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живеем ли по-дълго
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ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

музикантът Кирил мАриЧКОв:

Обичам музиката
на вълните

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2012-2014 г., е
74,7 години. Спрямо предходния
период (2011-2013 г.) тя се увеличава с 0,2 г., съобщи Националният
статистически институт. България
е сред страните с най-ниска средна
продължителност на живота на населението в Европейския съюз. С
по-ниска продължителност на живота са само Латвия – 74,3, и Литва
– 74,1 години.

на стр. 3

веселина геОргиевА –
баронеса ротшилд

Гордея се, че
съм българка

Веселина Владова Георгиева (по-известна като Лина Георгиева) е родена
през 1927 г. в София в семейството на
богатия търговец Владо Георгиев.

на стр. 22
рАЗмисли нА глАвния редАКтОр

ÏÐОØКА
За посещението на Б. Борисов
научихме първо от Владимир Путин. Оказа се, че той го е поканил
след срещата с президента Радев,
за да изясни позицията на изпълнителната власт към темите, по
които са разговаряли с държавния ни глава. Прав е човекът. Идиотщините, сътворени от десните

на стр. 6

Нов закон
за хората с
увреждания
на стр. 3

ПраÇниК на роÇата

партии, послушни на Брюксел и
в слугинаж на Вашингтон, изискват железобетонни гаранции за
каквато и да е съвместна дейност.
Писна им на братушките да губят средства и да се излагат пред
собствения си народ заради самозабравили се балкански величия.

на стр. 4

ÄеÂетоÞнÑКият
РефеРеНДум ПреÂрат
ПОЗиЦия

много напористо финансовият министър и
шефката на бюджетната комисия започнаха
медийно да убеждават, че до края на месеца е
задължително да подадем молба за влизане в
чакалнята на съюза, даващ право да сменим
лева с евро. Коварство се крие в тази активност най-малкото след доклада, в който е казано, че не сме готови за зоната с еднаква валута. според г-жа менда стоянова обаче нито
корупцията, нито съдебната система и наймалко отрицателният прираст на населението имат нещо общо с еврото. Щяло да е много
по-удобно уеднаквеното платежно средство и
нямало да сменяме парите при пътуване из европа. Ами че ние, пенсионерите, почти не напускаме домовете и родните си места. Живуркаме около прага на бедността, забравени от
държавата, в умиращи селца и градчета. и от
опит знаем, че щом властниците силно желаят нещо, то е срещу нашия общ интерес и е в
тяхна полза. Затова смятаме, че ако ще сменяме финикийските знаци, задължително трябва да бъде проведен референдум. Омръзна ни
други да решават вместо нас и винаги да губим!
„П”

За управлението на Александър Стамболийски
(1919–1923) съществуват различни оценки.
Някои го определят като авторитарно, други
като тоталитарно, a поддръжниците му го смятат за демократично.
на стр. 13

С 50-ото юбилейно издание на конкурса спектакъл по избора на Царица Роза
започна Празникът на розата в Казанлък, чиято кулминация е в първите три
дни на юни.
Тази година община Казанлък отбеляза 115 години от създаването на това неповторимо събитие.
на стр. 11

АБОнирАйте се
До 15 юни във всички пощенски станции.
Цените са:

1 месец 2 месеца
2,40 лв. 5,40 лв.

3 месеца
7,80 лв.

6 месеца
15,60 лв.

ÊÀÒÀËÎÆÅН
№552

Любим вестник
Абонаментната кампания за всяко издание не е еднократен
акт, не е самоцел, а
напълно осъзната необходимост. Ето защо

харесвам и подкрепям
конкурса на в. „Пенсионери” „Защо съм абонат?” и с интерес чета
читателските писма на
тази тема.

на стр. 5

2

2

Законът
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Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Подялба на наследствен имот
Нашата читателка Анка Борисова от
Кюстендил ни пише:
”Редовно чета вашите
консултации на стр. 2
и ви моля да помогнете за решаването на
нашия проблем.
Имаме наследствена гора от 230 дка в 4
масива в едно землище
от прадядо ни, който е
имал 6 деца. Всички те
са починали. Поднаследници сме 13 души ( найвероятно става дума
за внуци или правнуци).
Един от поднаследниците рязал – прочиствал, горите, без да дава на останалите нито пари, нито строителен материал, нито
дърва за огрев. Извадил
си разрешително за сеч
без договори или пълномощни от другите наследници. Имал е само
удостоверение за наследници.
И читателката пита: „Как да потърсим
правата си?”
1. За доброволна делба – не можем всички да
се съберем – едни са в
чужбина, други не се интересуват, работят в
София.
2. Да заведем съдебен
иск - как трябва да постъпим?
3. Един от наследниците на сестра ми иска да се откаже от на-

И

следствения дял и да го
отстъпи на брат си. Това как се урежда правно?
Въпросът, който повдига г-жа Борисова, е интересен и засяга много
хора, които при новите
социално-демографски
проблеми са се пръснала по целия свят. Този
проблем възниква в цели фамилии и на практика е много трудно решим.
Вие, госпожо, сама сочите, че в случая
просто е невъзможно да
се стигне до доброволна делба, защото много
от вас са загубили интерес към имотите, в случая гората.
Тези от вас, които имат интерес, биха
могли да съдят вашия
родственик, братовчед,
който се е облагодетелствал с това, че ползва
общата гора. Чл. 31, ал.
2 от ЗЗД (Закона за задълженията и договорите) постановява: „Ко-

зтеглянето на средствата от пенсионните фондове става по различен
начин в зависимост от вида на
пенсионния фонд.
Започваме с Универсал
ния пенсионен фонд, който е
задължителен за всички лица,
родени след 31.12.1959 г. Договорът за универсален фонд
е между осигуреното лице и
едно от лицензираните частни пенсионноосигурителни
дружества. Вноската, която
постъпва в този фонд, е 5%
от осигурителния доход, като
2,2% са за сметка на служителя и 2,8% за сметка на работодателя. Сумите се превеждат от осигурителя към НАП,
а те превеждат 5% във фонда,
който лицето е избрало. Средствата се натрупват и се олихвяват с постигната от пенсионното дружество доходност.
Случаите, в които могат да
бъдат изтеглени средствата от
фонда, са следните:
 пожизнена допълнителна месечна пенсия, когато лицето придобие право на пенсия за осигурителен стаж и
възраст по част първа от КСО
(с пенсията от НОИ) или 5 години по-рано, при условие че
определената от пенсионното дружество пенсия е по-голяма от размера на минималната пенсия, платима от държавното обществено осигуряване;
 еднократно може да бъ-

гато общата вещ се използва лично само от
някой от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите
за ползата, от която са
лишени, от деня на поискване.” Това „поискване” трябва да стане с
нотариална покана до
този, който е извършил
сечта в случая, и се посочи, че от еди-коя си дата
ви дължи обезщетение
за това, че ползва вашата идеална част от общата гора. След това, ако
той не ви даде припадащите се ползи от имота,
може да заведете дело
срещу него, т.е. да предявите иска за обезщетението, което ви се полага. Трябва да се знае,
че „всеки съсобственик
участва в ползите и тежестите на общата вещ
съразмерно с частта си”
(чл.30, ал.1, изречение
последно.)
Това означава, че
имате съответния дял от

приходите, но дължите
разходите, които ползвателят е направил по
получаване на доходите от гората. И приходите, и разходите ще са
съразмерни на идеалната част, която притежавате от общата гора по
наследство.
Разбира се, вие можете да заведете и дело
за съдебна делба и така ще получите реален
дял от гората, който вече ще можете да ползвате и да се разпореждате, както намерите за
добре. Трябва да знаете,
че тези дела са трудни
и продължителни, тъй
като засягат много наследници и всеки от тях
има някакви претенции.
За да намерите най-добрия и евтин начин за
конкретното решаване
на проблема, е добре
да потърсите правна
помощ от адвокат, който, след като се запознае с конкретните документи, ще ви препоръча
най-добрия и евтин начин за решаване на възникналия спор.
В настоящия материал не е възможно да коментирам последния ви
въпрос, касаещ „отказа
от наследство”. Мисля,
че в следващите броеве ще има отделна публикация по въпроса, затова следете вестника.
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Как се достига
столетие

Д-р Елсуърт Уеърхам
от Лома Линда, Калифорния, е един от първите лекари, практикуващи открита сърдечна операция в САЩ, и
първият в университета „Лома Линда“, чиято програма за кардиоторакална хирургия е
класирана сред най-добрите сърдечни
болници в Съединените щати.
Макар и на
103 години, той
продължава да
градинарства в
двора на своята
къща, да пътува
и да се среща с
приятели и последователи.
Поддържането на доброто си здраве лекарят ветеран дължи на
няколко важни аспекта
от неговия живот.
Първо, д-р Елсуърт
Уеърхам е дълбоко религиозен човек. Лома
Линда – градчето, в което живее, забрани пушенето, а алкохолът едва се продава. В резултат на това Лома Линда е
единствената така наречена „синя зона“ на САЩ,
област, в която мъжете и
жените живеят далеч подълго от средния американец.
Второ, през по-голямата част от живота си

той бил вегетарианец.
Докторът започва всеки свой ден с контрастен душ и поне половин
час гимнастика. Дали ще
потича бавно из квартала, или ще прави упражнения у дома – няма значение.
Всеки ден Уеърхам
спи по осем или девет
часа. Събужда се в 5 часа сутринта,
яде две ястия – винаги
пълнозърнесто зърно
с мляко за
закуска и цитрусов плод.
Той продължава да се
въздържа от
консумацията на животински продукти.
Д-р Елсуърт Уеърхам
не използва бастун и винаги избира стълбите
вместо асансьора.
„Простите неща са
най-ефективни - казва
той. - Не е нужно да посещавате скъпи фитнес
зали, да купувате скъпи храни само защото
имат добра реклама. Не
ви трябва и кой знае колко време. Нужно ви е само желание и дисциплина. Както и убеждението,
че всички усилия, които ще положите, касаят
вашия собствен живот.”

Кога да теглим от пенсионните фондове
дат изплатени до 50 % от сия за инвалидност. С други
средствата, натрупани по ин- думи, пенсията от този фонд
дивидуалната партида, при покрива времето от по-рантрайно намалена работос- ното пенсиониране до възпособност над 89,99% (с ре- растта на „нормалното пеншение на ТЕЛК/
Слави БОРИСОВ
НЕЛК);
 еднократно
или разсрочено
се изплащат суми на наследниците на починало
осигурено лице и
на пенсионер на
фонда.
Следва Про
фесионални
ят пенсионен
фонд, който е
задължителен за
всички лица, упражняващи първа или втора категория труд.
Вноската, която - Какво наблюдавате, докторе?
постъпва в този - Растежа на пенсията ми.
фонд, е изцяло
за сметка на работодателя сиониране“.
и за упражняващите първа
Осигурено лице може да
категория труд за 2017 г. е получи сума от фонда при
12%, а за втора 7% от оси- следните условия:
гурителния доход. Пенсио срочна професионална
нерите от този фонд получа- пенсия се придобива, когато
ват срочна пенсия и срокът лицето е работило 10 г. при
е до навършване на възрас- условията на първа категотта по чл. 68, ал. 1 от КСО и не рия труд и възраст 10 годиможе да се получава заед- ни по-ниска от възрастта за
но с пенсия за трудова дей- пенсиониране по чл. 68, ал.
ност или със социална пен- 2 от КСО;

 срочна професионална
пенсия се придобива също така, когато лицето е работило
15 г. при условията на първа
и втора категория труд и възраст 5 години по-ниска от възрастта за пенсиониране по чл.
68, ал. 2 от КСО;
 еднократно могат да бъдат изплатени до 50 % от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 %, установена
от ТЕЛК/НЕЛК;
 еднократно или разсрочено се изплаща сумата на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.
Следва
Доброволни
ят пенсионен фонд с лич
ни вноски - това са договори, които всеки, който желае, може да сключи с дадено пенсионно дружество и
да се осигурява. Размерът на
вноската в такъв фонд се избира от лицето и може да бъде месечна, тримесечна, годишна, еднократна. Няма задължение за плащане всеки
месец, т.е. плащането може
да бъде прекратено и съответно възобновено във всеки един момент, без да има
никакви санкции за това.
Тегленето на средствата от

този фонд се извършва по всяко време. Осигуреният подава заявление за теглене, като посочва в него размера на
сумата - част от нея или цялата, включително и натрупаната доходност.
Когато са ползвани данъчни преференции за внесената
сума или за част от нея и тегленето се извършва преди пенсиониране, данък в размер
на 10% е дължим. В случай че
за сумата не са ползвани данъчни облекчения, данък не
се дължи когато и да бъде изтеглена сумата.
Последният вид пенсионен
фонд е Доброволният фонд
за сметка на работодате
ля. Това са договори, които
се сключват от работодателите в полза на служителите. Работодателят решава по колко
и кога да внася осигурителни
вноски на своя служител.
Служителят може да получи
натрупаната сума при пенсиониране или 5 години по-рано. Данък върху сумата не се
дължи когато и да я получи.
Осигуряването в Доброволен фонд е един от най-гъвкавите и неангажиращи варианти на лична инвестиция, като
има допълнителни ползи като
спестяване от данъци и печалба от доходност.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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проблеми

Погват такса сградна кРАТКИ
Ниви и ренти поскъпват инсталация
на парното
ВЕСТИ

Минимален ръст от 3-4% на
покупната цена на земеделска
земя и при рентите очакват от
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи
(БАСЗЗ).
През 2017 г. нивите са поскъпнали с не повече от 4%, тази година не се очаква стрес на пазара, а купувачите
са спрели да купуват хаотично
и
внимателно
преценяват качеството на обработваемите земи. Сделките на максимални
цени са за малко декари и не са
решаващи за пазара. Цените остават най-високи в района на Добрич и Силистра, където добивите са най-високи. Сделките са на
сравнително високи цени и по
поречието на Дунав, където климатът е най-добър за земеделие.
Решаващи фактори са размерът на парцела, качеството на
почвата, възможностите за напоОт стр. 1
С най-висока са Испания (83,2) и Италия
(82,9).
Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата определя и
различната средна продължителност на живота при тези категории
население.
Средната продължителност на живота при
мъжете е 71,2 години,
докато при жените е със
7,1 години по-висока –

яване и за реализация на продукцията, договорите за ползване на
земята, възможностите за европейска субсидия и участие в програми на ЕС.
Експертите от БАСЗЗ не са съгласни с данните на Националния
статистически институт (НСИ) за
средни цени на земеделската зе-

мя - например 2032 лв./дка в Добрич. Реално сделките за ниви
там са 1500-1700 лева.
Високите цени, отбелязани от
статистиката, може да се дължат
на сделки за терени, чието предназначение е различно от земеделското, например изграждане
на ТИР паркинг, при което цената скача. По данни на БАСЗЗ
рентите остават най-високи в Добрич и Силистра, а най-ниски са
в Габрово.

78,3 години. За десет години в периода между
2004 и 2014 г. средната продължителност на
живота и при жените, и
при мъжете е нараснала
с 2,1 години.
Средната продължителност на живота за населението в градовете е
с 2,7 години по-висока
(75,5 години), отколкото
за населението в селата
(72,8 години).

Държавният дълг на България в края
на 2017 г. е 25,064 милиарда лева. Като
процент от БВП това прави 25,4%. Това
показват последните данни на Националния статистически институт.
Прехвърлен в евро, дългът ни е 12,5 милиарда евро. Това прави по 1657 евро на
всеки българин, ако приемем, че страната
е с население от 7,6 милиона души.
За сравнение при колапса на ТодорЖивковата соцдържава през 1989 г. държавният дълг бе 11 милиарда долара. Но
при население близо 9 милиона души.

Р

та на потребителите. Последното заседание на органа се
е провело преди две години,
още по времето на министър
Божидар Лукарски.
По закон е записано този
съвет да заседава най-малко
три пъти годишно, припомни
той. Решението отново да започне да работи е удачно.
На въпрос какво още актуално трябва да се обсъди
от съвета, председателят на
„Активни потребители” посочи проблема с използването
на хидрогенизирани (втвърдени) растителни мазнини в
храните.
Николов добави, че много
вярва предложената забрана
в една мандра да не се правят
млечни продукти и имитации
да постигне някакъв ефект.
Според него най-удачно ще
е да се забранят хидрогенизираните масла, както това вече
е направено в щата Ню Йорк
в САЩ.

живеем ли по-дълго

Държавният
борч

аботна група ще
изготви изцяло
нов проект на закон за хората с увреждания. Това решиха по
време на среща министърът на труда и социалната политика Бисер
Петков, председателят
на парламентарната
комисия по здравеопазване д-р Даниела
Дариткова, заместникпредседателят на парламентарната комисия
по труда и социалната
политика Светлана Ангелова, представители

Националният съвет за защита на потребителите към
Министерството на икономиката отново ще възобнови работа, първото му заседание е
в началото на юни, заяви икономическият министър Емил
Караниколов в отговор на депутатски въпрос.
Караниколов коментира,
че първата тема на съвета е
отпадането на такса сградна инсталация на столичната „Топлофикация“ или създаването на нов механизъм
за оценката й.
„На всички, които живеят
в София и плащат парно, ни
е ясно, че няма точен режим“,
коментира министърът и допълни, че е възможно да се
коментира и темата за премахване на колективните договори между дружеството и
потребителите.
Министерството отговоря за провеждането на хоризонталната политика за защи-

Спрямо 2004 г. за населението в градовете
увеличението е с 2,7 години, а за населението
в селата - с 1,5 години.
За хората, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на
живота е 16,1 години, като за мъжете и жените тя
е съответно 14,2 и 17,6
години.
За десетгодишен

период (2004-2014 г.)
о чакваната продължителност на живота
на лицата, навършили
65 години, се е увеличила с 1,4 години, или
с 0,9 и 1,4 години съответно за мъжете и
жените.
В регионален аспект
средната продължителност на живота варира
от 72,4 години в област
Видин до 76,2 години в

област София (столицата), като общо в седем
области тя е над средната за страната.
Жените живеят подълго от мъжете във
всички области на страната, но най-голяма е
разликата между двата
пола в областите Сливен (8,0 години) и Кюстендил (7,8), а най-малка - в област Кърджали
(5,8 години).

Червен етикет за вредни храни
Червени етикети върху храните да ни
показват, че те съдържат повече от необходимите мазнини, сол и захар. Това
предлагат от "Активни потребители". На принципа на светофара да има и жълти и зелени маркировки, за да знаем кога хапваме полезна и кога вредна храна.
Пици, банички, гевреци. Похапваме вкусно всякаква храна,
но не знаем дали количествата
мазнини, сол и захар не превишават многократно допустимите норми.
Затова експертите предлагат да приемем британското правило върху вся-

ка храна да има червен, жълт или зелен
етикет, който да ни показва на принципа на светофара дали консумираните от
нас продукти
съдържат много или малко
мазнини, сол и
захар.
Дори и да не
бъде въведена британската практика за
етикетиране на
храните с цветни етикети, все пак всеки
може да се замисли какво хапва и как ще
се отрази това на здравето му.

Нов закон за хората с увреждания
на национално представителните организации
на и за хората с увреждания и родители на
деца с увреждания.
Основната цел е
новият нормативен
акт да бъде синхронизиран с Конвенцията за правата на хората с увреждания, която беше ратифицирана
от Народното събрание
през 2012 г.
В законопроекта ще

бъде
регламентирано правото на лична помощ

за хората, които имат
нужда от такава в
ежедневните си
дейности. Личната помощ
ще бъде отпускана на
база социалната оценка
на индивидуалните потребности, която по-добре ще отчита нуждите
на хората.
Законопроектът

предвижда промяна на
функциите на Агенцията за хората с увреждания. Участниците в
срещата се обединиха
около извода, че е необходимо повече време за изработването на
нов закон. Министър
Петков увери, че желанието е законопроектът да бъде приет
в рамките на тази година. Съставът на работната група ще бъде разширен с представители на родители
на деца с увреждания.

Наемодатели
милионери

109 българи са станали милионери от наем на имоти. Основната
част от богатите наемотодатели са от София.

Пари
за „Белене”

Ако нищо не се прави с оборудването на
АЕЦ „Белене”, за съхранение и охрана харчим
средно минимум 6 млн.
лв. на година.

Изплащане
на заплати

Министрите на здравеопазването Кирил
Ананиев и на финансите Владислав Горанов
ще предложат механизъм, който да гарантира редовното изплащане на възнагражденията
на лекарите и медицинския персона в болниците във Враца и в Ловеч.

Брой на
читалищата

С 8 на сто се е увеличил броят на читалищата в България за 5 години. Те вече са 3321.
Пик в развитието на просветната дейност бележи 1965 г. 80% от всички сгради се намират в
селските райони.

