК 

НА ХИПНОС 
(ГР.МИТ.)

ЛИЦЕ С 
ИЗТЪНЧЕН 

ВКУС

ВИД 
КОРАБНО 

ПЛАТНО

СТОЛИЦАТА 
НА СЕНЕГАЛ

ПОТЕКЛО ВИД КОПИЕ

ВИСШЕ 
МУЗИКАЛНО 
УЧЕБНО 
ЗАВЕДЕНИЕ

СЪВКУПНОСТ 
ОТ РОЛИТЕ 
НА ЕДИН 
АКТЬОР

НАКЛОН, ОТ 
КОЙТО СЕ 
СПУСКА 
ВОДА

ЧАСТИ ОТ 
ОПЕРА

ЖЕНСКИ 
ПЕВЧЕСКИ 
ГЛАС

ХИЩНИК ОТ 
РОДА НА 
КУЧЕТО

УПРЕЦИ, 
ОБВИНЕНИЯ

ДИСПЛЕЙ 
(МН.Ч.)

ГЕРОЙ ОТ 
ФИЛМА 

“КРАЛЯТ НА 
СКОРПИ-
ОНИТЕ”

СИРОПИРАН 
ТЕСТЕН 

СЛАДКИШ
ГОЗБА, 

МАНДЖА

СЪД ЗА 
ЦВЕТЯ

ГОРНА 
ЧАСТ НА 

ПОМЕЩЕНИЕ 
(МН.Ч.)

ДРЕВЕН 
ПЕРСИЙСКИ 

МЕЧ

ХИЩНИК ОТ 
СЕМЕЙСТВО 

КОТКИ

ЕЛЕМЕНТ ОТ 
РЕЛСОВ ПЪТ

НЕСЪЗНА-
ТЕЛНО 

ДВИЖЕНИЕ

МУЗИКАЛНА 
НОТА

ДРЕВНО ИМЕ 
НА РЕКА 
ВОЛГА

НАШ РЕВО-
ЛЮЦИОНЕР 
ОТ ЧЕТАТА 
НА БОТЕВ

ПЪТНА 
ПОЛИЦИЯ

ЕДНО-
ЦИФРЕНО 

ЧИСЛО

ЖИЛЕЩО 
НАСЕКОМО

ЛИЧНО 
МЕСТО-
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“Мечтите остаряват много по-бързо от мечтателите”.
БОЯН ЧОЛАКОВ

малки ОБяви

Възпоминание

Възпоминание

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
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 помпа 
"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-
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-

0898/225564 – про-
дава идеален селски 
имот с 2 дка двор, лозе, 
овошки и две сонди за 
поливане + масивна къ-
ща в Пловдивско, общ. 
Първомай

039/20003 – прода-

ва/заменя запазена мо-
дерна къща, двор, гради-
на, бивш рибарник. Се-
лото е на 4 км отклоне-
ние на магистралния път 
за Кърджали, преди Гор-
ски извор

0889/340896 - прода-
ва апартамент 45 кв. м с 
тераса 40 кв. м, обзаве-
ден, на 1 ет. във Варна, 
кв. Галата - 50 000 евро

052/831253 - продава 
място 60 кв. м, къща - Жи-
лино, общ. Нови пазар, 
чист въздух, вода, гора, 
тишина

0878/950581 – про-
дава имот в Троянския 
балкан – с. Балканец, са-
мостоятелни спални, ре-
ка, асфалтов път – 16 000 
евро

0884/574410 - про-
дава масивна къща в 
центъра на село Недял-
ско, обл. Ямбол, на гла-
вен път, 100 кв. м, на два 
етажа, два декара двор 
и гараж

0897/050151 – про-
дава двуетажна къща с 
6 стаи в с. Огнен, Бурга-
ска област, с вода, кла-
денец и ток – 12 000 лв.

отговори от бр. 34, стр. 27

Листопад на спомените
ХХІІІ нацио-

нален фестивал 
„Листопад на спомените-Ва-
рна 2018” ще се проведе на 19, 
20 и 21 октомври т. г. в зала 
„конгресна” на  Двореца на 
културата и спорта - варна.

Фестивалът  се организира 
от Община Варна, Областен и 
Общински съвет на Съюза на 
пенсионерите- 2004, Варна, 
Фондация „Листопад на спо-
мените - Варна” и  в-к „Пенси-
онери”, София.

Съпътстваща проява на фес-
тивала е изложбата на Задру-
гата на майсторите на народ-
ните занаяти.

Във фестивала ще  се със-
тезават самодейни  колективи 
и индивидуални изпълнители  
в шест категории: изпълните-
ли на градски и популярни 
песни, естрадна музика, гру-
пи за автентичен фолклор , 
обичаи, ансамбли за народ-

ни песни и танци, народни 
хорове и групи за обработен 
фолклор, хорове за школу-
вано пеене, хорове за пра-
вославни и църковни песно-
пения и духовни песни, ху-
дожествено слово и пред-
ставяне на авторски песни 
и стихове.

Петчленно жури ще оценява 
изпълненията, като в послед-
ния ден, на 21 октомври ще се 
обявят резултатите и ще бъдат 
връчени наградите.

на 21 октомври от 14.30 
ч. ще се състои премиерата  
на поредния поетичен сбор-
ник „листопад на спомени-
те”. Ще бъдат връчени на-
гради на най-добрите авто-
ри от жури, съставено   от в-к 
„Пенсионери”.

Участниците не заплащат 
такси за участие. При жела-
ние за нощувка организатори-
те съдействат за настаняване 

в подходяща база в рамките 
на града и курортните компле-
кси на преференциални цени. 
Всички разходи на изпълните-
лите са за тяхна сметка.

регламентът и талон-за-
явката може да се полу-
чат на интернет страница-
та и фейс група „листопад 
на спомените”- национален 
фестивал. Заявки за участие 
ще се приемат  по пощата и 
на имейл адрес с попълнена 
заявка-образец: 9020 варна, 
кв.”възраждане”, бл. 73, вх. 
г, ет. 2, ап. 35 - стефка Де-
лина, тел. 0878906978, st_
delina@abv.bg, гергана сто-
янова - gergana_dari@abv.
bg; за поетичен сборник 
„листопад на спомените” – 
варна 9010, ул.”евлоги ге-
оргиев”, бл. 23, вх. Б, ап. 
92, Данка стоянова, имейл: 
d a n i s t o i a n o v a @ m a i l . b g , 
тел. 0897898965

Две гоДини 
от смъртта на 

СТЕФАн СИМЕОнОВ нЕДкОВ 
на 30.08.2018 г. 

от с. Безмер, обл. Добрич
Когато непосилната болка 

утихне, тиха скръб ще изпъл-
ни сърцата ни.

Самотни ще бъдем без теб...
но богати със спомени, с уро-
ци от теб преподадени. Благодарни, изпълне-
ни с обич, прегърнали твоите дарове - про-
дължаваме.... 

На 30 август се навършват 
40 дни 

от кончината на 
кАрАМФИЛА ИВАнОВА 

рАДУЛОВА
(БАБА ФИнА) 

19.05.1924 - 22.07.2018 
от с. Подем, обл. Плевен, 
общ. Долна Митрополия

Незабравима съпруга, майка, баба, прабаба и 
приятелка. Остави ни спомени за твоята сърдеч-
ност и красота в живота.

Почивай в мир!
от дъщеря маргарита, внучка надежда, 

правнучка Таня, близки, съседи и приятели

Възпоминание

Възпоминание

На 27.8.2018 г.  
се навършиха 

3 гоДини 
от смъртта на скъпия ни 

съпруг, баща, брат и дядо 
йОрДАн ВАСИЛЕВ нИкОЛОВ 

22.5.1930-27.8.2018   
от Пловдив 

Ти живя достойно и остави 
име, което ще споменаваме с много обич, ува-
жение и признателност. Поклон пред светлата 
ти памет!

На 2 септември  
се навършват

40 Дни
без скъпата ни съпруга,  

баба и сродница

арх. ГюрГА МИхАйЛОВА 
ПЕЕВА

Нейните скромност и трудо-
любие бяха пословични. Профе-
сионалното й творчество включ-

ва десетки осъществени проекти за жилища, спортни 
съоръжения и сгради, паркове, културни домове, дет-
ски комплекси, обществени сгради и жилищни бло-
кове в Пловдив и областта. Съществен принос има 
в реставрацията и адаптацията на Античния театър 
и изграждането на жк „Тракия” в Пловдив.

Да е светла паметта й и нека почива в мир.
Панихидата ще се отслужи на гроба й в Централ-

ните гробища на Пловдив в 11 ч. на 2.9.2018 г.
от опечалените съпруг, дъщеря,  

зет, внучка и сродници

от близките

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

0899/560816 – 
спешно търси кварти-
ра за пенсионери

ТъЖен помен
На 28.08.2018 г.  
се навършиха

40 дни
от загубата на

ВАЛЕнТИн АТАнАСОВ 
ВЪЛкОВ

1949-2018г.
Преглътнати сълзи, 

 несподелени мисли, болка…
и много обич, почит, 

спомени за времето ни споделено…
Поклон пред светлата му памет!