б и с е ри
Питайте един пенси
онер пари ли са 200 ле
ва на месец. Те са съв
сем друго – покана да
се омиташ вече от то
зи свят, да не се мотаеш
наоколо и нахално да
тикаш в очите на власт
та клетия си живот.
Кеворк Кеворкян
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
КОментирАме

Странна коалиция
ще управлява Италия

Само за една седми- водачът на „Лига” Маца в края на май в Ита- тео Салвини оглавява
лия се смениха три пра- Министерството на въвителства. Изборите на трешните работи. Но
4 март създадоха дос- когато в една страна
та пъстра конфигура- цари дълго време поция в парламента и то- литически хаос, това не
ва създаваше големи може да не се отразява
трудности за коалиране и на останалите сфери
между партиите. След от живота. И неслучайповече от два месеца но Италия, която е трета
и половина на полити- икономика в еврозоначески хаос две от пар- та, е най-задлъжнялата
тиите – популистката след Гърция. В момен„Пет звезди“ и национа- та държавните дълголистическата „Лига”, ус- ве на страната възлипяха да се разберат да зат на 2,3 трилиона евуправляват съвместно. ро. И Европейската коЛидерите им Луиджи ди мисия заплашва да задМайо и Матео Салви- вижи наказателна прони убедиха неучаства- цедура, ако тези дълголия досега в политиче- ве не бъдат намалени.
ския живот на страна- Брюксел очаква от нота професор по право вото правителство поДжузепе Конте да ог- вече реформаторски
лави кабинета. Препъ- действия, които да доникамък обаче в ново- ведат до икономии от
сформираното прави- 10 млрд. евро. Само че
телство се оказа номи- то обещава не затяганираният за министър не, а отслабване на кона икономиката – 81-го- ланите и възнамерява
дишния Паоло Савона, да увеличи разходите
нарекъл влизането на през идните години до
Италия
100 мив евролиарда
зонаевро.
та исАко
торис
е
ческа
вглегрешдаме в
ка. И
упраточно
вленсрещу
с к а него
та му
се пропроджузепе Конте
тивограма,
постави президентът ще се открият доста амСерджо Мотарела. То- бициозни намерения ва доведе и до остав- като въвеждане на униката на Конте. Бърза- версален базов доход
та реакция на държав- от 780 евро на месец
ния глава да възложи за живеещите в краймандат на бившия висш на бедност, намалявакадър на Международ- не на пенсионната възния валутен фонд Кар- раст, минимална работло Котарели да съста- на заплата от 1000 евви временно правител- ро, плосък данък от 15
ство, което да подготви процента за физическиследващите предсроч- те лица и 20% за фирмини избори през есента, те, решителна борба с
приключи безуспешно, корупцията, изгонване
тъй като мнозинството от страната на 500 хив парламента отхвърли ляди мигранти, отмяна
представения от него на санкциите срещу Рукабинет. Последва тре- сия, която не трябва да
ти опит за съставяне на бъде смятана за заплаправителство и пак от ха, а за икономически
партиите „Пет звезди” и и търговски партньор.
„Лига” отново с премиКато се има предер Джузепе Конте. Той вид, че Брюксел е насе оказа вече сполуч- строен негативно към
лив, тъй като получи тази странна управленодобрението на прези- ска коалиция, се очакдента и парламента.
ва трудна комуникация
Но като се има пред- между тях.
вид, че през последните
Никога досега Ита73 години се смениха 65 лия не е била упраправителства в Италия, влявана от несистемни
е трудно да се предви- партии. Може би затоди колко живот може да ва политически аналиима и сегашното, в кое- затори смятат, че новото лидерът на „Пет звез- сформираният кабинет
ди” Луиджи ди Майо на Конте може скоро да
поема поста министър се сгромоляса.
на промишлеността, а
Цветан илиеВ

Общество

Български
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В края на краищата

моСКвА Не вЯРвА НА
СълЗи

на лъжовни думи, молби
и увещания. Вложиха 800
млн. долара в „Южен поток“. Тържествено бяха заварени звена от бъдещия
тръбопровод под звуците
на химни, с прегръдки, целувки и прочее. Едно намигване от Европейския
съюз бе достатъчно доброто начало да се превърне
във фарс. По обичайния
начин Цветанов обвини
правителството на Станишев, че нещата са се вършели „на тъмно“, имало е
съмнение за корупционни
схеми и се е наложило на
Бойко да се извинява! Явно
бившият физкултурник се
надява на късата обществена памет. Припомняме,
че месеци наред се публикуваха данни къде точно
край Варна ще излезе синьото гориво, схемата на
трасето, броят на помпените станции, транспортната такса и т.н.
Два часа продължиха
разговорите между президента на Русия и нашенския премиер. Какво точно
са си казали, не е трудно
да се досетим. Говорителят
на Кремъл Песков публично обяви, че нищо не е договорено. Причината е, че
Борисов не е „написал домашното си“, не е уточнил
нещата с големите партньори от ЕС и с българския парламент. Май след
като на Меркел и Макрон
Путин показа „откъде изгрява слънцето“, дойде
редът и на Бойко. Добре
че Тръмп размаха червен
картон срещу Стария континент и наложи мита за
вноса на стомана и алуминий, та се разбра кой е приятел и кой враг. Немците и
французите хем губят милиарди, хем ще бъдат задължени да поемат допълнителен дял от издръжката
на НАТО, тъй като собствена обединена армия Европейският съюз няма.
Дали желанието, с което запалянкото, влюбен в
„Реал Мадрид“, отиде да
гледа европейското първенство в Киев, е същото,
с което е летял към Червения площад, е трудно да кажем. Но за дните, прекарани с Порошенко, жертвите на гражданската война,
която превратаджиите водят в Донецк и Луганск, нараснаха с още 13 цивилни
граждани. Бяха разрушени
22 къщи в село Горловка и
изстреляни над 1000 крупнокалибрени снаряди…
Какво принуди нашия
властелин да иска прошка от Путин? Ами фактът,
че нито АЕЦ „Белене“ може да се пусне в ход без
съгласието и експертната
помощ на братушките, нито мечтаният „хъб“, с който ще разпределяме газта
в региона, няма откъде
да се захранва. Ако става
през „Турски поток“, цената ще е неизгодно висока.
Съоръженията, предвиде-

ни за нас, вече са инсталирани в по-голямата си
част на дъното на Черно
море в южна посока. Путин сподели, че бил говорил с Ердоган и той е съгласен да пусне малко отклонение. То ще е 140 км в
турска територия и 10 в наша. Излиза, че след като ни
удариха 100 тояги, изядохме торба сол, сега ще платим и преплатим сметката.
А лошото е, че кранът ще
е в ръцете на комшиите и
решат ли, затварят го във
всеки момент. Пишман политикът от Банкя се върна
като „победител“! По-честно щеше да е да не се бе
приземил в 3 ч. през нощта, за да не го хванат журналистите с неудобни въпроси, а беше слязъл на
ВИП летището и открито
бе признал истината – отидох да се извиня. Това, от
което той се бои, е, че някой по-смел колега извън
платените медии, обслуж-

налост“ в бараката на баба Станка. Срокът е спазен. Те пълнят урните с
разпоредените им бюлетини. Симпатизантите цигани го правят просто от
благодарност, че властта
не ги притиска да плащат
тока, водата, не бута незаконните къщи, не ги вкарва в затвора за „дребни“
кражби, оставя ги да вилнеят безнаказано в обезлюдените селца, да опоскват реколтата, да тормозят и ограбват самотни баби и дядовци. Пък им дава
и по някой лев.
Галиче е христоматиен
пример за порочната практика, раждаща местни

меСТНи иЗБоРи

Темата е неприятна, но е
поредното доказателство,
че ако не се промени основният закон за провеждане на свободно волеизявление, властващите ще
печелят избори до безкрайност. Парадокс е, че
те организират и контролират гласуването, „охраняват“ протоколите, жалбите за нарушения отиват
при тях, а ако се стигне до
съд, той, както се твърди в доклада на Държавния департамент на САЩ,
е зависим… Схемата с дописването на хора в списъците, завещана от Искра
Фидосова, действа безпогрешно. Популярната нотариуска първа я приложи в своя избирателен район. Петдесет сезонни работници се настаняват от
кмета гербаджия за „усед-

на генерален секретар на
БКП. И ни връща повече от
половин век назад.
Простата аритметика
показва, че продължава
ли електоратът да дреме,
десните ще богатеят за наша сметка от властта. Отчаянието и ширещото се
мнение, че ако нещо може да се промени с избори, държавата щеше да ги
забрани, е пагубно.

ГеРБ е ПРеоДолим

Той разчита на назначената и раздута до краен предел администрация. За нея падането на
Борисов е трагедия, защото служещите, в по-голямата част, са заели постфеоДАли
ове не според образоваКметът Ценко Чоков е ние, качества, а заради
с ефективна присъда в за- партийна вярност. Навсятвора. Той е символът на къде в развитите страни
ГЕРБ в онзи край. Държи чиновничеството намаляпод аренда хиляди декари, ва, у нас е обратното. Само
дава пари назаем, осигу- за последната година бюрява доход на стотина ду- рокрацията набъбна с 10
ши, зависещи пряко от не- хил. души! Поне половин
милион гласове идват от
кадрите на ГЕРБ от родителите, децата, близките,
приятелите. Бизнесмениго, прави се на благодетел те, получаващи обществе– безплатно кара с рейсо- ни поръчки, директно заве до морето пенсионери, дължават подчинените си
за да го видят. Едновре- да подкрепят тази партия,
менно с това гази закона за да не останат без заплаи окото му не мига. Наме- ти. За циганите вече казариха се смелчаци след па- хме. Милион са максимум
лежи и насилия и извадиха гласовете, които при 6
безобразията му на показ. млн. пълнолетни българи
Нормално е след решени- отиват при гербаджиите.
ето на съда, доказващо ви- Президентските избори
ната му, гербаджиите ни- показаха, че над 2 млн. са
кога повече да не печелят онези, които са срещу упизбори в Галиче. Да, ама равлението. Така че незане! Те така са захапали ко- висимо от нарушенията на
кала, че с цената на всич- „смазаната Цветанова мако се борят да го задър- шина“ за печелене на изжат. Задължително факти- бори шансът да се случи
те за нарушения трябва да преобръщане на палачинстигнат до комисията в Ев- ката е голям.
Очакваме, че задвижропейския съюз. Нека господата от ЕНП узнаят, че ването на процедурата за
освен луканката, шопска- АЕЦ „Белене“ и размразята салата, троянската ра- ването на отношенията с
кия и евксиноградското Русия ще бъдат използвавино основният принцип ни от властниците попуна демокрацията у нас не листки за трупане на дидейства. Парламентарна- виденти. Мелодията ще е:
та република е хронично „Грешили сме, ще се попболна. Прав е президентът равим!“ и „Всичко е добре,
Радев, че усилено вървим когато завършва добре“.
към автокрация. По конСпоред Волен Сидеров
ституция премиерът се Путин не е дребнав човек,
избира от Народното съ- нито е злопаметен. И ще
брание и негов пряк шеф прости на калпазанина
е председателят на парла- Бойко. Убедени сме обамента. Не е нормално Бой- че, че стопанинът на Креко да пийне кафенце за 20 мъл ще продължи да се
минути в сградата с надпис чуди защо търпим нека„Съединението прави си- дърни управници, довелата“ и да си тръгне с ос- ли ни до нищета. Демотавката на Главчев в джо- графският срив през поба. Поведението Борисово следните десет години е
е средно - между царско и пагубен.
скоро ще бъдем под 7 млн., от които 2 млн. постоянно или временно са в чужбина. реално сме малко
повече от половината, отколкото бяхме по Живково време. Затова е носталгията, че тогава сме живели по-добре. родените след 1989 г. може да се съмняват, но за нас, пенсионерите в огромната си част,
е така. Обидно е, че сме много, наясно сме, че ни ръководят зле и не правим необходимото, за да се постави конят пред каруцата и тя да тръгне по изгоден за нацията източно-западен път. Огромна част
от възрастните хора дори не гласуват. Ами тогава
никой не ни е виновен за мизерията и униженията,
в които съществуваме! Което човек сам си направи, господ не може да му го стори. на предстоящите догодина местни избори ще се разбере дали все
още не сме мърши, както е рекъл дядо славейков…
Петьо ДафинкиЧеВ

ÏÐОØКА
ващи кабинета и обявили
срещата в Кремъл за историческа, може да се поинтересува кога ще поиска
прошка от обедняващия
под „мъдрото“ му ръководство многострадален
наш народ. Пропуснатите
ползи за десет години само от руските проекти са
огромни. Парламентът едва ли ще дочака обяснение
за същността и ползата от
посещението. Но Бойко не
пропусна да събере посланици на членките на ЕС и
да ги информира, че не е
предал четата… Със сигурност гербаджиите ще
отменят своя мораториум, забраняващ доизграждането на АЕЦ „Белене“, и
ще плюят по социалистите,
че са виновни за ланския
сняг. Само дето никой вече не им вярва. „Тройният
шлем“, уговорен от Първанов, е вписан в историята, както и виновниците
за провала…
Няма да е правилно, ако
пропуснем скандала с частичните
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дравейте, приятели
от редакцията на в.
„Пенсионери”,
Желаем да поздравим
нашите родители, които отпразнуваха своята
златна сватба. Предварително ви благодарим.
Съвместният живот
на Тодорка и николай
харлови от град Долна Оряховица започва
преди 50 години, от оня
момент, когато за първи път трепнаха сърцата
им, когато си казаха първите нежни думи, когато,
изпълнени с вяра един
към друг, вплетоха ръце като корени в земята, за да извървят своя
жизнен път.
С натежала от умора
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Златна сватба

снага крачиха, с грижи и труд свиха гнездо. С радост отгледаха децата си Красимира и Николай. В
продължение на 50 години нито буря ги прекърши, нито нещастие

ги сломи, за да
стигнат до тези хубави
дни на старостта. Тяхната голяма и искрена
любов ги сля в една пътека, по която вървяха
всичките тези години.
В тържествения ден

6 май 2018 г., когато
чествахме вашия юбилей, вие стояхте пред
нас с ореола на един
скромен подвиг, който има спокойния, но
сърдечен израз ЗЛАТНА СВАТБА. Израз, който буди спомени за найхубавото събитие във
всяка човешка младост.
И знайте, че никога няма да излети птицата на
щастието от онова гнездо, в което има много
топлина, нежност и неугасваща любов.
Бъдете живи и здрави още дълги години,
млади в старостта.
Обичаме ви!
от близките

Ïîñëàíèêúò íà кóâåéò ïîñåòè Öåíîâî
Посланикът на Държавата Кувейт у нас
Негово превъзходителство Якуб ал Атиики
посети община Ценово.
Визитата бе по официална покана на кмета
на общината д-р Петър
Петров. По стародавна българска традиция
гостът бе посрещнат
пред входа на общинската администрация
с питка и шарена сол,
поднесени от момичета в народни носии. По
време на опознавателната среща д-р Петров
разказа за структурата и стопанското развитие на общината, за
историческите и кул-

турните забележителности, за характерните
обичаи от региона, за
изпълнението на съвместни проекти с румънски общини по линия на трансграничното сътрудничество. Гостът успя да опита и типичната за района баница макарина.
Н. пр. Якуб ал Атиики
сподели, че в продължение на 12 години е
дипломат в този район
на Европа, но за първи
път е на посещение в
малка община като Ценово. С нескрито задоволство той заяви, че
е завършил магистърската си степен на обу-

чение в Русенския университет и вече е започнал да подготвя материали за докторантурата си.
По време на срещата
бяха обсъдени възможностите за инвестиции
на кувейтски бизнесмени в областта на селското стопанство, преработвателната промиш-
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на читателя

леност и туризма. Д-р
Петров отправи покана към посланика на
Кувейт да присъства на
тържествата, посветени на 150-ата годишнина от слизането на четата на Хаджи Димитър и
Стефан Караджа на българския бряг в района
на Новград.
М. ПеТроВ

Подарък от сърце
Уважаеми читатели,
За новата рубрика „Подари абонамент”, в която всеки от вас може да разкаже как и защо е
абонирал свои познати, в редакцията се получиха
първите писма. в тях читателите споделят, че
са зарадвали роднини и близки с подарък нашияваш вестник за рожден ден или по друг повод. така всяка сряда напомнят за себе си и доставят
радост на уважаван от тях човек. Обсъждат дадени публикации, приобщават нови съмишленици
към изданието, което държи на истината и води
битка с управниците, независимо от коя партия
са те, за достойни старини. Очакваме писмата
ви. Ако имате възможност, изпращайте снимки
– свои и на онези, които сте абонирали.
„П”

Любим вестник

От стр. 1
Той се оказа любим
вестник за нас, читателите. Вестникът непрестанно доказва
своята интелигентност и става своего рода научно издание, което го прави още пожелан гост във всяко
българско семейство.
Аз от дълги години
обичам този седмичник и го получавам
чрез абонамент, защото харесвам неговото
прекрасно списване,
изнасяне на цялата истина за всичко, което
става у нас и по света.
Затова, за да не пропусна нито един излязъл брой (поради изчерпването му), пре-

минах към абонамент.
И няма сила, която да
ме откаже от това. Защото абонаментът ми
дава увереност, гордост и радост!
Постоянното качествено обновяване на вестника, неговата отзивчивост към
хората и изразяване
на нашите интереси,
въжделения и нужди
с ценните си статии го
прави желан събеседник. Нека всички се отзовем на призива и да
направим така, че за
2018 г. да стане абонаментен лидер. И това
го можем!
господин иВаноВ 
Цеко, с. гълъбинци,
ямболско

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Óâëå÷åíèåòî íà Êàäèð Àõìåä По÷етоõа ïраçника

Много жители на с. Йонково, Исперихска община, познават 73-годишния Кадир Ахмед
Керим, но малцина знаят за увлечението му. Познат е като
отговорен човек, трудолюбив
и съвестен. Сменил е различни професии преди пенсионирането. Бил строител, апаратчик, работил на сондажи в Разград, във
дОстОен ЖивОт
вагонен
завод в
Русе. При
посещението му
в Клуба
на хората в неравностойно положение
„Вяра” в
Исперих
присъстващите имаха
възможност да
разгледат направени от него
портрети и шаржове, които изненадаха инвалидите.
Керим членува в дружеството на хората с увреждания в
с. Йонково и въпреки че има
проблеми със зрението, с голямо желание се отдава на хобито си. Твори портрети и шаржове от години. Неговите рисунки са с размер на пощен-

ски картички. Правил е малки
портрети на княз Фердинанд,
Пенчо Славейков, президента
Росен Плевнелиев и на Деси
Банова, на областния управител на Разградска област Гюнай Хюсмен. Има портрет на
Надие Карагьозова - секретар
на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни
в Кубрат.
През миналата
година
стана носител на
наградата „Граждански
принос”
на МВР.
Кадир
Ахмед
пр ави
портрети
на свои
приятели
и близки. С желание се отдава на хобито си.
Рисуването му дава духовен заряд, поддържа го. Върху всяка картичка успява да
улови най-характерното в образа на хората. Самоукият художник продължава да твори
и да радва хората.
ангел николоВ,
гр. исперих

В утрото на 9 май множество хора от с. Екзарх Антимово се събраха пред скромния обелиск, издигнат в памет на съветските воини в
градината на селото, за да
отбележат Деня на победата над фашистка Германия.
Ден на онези герои и жертви, които с мъжество, сърца
и сълзи пречупиха гръбнака
на най-страшното, най-свирепото чудовище – фашизма. Ден на руския, украинския, белоруския, американския, английския… българския войник, сержант и офицер, на милионите, изживели
ужасите на войната, отдали
непосилния си труд в тила в
името на победата, живели
с вестта за загиналите братя
и бащи. Ден на разстреляните и обесените, на концлагеристите, загинали в газовите
камери.
Село Екзарх Антимово
има своята дан в тази световна касапница. Двама млади мъже загиват на бойното
поле - Станко Станков, убит
при освобождението на Сърбия, и Вълчан Няголов Добрев – убит в Унгария.
Ние, екзархантимовци,
имаме пълното основание
да се гордеем, че сме съградили паметник на съветските воини, с който изразява-

ме признателността
си към техния героизъм и саможертва.
В много села и градове на България
няма такива паметници.
Същевременно
трябва да признаем,
че нашият паметник
през годините беше
обругаван и сега е
далеч от първоначалния си вид. Нарушен е цялостния
му архитектурен ансамбъл.
Слова за подвига
и героизма на съветската армия и армиите на другите държави от антихитлеристката коалиция изредиха кметът на селото Сашко
Данев, о. з. полковник Владимир Павлов и представителят на руската общност в
селото г-жа Анна Волская.
Паметникът беше обсипан с
много цветя.
Присъстващите на тържеството бяха приятно изненадани от децата от детската градина на селото. Двама малчугани – момченце и
момиченце, издекламираха
стихотворение, посветено
на мира.
Техните батковци и каки
от по-горните класове на ОУ

„Христо Ботев” не участваха
в тържеството.
За тях днешният ден би
бил поучителен урок по история, защото, сигурен съм,
че повечето от тях не са чували за датата 9 май 1945
г. и не знаят защо този паметник е поставен в парка
на селото.
Тържеството продължи в
пенсионерски клуб „Надежда” и беше съвместено с отбелязването рождения ден
на неговия председател Славка Христова.
о. з. полк.
Владимир ПаВлоВ
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От стр. 1
Сестра й Мария е била архитект, омъжена
за известният архитект
Богдан Наумов Томалевски. Лина е племенница на българския министър-председател Кимон Георгиев.
В дома на Владо Георгиев винаги е било
пълно с интелектуалци, хора на изкуството.
Веселина се запознава
с приятелите на баща
си – проф. Балабанов,
художника Константин
Щъркелов, директора на операта Мойсей
Златин… На 20-годишна възраст през 1947
г. заминава за Париж,
Франция, за да продължи образованието си в
Парижкото училище по
приложни изкуства в
класа на проф. Катлен.
Спускането на желязната завеса превръща
младата жена в бежанка. „През 50-те години
в Париж беше страхотно - спомня си по-късно
българката. - Изкуството се ценеше повече и
творците бяха особено
търсени. Градът ми даде много. Благодаря на
всичко, което видях там,
на изложбите, на местата, които посещавах, на
изключителните личности, с които общувах.”
Веселина Георгиева
преминава през всички
изпитания на емигрантския живот. Дълги години е откъсната от корените си и от най-близките си хора. Успява обаче
да пробие сама.