  от семейството и роднините 

от семейството 
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3 септември 2018 - 05:38:35 ч. - последна четвърт
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та от този час и да продължите на сокове и течности 
до същия час на следващия ден.
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29 авгусТ, 19 лунен Ден, 
намалЯваЩа луна, луна 

в овен 
Хората, склонни към леко-

мислие и безотговорност, ще 
се нуждаят от сериозна опека. 
Слава богу те ще проявят здрав 
разум да се вслушат в добрите 
съвети.

30 авгусТ, 20 лунен Ден, 
намалЯваЩа луна , луна 

в овен 
Възможно е да усетите въ-

трешен дискомфорт, неувере-
ност в утрешния ден. Влюбени-
те започват да се съмняват в чув-
ствата на своите половинки, ста-
ват по-подозрителни и ревниви.

31 авгусТ, 21 лунен Ден, 
намалЯваЩа луна, луна 

в ТелеЦ 
Не вярвайте на думите на 

малко познати хора, което мо-
же да доведе до сериозни про-
блеми.  Но разногласията ще по-
пречат не толкова на работата 
ви, колкото ще дадат тласък на 
търсенето на нови пътища, за да 
получите желаното.
1 сеПТември, 22 лунен Ден, 

намалЯваЩа луна, луна 
в ТелеЦ 

Ефикасно е привличането на 
хора, чийто авторитет не подле-
жи на съмнение. ще развихрят 
вашето въображение и така ще 
постигнете нужния успех.
2 сеПТември, 23 лунен Ден, 
намалЯваЩа луна, луна в 

БлиЗнаЦи 
В личните отношения ще 

проявите своята инициативност. 
Действайте и събитията ще се 
подчинят на волята ви, ако бъде-
те достатъчно настойчиви.
3 сеПТември, 24 лунен Ден, 
ПослеДна ЧеТвърТ, луна в 

БлиЗнаЦи 
Въпросът за почивката ще 

стои достатъчно остро. Плани-
райте времето си така, че да мо-
жете да си отспите, да се разхо-
дите и да спортувате.
4 сеПТември, 25 лунен Ден, 
намалЯваЩа луна, лена в 

БлиЗнаЦи 
Ще можете да решите реди-

ца важни проблеми, ако от са-
мото начало точно обозначите 
своите позиции и не позволите  
на окръжаващите да ви оказват 
натиск. Не е изключено да се на-
ложи да отстоявате правотата си 
в остри спорове.

ЛУНЕН 
КАЛЕНдАр

ЗаПОЗнайте се

в сряда валежите ще намаляват, но темпе-
ратурите няма да са с високи стойности – ще 
бъдат между 12 и 26 градуса. в четвъртък ще 
бъде слънчево, и температурите ще тръгнат 
нагоре, като ще достигнат до 28 градуса. в пе-
тък, събота и неделя ще е слънчево с темпера-
тури от 12-13 до 28-29 градуса. в понеделник 
отново ще се заоблачи, а във вторник отново 
се очакват превалявания и леко понижение на 
температурите, които ще са в диапазона 19-
29 градуса.  във вторник на места се очакват 
отново краткотрайни превалявания, ще е ле-
ко ветровито, а дневните температури няма 
да превишават 25 градуса.

в много райони от страната е налице повише-
на честота на разпространение на вирусни ин-
фекции, протичащи с повишена температура, 
хрема, болки в гърлото и общо неразположение. 
с профилактична цел, а и при настъпили вече оп-
лаквания е препоръчително неколкократното 
дневно втриване в ноздрите на прополисов мех-
лем за хрема. съдържащите се в него прополис и 
етерични масла упражняват силно противовъз-
палително и директно противомикробно дейст-
вие. в дните с повишена слънчева активност е 
възможно да зачестят пристъпите от главобо-
лие при хора с по-лабилна нервна система.

дЖЕСиКА

БиОПрОгнОЗа

Честит юбилей!
ПОкАнА

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 8-ия На-
ционален фестивал в Бургас "сребро в косите - песен 
в душите край морето на Бургас" на 27 и 28 септем-
ври 2018 г., от 10 ч. в Дома на НХК, площад "Тройката", 
под егидата на кмета г-н Димитър Николов. Регламент - 
3 песни в рамките на 10 минути. Индивидуални изпъл-
нители - 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"

0886/916491 – мъж на 
58 г./176 см/66 кг желае се-
риозно запознанство с же-
на от 55 до 63 г., от София 
и Софийска област

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 годи-
ни. Да има кола, при евенту-
ално разбиране да дойде да 
ме вземе . Когато заживееш 
с даден човек го опознаваш. 
Работя към Т.Б. за 500 лв. До-
бър човек съм.

0878/568171 - госпожа 
от Пловдив, вдовица - чис-
та, чувствителна и все още 
с чар за възрастта си, желае 
запознанство с интелиген-
тен човек, около 78-83 г. от 
Пловдив

0877/827210 - след 18,30 
ч., 60-годишна вдовица от 
София търси вдовец от Со-
фия, 60-65 г.

0898/225564 – желае за-
познанство с жена, обича-
ща морето, планината и се-
лото. Аз съм на 70 г., учител 
по изобразително изкуство, 
нормален човек

0895/298388 – до 20 ч. 
– 72/165/68, вдовица търси 
здрав, непушач, трезвеник, 
от 68 до 75 г. Съжителство 
при мен на село.

0885/410468 - на 70 
г./165 см/85 кг, самотна пен-
сионерка съм. Не пия, не пу-
ша, добра домакиня съм. Жи-
вея в собствен уютен дом. 
Търся самотен, изоставен, 
добър и честен мъж за дру-
гар - да не пуши, да пие уме-
рено. От 65 до 75 г., пенсио-
нер. Аз куцам с левия крак. 
Моля те, обади се!

0895/751977 – мъж желае 
запознанство с приятна дама 
за сериозно и продължител-
но приятелство. Моля само 
сериозни обаждания 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 апарта-
мент и спестявания

1336  софия – „люлин”, 
п.к. 134, за г-н Денев – тър-
си се дама, която да е сама, 
без съпруг, вдовица, разве-
дена, която да се събере с 
мен, за да имаме поне едно 
общо дете, а може и две. Мо-
же вдовица с нейни деца, но 
да е във възможност да има-
ме наше. Ще й подаря цвете, 
като изпрати снимката и те-
лефона за разговор!

0896/702155 - мъж на 76 
г. желае запознанство с да-
ма от Старозагорска или Ве-
ликотърновска област, коя-
то има възможност и жела-
ние за съжителство при нея

0894/768863 – 85 г./160 
см/70 кг, приема бездомна 
здрава дама от 65 до 76 г. 
за доглеждане и наследява-
не – все още съм на крака и 
с багажа си!

02/4690408 – след 18 ч. 
– самотен учител пенсионер 
от София търси себеподобна 
дама за сериозна връзка от 

65 до 75 г. Живеене по спора-
зумение. Държавата, нацио-
налността и произходът са 
без значение. Да се обаждат 
сериозни и подходящи дами!

1233 софия, п.к. 43 – 
вдовица – хубава, непълна, 
осигурена, търси 74-76-годи-
шен господин. Може да пи-
шете само име и телефон, аз 
ще ви потърся.

0882/368952 – 65/160/65 
– интелектуалка търси себе-
подобен, неангажиран – за 
приятелство, взаимопомощ 
и с дом, телефон – Южна Бъл-
гария, сериозен, отговорен

През септември се 
предвижда увеличение 
на средната месечна 
влажност и задър-
жане на ва-
л е ж и т е 
в гра-
ници-
те от 
п р е -
д и ш -
ният ме-
сец. Въпре-
ки това постепенно за-
силващите се ветрове 
от запад и образува-
щият се северен фронт 
ще предполагат захла-
ждане.  

Времето се очаква да 
бъде следното в по-го-
лемите български гра-
дове по морето: Варна 
- 30, Бургас - 32, Несе-
бър - 32, Приморско - 
31, Каварна -29, Китен 
- 31, Обзор - 31.

През второто и тре-
тото десетдневие на 
септември  можем да 
очакваме първите при-
знаци на по-сериозно 

захлаждане и преваля-
вания от дъжд. Все пак 
септември си остава 

сравнително слън-
чев месец и 

ще има 
н а й -
м н о г о 
м е ж -
ду 4 и 

6 дни с 
облачно 

време.
Прогнозата е за око-

ло 17-18 слънчеви дни, 
а облачните ще са око-
ло 5-6. Средните тем-
ператури за месеца се 
очаква да бъдат около 
27-30 градуса. Мини-
малните температури 
- около 22-25 градуса, 
а максималните около 
29-31.