Женски
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Гордея се, че съм българка
Българката започва
да аранжира витрини.
„Всичко, което съм работила в живота си, съм
го работила с ръцете си
- казва Лина. - В началото правех букети от сухи
цветя върху арматура от
тел. Творенията ми имаха голям успех.”
В Париж първа към
скулптурата я насочва
българската художничка Рада Поптошева. Лина е подкрепяна от прочути художници като холандеца Кор Постма и съпругата му Лили ван Леер. През 60-те години Лина Георгиева продължава учението си при Мужен в Монпарнас. През
1963 г. биеналето във
Венеция я среща с Алберто Джакомети. Нейна творческа кражба от
великия италианец е директната работа с ръце.
През 1968 г. Лина Георгиева прави самостоятелна
изложба в амстердамската галерия “Еендт”.
Голям почитател й е
бил Ърнест Хемингуей.
Двамата разговарят с часове, споделят възгледите си за смисъла на живота. Заразена от авантюристичния дух на великия писател, тя посещава
Израел, Египет, Флоренция. Особено я поразяват
Индия и нейното спокойствие. „Бях жадна за живот, исках всичко да докосна, всичко да видя. Винаги съм изпитвала не-

обходимост да пътувам,
да опознавам различни
хора и места. Всъщност
това е ролята на твореца – вечно да търси
нещо”, казва Веселина.
Българката не пропуска
светско събитие. С присъщата й жизненост успява да спечели хората
около себе си.
Времето й се разкъсва между скучните чае-

желания син, а и наближавала 35 години. Това
била достатъчна причина за барона да се разведат. Не е известно почти
нищо за връзката им или
най-вероятно е засекретено в историческите събития, защото кръвният
му дядо е създателят на
Израел Едмонд Джеймс
Ротшилд. Когато обаче
майката на богаташа е

ските тенденции в България, или лошо отношение към страната ни след
развода с Веселина Георгиева.
Пишат, че Ротшилд
осигурил финансово своята бивша жена. Веселина е включена и в родословното дърво на фамилията Ротшилд. Оттам попада и в генеалогичното
издание на най-известните европейски аристократични фамилии
„Алманах дьо
Гота“, основано
през 1763 година.
От спомените на съвременници на барон Ротшилд се
разбира, че той
обичал много жените. Година след брака си с българката се запознава на парти
веселина ротшилд
едмонд ротшилд с изгряващата
френска актрини следобеди, ски-курор- на смъртно легло, тя ви- са Надин Талие и се жени
ти и казина. Между „лудо- ка Веселина, за да й по- за нея. Тя му ражда Бенриите” е и бракът й с ба- иска прошка.
жамен - дългоочакванорон Едмонд де Ротшилд.
“През 2030 г. няма да то дете и наследник на
Прочутият милиар- има нито държава Бъл- финансовата империя.
дер се жени за Лина през гария, нито живи бългаПрез 60-те години на
1958 г. Няколко годи- ри!” Тази зловеща прог- миналия век посланик
ни по-късно се развеж- ноза Едмон де Ротшилд в Париж е проф. Владидат. Каква е причина- изрича през лятото на мир Топенчаров. Той се
та за раздялата, не ста- 1997 г. Скоро след то- среща често с Веселина
ва известно. Говори се, ва умира. Версията е са- Георгиева, възхитен от
че Ротшилд е искал де- моубийство. Не е ясно нейната ерудиция и от
те, но красавицата така обаче дали репликата е желанието й да помага
и не успяла да му даде коментар на демограф- на България.
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Журналистът Павел
Писарев, приятел на
Топенчаров, разказва в
свои спомени: „Изключително красива, интелигентна и обаятелна,
с влияние във високите етажи на властта, тя
помагаше на България
със своите връзки, въпреки че могъщият й
съпруг не беше настроен добре към нас – комунистите или българите, не зная. Разведе я
френската държава, защото нямаха потомство
и при смъртта на съпруга й наследството влизаше в ръцете на българка. Видях я веднъж в
кабинета на посланика.
Говореше по телефона
с Помпиду: „Жорж, как
си?“ Попита Топенчаров
какво да иска точно. А
той й прошепна: „Помоли го да подпише споразумението за тютюна с
България за не знам колко си тона.“
Тя предаде молбата и
после каза: „Ей, господин
посланик, ние, българите, нямаме въображение.
Защо не поискахте повече? На мен той нищо не
може да ми откаже.“
„Никога не съм се откъсвала от корените си
и съм много горда, че
съм българка. Принадлежим към древна цивилизация... Българите са много талантливи.
Познавам много творци,
от които се възхищавам
дълбоко” - казва Лина,
една забележителна жена, която носи България
в сърцето си.

Маска срещу бръчки ЗА ВАШАТА ТРАПЕЗА
необходими продукти: 2 супени действа 20 минути. След това отмийлъжици кисело мляко, 1 супена лъжи- те с хладка вода и нанесете подходящ
ца лимонов сок, 1 супена лъжица мед, хидратиращ крем за лице.
3 капсули витамин Е. Пригответе доМаските за лице са задължителмашната маска за лице КрАсиви нА всяКА въЗрАст
ни, защото подхранват
с помощта на блендер
клетките в дълбочина и
или разбъркайте съставките в купа с зареждат кожата с важни витамини и
вилица. Нанесете плътен слой от мас- минерали. Правете домашна маска за
ката върху лицето и оставете да по- лице поне веднъж в седмицата.

ПОлеЗни съвети

Пуловер, който
боде, петна на новите ви обувки, следи от червило и фондьотен – повече няма
да се сблъскате с тези дразнещи проблеми. Защото има достатъчно малки и прости
трикове, с които можете да ги избегнете.
Предотвратете изтеглянето на влакънца и
така наречените топченца от пуловера си
с прибирането му във
фризера за през нощта.
Ако имате кашмирен
или вълнен пуловер, го
прибирайте във фризера преди всяко носене.
Модният експерт и
стилист Денис Калдуел
предлага, преди да си
сложим чорапогащи, да

ги вкараме във фризера. Това, което трябва
да направите, е да накиснете чорапогащите
си във вода, да ги поставите в пликче за сандвич и да ги оставите
в хладилника за една
нощ. На следващия ден
ги размразете на радиа-

тора и ги обуйте. Учени твърдят, че чрез
замразяването и размразяването на чорапогащите влакната се закаляват, което ги прави по-устойчиви на късане
фиксирайте петната от фондьотен
по яката с малко пяна за бръснене. След
това спокойно можете да сложите дрехата в пералнята и да
сте сигурни, че яката ще е отново бяла.
използвайте лак
за коса за премахване на петна от червило. Напръскайте мястото, само се уверете, че
не е предназначено за
химическо чистене, и
оставете да постои няколко минути. Потупайте петното и поставете дрехата в пералнята.

ÄИП Ñ ÒИÊÂИ×ÊÀ
И ИÇÂÀРÀ

Продукти: 1/2 глава
лук, 1 морков, 1 тиквичка (неголяма, крехка), 200
г извара, сол, пресен копър, олио
Приготвяне:
Лукът се наситнява. Тиквичката и морковът се настъргват на
едро ренде.
В тиган с малко олио се запържват лукът и
морковът. Ако предпочитате да е по-пикантно, може да добавите и
две-три нарязани скилидки чесън. След минута-две
се прибавя тиквичката и
се подправя със сол. Бърка се, докато зеленчуците поомекнат, но е добре
да останат леко хрупкави.
Тиганът се отстранява от котлона и щом зеленчуците поизстинат,
се прибавят към изварата. Ако е нужно, се добавя сол на вкус. Подправя
се с нарязан на ситно пресен копър. Всичко се разбърква добре и се поднася с филийки хляб, препечени или не - според
предпочитанията ви.

ÀРÎМÀÒÍÎ ПÅ×ÅÍÎ
ПИËÅ Ñ ÊÀРÒÎÔИ
Â ПËИÊ

Продукти: 600-800 г
пилешки бутчета, 600 г
картофи, нарязани на едри кубчета (на 4
или 6 - в зависимост
от големината на
картофа) сол,
червен
пипер,
черен пипер, чубрица на вкус, 1-2 с. л. зехтин, 30
г масло, по избор, 1 плик
за печене, свеж магданоз,
нарязан на едро - за сервиране.
Приготвяне: Загряваме предварително фурната до 200, измиваме и
подсушаваме бутчетата
върху кухненска хартия.
Слагаме бутчетата и картофите в плика за печене,
добавяме солта и разтърсваме внимателно, докато
се разнесе равномерно по
бутчетата и картофите. Поставяме в подходяща тавичка за печене, добавяме зехтина или маслото,

завързваме плика и печем
40-50 минути.
Ако е необходимо, разрязваме плика последните 5-10 минути - за ефект
хрупкава коричка. Поръсваме с едро нарязан пресен магданоз и поднасяме.

ËИМÎÍÎÂÀ ÑÀËÀÒÀ
Ñ ÊУÑÊУÑ, РÅПИ×ÊИ
И МÎРÊÎÂИ

Продукти: 2 с. л. вода,
1 ч. л. настъргана кора от
лимон, 2 с. л. лимонов сок,
1 с. л. зехтин (олио), 2 ч. л.
листа от прясна мащерка,
сол и смлян черен пипер
на вкус, 2 ч. ч. набъбнал
кускус, 1 ч. ч. настъргани
моркови, 1 ч. ч. настъргани репички, шепа сурови
слънчогледови семки
Приготвяне: Пригответе заливка, като разбъркате добре водата, настърганата кора от лимон, сока от лимон и зехтина. В
купа или дълбока чиния
смесете кускуса, настърганите моркови и репички, изсипете отгоре приготвената заливка за салатата. Разбъркайте добре и
поръсете със слънчогледови семки.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

Най-гледаните
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По света и у нас
Бразди
Иде нашенската музика
Сестри
Шарен свят: Гола съвест
Частните музеи в Чехия:
Музей на музикалните
инструменти
Вяра и общество с Горан
Благоев
Пътят към ФИФА Световно първенство 2018
Извън играта
Умно село
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Есен в Ню Йорк
По света и у нас
Студио Х: Тайният агент
Сестри
Телепазарен прозорец
Капри
Библиотеката
Бразди
Иде нашенската музика
Малки истории
НЕДЕЛЯ, 10 юни
Неделно евангелие
Инуяша
Животни по пижами
Телепазарен прозорец
Сафарито на Скаут
Денят започва с Георги
Любенов
Отблизо с Мира
Клиника на третия етаж
По света и у нас
#Европа
България от край до
край 6
Непозната земя
Сестри
Изпит /90г. от рождението на Никола Тодев,
75г. от рождението на
Радослав Спасов/
Частните музеи в Чехия:
Музей на марионетките

17:00 Спортна треска
18:00 Пътят към ФИФА Световно първенство 2018
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Вулканите - бомба със
закъснител
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Открито с Валя Ахчиева
21:15 Труман
23:05 По света и у нас
23:20 Свети пари
1:05 Сестри
2:00 Телепазарен прозорец
2:15 Сестри
3:15 Капри
4:15 България от край до
край 6
4:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 11 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /найдоброто/
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
14:00 Дойче Веле: Шифт
14:15 Малки истории
14:30 Сийбърт
15:00 Сагуа - сиамската котка
15:15 Пиксел Пинки 2
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат

СЪБОТА, 9 юни
Вкусни изкушения
Пътешествия
Сафарито на Скаут
Пиксел Пинки
Сийбърт
Децата.com
Пътеводител БГ
Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
Рецепта за култура
България от край до
край 4
Време за губене
Ай да идем
Световните градове на
България
Добър ден с БНТ 2
Отпътувания
Иде нашенската музика
Пътувай с БНТ 2
Червената кралица
Кратка история на социалистическия реализъм
Часът на зрителите
По света и нас
Спортни новини
Несретникът от Койот
Каунти
Добър ден с БНТ 2
Червената кралица
Туристически маршрути
Абсурдите с БНТ 2
Пътувай с БНТ 2
Ленти и документи:
„Железният Ню Йорк художници и театър“
Далила
Рецепта за култура
Ай да идем
Възстановка

НЕДЕЛЯ, 10 юни
06:00 Вкусни изкушения
06:30 Световните градове на
България
07:00 Сафарито на Скаут
07:50 Пиксел Пинки 2
08:35 Животни по пижами
09:00 Неделна литургия
10:30 Български уроци – аз уча
български
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем
12:30 Шифт
12:45 Афиш
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Несретникът от Койот
Каунти
15:30 Международен конкурс
за поп и рок музика София 2017
17:05 Пътувай с БНТ 2
17:35 Хрътката 2
18:35 Америка днес
19:30 На опера с БНТ 2: “Турандот”
20:00 По света и нас
20:30 Спортни новини
20:45 Европейски награди за
българска архитектура
VIZAR 2018
21:45 Животът е роман
23:15 Добър ден с БНТ 2
00:15 Хрътката 2
01:15 Пътувай с БНТ 2
01:45 Животът е роман
03:15 Музикална разходка в
парка
03:50 Светлина в безкрая
04:00 Библиотеката
05:00 Ай да идем
05:30 Децата.com

ПОНЕДЕЛНИК, 11 юни
06:00 Пленена страст
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Знаете ли, че...
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци – народни танци, песни и
обичаи
11:15 Пред олтара на операта
11:45 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Патриархат
13:30 Пътеводител БГ
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Многоликата Япония:
Земята е само една
15:30 Рецепта за култура
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 3
18:55 Кратка история на социалистическия реализъм
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътувай с БНТ 2
21:30 Братът на бай Ганя Балкански
23:15 Ленти и документи:
“Място във времето”
23:55 Днес и утре
00:25 Местно време
00:55 Патриархат
01:55 Пред олтара на операта
02:25 Добро утро с БНТ 2
03:25 Непозната земя
03:55 Часът на зрителите
04:25 Знаете ли, че...
04:35 Иде нашенската музика
05:30 Днес и утре

СЪБОТА, 9 юни
Време за губене
Зелената линейка
Пътувай с БНТ 2
Ай да идем
Български уроци – аз уча
български
Съвременници 2: “Завръщане в образа”
Непозната земя
Рецепта за култура
Малки истории
По света и у нас
Часът на зрителите
100 години от рождението на Петър Василев
- Милевин: “Специалист
по всичко”
5 минути София
Време за губене
Библиотеката
На опера с БНТ 2: “Аида”
от Джузепе Верди
Денят започва с Георги
Любенов
Цезар
Добър ден с БНТ 2
Абсурдите с БНТ 2
По света и у нас
Спортни новини
„Пътуващо студио на БНТ
2” в Южна България
Буферна зона
По света и у нас
Николо Коцев - рок завръщане
Нощни птици
Рецепта за култура
Часът на зрителите
България от край до
край 3

НЕДЕЛЯ, 10 юни
06:00 Лебедите
06:15 Концерт на възглавници
в парка
07:30 Опознай България
08:00 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
08:30 Децата.com
09:00 България от край до
край 3
09:30 Културни адреси: София,
Европа
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 100 години от рождението на режисьора Петър
Василев - Милевин: “Кит”
14:20 Европейски маршрути
14:30 Извън играта
15:00 Отблизо с Мира Добрева
16:00 Бразди
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:15 Афиш
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Аз съм, Българийо, твоя
дъщеря
21:45 Лабиринти на любовта
23:15 Поглед към звездите
23:45 По света и у нас
00:00 Спортна треска
01:00 Извън играта
01:30 Отблизо с Мира Добрева
02:30 Иде нашенската музика

ПОНЕДЕЛНИК, 11 юни
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Гражданчета на село
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо
16:30 Спортна треска
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 Момичето, което спаси
небето
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 История.bg
22:00 Открито с Валя Ахчиева
22:30 Културни адреси: София,
Европа
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Извън играта
00:00 Часът на зрителите
00:30 Още от деня
01:10 България от край до
край 3
01:40 Местно време
02:10 Вяра и общество с Горан
Благоев
03:10 Край Охридското езеро
03:30 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
04:00 „Бързо, лесно, вкусно”

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите
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6:00
9:00
9:15
10:30
11:30
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
15:15
15:40
16:00
16:10
16:30
17:25
17:30
18:00

ПЕТЪК, 8 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка /найдоброто/
Рецепта за здраве
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Стани богат
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
Малки истории
Специализирано предаване за хора с увреден
слух
Пиксел Пинки 2
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
По света и у нас
БНТ 2
ПЕТЪК, 8 юни

06:00 Бистришките баби - шедьовър на ЮНЕСКО
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Под морските вълни
09:00 По света и у нас
09:15 Десницата на Свети Иван
10:15 Местно време: Без бариери
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Япония днес
15:35 Едно голямо семейство 3
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 История.bg
19:00 Между маските
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Време за губене
21:30 Либидо Проект - концерт
на група “Акага”
22:35 Отпътувания
00:40 Местно време
01:10 История.bg
02:15 Време за губене
02:45 Десницата на Свети Иван
03:40 Непозната земя
04:05 Часът на зрителите
04:35 101 портрета
05:30 Туристически маршрути
БНТ свят
06:00
09:00
09:15
10:30
11:30
11:45
12:00
12:30
13:30
13:45
14:15
14:45
15:15
16:15
16:30
17:00
17:30
18:00
18:20
19:00
19:30
19:45
20:00
20:45
21:00
22:00
22:30
23:00
23:25
23:30
00:00
00:30
01:10
01:40
02:10
03:15
03:30

ПЕТЪК, 8 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Малки истории
По света и у нас
Референдум
Нон-стоп онлайн
Викинг 18
Културни адреси
„Бързо, лесно, вкусно”
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Часът на зрителите
Време за губене
Местно време
По света и у нас
Още от деня
България от край до
край 3
Малки истории
Гражданчета на село
По света и у нас
Спортни новини
Панорама
Абсурдите с БНТ 2
Бразди
По света и у нас
Зелена светлина
В кадър
Непозната земя
Още от деня
Пътувай с БНТ 2
Местно време
Панорама
В сенките на Лонгоза
Съвременници 2

18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
0:35
0:50
2:05
4:00
5:00
5:15
5:55
7:00
7:25
7:50
8:05
8:30
10:30
11:30

06:00
06:30
07:00
07:50
08:15
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:00
16:05
17:00
17:30
18:25
19:30
20:00
20:30
20:45
22:15
23:15
00:10
00:40
01:10
01:40
02:25
04:00
05:00
05:30

06:00
06:30
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:20
14:30
15:00
16:00
16:30
18:15
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45
21:15
23:15
23:30
00:00
01:00
02:00
02:30

Още от деня
Стани богат
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
Нощни птици
По света и у нас
Зелена светлина
Концерт на Александър
и Константин Владигерови
Телепазарен прозорец
Денят започва с Култура
Капри
Зелената линейка /найдоброто/
Рецепта за здраве
Още от деня
Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 9 юни
Инуяша
Животни по пижами
Телепазарен прозорец
Сафарито на Скаут
Денят започва с Георги
Любенов
Библиотеката
Клиника на третия етаж

12:00
12:30
13:00
14:00
15:55
16:45

23

17:00
18:00
18:30
19:00
19:50
20:00
20:30
20:45
22:30
22:45
0:15
2:05
2:20
3:20
4:20
4:50
5:50
6:50
7:00
7:25
7:50
8:05
8:30
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:55
16:45

7

тв програми

Български

19:50
20:00
20:45
21:00
22:00

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
История.bg
Отдел “Фалшива самоличност”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 3
0:30 Телепазарен прозорец
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Отдел “Фалшива самоличност”
3:00 Дойче Веле: Шифт
3:15 Въпрос на чест 3
4:10 Капри
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 12 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /найдоброто/
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
14:00 Дойче Веле: Шифт
14:15 Малки истории
14:30 Сийбърт
14:45 Сагуа - сиамската котка
15:00 Златно сърце
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
ВТОРНИК, 12 юни
Мъже пеят в Разлог
Непозната земя
Часът на зрителите
Денят започва с Култура
Многоликата Япония:
Земята е само една
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Пътеводител БГ
11:15 България от край до
край 2
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Патриархат
13:30 Опознай България
14:00 Денят започва с Култура
15:30 Едно голямо семейство 3
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Едно голямо семейство 3
18:55 Отдаден на вечността
19:25 Великото сбогуване
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Часът на зрителите
21:30 С музиката на Йохан
Щраус
22:35 Ленти и документи: “Съблазни и въздържание”
23:40 Днес и утре
00:10 Местно време
00:40 Патриархат
01:40 България от край до
край 2
02:10 Добро утро с БНТ 2
03:10 Непозната земя
03:40 Часът на зрителите
04:10 Европейски маршрути
04:25 Америка днес
05:20 Днес и утре
05:50 Ансамбъл Пирин - Биография от музика
06:00
06:30
07:00
07:30
08:45

ВТОРНИК, 12 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Малки истории
По света и у нас
Отблизо с Мира Добрева
Момичето, което спаси
небето
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Местно време
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 На опера с БНТ 2: “Аида”
от Джузепе Верди
19:30 Малки истории
19:45 Историята на едно писмо
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Offlines & Шопен на струните на триото
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
00:00 Ай да идем
00:30 Още от деня
01:10 Съвременници 2: “Завръщане в образа”
01:40 Местно време
02:10 Малки истории
03:10 Лебедите
03:30 Извън играта
04:00 „Бързо, лесно, вкусно”
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории
06:00
09:00
09:15
10:30
11:40
12:00
12:30
13:30