Температурите в пла-
нинските градове и ку-
рорти през септември  
ще са следните: Пампо-
рово - 25 градуса, Бан-
ско - 26, Боровец - 27, 
Добринище - 26, Троян 
- 25, Велинград - 25.

ВрЕМЕТО ПрЕЗ 
СЕПТЕМВри

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (29.VIII. - 4.IX.2018)
овен - Отговорности-
те ви значително ще се 
увеличат, без значение 

дали става въпрос за лични 
или материални отношения. 
Търсете реализация на пла-
новете си, за да не останете 
с празни ръце.

ТелеЦ – Гледайте 
всяко начинание да 
бъде отлично под-

платено във финансово от-
ношение. Ще се нуждаете от 
силни емоции в любовта. 

БлиЗнаЦи - Огра-
ничете до минимум 
ненужните разходи. 

Предпазвайте се от допуска-
нето на грешка, която може да 
предизвика поредица от гафо-
ве в семейния бюджет. 

рак – Не се под-
давайте на непод-
ходящи флиртове. 

Имотни интереси ще излязат 
на преден план, което ще ви 
принуди да промените част 
от плановете си. Здравето ви 
се стабилизира.

лъв - Опитайте се 
да съчетаете част от 
ангажиментите си с 

обещанията, които сте дали 
на интимната си половинка 
или останалите членове на се-
мейството ви. 

Дева - Ще ви се нало-
жи да направите ком-
промис. Вероятно е 

да се сблъскате с неочаквани 
трудности от материален ха-
рактер. Обременени сте със 
здравословен проблем, кой-
то ще решите.

веЗни - Поддържай-
те баланс между при-
ходите и разходите си. 

Около средата на периода е 
важно да запазите отлично-
то си настроение.

скорПион – Може да 
ви застигнат недотам 
приятни новини. На-

правете компромиси, с кои-
то ще подобрите положени-
ето. Изказвайте мнението си 
така, че да не засегнете ос-
таналите.

сТрелеЦ - Ще пече-
лите доброжелатели, 
а не врагове. В края 

на седмицата е повече от не-
обходимо да изградите ста-
билност, базирана на реални-
те ви потребности. 

коЗирог - Използ-
вайте градивно енер-

гията си, като отделите дос-
татъчно време за хоби или 
прекарате повече време сред 
природата. През почивните 
дни очаквайте положителни-
те промени.

воДолеЙ - Около вас 
се очертават грижи, 
свързани с партньо-

ра. Не пренебрегвайте  ан-
гажименти по отношение на 
възрастните членове на се-
мейството ви. 

риБи - Желанията на 
интимната ви поло-

винка или останалите члено-
ве на семейството ви са най-
важното за вас. Не прене-
брегвайте обаче и личните си 
нужди.

Инициативата е организирана МОСВ, Басейно-
ва дирекция „Дунавски район”, Плевен, и „НЧ На-
предък 1871”, Никопол. Тя е част от глобалния про-
ект на Waste Free Оceans за почистване на брега 
и водите на р. Дунав от пластмасови отпадъци. 

независимо на каква възраст сте,
ако обичате реката, заповядайте!

сборен пункт – читалището в никопол.
Започваме в 11 ч. на 5.9.2018 – сряда. 

осигуряваме чували и ръкавици!

Да изчистим Дунав заедно 

Не е за вярване, 
но нашият приятел

ЛюБЕн МИЛАДИнОВ
на 28 август навърши

точно 70 гоДини
Пожелаваме му крепко

 здраве, дълголетие
и наслука!

от приятелите 
струмски рибари
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Най-старите градове
Челното място в кла-

сацията е за Йерихон, 
който се намира на 
територията на днеш-
на Палестина. Той е 
основан през 9000 г. 
пр. Хр. и е най-ста-

рият продължително 
населен град. В древ-
ността е бил обграден 
от каменна стена и в 
него са живели меж-
ду 1000 и 1500 жите-
ли. Археолозите са от-
крили останките на 20 
последователни сели-
ща, датиращи отпреди 
11 000 години, но гра-
дът е бивал изоставян 
за големи периоди. Йе-
рихон се намира бли-
зо до река Йордан на 
Западния бряг и в мо-
мента населението му 
е около 20 000 души.