22:00 Отдел “Фалшива самоличност”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 3
0:30 Телепазарен прозорец
0:45 Денят започва с Култура
2:00 Отдел “Фалшива самоличност”
3:00 Дойче Веле: Шифт
3:15 Въпрос на чест 3
4:10 Капри
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
СРЯДА, 13 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /найдоброто/
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Стани богат
13:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
14:00 Дойче Веле: Шифт
14:15 Малки истории
14:30 Сийбърт
15:00 Златно сърце
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Стани богат
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Приключенията на един
Арлекин
22:00 Отдел “Фалшива самоличност”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина

06:30
07:00
07:30
08:45
09:00
09:15
10:15
10:45
11:15
11:45
12:00
12:30
13:25
13:50
14:00
15:15
15:35
16:30
17:30
18:00
18:50
19:00
20:00
20:45
21:00
21:30
23:30
00:05
00:35
01:05
02:00
02:30
03:30
04:00
04:30
05:30

06:00
09:00
09:15
10:30
11:40
12:00
12:30
13:30
13:45
14:45
15:15
16:30
17:30
18:00
18:20
19:00
19:30
19:45
20:00
20:45
21:00
22:15
22:30
23:00
23:25
23:30
00:30
01:10
01:40
02:10
03:10
03:30
04:00
04:30
05:45

23:30
0:25
0:40
1:55

Въпрос на чест 3
Телепазарен прозорец
Денят започва с Култура
Отдел “Фалшива самоличност”
3:00 Дойче Веле: Шифт
3:15 Въпрос на чест 3
4:10 Капри
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 14 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо /найдоброто/
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 Стани богат
14:00 Дойче Веле: Шифт
14:15 Малки истории
14:30 Сийбърт
15:00 Златно сърце
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Трето полувреме
17:30 Световно първенство
по футбол Русия 2018:
Откриване
18:00 Русия - Саудитска Арабия, среща от Световното първенство по футбол
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Последното пътуване
22:00 Отдел “Фалшива самоличност”
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Въпрос на чест 3
0:25 Телепазарен прозорец
0:40 Русия - Саудитска Арабия, среща от Световното първенство по футбол
2:30 Денят започва с Култура
3:45 Отдел “Фалшива самоличност”
4:50 Въпрос на чест 3

СРЯДА, 13 юни
Непозната земя
Часът на зрителите
Денят започва с Култура
Евроновини: В правилната посока
По света и у нас
Добро утро с БНТ 2
Местно време
Опознай България
България от край до
край 2
Европейски маршрути
По света и у нас
Америка днес
Български уроци – аз уча
български
Европа днес
Денят започва с Култура
Светлина в безкрая
Едно голямо семейство 3
Стани богат
Местно време
Едно голямо семейство 3
Сцени от модерния живот в Китай
Кой е този Коста Цонев
По света и у нас
Спортни новини
Абсурдите с БНТ 2
Чайка
“Бяла черква - Приказка
за земята”
Изкуството на 21 век
Местно време
Америка днес
България от край до
край 2
Добро утро с БНТ 2
Непозната земя
Часът на зрителите
Кой е този Коста Цонев
Изкуството на 21 век

ЧЕТВЪРТЪК, 14 юни
06:00 Пей ми песен - Йовчо
Караиванов
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Светлина в безкрая
09:00 По света и у нас
09:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци – аз уча
български
11:10 Знаете ли...
11:30 Въображение, творчество, диалози - 65 години
Чешки център
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:30 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Под морските вълни
15:30 Едно голямо семейство 3
16:20 Европейски маршрути
16:30 Стани богат
17:30 Местно време
18:00 Славеите на Надка Караджова
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Япония днес
19:05 85 години от рождението на художника Светлин
Русев
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Пътешествия
21:30 Рецепта за култура
22:30 Кадилакът на Долан
23:55 Изкуството на 21 век
00:25 Местно време
00:55 Кадилакът на Долан
02:20 Европейски маршрути

СРЯДА, 13 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Малки истории
По света и у нас
Рецепта за култура
Историята на едно писмо
Добро утро с БНТ 2
„Бързо, лесно, вкусно”
Здравето отблизо
Вяра и общество с Горан
Благоев
Местно време
По света и у нас
Още от деня
Съвременници 2: “Странник в лазура”
Малки истории
На мястото на татко
По света и у нас
Спортни новини
90 години от рождението на Никола Тодев
Европейски маршрути
Непозната земя
По света и у нас
Зелена светлина
История.bg
Още от деня
Време за губене
Местно време
Нощни птици
Съдби човешки
Ай да идем
„Бързо, лесно, вкусно”
Денят започва с Култура
Малки истории

ЧЕТВЪРТЪК, 14 юни
06:00 Денят започва
09:00 По света и у нас
09:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:30 На мястото на татко
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 „Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Здравето отблизо
16:30 Библиотеката
17:30 Местно време
18:00 Квадрат 500
18:30 Пътувай с БНТ 2
19:00 Открито с Валя Ахчиева
19:30 Малки истории
19:45 Моето куче-спасител
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Обещанието 2
22:00 Концерт на Минчо Минчев и Николай Минчев
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Време за губене
00:00 България от край до
край 3
00:30 Награди за българска
архитектура
01:30 Абсурдите с БНТ 2
02:00 Местно време
02:30 Библиотеката
03:30 Бразди
04:00 „Бързо, лесно, вкусно”
04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории
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ПЕТЪК, 8 юни
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави”
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове” еп. 12
15:00 Премиера: „Шест сестри”
еп. 19
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” еп. 19
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“ еп. 32
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” еп. 38
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ яп.5
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” еп. 3
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” - токшоу
04:30 „Времето лети” еп. 68
05:30 „Аламинут“

Най-гледаните
СЪБОТА, 9 юни
06:00 „Малкото пони: Приятелството е магия” - анимация
07:00 „Двама мъже и половина” еп. 24, 25
08:00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Мариана Векилска, Жени
Марчева и Диана Любенова
11:00 „Cool…T” - лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините
12:30 „Богатствата на България“ - документална
поредица
13:00 „Преследването на Либърти“ - комедия
15:00 „Истински истории“
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
- документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Такъв е животът” - комедия
22:00 „Кървав диамант” - драма
01:00 „Сърфист” - комедия
02:30 bTV Репортерите
03:00 „Cool…T” - лайфстайл
предаване
04:00 „Двама мъже и половина”
04:30 „Времето лети” еп.69
05:30 „Аламинут“

НЕДЕЛЯ, 10 юни
06:00 „Малкото пони: Приятелството е магия”
07:00 „Като на кино“
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мястото БГ” - документално предаване
13:00 „Кукумявки” - комедия
15:00 Талисманът” - драма
17:00 „120 минути” - публицистично предаване с
водещ Светослав Иванов
17:50 Спорт тото
18:00 „120 минути”
20:00 „С жени на море“ - комедия, романтичен
22:00 „Обичам те, човече“ комедия, романтичен
(САЩ, 2009), режисьор
- Джон Хамбург, актьори - Пол Ръд, Рашида
Джоунс, Сара Бърнс, Грег
Ливайн, Джейми Пресли,
Джейн Къртин, Джей Кей
Симънс, Анди Самбърг,
Джон Фавро, Джейсън
Сигъл и др.
00:00 „Всичко се обърка” - комедия (Франция, 2015),
режисьори - Никола
Бенаму, Филип Лашо,
актьори - Филип Лашо,
Алис Давид, Венсан Дезаня, Тарек Будали и др.
01:40 „Кукумявки” - комедия
(САЩ, 2006), режисьор
- Уил Шрайнър, актьори - Логан Лърман, Люк
Уилсън, Коди Линли, Бри
Ларсън и др.
03:00 bTV Репортерите
03:30 „Търси се…”

ПОНЕДЕЛНИК, 11 юни
06:00 „Трансформърс прайм”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове”, еп. 13
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 20
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 19
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 33
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 39
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ - сериал, с.4,
яп.6
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.4
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Времето лети” - сериал,
с.3, еп. 71
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

(САЩ, 2009), режисьор
- Джо Данте, актьори Крис Масоля, Хейли Бенет, Натан Гамбъл, Тери
Поло, Брус Дърн, Куин
Лорд, Джон ДеСантис,
Дъглас Чапман, Марк
Поусън, Питър Шинкода,
Джонатан Брус и др.
„Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
„Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 1)
„Джак, убиецът на великани“
„Златният компас” фентъзи, приключенски
(САЩ, Великобритания,
2007), режисьор - Крис
Вайц, актьори - Сам
Елиът, Кристофър Лий,
Никол Кидман, Ева
Грийн, Даниел Крейг,
Йън Макшейн, Фреди
Хаймор, Кати Бейтс и др.
„Дивергенти” - екшън,
приключенски, фентъзи
(САЩ, 2014), режисьор
- Нийл Бъргър, актьори
- Тони Голдуин, Маги
Кю, Ашли Джъд, Джей
Кортни, Тео Джеймс, Рей
Стивънсън, Майлс Телър,
Кейт Уинслет, Шайлийн
Уудли, Зои Кравиц и др.
Cinema X: „Възкресение”
- трилър (САЩ, 2015),
режисьор - Дейвид Гелб,
актьори - Марк Дюплас,
Евън Питърс,Оливия
Уайлд, Доналд Глоувър,
Скот Шелдън, Рей Уайз,
Сара Болгър и др.
„Като на кино” - предаване за кино с водещ
Михаил Дюзев
„Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 2)” драма, фентъзи, приключенски

Неделя, 10 юни
06:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп. 7
07:30 „Елхи 1914” - комедия
(Русия , 2014), режисьори
- Тимур Бекмамбетов,
Юрий Биков, актьори Леонид Архангелский,
Дато Бахтадзе, Антон
Богданов Иван Бред,
Анна Килкевич и др.
09:45 „Моля, залагайте!” - драма
11:30 „Рок Дог“ - анимация,
комедия, семеен ( Китай,
САЩ, 2016), сценаристи - Аш Бранън, Кърт
Воелкер, Денис Брадли,
режисьор - Аш Бранън
13:30 „Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 2)”
16:15 „Дивергенти”
19:00 „Фантастичната четворка” - екшън, фантастика
21:00 „Фантастичната четворка
и Сребърният сърфис“
- екшън, фентъзи, приключенски
22:45 „Прекият път към щастието” - драма, комедия,
фентъзи (САЩ, 2003),
режисьор - Алек Болдуин, актьори - Антъни
Хопкинс, Дан Акройд,
Ким Катрал, Алек Болдуин, Джейсън Патрик,
Джон Савидж, Дженифър
Лав Хюит и др.
00:45 „Дупката” - приключенски, трилър,фентъзи
(САЩ, 2009), режисьор
- Джо Данте, актьори Крис Масоля, Хейли Бенет, Натан Гамбъл, Тери
Поло, Брус Дърн, Куин
Лорд, Джон ДеСантис,
Дъглас Чапман, Марк
Поусън, Питър Шинкода,
Джонатан Брус и др.
02:45 „Живи легенди” - драма,
комедия, приключенски

Понеделник, 11 юни
06:00 „Революция Z” - сериал,
с.4, еп.12
07:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.7
08:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.16
09:30 „Джак, убиецът на великани“
12:00 „Революция Z” - сериал,
с,4., еп. 13
13:00 Премиера: „Вътрешна
сигурност” - сериал, с.6,
еп. 6
14:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.17
15:15 „Фантастичната четворка
и Сребърният сърфис“ екшън
17:00 „Прекият път към щастието”
19:00 „Елхички: Лапички,
кокали и рок енд рол”
- комедия (Русия, 2015),
режисьор - Максим
Свешников, актьори - Ян
Цапник, Андрей Мерзликин, Лера Стреляева,
Галина Коньшина и др.
21:00 Премиера: „Под един
покрив“ - трилър (САЩ,
2015), режисьор - Уилям
Монахан, актьори Оскар Айзък, Марк Уолбърг, Гарет Хедлънд, Мат
Джоунс, Фран Кранц
23:00 „Дани Колинс“ драма,комедия (САЩ,
2015), режисьор - Дан
Фогелман, актьори Мелиса Беноист, Джош
Пек,Кристофър Плъмър,
Боби Канавал,Дженифър
Гарнър, Анет Бенинг, Ал
Пачино, Арти Ман и др.
01:15 „Революция Z” - сериал,
с.4, еп.13
02:15 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.8
03:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.17

Германия, Ирландия,
САЩ, 2004 ), режисьор
- Бийбан Кидрон, актьори - Рене Зелуегър, Хю
Грант, Джим Броудбент,
Колин Фърт, Джема Джоунс, Джеймс Фулкнер,
Хасинда Барет, Джеймс
Колис и др.
„Стъпка по стъпка“
„Приятели“
„Моето семейство“
„Щурите съседи“
„Полицейска академия
2“ - екшън, комедия,
криминален (САЩ, 1985),
режисьор: Джери Парис,
актьори - Стив Гутенберг,
Буба Смит, Дейвид Граф,
Майкл Уинслоу, Брус
Малер, Хауард Хесеман,
Джордж Гейнс и др.
„Фитнес Тони”
„Двама мъже и половина”
„Теория за големия
взрив”
„Клуб „Веселие”
„Загадките на Лора“
„Барът“
„Двама мъже и половина”
„Фитнес Тони“

10:00 „Полицейска академия
2“ - екшън, комедия,
криминален (САЩ, 1985),
режисьор: Джери Парис,
актьори - Стив Гутенберг,
Буба Смит, Дейвид Граф,
Майкл Уинслоу, Брус
Малер, Хауард Хесеман,
Джордж Гейнс и др.
12:00 „Стъпка по стъпка“
14:00 „Приятели“
16:00 „Моето семейство“
17:30 „Щурите съседи“
20:30 „Бриджит Джоунс: На
ръба на разума“ - комедия, романтичен (Великобритания, Франция,
Германия, Ирландия,
САЩ, 2004 ), режисьор
- Бийбан Кидрон, актьори - Рене Зелуегър, Хю
Грант, Джим Броудбент,
Колин Фърт, Джема Джоунс, Джеймс Фулкнер,
Хасинда Барет, Джеймс
Колис и др.
22:30 „Фитнес Тони”
23:30 „Двама мъже и половина”
00:30 „Теория за големия
взрив”
01:00 „Клуб „Веселие”
02:00 „Загадките на Лора“
03:00 „Барът“
04:00 „Двама мъже и половина”
05:00 „Фитнес Тони“

Понеделник, 11 юни
06:00 „Загадките на Лора” , с.2
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Шегаджии” , с.4
09:00 „Играчи”
10:00 „Сватбени агенти“ - драма, романтика (САЩ,
2011), режисьор - Майкъл
Канг, актьори - Хенри
Дитман, Айлеана Дъглас,
Сунг Канг, Джанел Париш
и др.
12:00 „Модерно семейство“
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Без пукната пара“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“
17:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“ , с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ , с.6
21:00 „Приятели“ , с.8
22:00 „ Без пукната пара” , с.4
23:00 Премиера: „Модерно
семейство” , с.15,16
00:00 „Сватбени агенти“ - драма, романтика (САЩ,
2011), режисьор - Майкъл
Канг, актьори - Хенри
Дитман, Айлеана Дъглас,
Сунг Канг, Джанел Париш
и др.
02:00 „Загадките на Лора“
03:00 „Шегаджии“
04:00 „Модерно семейство”
05:00 „Загадките на Лора“

bTV синема
Петък, 8 юни
06:00 „Революция Z” - сериал,
с.4, еп.11
07:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.6
08:15 „Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 2)”
11:00 „Революция Z” - сериал,
с,4., еп.12
12:00 Премиера: „Вътрешна
сигурност” - сериал, с.6,
еп. 7
13:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.16
14:15 „Златният компас” - фентъзи, приключенски
16:30 „Живи легенди” - драма
18:45 „Ритуалът” - драма
21:00 „Джак, убиецът на великани“ - фентъзи
23:15 „Дупката” - приключенски
01:15 „Хари Потър и даровете
на смъртта” (част 1)
04:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.16
Събота, 9 юни
06:00 „Син под чехъл” - комедия (САЩ 2008), режисьор - Винс Ди Меглио,
актьори - Даян Кийтън,
Дакс Шепърд, Лив
Тейлър, Майк Уайт, Кен
Хауърд и др.
08:15 „Живи легенди” - драма,
комедия, приключенски
(България, 2014), режисьор - Николай Илиев,
актьори - Стефан Щерев,
Яна Маринова, Георги
Кадурин, Любомир Ковачев, Димо Алексиев,
Саня Борисова, Микеле
Плачидо, Орлин Павлов,
Анна Мария Гюзелева,
Калоян Митев и др.
10:15 „Дупката” - приключенски, трилър,фентъзи

12:30
13:30
16:30
18:45

21:00

23:45

01:30
02:30

бтв комеди
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
12:00
12:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00

Петък, 8 юни
„Загадките на Лора”
„Моето семейство“
„Шегаджии” , с.3
„Шоуто на Слави”
„Фантастичното пътешествие до Оз“
„Модерно семейство“
„Щурите съседи”
„Теория за големия
взрив“
„Стъпка по стъпка“
„Приятели“
„Играчи”
„Щурите съседи“
„Моето семейство“ , с.5
„Стъпка по стъпка“ , с.6
„Приятели“ , с.8
„Без пукната пара” , с.4
Премиера: „Модерно
семейство” , с.8
„Фантастичното пътешествие до Оз“
„Загадките на Лора“
„Шегаджии“
„Модерно семейство”
„Загадките на Лора“
Събота, 9 юни
„Загадките на Лора” , с.2
„Двама мъже и половина“ , с.5
„Барът” , с.4
„Клуб „Веселие” , с.6
„Бриджит Джоунс: На
ръба на разума“ - комедия, романтичен (Великобритания, Франция,

23

12:00
14:00
16:00
17:30
20:30

22:30
23:30
00:30
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

Неделя, 10 юни
06:00 „Загадките на Лора” , с.2
07:00 „Двама мъже и половина“ , с.5
08:00 „Барът” , с.4
09:00 „Клуб „Веселие” , с.6

тв програми

Български

ВТОРНИК, 12 юни
„Трансформърс прайм”
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове”, еп. 14
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 21
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 20
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 34
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 40
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ - сериал, с.4,
eп.7
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.5
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Времето лети” - сериал,
с.3, еп. 72
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване
06:00
06:30
09:30
12:00

Вторник, 12 юни
06:00 „Революция Z” - сериал,
с.4, еп.13
07:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.8
08:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.17
09:30 „Ритъмът на греха” - драма
12:00 Премиера: „Вътрешна
сигурност” - сериал, с.6,
еп. 9
13:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.18
14:00 „Живи машини” - фантастика
16:15 „Дани Колинс“ драма,комедия (САЩ,
2015), режисьор - Дан
Фогелман, актьори Мелиса Беноист, Джош
Пек,Кристофър Плъмър,
Боби Канавал,Дженифър
Гарнър, Анет Бенинг, Ал
Пачино, Арти Ман и др.
18:45 „Джак, убиецът на великани“ - фентъзи, драма,
приключенски (САЩ,
2013), ,ежисьор - Брайън
Сингър, актьори - Никълъс Холт, Елеанор Томлинсън, Юън Макгрегър,
Стенли Тучи и др.
21:00 „Джон Кю“ - трилър,
драма (САЩ, 2002),
режисьор - Ник Касавитис, актьори - Дензел
Уошингтън, Робърт Дювал, Джеймс Уудс
23:15 „Спокойна нощ“ - драма,
романтика (САЩ, Великобритания, 2007), режисьор - Джейк Полтроу,
актьори - Пенелопе Круз,
Дани ДеВито, Мартин
Фриймън, Гуинет Полтроу, Кейт Алън и др.
01:15 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп. 9
02:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.18
Вторник, 12 юни
„Загадките на Лора” , с.2
„Моето семейство“
„Шегаджии” , с.4
„Комиците и приятели“ комедийно шоу
10:00 „Определено, може би“
- комедия, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор
- Адам Брукс, актьори
- Райън Рейнолдс, Айла
Фишер, Елизабет Банкс,
Абигейл Бреслин, Рейчъл Уайз, Ан Нгуен, Матю
мейсън и др.
12:00 „Модерно семейство“
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Без пукната пара“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“
17:00 „Шоуто на Слави“
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“ , с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ , с.6
21:00 „Приятели“ , с.8
22:00 „ Без пукната пара” , с.4
23:00 Премиера: „Модерно
семейство” , с.17,18
00:00 „Определено, може би“
- комедия, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор
- Адам Брукс, актьори
- Райън Рейнолдс, Айла
Фишер, Елизабет Банкс,
Абигейл Бреслин, Рейчъл Уайз, Ан Нгуен, Матю
мейсън и др.
02:00 „Загадките на Лора“
03:00 „Шегаджии“
04:00 „Модерно семейство”
05:00 „Загадките на Лора“
06:00
07:00
08:00
09:00
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СРЯДА, 13 юни
„Трансформърс прайм”
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините - обедна
емисия
„Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
Премиера: „Убежище от
грехове”, еп. 15
Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 22
Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 21
bTV Новините
„Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
„Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 35
bTV Новините - централна емисия
Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 41
Премиера: „Страсти в
Тоскана“ - сериал, с.4,
eп.8
„Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
bTV Новините - късна
емисия
„Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.6
„Шест сестри” /п./ - сериал
bTV Новините
„Преди обед” /п./ - токшоу
„Времето лети” - сериал,
с.3, еп. 73
„Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 14 юни
06:00 „Трансформърс прайм”
06:30 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове”, еп. 16
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 23
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 22
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 36
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 42
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ - сериал, с.4,
eп.9
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.7
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед”
04:30 „Времето лети” - сериал,
с.3, еп. 74
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