Второто място е от-

редено за Библос, съз-
даден през 5000 г. пр. 
Хр. в Ливан. Градът е 
основан от финикий-
ците, а гърците, кои-
то изнасяли оттам па-
пирус, му дали името 
"Библос". Оттам идва 
и наименованието на 
Библията. Главни ту-
ристически атракции 

са финикийските хра-
мове, дворецът Биб-
лос и църквата "Свети 

Йоан Кръстител".
След това в класа-

цията се нарежда най-
населеният сирийски 
град алепо, който е 
основан през 4300 г. 
пр. Хр. В него живеят 

4,4 млн. души или поне 
бройката е била така-
ва преди гражданската 
война, която принуди 
милиони да напуснат 
домовете си. Днес в 
града има много раз-
рушения. Разположен 
на кръстопът на тър-
говски пътища, през 
годините Алепо е бил 
управляван последо-
вателно от хетите, аси-
рийците, арабите, мон-
голите и османците.

На четвърто място е 
Дамаск. Днешната си-
рийска столица датира 
от 4300 г. пр.н.е. Един 

от най-големите ан-
тични градове в света, 
Дамаск е бил завладян 
от Александър Велики 
и управляван от рим-
ляни, араби и осман-
ци. Градът се превръ-
ща във важно учреж-
дение след пристига-
нето на сирийците, а 
семитите от Месопота-

мия изграждат мрежа-
та от канали, които все 
още се използват. Ома-

ядската джамия е най-
голямата туристическа 
атракция на града.

Пети е ирански-
ят суза - създаден е 
през 4200 г. пр. Хр. 
Той е бил главен град 
на Еламската империя, 

преди да бъде завла-
дян от асирийците. На-
мира се на 250 км из-
точно от река Тигър в 

днешната югозападна 
част на Иран.

На шесто и седмо 

място се нареждат Фа-
юм в Египет и сидон 
в Ливан. И двата гра-
да са възникнали през 
4000 г.пр.н.е.

Фаюм е разположен 
на 100 км югозападно 

от Кайро. Той е древен 
египетски град, в кой-
то се почита свещени-
ят крокодил. Той е жи-
вял в специален храм с 
езеро, останки от кое-
то има и досега. Днес 
във Фаюм има големи 

пазари и джамии, а 
близкото езеро Карун 
е популярно място за 
почивка.

В Библията Исус из-
вършва първото си чу-
до на превръщането 

на водата във вино 
именно в сидон. Гра-
дът е разположен на 
брега на Средиземно 
море, на 40 км от Бей-
рут. Старият град на 
Сидон е прекрасно за-

пазен лабиринт от тес-
ни улички, извити пъ-
теки и множество джа-
мии, датиращи от Ома-

ядската ера.
На осмо място е 

българският град 
Пловдив. Той е въз-
никнал преди 4000 го-
дини пр.н.е. и днес е 
вторият по-големина 
град в България. Пър-
воначално тракийско 
селище, градът извес-

тен с тепетата си, по-
късно се превръща в 
основен римски град, 
преди да падне под 
византийско и осман-
ско владичество. Днес 
Пловдив е известен 
по света с етническо-
то и религиозното си 
разнообразие – в не-
го има редица църк-
ви, джамии и синаго-
ги, арменска църква 

и готическа катедра-
ла. Толерантното от-
ношение и културата 
на града му спечелиха 
титлата на Европейска 
столица на културата 
за 2019 г.

Девети е газиан-
теп, Турция. Той да-

тира от 3600 г. пре-
ди Христа. Газиантеп, 
като много от други-
те най-стари градо-

ве в света, е преми-
нал през много ръце 
в изключително дъл-
гата си история, вклю-
чително на византий-
ци, кръстоносци и ос-
манци. Разположен е 
в южната част на Тур-
ция, близо до сирий-
ската граница. Днес е 

един от водещите про-
изводители на  кили-
ми, като изнася про-
дукция за около 700 
милиона долара го-
дишно.

Десети е Бейрут, 
Ливан. Той е на 3000 
години пр.н.е. Градът 
може да възкръсва ка-
то феникс – бил е раз-
рушаван и възстановя-
ван седем пъти през 

хилядолетната си ис-
тория. Той е споменат 
в писма до фараона 
на Египет. Археолози 
са откривали кремъч-
ни сечива, датиращи 
от палеолита и през 
неолита до бронзова-
та епоха.

йерихон

Библос

алепо

суза

фаюм

сидон

дамаск

Пловдив

газиантеп

Бейрут

Страницата подготви  цветан иЛиЕВ
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Работи родната 
икономика! Ра-
боти, та дим се 

вдига! 
Ето как:
Пристигнаха откъм 

страната на "Манчес-
тер Юнайтед" черве-
нокос англичанин със 
своята плоска англи-
чанка и веднага зами-
наха за Банско с цел да 
си купят китно апар-
таментче в близост 
до лифта, дето качва 
връх Тодорка, та след 
това всяка година зи-
ме да долитат в китна 
демократична Бълга-
рия и да карат на во-
ля ски из Пирина. Как-
то и на безценица, що-
то каквото и да гово-
рим, все пак Банско 
не е Кицбюел. Отидо-
ха двамата поданици 
на кралицата в строи-
телната фирма „Кючу-
ков билдинг фор еври-
бади”, оставиха, както 
се полага според пра-
вилата на фирмата, де-
сет хиляди евро капа-
ро и тръгнаха да из-
бират жилищна площ.

Щастлив от случи-
лото се насред кри-
зата капариране, соб-
ственикът на фирма-
та Венеамин Кючуков 
веднага преведе тези 
десет хиляди на пред-
приятието „Подбал-
кански цимент”, кое-
то вече година го съди 
за неиздължени пла-

щания. Преведе ги, та 
поне малко от малко да 
покаже, че ето, все пак 
има някакво движение 
по сметката.

Щом получи десетте 
хиляди евро, собстве-
никът на „Подбалкан-
ски цимент” Фильо Ми-
лев на мига ги изпрати 
към фирмата „Цеков и 
синове транспорт”, тъй 
като самият Цеков и 
главно вторият му син 
Пешо Цеков, известен 
още като Пешо Тупал-
ката, се бе заканил да 
го бомби, ако той до 
дни не си плати за из-
возените от неговите 
камиони не знам кол-
ко си кубика мергел 
към пещите на „Под-

ЩЪРКЕЛЪТ И 
НЕБЛАГОДАРНИЯТ ВЪЛК

инструкторът по време на 
кормуване:

- Вие видимо напредвате, 
госпожо! Днес за първи път из-
преварихте камион, без да затво-
рите очи!


Две англичанки в Гърция.
- Застани да те снимам пред раз-

валините на този храм! - 
предлага едната.

- Добре, но гледай да 
не хванеш и колата ми! 
Инак мъжът ми ще по-
мисли, че аз съм го раз-
рушила!


- когато къщата плам-

на, аз моментално се 
втурнах в съседната стая 
и изнесох тъщата!…

- Разбирам те, прия-
телю! В такава ситуация 
човек оглупява!…


- съгласен съм да се ожени-

те за дъщеря ми, но ще трябва 
да спрете да пиете, да пушите 
и да се срещате със старите си 
приятели…

- Господине! Нима искате дъ-
щеря ви да се омъжи за кръгъл 
идиот?!


младоженец се оплаква на 

приятелите си:
- За мен меденият месец фактиче-

ски свърши! Жена ми престана да 
ми помага в домакинската работа!


Тригодишно момиченце взима 

любимата си кукла и тръгва към 
изхода. Таткото й препречва пътя:

- Къде си тръгнала, миличка?
- Ами мама не спира да ми се 

кара! Реших да се върна при щър-
кела!


режисьорът към млада 

актриса:
- В тази пиеса ще играете роля-

та на невинно момиче. Имате ли 
някакъв поне малък опит в това 
отношение?


жена попълва фиш в тото-пунк-

та.
- Ако спечеля, ще си ку-

пя нова рокля! - казва тя.
- А ако не спечелиш? - 

пита съпругът й.
- Ако не спечеля, ще ми 

я купиш ти!


мъж се хвали пред 
приятеля си:

- Жена ми е страхотно 
икономична! На четири-
десет и деветия си рож-
ден ден сложи на торта-
та само трийсет и две све-
щички!


- жена ми днес има рожден ден, 

а аз не мога да измисля какво да 
й подаря!… 

- Що не се прибереш вкъщи 
трезвен? Това ще й е най-добри-
ят подарък!

- Смяташ ли?… Но то всъщност 
не е кръгла годишнина… 

виЦотеКа

Пито - платено

Аз съм като всички хора
от удобства изкушен,
при почивка и умора
все кафето е до мен.

На приятелска беседа
или в интимен момент
без кафенце аз не сядам,
то е важен компонент.

Пия го с охота рядка,
в аромата потопен.
Бавно, с малки глътки сладки
на кафето аз съм фен.