Сряда, 13 юни
06:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.9
07:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.18
08:15 „Тайни“ - трилър (Канада,
2014) , режисьор - Къртис
Крауфорд, актьори Кейтлн Търнър, Тамара
Дуарте, Ники Айкокс
10:00 „Джон Кю“ - трилър, драма (САЩ, 2002)
12:30 Премиера: „Вътрешна
сигурност” - сериал, с.6,
еп. 10
13:45 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.19
14:45 „Събудих се в Мексико” комедия, приключенски
(САЩ ,2014), режисьор
- Скот Армстронг, актьори - Адам Пали, Ти Джей
Милър, Томас Мидълдич,
Шанън Удуард, Алисън
Бри, Джейсън Мантзукас,
Кристен Ритер, Роса Салазар и др.
16:45 „Спокойна нощ“ - драма,
романтика (САЩ, Великобритания, 2007), режисьор - Джейк Полтроу,
актьори - Пенелопе Круз,
Дани ДеВито, Мартин
Фриймън, Гуинет Полтроу, Кейт Алън и др.
19:00 „Живи легенди” - драма
21:00 „Аз съм легенда” - фентъзи, драма
23:00 „Вечеря за идиоти“ - комедия (САЩ, 2010), режисьор - Джей Роуч, актьори - Стив Карел, Пол Руд,
Зак Галифанакис, Брус
Гринууд, Луси Пънч, Рон
Ливингстън и др.
01:15 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп. 10
02:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.19

Четвъртък, 14 юни
06:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп.10
07:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.19
08:45 „Модна къща „Версаче“ биографичен, драма
10:30 „Аз съм легенда” - фентъзи, драма
12:45 Премиера: „Вътрешна
сигурност” - сериал, с.6,
еп. 11
13:45 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.20
14:45 „Джон Кю“
17:00 „Тайни“ - трилър (Канада,
2014) , режисьор - Къртис
Крауфорд, актьори Кейтлн Търнър, Тамара
Дуарте, Ники Айкокс
19:00 „Събудих се в Мексико” комедия, приключенски
(САЩ ,2014), режисьор
- Скот Армстронг, актьори - Адам Пали, Ти Джей
Милър, Томас Мидълдич,
Шанън Удуард, Алисън
Бри, Джейсън Мантзукас,
Кристен Ритер, Роса Салазар и др.
21:00 „Как да разкараш гаджето за 10 дни” - комедия,
романтичен (САЩ,
Германия, 2003), режисьор - Доналд Петри,
актьори - Кейт Хъдсън,
Матю Макконъхи, Томас
Ленън, Катрин Хан, Адам
Голдбърг, Майкал Мишел, Шалом Харлоу и др.
23:30 „Къщата на езерото“
- драма, романтичен
(САЩ, 2006), режисьор
- Алехандро Агрести,
актьори - Киану Рийвс,
Кристофър Плъмър, Сандра Бълок и др.
01:30 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6, еп. 11
02:30 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.20

Сряда, 13 юни
„Загадките на Лора” , с.2
„Моето семейство“
„Шегаджии” , с.4
„Шоуто на Слави“
„Полицейска академия
2“ - екшън, комедия,
криминален (САЩ, 1985),
режисьор: Джери Парис,
актьори - Стив Гутенберг,
Буба Смит, Дейвид Граф,
Майкл Уинслоу, Брус
Малер, Хауард Хесеман,
Джордж Гейнс и др.
„Модерно семейство“
„Щурите съседи”
„Без пукната пара“
„Стъпка по стъпка“
„Приятели“
„Комиците и приятели“ комедийно шоу
„Щурите съседи“
„Моето семейство“ , с.5
„Стъпка по стъпка“ , с.6
„Приятели“ , с.8
„ Без пукната пара” , с.4
Премиера: „Модерно
семейство” , с.19,20
„Секс, наркотици и Лас
Вегас“ - комедия, музикален (САЩ, 2010), режисьор - Никълъс Столър,
актьори - Ръсел Бранд,
Роуз Бърн, Тайлър МакКини, Пинк, Кристина
Агилера и др.
„Загадките на Лора“
„Шегаджии“
„Модерно семейство”
„Загадките на Лора“

Четвъртък, 14 юни
06:00 „Загадките на Лора” , с.2
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Шегаджии” , с.4
09:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
10:00 „Бриджит Джоунс: На
ръба на разума“ - комедия, романтичен (Великобритания, Франция,
Германия, Ирландия,
САЩ, 2004 ), режисьор
- Бийбан Кидрон, актьори - Рене Зелуегър, Хю
Грант, Джим Броудбент,
Колин Фърт, Джема Джоунс, Джеймс Фулкнер,
Хасинда Барет, Джеймс
Колис и др.
12:00 „Модерно семейство“
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Без пукната пара“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“
17:00 „Шоуто на Слави”
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“ , с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ , с.7
21:00 „Приятели“ , с.8
22:00 „ Без пукната пара” , с.4
23:00 Премиера: „Модерно
семейство” , с.19,20
02:00 „Загадките на Лора“
03:00 „Шегаджии“
04:00 „Модерно семейство”

06:00
06:30
09:30
12:00
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
21:30
22:30
23:30
00:00
01:00
02:00
02:30
04:30
05:30

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00

12:00
12:30
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

02:00
03:00
04:00
05:00

Продължава на стр. 25

Любопитно

6.VI. - 12.VI.2018 г.

М

еждународният
фестивал на поезията „Орфей“
в Пловдив събира поети
от САЩ, Франция, Италия, Испания, Турция,
Дания, Израел, Украйна, Република Македония, Румъния, Гърция,
Сърбия и България.
Малката раннохристиянска базилика, където се проведе фестивалът, отвори вратите си
за езика на поезията.
В обединяващата среда на култура, изкуство
и литература бяха осъществени две поетически четения, съпътствани от културно-образователен семинар и писателски форум. Гостите
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Български

ПОЕТИЧЕН ФЕСТИВАЛ

посетиха знакови места на българската история и духовност като
Бачковския манастир,
Тракийската гробница в
Старосел и Хисарската

крепост, присъединиха се и към традиционното за Пловдив празнично шествие в чест на
делото на светите братя
Кирил и Методий.

Поетическите текстове на участниците
в „Орфей“ – Пловдив
2018 са публикувани
в многоезично книжно
издание. Материалите
от писателския форум
ще излязат и в книга на
български и на английски език.
Специални гости на
фестивала бяха министрите на културата на
България Боил Банов,
на Македония - Роберт
Алагьозовски, председателят на парламентарната комисия за
култура и медии Вежди Рашидов, посланици и културни аташета
на страните, откъдето
са поетите.

Áóðãàñ ïîñðåùíà ìîùèòå íà ñâåòè Íèêîëàé

По повод 10-годишнината от
първата копка на храма в кв. „Меден рудник” и полагането на ос-

новния камък (през
2008 г.) църковното настоятелство при храм
„Свети Никола“ с благословението на сливенският митрополит
Йоаникий посрещна
мощи на своя покровител свети Николай
заедно с други 16 светии – света Анна (майка на света Богородица), свети Харалампий,
свети архидякон Стефан, света преподобна мъченица Параскева, свети Герасим Йордански и други. Преди време беше донесено миро от светеца от
италианския град Бари по ини-
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у нас

циатива на Божидар Димитров.
Пред стъкленицата му всеки четвъртък се четат специални молитви, тъй като тогава е денят
на свети Николай според църковното учение.
Мощите бяха посрещнати
пред храма от викарния епископ Йеротей на Сливенския митрополит и бургаското свещеничество.
Мощите пристигнаха от Стара
Загора с благословията на Старозагорския митрополит Киприян. В града те се намират в новостроящия се храм „Свети Игнатий Старозагорски” с председател свещеник Климент Илиев.
След краткия престой в Бургас
мощите отпътуваха обратно.

„Русенци
на път“

В къщата на Калиопа в Русе е експонирана интересна изложба, озаглавена „Русенци на път”. Основната й концепция е съсредоточена върху пътуването с параход по Дунав, с влак по първата
железница, а по-късно с автомобили и самолети.
Тя показва за първи път реставрирана сватбена
рокля от 1905 г., която благодарение на д-р Елица Цветкова отново можа да бъде експонирана.
Роклята е представена като символ на сватбените пътешествия на старите русчуклии до Виена.
Спомени на русенски граждани, емблематични
места като „гара Пристанище”, Стъклената будка
и русенските „трамваи”, екскурзии и пътешествия
са само някои от акцентите в изложбата. „Гостите на Русе” е не по-малко важна тема, съсредоточила присъствие на короновани особи, държавни лидери, учени и космонавти.
Изложбата търси връзки с близкото минало и
със съвремието – от посрещането на „извънземните” на летище Щръклево до полетите от Бъняса и Отопени.
Експонирано е и най-новото дарение на музея
– куфар, летял до Япония, преживял земетресение, цунами и аварията във Фукушима.

Обезпокоителна Äесетгодиøната Âая с награда
статистика
Към 31 декември миналата година населението на България е
7 050 034 души, като от
тях 3 422 409 са мъже,
а 3 627 625 са жени, сочат данните на Националния статистически
институт. Те показват, че на
1000 мъже се
падат
1060
жени,
или
женит е
преобладават в общия брой на
населението. Дамите са повече от мъжете с 205 216, или почти колкото населението на Бургас.
Справка в данните
на НСИ за населението
към 31 декември 2017
г. по градове и пол и по
области, общини, местоживеене показа, че
в три български града
и една община живеят
по равен брой мъже и
жени.

В община Чупрене
броят на мъжете е равен на броя на жените.
Данните сочат още, че
в община Чупрене в област Видин живеят по
равен брой мъже и жени - по 892-ма. Същото
е положението и в
три
от

Вая Скумова от Поморие зае първо място в Петия международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът
на времето“, който се
проведе във Велико
Търново.
Призовото място
бе за възрастова група от 9 до 13 години,
в която участваха общо 26 деца. До финал
достигнаха само четирима, най-малката от
които – Вая Скумова.
Конкурсът „Звукът на
времето“ е част от
културния календар
на Министерството

на културата, а целта му е да открива и
насърчава млади таланти, да им предоставя сцена, на която
да преоткриват себе
си чрез музика.

10-годишната Вая
започва да пее на 5
години в детската вокална група „Слънчев
ритъм” – Поморие, с
музикален педагог
Рада Джафарова. От

2015 г. пее в детската
хорова школа „Милка Стоева” към община Бургас. Солист
е на много концерти
и продукции на хоровата школа. Неин вокален педагог е Лили Бедросян. Едновременно с пеенето
взема уроци по китара при Ралица Йорданова.
„Много сме горди с
постиженията на нашето дете и смятаме,
че и градът ни трябва
да познава и уважава
талантите си”, споделят родителите на Вая
Скумова.

Подари книга

градовете в
страната.
Населението на град
Българово в област
Бургас към 31 декември м. г. е 1556 души, от
които 778 мъже и точно толкова жени. Точно по 1167 мъже и дами
живеят в Трън в област
Перник. Третият град, в
който мъжете и дамите
са равен брой от населението, е Маджарово,
където живеят 292 мъже и 292 жени.

"Подари книга на читалище в
нужда" е благотворителна инициатива, осъществила се за втори път. Целта на начинанието бе
да бъдат събрани книги и дарени на читалища в две български села – Дълбоки, Старозагорско, и Ветрен дол, Пазарджишко.
Основателите на сайта vibes.bg
- Станислава и Константин Симидчийски, насочват усилията
си именно към селата, защото
това са населените места, получаващи най-малко подкрепа, когато става въпрос за култура. В
края на май те направиха реверанс към Деня на българската
просвета и култура и на славян-

ската писменост,
канейки читатели и партньори в
столичен бар на
среща. Входът бе
една или повече
книги за дарение.
"Книгите в селата са стари, често в лошо състояние и понякога липсва дори задължителната
училищна литература. А там живеят деца, които имат списък от
задължителни книги за училище,
имат интерес към литературата,
но нямат възможност да си купуват често нови книги. Или каквито и да било книги...", споде-

ля младото семейство.
В рамките на първата инициатива "Подари книга на читалище в нужда" през 2016 г. бяха събрани повече от 1200 книги, които бяха дарени на читалищата в
с. Столетово, Карловско, и Селановци, Врачанско.
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Проблеми

Институт за пътна безопасност:

Бездействието на
държавата е опасно

Бездействие
на
държавните институции през последните пет месеца доведе
до това в България да
продължават да стават пътни инциденти, които е можело да
бъдат избегнати. Това
заявяват в становище
на Института за пътна
безопасност относно
поредната катастрофа с градски автобус.
Продължават да не
се приемат насериозно анализите и становищата на института.
Няма ден, в който
да не сме свидетели
на смразяващи кадри
от пътищата в нашата
страна, но поредната
катастрофа с автобус,
изпълняващ курс от
редовните линии на
общинска транспортна схема, е факт няколко дни след подобна катастрофа близо
до София. Дни по-късно автобус с деца съ-

що катастрофира.
Поредицата
от
сходни пътни инциденти показва едно
нещо - а именно, че
има много сериозен
пропуск в законо
дателството. Всичко
това, примесено с остаряващия автопарк,
липсата на държавна
политика по отношение на подновяването
му и продължаващото обучение на професионалните шофьори ще доведе до още
и по-сериозни инциденти и те ще стават
все по-често, коментират от Института за
пътна безопасност.
От там призовават
за спешни мерки и
ревизия на правилата за възлагане на редовни линии на градския транспорт, за
изработване и приемане на държавна
политика за подновяване на остарелия
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автопарк, както и за
приемане на методи
и стратегии за продължаващо обучение
при професионалните шофьори. Всичко
това трябва да върви ръка за ръка с изработването на специализирана концепция за управление на
риска при осъществяването на обществен
превоз на пътници.
Институтът за път
на безопасност за

пореден път настоя
ва българското пра
вителство да гаран
тира сигурността на
своите
граждани.
Със своето бездейст
вие то поведе необя
вена война с народа
си, заключават от ин
ститута.

Конфликти

Катастрофи
с а в т о б ус и
Катастрофа между лек автомобил и
училищен автобус стана на пътя между Кубрат и Завет. При удара между училищния автобус и лекия автомобил е пострадала водачката на автомобила, която е откарана в болнично
заведение. 10 деца са пътували в автобуса, те са
преминали преглед и без сериозни наранявания
и са освободени. Автомобилът с разградска регистрация се е движел в насрещното.
Автобус с деца, пътуващ към Враца,
катастрофира. Пострадали са 7 деца. Автобусът не спрял, бил ударен от кола и паднал
върху нея.
Кола и два автобуса се удариха на
пътя Русе-Бяла. И трите превозни средства
са с румънска регистрация. Няма пострадали.
В автобусите са пътували туристи от София за
Букурещ.
Шофьор загина
в инцидент
57-годишен шофьор на междуградски автобус на Пловдив по линия 93 загина при тежка катастрофа между Бенковски и Съединение. Автобусът е превозвал пътници по линията Бенковски-Съединение, когато навлязъл
в насрещната лента и се блъснал в мантинела, съобщиха от полицията. Шофьорът е загинал на място.
В автобуса е имало и пътници, но от тях няма пострадали.

Задържаха издирван Спипаха беглец, намушкал охранител
Мъж на 53 години е задържан в ареста на РУ
Кюстендил за убийството на 32-годишна кюстендилка. Задържаният е направил самопризнания,
съобщил е, че е извършил убийството на 13 май.
После той укрил трупа в мазето на къщата си.
При последвалите процесуално-следствени
действия е намерен трупът на жената в напреднала фаза на разложение. Жертвата е била обявена за общодържавно издирване.
Трупът е закаран за аутопсия в кюстендилската болница, а по случая е започнато досъдебно производство. Работата продължава под
прякото наблюдение на прокурор от Окръжната прокуратура.

Ревнивец гръмна жена си

Двойно убийство е било извършено в хасковското село Козлец. Инцидентът е станал сутринта. Застреляни са 44-годишна жена и 48-годишният й съсед. Заловен е
извършителят - 45-годишен мъж, с когото жената е живеела на семейни

З

ооветеринарният
комплекс в Пловдив
ще потърси осиновител за 50-килограмовото куче порода дого
аржентино, което нахапа майка и дете в Крумово. Ако никой не поиска
домашния любимец, той
най-вероятно ще бъде
умъртвен. Собственикът
на четириногото е дал
съгласието си.
Полицията иззе от дома на Димитър Папазов
в Крумово кучето и още
едно по-малко. До това
се стигна, след като дъщеричката и съпругата

начала. Убиецът си внушавал, че жена му и съседът му са любовници.
Пушката, с която са застреляни, е законно притежавана. Местните разказват, че той е ревнувал
съпругата си много. Освен това имал психични
и финансови проблеми.

36-годишният мъж, издирван от четири
месеца за опита за убийство
на охранител в
дискотека във
Варна, е бил задържан. Той е
бил арестуван в
района на варненско казино
след преследване.
Беглецът от
правосъдието е втори обвиняем за
тежкото криминално престъпление. В
ареста е и съучастникът му - 16-годишният ученик Кристиян Т. Десетокласникът има 6 криминални регистрации
- за квалифицирана телесна повреда,
палеж, унищожаване и увреждане на
имущество, за наркотични вещества.
Престъплението бе извършено на
28 януари т.г. в дискотека "Гетсби" във
Варна. Там Кристиян и неговият повъзрастен приятел се скарали с охраната. 16-годишният младеж хванал
гарда на заведението, докато съучаст-

никът му, негов познат от тренировките, нанесъл повече от 10 удара с
нож, като единият е попаднал в сърдечната област на охранителя.
Само навременната намеса и оперативното лечение спасили 36-годишния мъж от смърт.
Кристиян бе задържан и оттогава е в ареста, а 36-годишният му съучастник успя да избяга и бе обявен
за издирване. След ареста веднага
му е повдигнато обвинение и вече е
с постоянна мярка за неотклонение
задържане под стража.

Агресивно куче ще бъде умъртвено

му бяха жестоко нахапани. Жената била влачена
из двора от огромното ку-

че, докато се опитвала да
го спре и отдели от детето.
Семейството още е в

шок от случилото
се. Димитър е категоричен, че кучето
му никога не е проявявало агресия. Семейството винаги завързвало кучето, когато извеждало децата навън. Във фаталния ден обаче то
било отвързано и се
разхождало в двора.
От разговора със
съпругата си Димитър разбрал, че всичко
станало за секунди. Ку-

чето се нахвърлило целенасочено към детето. Той
няма обяснение какво може да го е провокирало.
Няма универсален
тест, с който да се оп
редели дали едно куче
е агресивно или не, ко
ментира експертът Ге
орги Божев. То може
ло да отключи агресив
но поведение, а след то
ва отново да се върне в
първоначалното си със
тояние на кротко и люб
веобилно животно.

6.VI. - 12.VI.2018 г.

Крими
хроника
Убийство
в „Слънчев бряг”
37-годишент мъж бе
арестуван за убийството
на бизнесмен в "Слънчев
бряг". Той е признал ви
ната си, като заявил, че
мотивът за престъпле
нието е ревност. Това ка
за окръжният прокурор
на Бургас Георги Чинев.
При нападението бе
ше тежко ранена и млада
жена. „Момичето е спо
делило на извършителя
на убийството, че е тор
мозена от своя шеф. Съ
щевременно е признала,
че е била ухажвана от не
го”, каза още окръжният
прокурор. Нападателят е
задържан за 72 часа. Сре
щу него е повдигнато об
винение за убийство и за
опит за убийство.
Откриха нелегално
гориво
Плевенските полицаи
откриха близо 10 тона
нелегално гориво, оста
вено под открито небе
в местността Цигански
брьяст в землището на
Кнежа.
Проверката е извър
шена по линия на проти
водействието на контра
бандата с акцизни стоки.
В местността са устано
вени общо 12 пластма
сови цистерни с вмести
мост всяка от по 1 тон.
Нагла кражба
в бижутерия
Нагла кражба стана в
бижутериен магазин в
Сливен. Двама клиенти
влизат и след като обър
кват продавачката, успя
ват да откраднат гривна
на стойност близо 900
лева.
Схемата - мъж и же
на, които се представят
за чужденци, влизат в
магазина и искат да ку
пят гривна, но да платят
в евро.
Двамата клиенти са
толкова ловки, че успя
ват да откраднат гривна
та пред погледа на про
давачката.
След като те излизат
обаче, тя се усъмнила в
тях и проверила в систе
мата за липси.
Неизвестен
преби мъж
В РУ Дупница е пода
ден сигнал, че 44-годи
шен мъж е бил нападнат
от неизвестно лице в Са
парева баня, нанесен му
е побой с метална тръба,
счупена му е ръка.
По случая е започна
то досъдебно производ
ство, уведомен е дежу
рен прокурор.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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ПраÇниК на роÇата

От стр. 1
Празникът на розата в Казанлък е първият
в България и първи казанлъчани през 1903 г.
организирали тържество в чест на розата,
ц в е тята и
плодородието, на
красотата и
с благодарност за
поминъка
на Розовата долина.
Днес той е съхранил
най-съществената
част от древните ритуали, като пресъздава
радостта от настъпващия розобер и гостоприемството на трудолюбивите хора.
Провежда се през
първата седмица на
юни, като по обичай в
първия петък е официалният празник на града – Денят на Казанлък, когато се коронясва новоизбраната
Царица Роза и започват кулминационните
тридневни тържества.
Съботният и неделният ден са наситени
с празнични събития,
като акцентите са ритуалите розобер и розоварене в неделната
сутрин и пъстроцветното карнавално шествие на Казанлък в неделя по обед, което е
най-големият уличен
карнавал в България.
В ежегодни и с десетилетна традиция
събития по време на
Празника на розата в
Казанлък се наложиха
още Международният
фолклорен фестивал,
конкурсите за Мини-

царица Роза и Мис Долината на розите, фотопленерът на изявени фотографи от България и чужбина, улицата
на занаятите, конкурсите за детска песен, на-

ционалното надиграване „Тъпан бие, хоро
се вие”, националният
зумба-маратон и много други.
Така станалият обичаен тридневен Праз-

ник на розата през по- монията по коронясваследните десетилетия не на 50-ата Царица Росе превърна в продъл- за се състоя на на пложаващ повече от месец щад „Севтополис”.
фестивал на таланта, изАбитуриентката Ми
куствата и красотата с хаела хаджиева бе измногообразна кулбрана за 50-ата Цатурна програрица Роза в тазма за туристигодишното
те, гостите и
издание на
жителите
конкурса.
на КазанВъзпиталък, наланичката
гащ вена приче своеродомато име
тематиу нас и
ческапо света гимта като
назия
Фестив града
вал на
спечерозата
ли пубв Каликата
в Дома
занлък.
на кулТази
турата
година
и журиза пърто.
ви път
За нейна
едни подно място
гласничсе събраки "царскоха царицито" жури поте, избирасочи елица
ни през гославчева
дините. Те
от хуманиновоизбраната
присъстЦарица роза и нейните
подгласнички
ваха на откриването
на изложбата на дизайнерката Мариела
Гемишева,
която представи арт
инсталация
в Музея на
розата, където се съхраняват над 15 000 експоната, свързани с розопроизводството и розоваренето. Община Казанлък издаде и представи за първи път юбилеен албум с историята
за Царица Роза. Цере-

ри”, които преброиха
гласовете по анкетни
карти: Лора Георгиева – Царица Роза 2007,
Силвия Грозева – Царица Роза 1990, и Мария Върбанова – Царица Роза 1991. Те посочиха победителката и нейните подгласнички. Посланикът на
Япония Масато Ватанабе поздрави на български език най-красивите сред красивите млади казанлъчанки и по
традиция връчи билетите за пътуването до
Страната на изгряващото слънце.
В рамките на фес-

се проведе международен конкурс по съвременно лютиерство
с участието на лютиери от три континента,
струнни музикални инструменти от цял свят и
жури от международна
величина. За първи път
конкурсът напуска пределите на гр. Кремона,
Италия. Тази година се
навършват 100 години
от създаване на лютиерството в България.
В периода на фестивалните дни организаторите канят на ритуал по розобер, изложба
на автентични народни носии, мажоретно
празнично
шествие,
празнично
тарната гимшествие
назия “Свети
на розосвети Кирил
берачките,
и Методий“ и
тържестБианка ня
вен празголова, съничен пащо от прирорад на Кадоматематизанлък.
ческата гимВ дните
назия.
на ФестиЗа първала на рови път в исзата ще се
торията на
проведе и
конкурса
изключис жребий
телно атнай-крарактивнисивите да- и японците се възхищават от нашия обичай ят Междуми на Казанлък през тивала за първи път в народен фолклорен
годините определи- България в Казанлък фестивал.
ха своите три говорителки в „царското жуСтраницата подготви Уляна ПЕТКОВА

Èç èñòîðèÿòà íà êàçàíëúøêèòå öàðèöè
Първата казанлъшка Мис Роза – сте- тановени са контакти със 142 от изфка таралежкова, определена на аби- браничките в тройката на конкурса в
туриентския си бал през 1960 г., води годините назад. „50 години Царица Роза
царствения наниз от
имена в новата, първа
по рода си книга, подготвена за издаване от
Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства в Казанлък. Екипът начело
с директора инж. Стефан Папукчиев работи
по проекта близо година. Събрана е огромно количество информация за Цариците Рози и техните подгласнички, за провеждане- така са отбелязвали празника едно време
то на конкурса, за организацията по избора и други факти, Казанлък“ публикува 212 снимки – чернамерили място в изданието. Събра- но-бели и пълноцветни, много от тях
ни, архивирани и обработени са сто- – непоказвани до момента.
тици снимки, част от личните архиПринос за сдобиването с толкова
ви на повече от 150 казанлъчани. Ус- богат документален материал има

цялата казанлъшка общност, особено момичетата – основни герои в
празничните събития. Стотици фотоси са предоставени от
други участници в Празника на розата от 60-те
години на ХХ век, до момента. Сред тях на първо място са шестимата
местни актьори, превъплътили се в ролята на
тракийския цар Севт Трети в продължение на близо 40 години. В летоброенето на казанлъшките
красавици от 1960 година до ден днешен, с малки
прекъсвания в началото
на периода, България си
остава предпочитаното
от тях място за живеене, констатира авторският колектив. У нас живеят 35 Царици на Розата, 18 от тях –
в Казанлък. Своя нов дом извън страната са намерили 13 царици.
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Читалища

Екзархантимовска светлина
В с. Екзарх Антимово,
обл. Бургас, в залата на читалището се проведе общото годишно отчетноизборно събрание. При
подходяща празнична
обстановка,
п р и
добро
н а строение
присъств а щите
член о ве на
читалището с внимание
и интерес изслушаха докладите на председателя
Байчо Праматаров и на
Радка Друмева – председател на проверителната комисия. От доклада
на читалищния председател присъстващите се
запознаха с богатата културно-просветна дейност
през изминалата 2017 г.
Отчетено бе подобрение
в дейността на библиотеката с тенденция за нарастване броя на читателите, закупуване на нови книги и поддържане.
Плодотворна е и издателската дейност на литературния клуб „Петя
Дубарова”, основан през
2003 г., който през 2017а е издал 10 броя вестник
„Екзархантимовска светлина”. Участвали са 23ма доброволни сътрудници, които имат отпечатани материали и във
вестниците „Карнобатски глас”, „Читалищен
вестник”, „Пенсионери”
и др. Членовете на Конфедерацията на българските писатели издадоха
книгите: „Вис над дълбините” от Георги Георгиев,
„Златни класове” от Петя
Костадинова, „Разказана
обич” от Мина Пеева. Под
печат е книгата „С корени от Странджа” от Байчо Праматаров.
Похвални са изявите на
фолклорната ни група, която участва в много фестивали и събори, откъдето
се завръщаше с дипломи,
грамоти и медали.
Не на последно място е

П

енсионерите от
клуб "Чайка" при
район Приморски, Варна, с председател Величка Горанова празнувахме 9 май
- Ден на победата и на
Европа. Акцентът в нашия празник бе Денят
на победата, за да покажем на идните поколения, че нищо не е забравено и никой не е забравен, докато ни има нас,
възрастните хора. Много от членовете на клуба разказаха спомени на
техни близки, потърпевши от Втората световна

дейността на читалището
в областта на музейното
дело и на художествената
галерия, които непрекъснато се обновяват с нови
експонати и картини.

С ръкопляскания и аплодисменти бе преизбран
председателят на читалището, обновеното читалищно настоятелство
и проверителната комисия. По предложение на
председателя на читалището общото събрание
прие и номинира за особени заслуги към цялостната читалищна културнопросветна дейност дългогодишните читалищни
деятели: академик Христо Сяколов, проф. д-р в. н.
Жеко Кунев и журналистката и писател Петя Костадинова за почетни членове на НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1925 г.”

Акад. проф.
Христо Стайков
Сяколов

Академик
Сяколов
е творец
от национален
мащаб,
прославил род
и родина в целия свят. В
творческите си години
той участва в над 70 художествени изложби не само
у нас, а и в чужбина. Прави редица самостоятелни
изложби в София, Никозия
и Ларнака (Кипър). Участва
в изложби в Полша, Ангола, Швейцария, Германия и
други страни по света. Преминал ученическите си години през школата на народното читалище, видният художник Христо Стайков никога не го забравя

и се изявява като дарител.
През 1986 г. той дарява картини за читалището
на стойност 15 000 лева.
През 2014 г. прави ново
дарение от 19 високо оценени картини.
Ежегодно акад.
Христо Стайков прави дарение на галерията. Повече от 3
десетилетия селото и читалището се гордеят
със своята художествена глерия и с именития си съгражданин.

Проф. д-р в. н.
Жеко Велев
Кунев

Жеко
Кунев завършва с
отличие
основното си образование в селото, където получава солидна научна основа, за която покъсно благодари на своите учители. От училищната художествена самодейност той се включва в читалищната. Успешно завършва карнобатската гимназия
и поема пътя към науката. През 1965 г. завършва
Ветеринарния институт в
София.
Трудовата си дейност
започва в окръжната ветеринарна лечебница – Бургас. Две години по-късно
е включен в националната младежка бригада в помощ на селското стопанство в Република Куба.
След завръщането си д-р
Жеко Кунев е приет в централния Ветеринарномедицински институт за научен сътрудник, откъдето
започва и неговата научна дейност. През 1988 г. е
включен в международен
колектив за разработка на
тема по здравеопазване и
заминава за две години в
САЩ в университета Уисконсин – Медисон. Повече от 20 години проф. Кунев се реализира в научните среди в САЩ и се радва
на световна популярност.

Ден на победата
война. Руска Ламбова сподели интересни факти от
този период.
Елза Хинева, от руски
произход, омъжена и живееща във Варна, ни разказа случки от детството
си - как е преживяла войната, за загубата на нейния баща, старши лейтенант, убит във войната, оставил две сирачета. Разказа ни за блокадата на Ленинград и не пропусна да
спомене, че благодарение
на немски войник са успе-

ли да се спасят. От това ни
стана ясно и приятно, че не
всички германци са желаели да има война и да се
убиват невинни хора.
Доц. Миланка Аламурова направи ретроспекция на българските дивизии, участвали във военната операция при Драва Соболч и в Австрийските Алпи, командвани от генерал
Владимир Стойчев. Убити
са 1614 български войници и 2500 са ранени.
Здравка Русчева, родом

Той е автор на повече от
100 научни статии и публикации. Макар и далече
от нас, той никога не е прекъсвал връзките с хората
от село, в това число и с читалището. Ежегодно спонсорира финансово читалището. По повод 90-годишния юбилей на читалището
той подари паметната плоча. Построи чешма в памет
на брат си – проф. д-р Кунчо Велев Кунев.

Петя Иванова
Костадинова

Н а шата Петя, както я наричат
антимовци, е
родена
в София
през 1934 г. Младата жизнерадостна журналистка
идва като дар за селото
през 1957 г. с редколегията на сезонния в-к „Жътвар”. Тук тя свива гнездо с Коста Велков, ражда
двама синове и се отдава
с цялата си душа на писаното слово, на издателската дейност. Тя става редактор на в-к „Златни класове”. Години наред вестникът отразява градивния
труд на селскостопанските труженици. Няма читалищна дейност, в която да
не участва Петя Костадинова. Със своята всеотдайност и безпределна любов
към хората тя става любимка и неразделна част
от тях. По-късно повече от
двадесет години в ефира
на радио „Христо Ботев”
се носеше звучният глас
на Петя Костадинова като
водещ и редактор на предаване за селото. Член е
на литературния клуб, редовно помага и сътрудничи в читалищния вестник
„Екзархантимовска светлина”. През 2015 г. излезе от печат книгата й „Живот и журналистика”, през
2017 г. – „Златни класове”
в съавторство с Костадин
Велков.
Има големи заслуги
за културно-просветната дейност на читалището.
Байчо Праматаровв
от Белово, ни разказа за
своите съграждани, които ревностно пазят историята и паметниците от
съпротивителното движение и войната. Последваха песни, посветени на победата, на Варна.
С марша на победата,
изпълняван от големия
руски певец Лев Лешченко, завърши нашият
празничен ден. Доволни, че отдадохме своята
почит в памет на милионите жертви от войната, се прибрахме по домовете.
Д. Терзийска
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Къде са
защитниците
на възрастните?

Четири партии и
Агенцията за социални
грижи отхвърлиха проектозакона за възрастните хора! Вина за това носят и лидерите на
СП-2004, дружествата,
клубовете в София, които са на крачка от Народното събрание. Те
не изпълниха обещанието си към нас, пенсионерите, да се борят за
по-добър живот, да отстояват правата ни. Защо не направиха жива
верига пред НС, защо не
освиркаха депутатите –
изплашиха се да не си
навредят, да не влязат в
очите на управляващите, да не загубят заплатите си. Страхливци! Не
се ли срамувате, госпожи и господа, извинихте ли се на главния редактор на в. „Пенсионери”, който толкова години отстоява тази идея,
бори се за приемането
на закон за възрастните
хора, който да защитава
техните права и да им гарантира достоен живот,
какъвто те заслужават.

Лъжа ли са решенията
на вашия конгрес или са
само празни думи?
Единствено в. „Пенсионери” начело с неговия главен редактор
Петьо Дафинкичев защитава пенсионерите
в България. Точно затова и домуващи в старческия дом в Пазарджик
се обърнаха към вестника с надеждата да им
помогне, а не към вас.
БСП и редколегията на
в. „Пенсионери” единствени реагираха на
тази несправедливост
с отхвърлянето на закона. А вие, лидери на
пенсионерския съюз,
си мълчите страхливо
– и по проблемите на
здравеопазването, и по
проблемите на нискокачествените храни, които
европейците ни предлагат на високи цени.
Аз съм на 80 г. и ме
боли, че народните ни
избраници не се борят
за правата на пенсионерите.
Цвета Маркова,
с. Рогозен, обл. Враца

Юбилеен концерт
В Силистра се проведе голям концерт по случай 75-годишнината на известния акордеонист
Стоян Дечев и неговата 55-годишна сценична
дейност. Той е учител по професия, но e и голям
музикант - изпълнител. Средното си образование
завършва в Плевен, в Техникума по дървообработване и вътрешна архитектура. След това учи
за учител в Сливен. В момента е член на учителския клуб „Иван Байчев“ и свири при провеждане
на различни тържества. Роден е на 2 май 1943 г.
в с. Гарван. В родното му село в миналото през
къща е имало музиканти. Сега са само той, Георги Недков и Пламен Костадинов. Стоян Дечев е

почетен гражданин на Силистра. Концертът се
проведе под надслов „Стоян Дечев и приятели“.
Музикантът е изнасял концерти не само у нас, но
и в чужбина. В момента ръководи група в родното си село и в НЧ „Никола Вапцаров“ -Тутракан.
Ръководител е и на още две групи в с. Средище.
Всички групи, ръководени от него, бяха в Силистра, за да го поздравят. В концерта взеха участие
и много индивидуални изпълнители.
Стоян Дечев изпълнява руски романси и френски шансони заедно с Григор Шопов. Изпълнени
бяха и много народни мелодии. Юбилярят получи
специални поздрави и цветя от кмета д-р Юлиан
Найденов. Всички негови почитатели му желаем
дълъг живот, творчески успехи и благоденствие.
Рядко се раждат такива големи таланти!
Да крачи смело и уверено към своята 80-годишнина!
Йорданка Жекова, Силистра
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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ловещото чудовище „война“ все
по-често чука на
вратата. Готови ли сме
да я посрещнем? Разбира се, че не. Народите от Западна Европа (Германия, Франция, Англия, Полша и
др.) бързо забравиха жертвите и понесените щети от Втората
световна война. Забравиха, че армията на
Хитлер прегази Франция само за две седмици. Столицата на Полша Варшава беше почти изравнена със земята. По-голямата част от
Берлин също беше разрушена до основи. Само в Дрезден - център
на европейската култура и цивилизация,
от бомбардировките
на английската авиация, нанесени по мирните граждани, за пет
дни загиват 350 000 души. Общинското ръководство, след като няма възможност да ги
погребе, ги събира на
площада в центъра на

История
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Трибуна

Войната, армията и ние
града и ги изгаря на клада. От бомбардировките на английската и американската авиация пострадаха и хиляди жители на София. Разрушенията възлизаха на десетки милиарди левове.
А Чърчил казва: “Аз познавам българите от 30
години. Те са грешен
народ, който заслужава да му бъде предаден строг урок. София
трябва да бъде изравнена със земята и в развалините й да бъдат засети картофи.“ По време на Втората световна
война от България загиват и безследно изчезват 34 296 души. Щетите на държавата възлизат на 160 милиарда лева. Жертвите и загубите за Русия са неописуеми. Разговарял съм с
десетки руснаци. Всички са единодушни: „Никога повече война!” Това са завещали и на помладите поколения. За-

това 75% от руския народ подкрепи с гласовете си политиката на Владимир Путин. Под негово ръководство се

на в блатото и скоро излизане от него няма да
има. В сключения договор с Европейския съюз
от 110 000 страници сам о

военна база на сАЩ в ново село
създадоха и изградиха
съвременни въоръжени
сили, които са готови да
не допуснат повече враг
на руска територия.Така те изпълняват завещанията на своите бащи
и майки.
С влизането си в НАТО и Европейския съюз
България дълбоко затъ-

Меглена Кунева знае какво е сътворила. Депутатите, без да са го прочели, единодушно го
одобриха, направиха си
снимка за спомен и се почерпиха с шампанско. От
този момент ние непрекъснато се ръководим от
европейските ценности
по всички направления.

За армията най-голямата
„ценност” се оказа ликвидирането на българското
военно разузнаване, намаляването на числения
състав и въоръжението
до такава степен, че да
не може да изпълнява
задачите по отбраната на
страната. Нали армията
беше снабдена с руско
оръжие, което е „опасно“ и икономически неизгодно. Сега следва да
го подновим със старо,
отремонтирано, „демократично“, но произведено във военните заводи на САЩ. Предоставянето на четири военни бази на САЩ безвъзмездно за „съвместно“
обучение на наши войски и тези на САЩ се оказа голямо предателство
от страна на властта. За
какво съвместно обучение става дума, като ние
нямаме войници и бойна техника? Погледнете картата и ще се убедите, че България, Румъ-
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ния и Македония ще бъдат център на театъра
на бойните действия
на Балканския полуостров. Бързат Македония да бъде приета в
НАТО. Строят се магистрали, разширяват се
летища за кацане на големи бойни самолети,
изгради се нов команден пункт в центъра на
София. Правителството трябва да прекрати
участието ни във военни мисии на чужда територия. Ефектът от тях
за отбраната на страната е нищожен. Да се
спре всякакво участие
на армията в съвместни учения с армиите на
други държави. Нашето
правителство официално трябва да проведе
преговори за заплащане използването на военни бази на САЩ на наша територия.
Най-добре е никога да няма война!
о.з. полковник
илия илиеВ –
танкист, 83 г.,
софия

ÄеÂетоÞнÑКият ПреÂрат Кой разделя
От стр. 1
посочена революционната мрежа на
Каквито и мнения да са изказани ВМРО, която Стамболийски се заеобаче, едно е безспорно – успехите ма да унищожи, разглеждайки я кана България в икономиката по време то единствена пречка за сближавана неговото управление позволяват нето с Югославия. Правят се опити
на държавата да се възстанови, до- за арестуването на Тодор Алексанколкото е възможно, от ударите, на- дров, генерал Протогеров и други
несени след Първата световна вой- влиятелни дейци на ВМРО.
на. Независимо от това СтамболийЗадачите, които основните оргаски допуска някои сериозни греш- низатори на преврата си поставят,
ки, които няма как да бъдат прене- са изпълнени. Армията е привлечебрегнати. За кратко време той успя- на окончателно, а Александър Цанва да настрои срещу себе си всич- ков е готов със списъка на новото
ки политически партии, цар Борис правителство. Датата е определена
III, ВМРО, армията, както и голяма
част от градското население. Това
е резултат от недотам популярните
мерки, въведени от правителството, като например отстраняването
на военните с десни възгледи, преследването на водачите на старите
управляващи партии, мерките, предприети за унищожаването на ВМРО,
създаването на оранжевата гвардия, Заговорниците
целящи да засилят влиянието на земеделската партия. Така постепен- – 8 срещу 9 юни, петък срещу съно управлението на земеделците се бота. На последната среща през нопревръща в диктат на мнозинството, щта на 8-и водачите на преврата –
изявено в селското население. Това е Вълков, Русев, Рачев – се събират
причина за преврата от 9 юни 1923 в къщата на Русев с професор Цанг. и зверското убийство на Алексан- ков и с представителите на бъдедър Стамболийски на 14 юни.
щия кабинет.
Самият преврат е извършен от
Поради конфликта с ВМРО СтамВоенната лига, създадена през 1921- болийски не се чувства сигурен в
1922 година. Нейни основатели са града и се премества в родното си
запасни офицери от армията. Ини- село Славовица. Тъй като цар Борис
циатор е полковник Дамян Велчев, има обичай, вместо да свиква миуволнен от запаса на армията. Най- нистрите на среща при себе си, да
близки негови сътрудници са Ки- ги посещава лично, на 8 юни заедмон Георгиев, Никола Рачев и Вла- но с княгините Евдокия и Надежда
димир Начев. Те поддържат връз- се озовава при Стамболийски. Това
ките с войската, докато Александър посещение всява смут в превратаЦанков е натоварен със задачата да джиите. Без да знаят целта на визисондира мнения сред политическия тата, им минават мисли, че готвениелит. След преврата се предвижда ят преврат е разкрит и Борис е на
Цанков да оглави кабинет, съставен посещение при Стамболийски, за да
от избрани от него личности.
му съобщи. Появяват се слухове, че
Правителството и Стамболийски Борис ще прекара лятото на гости
усещат, че се готви заговор. До при Стамболийски. При положение
тях достигат множество сведения че Стамболийски и цар Борис III са
за предстоящия преврат, но ударът заедно, армията не би подкрепила
е очакван от друга страна. Като ор- преврата. Без царя да узакони дейстганизация, стояща зад преврата, е вията й, свалянето на Стамболийски