Ако искате и вие
да се радвате със мен,
то елате да изпием
по кафенце някой ден!

младен коТин

В гърлото на вълк 
заседнал кокал

и вълкът болезнено 
изохкал.

Щъркелът, 
по злополучията вещ,
бързешком на помощ 

се притекъл,
важно го прегледал, 

рекъл:
- Може да умреш!
После той, 
от състрадание обзет,
с клюна си измъкнал кокала проклет.
И вълкът побягнал към гората.
Не получил щъркелът отплата.
- Ти си луд! Отплата ли? – вълкът
изревал надменно посред път. -
Мигар не ти стигаше това,
че не откъснах твоята глава!
- Да, неблагодарнико! Но ако аз
не бях те от смъртта избавил в този час,
чия глава ти щеше да откъснеш, драги? –
отвърнал с думи благи щъркелът черно-бял.
И отлетял.

александър миХаЙлов

балкански цимент”.
Разбира се, в „Цеков 

и синове транспорт” 
дори нямаха време да 
се допрат до изпра-
тените пари, защото 
веднага се разплатиха 
с Центъра за търговия 
с колесни съоръжения 
и аксесоари „Булджан-
та”, на който от години 
дължат не знам колко 
си евро за доставени 
автогуми.

От своя страна „Бул-
джанта” незабавно 
преведе току-що по-
лучената сума на бла-
гоевградската фирма 
„Ню Ист Юропиън кон-
султ инженеринг енд 
стандарт монитъринг”, 
която направи проек-
тите и цялата докумен-
тация за новопостро-
еното свръхмодерно 
депо за гумаджийски 
вериги против боксу-
ване и вече втора го-
дина изпраща искане 
след искане „Булджан-
та” да се издължи, как-
то е по договора.

Щом най-сетне по-
лучи парите си, „Ню 
Ист Юропин консулт 
инженеринг енд стан-
дарт монитъринг” не-
забавно разписа пла-
тежно нареждане, с 
което препрати десет-
те хилядарки на „КМТ 

лимитед” - фирма, 
търгуваща с компю-
три, която им бе дос-
тавила още в 2008-а 
не знам какви си спе-
циални компютри и 
с която имаха дого-
вор за отложено пла-
щане, което обаче е 
отлагано вече толко-
ва пъти, че собстве-
никът й е настанен в 
новооткритото отде-
ление за бизнесмени, 
пострадали от боле-
сти на междуфирме-
ната задлъжнялост, 
на Пета югозападна 
психиатрична болни-
ца „Зигмунд Фройд”.

То се знае, десет-
те хиляди евро на 
английското семей-
ство не се задържа-
ха и половин час в 
„КТМ лимитед”, за-
щото веднага зами-
наха за Банско. По-
точно към „Кючуков 
билдинг фор евриба-
ди” – там в една от 
новопостроените от 
тази фирма сгради 
„КТМ лимитед” има 
магазин, за който ве-
че няколко години не 
е плащала наема си...

Та ето така, от фир-
ма на фирма върнаха 
се парите там, откъ-
дето тръгнаха!

И тъкмо навреме: 
червенокосият ан-
гличанин и англи-
чанката му, след ка-
то обходиха всич-
ки апартаменти, ко-
ито „Кючуков бил-
динг фор еврибади” 
продаваше и не си 
харесаха нито един, 
си поискаха обра-
тно десетте хиляди 
евро капаро и поеха 
обратно към държа-
вата на „Манчестер 
юнайтед”...

Казах ви го в нача-
лото – работи родна-
та икономика, та дим 
се вдига!

Главно дим! 
 Чавдар Шинов

Ф е н

Строя, братко, строя,
тоя не е моя!
Нямаше банани
но и хулигани.
Имахме принцеси,
а сега - мутреси.
Вънка по чужбина
ходеха малцина.
А сега циганки
чисти са испанки.

Родни домакини –
истински немкини.
Строя, братко, строя,
тоя не е моя!
Беше патетично,
но патриотично. 
В държавата наша

днес е пълна каша.
Не е носталгично,
но е неприлично
баба ми да кара
главно на попара.
Строя братко строя,
тоя не е моя!

Искам строй различен,
по-демократичен.
Да не сме последни -
с два милиона бедни!
Всеки да работи 
за добри банкноти.
Никой да не граби
милите ни баби.

уляна ПеТкова

Съвременен рап

слави БОрисОв

ивайло цветкОв

(По  и. крилов)