би било невъзможно.
На 8 юни Христо Калфов уведомява Александър Цанков, че царят е
напуснал Славовица и се е насочил
към двореца „Врана“. Това внася облекчение сред водачите на преврата
и процедурата по неговото изпълнение продължава по план.
Александър Цанков, Боян Смилов,
Димо Казасов и Александър Цанев
потеглят към двореца за среща с
цар Борис III. С учудване делегацията разбира, че царя го няма. Съобщават им, че е на лов, но истината
е друга. Борис се крие, за
да изчака и да се ориентира по-правилно в събитията
в страната. Отиват да го търсят, но не го откриват. Делегацията е обхваната от паника, като не знае как да действа, в случай че Борис не се
появи. Към 9 часа сутринта
царят се появява в двореца
и преговорите започват. От
него се изисква да подпише указите
за отстраняване на правителството
на Стамболийски и да назначи коалиционно правителство на Ал. Цанков. В състава му влизат като министри представители на всички стари
партии. Целта на кабинета е да управлява, докато се насрочат законни
избори за ново правителство.
Борис обаче не подписва указите, които биха го намесили в конспирацията. Предупреждават го, че
ако откаже да подпише, България
ще бъде обявена за република. Изложен на тази опасност, той подписва указите и узаконява преврата. С
този акт признава официално смяната на властта.
Трудно е да бъде дадена еднозначна оценка на преврата от 9 юни
1923 година. Той сваля законно правителство независимо от целите, които си поставя. След него настъпва
ново разцепление в българското общество. Превратът за пореден път
доказва, че е невъзможно да се въведе законност с незаконни средства.
ивомир колеВ

българите на две
Веднъж в годината в София около стотина софиянци, предвождани от лидера на ГЕРБ, се събират пред Паметника
на жертвите от комунизма, произнасят
кратки злобни речи и почитат паметта
на загиналите. Гледам сборището и настръхвам. Питам се: кой и защо ни разделя на две?
Повечето софиянци са изолирани от
провеждания ритуал. Нима те не са българи? Нима голяма част от тях не изживяват скръбта си за близките им, избити от монархофашизма, изпълняващ специално създадения Закон за защита на
държавата (ЗЗД), не са лежали в затворите и не са пращани по лагерите? Първият лагер е създаден през 1940 г. в село Рибарица.
Районът е бил заграден като овчарник, а лагеристите – все образовани борци против фашизма, са лежали в бараки.
Още през юни в лагера са затворени 119
видни комунистически дейци, сред които
са Трайчо Костов, Пеко Таков, проф. П.
Кунин и др., и се питам: защо до паметника на загиналите от комунистическия
режим не се издигне паметна плоча на
убитите по Закона за защита на монархическа България? Това необходимо дело
ще създаде условия да се почита в един
ден паметта на едните и на другите. Защото всички те са българи, яли са един
и същи хляб, вървели са навсякъде по
българската земя. За какво обединение
на нацията ни говорят политиците, когато политическата злоба в Народното събрание и извън него вече е ръждясала?
Разсъждавайки с чистата си съвест,
стигам до заключението, че днес по-голям дял за настройването на хората един
срещу друг, за разделението на добрия
ни народ на две се пада на ГЕРБ.
Опасните в ГЕРБ са пребоядисаните
бивши членове на БКП, полуграмотните
политически депутати и дружината подмазвачи. На всички тях толкова им се услади властта, че не мислят да я изпускат.
иван ПоПсТефаноВ, краевед
Страницата подготви Цветан ИЛИЕВ
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Комарът - досаден нашественик

Сред недостатъците на лятото е нашествието от комари, което атакува дома всяка вечер.
Дразнещото бръмчене, неприятният сърбеж, опасността от болести превръща комарите в нежелани гости. Предлагаме ви ефикасни методи за борба с комарите.
Мрежикомарници. Първото, което хората предприемат срещу комарите през лятото, е да оборудват
дома си с мрежи или комарници, които
да ограничават достъпа на нахалните насекоми. В някои семейства тази мярка е
достатъчно ефикасна, но други твърдят, че понякога комарите намират пролуки
между уплътненията на
прозореца и мрежата и успяват да проникнат в дома.
растения срещу комари. Оказва се, че съществуват доста растения, чийто
аромат не е по вкуса на комарите. Такива са
например босилекът, лимонената трева,
мушкатото, невенът, папратта, розмаринът, декоративният тютюн и най-вече хризантемите. Поставете саксии с някои от посочените цветя на перваза, по балконите и близо до входната врата, за да може цветното ухание да прогони комарите.
етеричните масла като оръжие. Друг изпитан метод срещу комарите са благоуханните етерични масла. Подходящи за борбата с насекомите
са маслото от бор, върбинка, здравец, карамфил,
канела, лавандула, мента, розмарин, чаено дърво,
цитронела. Достатъчно е да разпръснете аромата
на някое от посочените етерични масла, като преди това се уверите, че никой вкъщи не е алергичен към уханието.
Домашни спрейове. Някои хора залагат на домашно приготвени спрейове – смес от вода и някакъв природен репелент. Може да си приготвите
спрей против комари от вода и лимонов сок, от вода

П

редлагаме ви три
идеи, с помощта
на които домът
ви да заухае на лято. Цитруси, лавандула, букет
свежи светя - зависи кой
е любимият ви аромат.
Вижте рецепти за летни аромати за дома.

Ароматизирайте
килима

Колкото и да обирате
с прахосмукачката и да
поддържате дома чист,
килимът попива неприятните аромати на чорапите. Елиминирайте този проблем, като го поръсите със смес от стрити лавандулови цветче-

и сухи лавандулови листа или листа от роза, от вода и капки етерично масло. Слагате сместа в пулверизатор и периодично освежавате с него въздуха.
отблъскване на комарите. Друга тактика, която предпазва дома от комари, е да използвате знанията, които имате за тях. Например, насекомите са
привлечени от дрехи в по-тъмни цветове, затова лятото залагайте на по-светло облекло. Освен това комарите обичат гъстата растителност, за да се крият в нея – уверете се,
че градината ви е почистена и тревата
окосена,
за да развалите скривалището им.
Избягвайте плодови аромати и парфюми със силен
сладникав цветен аромат,
защото той също е по вкуса
на комарите. Уверете се също, че около дома ви няма застояла
вода
(локви, неизползваем пълен басейн,
непочистен градински фонтан, дори купичката с вода на домашния любимец). Ларвите
на този вид насекоми се развиват в застояла вода и неподдържани водоизточници са идеалният дом за тях.
режим на хранене. Сред нещата, които отблъскват комарите, е вкусът на витамин В1. Когато човек приема храни, богати на В1, тялото изменя леко аромата си – хората не го усещат, но комарите го улавят. Консумацията на храни с подобно
съдържание ще ви превърне в непривлекателно
меню за напористите насекоми.
За целта хапвайте повече ядки, зърнени храни
и зелени зеленчуци.
как да облекчите сърбежа? Ако все пак не успеете да се спасите от неприятното ухапване от комар, тогава намажете пъпката с паста за зъби, соево масло или със сок от магданоз.
Другият вариант е да я натъркате със скилидка
чесън, да я напръскате с разтвор от вода и сол или
да я разтриете с оцет.

АРОМАТЕН ДОМ
та, листа от розмарин,
дафинов лист и сода бикарбонат. Оставете няколко часа, докато материята попие ароматите, и след това минете с
прахосмукачка.

Гелообразен
ароматизатор

За него ви трябват
един пакет желатин, ¾ ч.
ч. вода, ¼ ч. ч. водка или
спирт, 15 капки плодова есенция и по желание
сладкарска боя. Сложете водата в тенджера да
заври и след това изсиуста залейте с чаша вряла вода за 1 час, филтрува се, добавят се 2-3 капки ментово масло, мента, разбърква се с лъжичка мед. Пийте бавно на глътки. Да се пие
билката не помалко от месец.
 Вземете
поравно цветове от невен и дяволска уста по лъжица. Една лъжицата от сместа
залейте с чаша завряла
вода и оставете за 2 часа да киснат. Прецедете и вземайте на глътки
през втората половина
на деня за 2-3 седмици.
 Корен валериана,
шишарки хмел, листа
маточина, семена копър
– от всяка билка по 1-2
чаени лъжички. Сместа
се сипва в 300 мл вряща

пете пакета желатин. След като стане готов, изчакайте
леко да се охлади,
сипете го в стъклен
буркан и го залейте с водката и етеричното масло. После го
прехвърлете в хладилника, докато стегне.

Блокчета
с етерично масло

За тях ви трябват ½
ч. ч. вода и 2 ч. ч. сода.
Разбъркайте двете съставки, докато се получи паста, и след това ги
вода, престоява 30 мин,
прецежда се. Вземайте
трикратно през деня по
чаша 15 минути преди
хранене за 2 седмици.
 Полски хвощ – 10
грама, дяволска уста –

прехвърлете във формички за мъфини, които пълните по 1/4. Печете сместа във фурна
за 20 мин на 250 градуса. След това върху всяка формичка капнете по
3-4 капки етерично масло и поръсете с цветни листа от роза или карамфил.
мете 3/4 чаша 3-4 пъти
дневно за 2-3 седмици.
 10 г сушен плод от
глог или пресни плодове и 1 ч. л. змийско мляко, изсипете в чаша завряла вода, престоява
30 мин у т и
или вар е т е
за 5 минути. Престоява
още 2 часа, прецедете,
вземете 1/3 чаша 3 пъти дневно след ядене за
един месец.
 Сокът от един лимон се смесва с 0,5 чаши арония сок, 1,5 чаши сок от червена боровинка, чаша сок от
моркови, добавете към
тази смес чаша водка.
Разбъркайте добре. Вземайте по супена лъжица трикратно през деня

ИЗПИТАНИ РЕЦЕПТИ

При тахикардия
(ускорен пулс)

 Ако имате бърз
пулс, трябва да вземете от аптеката тинктура от глог плод 20
капки 2-3 пъти на ден с
една трета чаша топла
вода или светъл зелен
чай. Процесът на лечение е 20-25 дни.
 1 супена лъжица
от билката дяволска

20 г, цветове глог – 10 г.
Смесете ги и една лъжица от сместа изсипете в 2 чаши вода, загрейте във водна баня за 15
минути, престоява за 45
минути, прецедете, взе-

6.VI. - 12.VI.2018 г.

Ñìазване
на скúрцаùи
врати
една скърцаща врата е способна да докара
и най-спокойния човек до лудост. Проблемът
често се дължи на повреда, която води до триене на дърво в дървото. решението обаче може да бъде много просто и бързо, ако използвате някой от тези лесни трикове:
1. с Масло: опитайте се да смажете пантите,
без да сваляте болтовете. Може проблемът да
не е толкова голям и да е достатъчно да впръс
кате мас
ло, без да
е необхо
димо да
разглобя
вате вра
тата. из
ползвай
те спрей
на базата
на сили
кон или
моторно
масло, за
да покри
ете пан
тата въз
можно
найдобре и вижте дали това ще преустанови
скърцането, преди да опитате други методи.
2. със саПУн: Друго мигновено решение,
което не изисква разглобяване на вратата, е
директното разтриване на малко сапун вър
ху пантите. Препоръчваме ви сапунът да бъ
де вече добре използван, тъй като той трябва
да достигне до найтрудно достъпните места.
Възможно е да използвате и течен сапун, но су
хият ще ви осигури подълготрайно действие.
3. с Майонеза: Майонезата може да напра
ви чудеса като смазващо средство срещу скър
цането на вратите. Това, което трябва да напра
вите, е първо да извадите пантите на вратата,
след което да покриете щифта с лек слой пъл
номаслена майонеза. Поставете шарнирните
болтове на мястото им и отворете и затворе
те вратата няколко пъти, за да разпределите
смазката равномерно. накрая избършете из
лишната мазнина с влажна кърпа. скърцането
трябва да престане.
4. с Восък: Восъкът на нефтена основа в па
рафиновите свещи също може да ви помогне
да заглушите пантите. запалете една свещ, за
да омекотите восъка, извадете пантите и след
това, като внимавате да не се изгорите, ги по
крийте с разтопения восък. Плъзнете болто
вете обратно на мястото им. ако вратата все
още скърца при отваряне и затваряне, повто
рете отново, докато шумът изчезне.
един час преди хранене. Преди употреба „лекарството“ трябва да се
разклати.

При възпаление
или шум в ушите

Изцедете пресен сок
от листата на билката
дебелец и капвайте 2
пъти на ден по 2 капки от него във всяко
ухо. Сокът на лечебното растение се извлича
много лесно, махате ципата и притискате листото. Под влияние на натиска сокът му веднага
ще потече.

При мазоли

Налейте в леген топла
вода и в нея добавете
чаена лъжичка сода за
хляб. Нека краката киснат във ваната 15 минути, като след изважда-

нето им само подсушавате, без да ги измивате. После вземете
листо от дебелец, отстранете ципата му и
го наложете на засегнатото място. Закрепете го добре и останете
така цяла нощ. Прилагайте лечението 3 вечери - от мазолите няма да останали следи и
ще се радвате на гладка и мека кожа.

6.VI. - 12.VI.2018 г.
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Проф. д-р Б. Ангелов,
мвр болница, софия, завеждащ
Офталмологично отделение
„Нормалното функциониране на зрителната система е от изключително значение за всеки индивид. Но с възрастта
в окото настъпват различни промени и

„Лутеин
комплекс плюс“
е висококачествен
френски продукт
за очно здраве!
Съдържанието на лутеин, зеаксантин и черна боровинка допринася за
нормална зрителна функция и острота, намалява риска от катаракта и
защитава от оксидативен стрес. Само 1 капсула на ден в прожължение на
три месеца.
Препоръчвам „лутеин комплекс
плюс“ както на млади, така и на въз-

заболявания. От очната патология такива са макулната дегенерация, свързана с
възрастта (МСВД), катарактата (вътрешно перде), някои от периферните дегенерации на ретината, глаукомата и др.
При МДСВ се наблюдават дегенеративни изменения в зоната на макулата.
Еволюцията е бавна. Пациентите се оплакват от намаляване на централното
зрение, като това става бавно и не им
прави впечатление, докато зрителната острота не спадне значително. Рискови фактори за развитието на МДСВ:
възраст над 65 г, женски пол, артериална хипертония и други заболявания на
сърдечносъдовата система, тютюнопушене. Катарактата е заболяване, характеризиращо се с нарушаване на прозрачността на лещата, което води до
намаляване на зрението. Катарактата е
водеща причина за слепота в световен
мащаб. Честотата й е най-висока след
50-55 г. възраст.“

фармацевт мария Пандева

растни пациенти, за да запазят
здравето на очите си и да подобрят качеството на зрението си.
вЗемете
ОПАКОвКАПОдАръК Към всяКА
лУтеин КОм
мОКри КърП
ПлеКс —
иЧКи ЗА ОЧи
лА.

за контакти: Вита херб, тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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имÓÍоÁоÐ ÁиоÒиÊ
регулира нередовния стомах
Приближават горещите летни дни – това време на годината,
през което острите диарии значително увеличават процента на
хората със стомашни
проблеми. Около 90%
от случаите са причинени от инфекциозни
агенти - множество вируси, бактерии или паразити. Инфекциите
се разпространяват
чрез заразени храни,
питейна вода или от
човек на човек, в резултат на слаба хигиена. Острата инфекция настъпва, когато
приетият инфекциозен агент преодолее
имунната система на
заразения.
В сезона на отпуските специалистите
говорят за така наречената „диария на пътуващия”, която засяга голяма част от туристите. Но заболяването дебне също деца, посещаващи детски заведения, и техните семейства, болни
с продължителна хоспитализация и всички
хора с нарушена имунна система.
Има медикаменти
против диария и те
са известни на повечето от нас. Проблемът
е, че когато неразположението е причинено от бактериална инфекция или паразити,
спирането на диарията задържа причинителя в червата и може да усложни състоянието на болния. За
да постигнем пълно
оздравяване, ни е необходим комбиниран
биологичен продукт,
съдържащ пробиотици и пребиотици, които работят за нормализиране на чревната микрофлора и укрепване на имунната
система.
Такъв продукт е
имунобор Биотик,
който съдържа специален пробиотик, пребиотик и е мощен имуностимулатор.
Пробиотиците са
живи микроорганизми, които потискат
гнилостните процеси в червата, спомагат за възстановяване
на нормалната чревна микробна флора и
оказват положително
влияние върху имунната система. Пробиотиците не са постоянен обитател на човешката микрофлора
и затова трябва да се
грижим да ги набавяме
постоянно. Най-ефикасни са принадлежа-

щите към семейството
на Lactobacillus. А във
всяка капсула имуно
бор Биотик има висок брой (над 2.5 х 109
брой за грам) лиофилизирани бактериални тела от пробиотик
Lactobacillus bulgaricus
и това го
пра-

ви изключително
ефективен.
Пребиотиците са несмилаеми фибри, които служат за храна на
пробиотиците и така
спомагат за размножаването на полезните
бактерии. За постигане
на максимален ефект
за възстановяване на
микрофлората и укрепването на имунната система имуно
бор Биотик съдържа и
висококачествен стандартизиран Бета глюкан, притежаващ директен антимикробен
и мощен имуностимулиращ ефект. Така с
имунобор Биотик не
само се спасяваме от
диарията, но нормализираме чревната си
микрофлора и повишаваме естествената
имунна защита на организма си.

Имунобор Биотик
За чревната
микрофлора
и имунитета
кога да приемаме
имунобор Биотик?
 Чревни инфекции
и диария
 По време и след
лечение с антибиотици за поддържане

на нормалната чревна флора и за предотвратяване на дисбактериози
 Склонност към
чести бактериални, вирусни и гъбични инфекции
 Бактериално носителство

 Синдром на раздразнено дебело черво
 Възстановяване
на вагиналната екофлора
 Атопични заболявания и хранителни
алергии
 По време на химио- и лъчетерапия
 Физическа и психическа умора и стрес
как да приемаме
имунобор Биотик?
за възрастни и де
ца над 12 години:
3 пъти по 1 капсула
дневно, на гладно за
10 дни.
При остри диарии
- 3 пъти по 2 капсули
дневно. Поддържащата дозировка е 2 пъти
по 1 капсула дневно
за минимум 12 седмици. При нужда дозата
може да се увеличи и
курсът да се повтори.
за деца: от 1 до 6
години - по 1 капсула
дневно, от 6 до 12 години - 2 пъти по една
капсула. При малки деца капсулата може да
се отвори и да се приеме с малко течност.
имунобор Биотик
е естествен продукт и
е практически безвреден.

имунобор Биотик е търговска марка
на БОрОлА. За консултация с лекар специалист
можете да се обърнете към Клиника БОрОлА,
софия 1202, ул. „Цар симеон” № 52,
тел. 02/ 983 62 03, e-mail: office@borola.com.
За по-богата информация посетете
www.imunobor.com. можете да поръчате
онлайн на www.momo.bg
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ÃÎÐ×ÈÖÀÒÀ
като ëекарñтâо
Учени твърдят, че
горчицата, която често използваме за подправка на сандвичи
и някои ястия, притежава редица лечебни
свойства. Тя може да
се използва като лек
при някои заболявания, тъй като облекчава голяма част от симптомите им.
Оказва се, че горчицата е изключително ефикасна,
ако страдаме
от синдром а

н а
уморените крака. Прос- т о
е необходимо да си
направим успокояваща и аналгетична баня с горчица. За целта разбъркваме 2 с. л.
горчица в 2 литра гореща вода и потапяме
краката. Банята трябва
да продължи около половин час.
Горчицата може да
ви е от полза и в случаите, в които страдате от възпалено гърло.
Трябва да смесите 1 ч.
л. мед, същото количество сол, ½ ч.л. горчица, 100 мл топла вода
и няколко капки лимонов сок. С тази смес
се прави гаргара, която облекчава възпалението на гърлото.
За най-добри резултати гаргарата трябва да

К

атарактата, на популярен език наричана още „старческо перде“, е
помътняване на лещата, което води
до понижаване на зрителната острота.
Обикновено е свързана със стареенето
и много често засяга възрастните хора.
До 80-годишна възраст повече от половината от хората имат катаракта или
вече са оперирани за отстраняването
й. Катаракта може да възникне само в
едното или и в двете очи, но не се разпространява от едното в другото око.
Развитието на катарактата е бавно и
постепенно. Основен симптом е прогресиращо понижение на зрителната острота. Като цяло пациентите с катаракта се
оплакват от постепенно намаление на
зрението на едното око, рядко и на двете очи едновременно. Засегнатите виждат мъгливо, образите на светлите обекти се умножават, има фотофобия, променя се усещането за цветовете. Неясното
виждане прогресира, докато се стигне
само до различаване на светло от тъмно. Много пациенти търсят от специалистите съвет какво да приемат, за да подпомогнат състоянието си. Отговорът се
крие в т.нар. „природни слънчеви очила”, а именно лутеин и зеаксантин, специфични вътреочни филтри. Защо тези
пигменти се препоръчват и за катаракта? Установено е, че в лещата на окото
се съдържат голямо количество лутеин
и зеаксантин и това не е случайно. Те я
предпазват от въздействието на светлината и свободните радикали. Дори кога-

то се постави изкуствена леща с филтри,
окото има нужда от лутеин и зеаксантин като антиоксиданти и като филтри,
предпазващи централното и периферното зрение от увреждане.
Много е важно да се започне ранна
превенция на зрението при хората с наследственост за катаракта, такива, които
работят с мощни светлинни УВ и инфра-

високи количества лутеин и зеаксантин.
Новите проучвания показват, че с високи дози лутеин и зеаксантин може не
само да се предотврати или стопира влошаването на зрението, но процесът дори
може да е обратим и да се постигне подобрение. Проучванията показват, че лутеин намалява риска от катаракта с 22%,
а по-високият прием комбини-

мîæåì ëè ñ оÊолÓÒ дÓо
äà èçáåãíåì îáðàçóâàíåòî
íà „ïåðäå íà îêîòî”
За консултация с лекар можете да се обърнете към Клиника БОрОлА, софия, 1202, ул. Цар симеон 52, тел. 02/ 983 62 03,
e-mail office@ocolut.com. За по-богата информация посетете
www.ocolut.com. може да поръчате онлайн на www.momo.bg

червени източници, пушачи, диабетици
и всички над 45-50-годишна възраст, тъй
като дегенеративните процеси след тази
възраст се ускоряват.
Лутеин и зеаксантин са специфични
очни пигменти, които избирателно се натрупват в лещата, макулата и ретината. Те
са “вътреочен филтър” - неутрализиращ
фототоксичното въздействие на ултравиолетовите лъчи и мощен антиоксидант,
обезвреждат свободните радикали в лещата, макулата и ретината. Организмът
не може да ги синтезира и е необходимо
да се набавят отвън. При вече настъпили
увреждания на зрението се препоръчват

рано на лутеин и зеаксантин значително намалява риска
от катаракта. Приемът на лутеин не
изключва операция, когато тя се налага.
Много подходящо е да се приемат високи дози лутеин пред- и следоперативно.
На нашия пазар околут Дуо е продуктът с максимално ефективно комбиниране на тези два пречистени естествени
очни пигмента. околут Дуо съдържа високо количество лутеин и зеаксантин. Той
е най-мощният продукт със стандартизирани очни пигменти – всяка растителна
капсула съдържа чист лутеин 20 mg и зе-

се прави между 4 и 6
пъти на ден.
Тази
подправка
оказва благотворно
въздействие и в случаите, в които ни мъчи хрема или синузит. Осигурете си парче плат с подходящи
размери, което трябва
да навлажните с топла
вода и

да
го намажете с горчица. Поставете този компрес върху носа си и останете
така за 15-ина минути.
Болките в гърба, артритът и навяхванията,
които сякаш се срещат
най-често, също не могат да се опънат на добре познатата ни горчица.
За да се избавите от
тези здравословни неразположения, разтопете 220 г горчица на
прах в гореща вода.
Горчицата не трябва
да се изсипва наведнъж във водата, а постепенно, като междувременно разбърквате
добре, за да избегнете
образуването на бучки. С получената смес
правете бани на засегнатите места.

аксантин 1500 mcg.

Околут Дуо
За възстановяване
на доброто зрение!
кога да приемаме околут Дуо?
Когато вече е настъпило нарушение
в зрението и/или съществуват рискови фактори, т. е. когато са
необходими високи дози
лутеин и зеаксантин при:
макулна дегенерация;
катаракта – пред- и
постоперативно;
пигментен ретинит.
как да приемаме
околут Дуо?
По 1 VGcaps дневно по
време на хранене.
Иновативните VGcaps
(растителни капсули) са хипоалергични, без глутен, консерванти и съставки от животински
произход! Подходящи са и за вегетарианци!
За консултация с лекар можете да
се обърнете към Клиника БОрОлА,
софия, 1202, ул. „Цар симеон“ 52,
тел. 02/ 983 62 03,
e-mail office@ocolut.com.
За по-богата информация посетете www.ocolut.com. може да поръчате онлайн на www.momo.bg
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При нарушена функция
на щитовидната жлеза

Голяма част от хората, които
имат нарушена функция на щитовидната жлеза, в повечето случаи
не са наясно с проблема.
Щитовидната жлеза е орган с
формата на пеперуда, разположен в областта на шията. Неговата дисфункция може да доведе
до много здравословни проблеми
и неразположения. Ето кои са найчесто срещаните симптоми, подсказващи за проблем с щитовидната жлеза.
Честа умора. По-често, дори
всекидневно и не само при смяна на сезоните се усещате изчерпани. Ще се нуждаете от повече от 8 часа
сън, ще изпитвате нужда от
следобедна дрямка. Често
умората може да се дължи и на нарушения в съня.
резки промени в те
глото. Ако през годините
сте поддържали нормално
тегло и започнете да сваляте рязко килограми, въпреки че не спазвате диети, това също подсказва
за нарушена функция на
щитовидната жлеза. Често
срещана е и друга промяна в теглото, която се наблюдава
при хипотиреоидизъм или намалена функция на щитовидната жлеза.
Това се наблюдава, когато рязко
наддавате килограми, въпреки че
се храните недостатъчно или както обикновено.
Мускулни болки и болки в
ставите. Ако не сте спортуващи,
тези симптоми подсказват, че с
щитовидната жлеза нещо не е наред. Усещания като слабост или
изтръпване на ръцете и краката,
китките са признаци на недиагностицирано заболяване на щитовидната жлеза.
Подуване в областта на шията.

Случва се пациентите, които страдат от нарушена функция на жлезата, да имат подуване в областта на
шията. Често то е съпроводено с
болезнено усещане, трудно преглъщане и промяна в гласа.
Промяна в състоянието на
косата и кожата. Те първи алармират, когато нещо не е наред в
организма. Когато щитовидната
жлеза страда, страда цялото тяло.
Първите признаци на дисфункция
на щитовидната жлеза са суха или
прекалено мазна коса, суха кожа,
която се лющи, изтъняване на ко-

сата и косопад.
запек. Запекът също е симптом,
който може да подскаже за проблем с щитовидната жлеза, особено ако до момента не сте имали проблеми и не сте променили
начина си на хранене.
Прекалено изпотяване, сърце
биене и промяна в настроени
ето. Обърнете внимание на това
как реагира тялото ви.
Ако често се потите без причина, ако дланите ви се изпотяват и
усещате сърцебиене и се чувствате потиснати, раздразнителни,
добре е да се консултирате с ендокринолог.

EфеКТивеН меТоД ЗА РАЗШиРеНи веНи и хемоРоиДи
тази формула дава много добри резултати и при
тромбофлебит, мозъчна атеросклероза, слединсултни
състояния и оказва общо благоприятно влияние върху
кръвоносната система.
д-р недков обяснява:
ва, болката и дискомфортът изчезват, до- епитела и възстановяване на кожа-

„По време на кариерата си съм се занимавал с много случаи на пациенти, страдащи от разширени вени и хемороиди. Има
продукти на основата на растителни екстракти, даващи очевидно добри резултати
и са алтернатива на операцията. Такъв продукт е и течната формула Вариксин. Фор-

мулата е създадена от нашия виден академик Хлебаров и това само по себе си говори много за продукта. След използване на
Вариксин от моите пациенти мога да свидетелствам неговата ефективност. Видимо
състоянието на техните вени се подобря-

бър естетичен ефект се усеща след някол- та, подобрява еластичността на кръко дни. Тази билкова комбинация съдържа воносните съдове, съдейства за от300% повече активни компоненти, които са тичане на задържаните течности в
причина за бързите резултати при премах- организма. Билките са щадящ и наването на разширени вени, подуване и спа- дежден метод, с който хемороидизми на прасците, както и ефективно свива- те се прибират по напълно естестне и прибиране на хемороидите. Във вид вен и безболезнен начин. Стягащона течна формула актив- то, но същевременно меко и щаните вещества са още по- дящо действие на концентрирания
концентрирани и се аб- билков екстракт Вариксин спосорбират много по-бър- мага за намаляване на неудобствазо. Благодарение на то- та, свързани с хемороиди.
ва те действат незабавПродуктът притежава сертифино след прием.
кат за качество, което е гаранция
Вариксин свива и за полезността и ефективното му
успокоява възпалените действие. Препоръчителен е тривени, прибира хеморои- месечен прием за дълготрайни и
дите и облекчава паре- ефективни резултати.“
нето и болката, възста„вариксин” можете да поръчате директно на телефон 0877 72 10 40,
новява тъканите и ускорява оздравителния както и на интернет страницата http://tonik.info/varixin/ или в аптеките.
процес. Отличен е за профилактика на кръвоносната система.
ПроМоЦионална Цена:
Комбинацията на вложените във Вари
1
бр.
х
49
лв.
+ безплатна доставка (общо 49 лв.)
ксин концентрирани извлеци на невен,
2
бр.
х
45
лв.
+
безплатна доставка (общо 90 лв.)
левурда, хмел, босилек и жълт кантарион
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)
участва активно в процесите на растеж на
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Домашна
рецепта за
премахване
на мелиуми
Мелиумите
са малките бели точки, които най-често се появяват по лицето.
Всъщност те са
малки подкожни образувания. Може да
ги срещнете и
с други имена,
като например млечни
точки или малки перли.
Почти винаги се локализират под очите или
близо до устните, около носа и са повече от
едно. Все пак могат да
се появят и по клепачите или от вътрешната
страна на устните. Те се
появяват върху лицето
при прекомерно изпотяване, натрупване на
мъртва кожа или поради наследственост. Белотата им е вследствие
на „пълнежа” - пълни са
с кератин.
За да премахнете тези кожни несъвършенства, са ви нужни три
продукта – канела, со-

да и лимонов сок. В малка купичка смесвате от
трите съставки, като от
содата за хляб сипвате
супена лъжица, канела - ½ супена лъжица и
прясно изцеден лимонов сок - супена лъжица. Бъркате, докато получите хомогенна кашичка. В случай че кашичката е доста гъста,
може да разредите със
съвсем малко вода. Кашата се нанася директно върху мелиумите.
Изчаква се да изсъхне
и се измива с хладка вода. Прави се 2 пъти седмично. Прилагате, докато постигнете желаните
резултати.
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ÀËÒÎÐÈß и заболяванията
на дихателната систеìа

Острите белодробни
заболявания водят до
краткотрайна загуба на
работоспособността, а
напредналите хронични увреждания на дихателната система са важна причина за трайно
инвалидизиране. В около 10% от възрастното население се установява изразена в различна степен дихателна недостатъчност. При хроничната дихателна недостатъчност се наблюдава нарушение в алвеоларно-капилярната дифузия. Затруднен е газовият обмен и поради
задушаване на малките
дихателни пътища, предизвикано от бронхиална хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на
кислород в организма и
съответно по-ниското му
съдържание в тъканите),
но без хиперкапния (повишено съдържание на
въгледвуокис), тъй като
въглеродният двуокис
преминава през алвеоларно-капилярната мембрана 25 пъти по-лесно
от кислорода.
За да не се стига до
хронифициране на заболяванията, не трябва да се
допуска продължително
въздействие на различни видове агенти, дразнещи бронхиалнта лигавица: тютюнопушене, прах,

дим и др. Важно е и това острите инфекции да
се лекуват навреме и правилно.
Фитотерапията има определен дял в научно-обоснованата терапия на заболяванията на дихателната система. Лечебни растения се прилагат в профилактиката и в помощ на терапията както при възпаление на горните дихателни пътища, така и при остри и хронични бронхити.
Лечебната
ружа
(Althaea officinalis L) е едно
от най-проучваните растения по отношение на заболяванията на дихателната
система. Корените са бога-

ти на слузести вещества,
които способстват
за омекотяване на
бронхиалните секрети и за
по-лесното им отделяне от
бронхиалното дърво. Екстрактите
от лечебната ружа
имат изразен противовъзпалителен ефект.
Препоръчва се прилагането им
при упорити кашлици, магарешка кашлица, трахеити, бронхити. Освен това
се установява благотворно влияние на ружата по
отношение на язвена болест на стомаха и червата, хиперацидитетни гастрити, при остри и хронични колити, дори и при
диарични страдания и дизентерия.
Планинският очиболец
(Potentilla erecta L) е включен в продукта Altoria поради доказаните противовъзпалителни и адстрингентни ефекти върху горните дихателни пътища.
В народната медицина се

прилага чай от очиболец
многократно в денонощието при тежки синуити, при
тонзилити и хрема.
Оказва се, че в комбинация екстрактите от лечебна ружа и планински
очиболец имат потенцииран ефект, което е използвано в създаването на
продукта Altoria. Приемането на 1 капсула в денонощие в подкрепа на профилактиката през студените и влажни месеци се
отразява добре на функцията на дихателната система. При настъпило възпаление на горните дихателни пътища и бронхиалното дърво препоръчваните дози са 3 по 1 капсула на ден. При упорита
кашлица и тежки бронхити
може да се приемат 3 пъти
по 2 капсули на ден.
Разбира се, че най-напред трябва да се мисли
да се предпазим от заболяванията.
Altoria е натурален продукт, взет от необикновеното многообразие на
природата, и е без странични действия. Във всяка капсула се съдържа 300
мг екстракт от лечебна ружа и 150 мг екстракт от планински очиболец.
Този продукт е в помощ на профилактиката и
лечението на заболяванията на дихателната система. Трябва да мислим как
да съхраним здравето си.
То е безценно.

въЗмоЖНо ли е ТЮТЮНоПуШеНе
и ЗДРАве ЗА БелиЯ ДРоБ еДНовРемеННо
д-р станчев:

„Всички ние знаем каква вреда
нанася тютюнопушенето и въпреки това не можем да се откажем
от цигарите. Пречистването на белия дроб е от първостепенно значение, особено при пушачи и при
хора, които живеят в среда със замърсен въздух.
Но дори човек никога да не е
пушил, цигареният дим около него, промишленото замърсяване,
изгорелите газове допринасят за
увреждането на белите дробове. Поради тази причина дали
сте отказали цигарите или никога не сте пушили, детоксикацията
на белия дроб е полезна за всеки
един човек.
Фитотерапията предлага найиновативната формула за пълно

очистване на белия дроб от натрупани с години отрови по него.
Това е лидерът в своя клас продукти Бронхо клийнър – с екстракти от живовляк, евкалипт, джинджифил и витамин С.
Данните показват какво се случва във времето след прием на
Бронхо клийнър:
- След 8 часа се извежда въглеродният окис – нивото на кислород в кръвта се нормализира.
- След 2 дни се извежда никотинът, връщат се вкусовите усещания, обонянието.
- След 3 дни в дробовете се възстановява ресничестият епител.
- След седмица се понижава
кръвното налягане. Намалява се
рискът от инсулт, сърдечносъдови

заболявания, сърдечна и бъбречна
недостатъчност, стенокардия.
- След 2 седмици отслабва кашлицата. Тя не изчезва веднага, тъй като
на дробовете ви е необходимо време за извеждане на натрупалите се
в тях вредни вещества. Щом започнете приема на BRONCHO CLEANER,
тялото ви започва да се възстановява и прочиства. Подобрява се качеството на половия живот.
- След 3 месеца се променя тенът на кожата. Никотинът ограничава постъпването на кръв в горните слоеве на кожата, което я прави
по-бледа, суха и допринася за нейното набръчкване. Никотинът стимулира появата на бръчки, тъй като
блокира изработването на колаген.
Системното пречистване от никотина в белия дроб позволява правилното "хранене" на кожата и видимото й възстановяване.“
Препоръчителен прием за пълни
резултати - 3 месеца. Без лекарско
предписание.

Бронхо Клийнър можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, http://tonik.info/bronchocleaner/
или в повечето аптеки в страната.
ÖÅНÀ:

1 áр. õ 42 ëâ. + Áеçïëатíа доñтаâка /Îáùо: 42 ëâ./
2 áр. õ 38 ëâ. + Áеçïëатíа доñтаâка /Îáùо: 76 ëâ./
3 áр. õ 35 ëâ. + Áеçïëатíа доñтаâка /Îáùо: 105 ëâ./
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Пролетна
напитка
за най-бърза
детоксикация
на тялото

съставки: 2 литра
вода, 1 прясна краставица, 1 или 2 лимона, 10 до 12 листа мента
Измийте краставицата и лимона и ги нарежете на филийки.
Разбъркайте, добавете листата от мента и
ги поставете в голяма

Л

ипсата на сън
намалява прага
на поносимост
на болката. Учени от
Норвегия извършили тест за чувствителност към болка с над
10 000 възрастни. Те
потопили ръцете им в
ледена вода и изследвали степента на издръжливост. При 52%
от хората търпимостта
на болка била по-ниска
и те извадили ръцете
си по-рано от водата.
Точно те страдали от
безсъние. Едва 32%
от участниците успели да задържат ръцете
си през целия 106-секунден тест. След като
анкетираните разказали за своите навици за
сън, учените стигнали
до извода, че очевидно съществува силна
връзка между болката и съня. Според тях
безсънието увеличава
усещането за силата на
болката.
В днешно време много хора се оплакват от
различни нарушения
на съня си и невинаги
знаят как да си помогнат. Преди да си легнат, пият успокоителни
с цел да заспят, но това
не е препоръчително.

стъклена купа.
Сипете водата, затворете съда и го поставете в хладилника за няколко часа.
Пийте тази детоксикираща напитка всеки ден, докато я изразходвате. Ако е необходимо, направете
нова доза.

Хората, които страдат от безсъние,
усещат много по-силно болката

Фитотерапевтичните
средства против безсъние са добра алтернатива. Те действат послабо, но за сметка на
това не водят до пристрастяване.
калифорнийският
мак е полезен както за
възрастни, така и за деца и може да се използва дълго време.
Калифорнийският мак успокоява ума.
Подпомага по-бързото
заспиване и подобрява качеството на съня. Спомага за отпус-

кането на
мускулите и сърдечния ритъм. Калифорнийският мак действа
антидепресивно. Значително подобрява настроението. Подпомага и регулира здравия
кръвен поток. Използва
се за концентрация при
пациенти в напреднала възраст. Подпомага
поддържането на здравословна функция на
паметта. Калифорнийският мак е доказал своите превъзходни свойства. Той едновременно подпомага бързо-

то и лесно заспиване
и благоприятства дълбокия и спокоен сън.
В същото време успокоява тревожността и
безпокойството, страха
и натрапчивите мисли.
Действа антидепресивно и подобрява настроението.
Висококачествен
екстракт от Калифорнийски мак се съдържа в продукта Sleep
(слийп). Можете да закупите онлайн или от
аптеките!
Маточината се слави с полезните си качества от поколение на
поколение. И има защо.
Маточината притежава успокояващо,
спазмолитично (премахва спазмите на
гладката мускулатура)
и карминативно (отстранява газовете от
стомаха и червата, облекчава подуване, хра-

носмилателни колики
и стомашен дискомфорт) действие. Освен
това тази билка действа понижаващо и регулиращо кръвното налягане. Установено е,
че влияе благоприятно върху храносмилането. Маточината благоприятства и сърдечната дейност. Притежава антиаритмично и антиконвулсивно действие. Успокоява централната нервна система. Препоръчва се при
различни нервни нарушения, безсъние, главоболие. Множество
експерименти са показали категорично възможностите на растението да облекчава коремни спазми и да подпомага храносмилането. Лошото храносмилане е една от най-честите причини за трудно
заспиване. Според гер-

мански проучвания от
2001 г. маточината подобрява състоянието
на депресия. Използва
се при нервно напрежение и безпокойство.
Sleep е 100% ес
тествена хранител
на добавка. Съдържа
растителни екстракти
Калифорнийски мак и
Маточина. По напълно
доказан начин благоприятства спокойния
сън. Релаксира ума и
подпомага лесното
заспиване. Допринася за нормалния сърдечен ритъм, подкрепя нервната система и
действа благоприятно
при напрежение в стомаха – важна причина
за трудното заспиване.
Препоръчва се от специалистите като отлично средство за справяне с безсънието, нервното напрежение и
безпокойството!

можете да намерите без рецепта в аптеките!
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ÀËÏÈÍÈÑÒÚÒ
там, от покрива син и в дланта на небето,
този свят е за теб по-добър, по-красив
и се скиташ над нас в необята, където
си по-дързък от всички и от всички по-жив.
Аз не вярвам в смъртта, аз твърдя, че те има
в малка бяла палатка на Божия стан
и осанката мъжка е много по-зрима,
песента – недопята и смехът – недосмян.

На Боян Петров

Ще се взират след теб хималайските шерпи
и ще плаче на прага любима жена,
а пък Бог ще разплисква с божествени шепи
за душите ни – обич, за очи – светлина.
и ще стане навярно небесното чудо,
ще си малък Христос под небесния креп
и с небесния скиптър докрай ще ни будиш –
цял живот да се мъчим, за да стигнем до теб.
георги ДраМБозоВ

Ñåëñêà ïàíèõèäà
Умира тихо българското село.
И няма кой за него да заплаче…
Там някъде зад билото изчезват
последните
орачи и сеячи.
А младите, доколкото ги има,
отчаяни, отлитат от гнездата –
висят по гари,
търсят хляб в чужбина,
по чуждите полета са аргати.
Тук къщите сами мълчат по залез,
коминът към земята е наклонен…
И хищни сенки нощем обикалят,

В

нашата държава
все някой нещо
спасява. Гледам,
оня ден един такъв ръбел като мен тръгнал да
лови щъркелите по ливадите, че им било студено. Пак по телевизията уфатна булчица натоварила на моторна шейна няколко бали сено ли
беше, слама ли - спасява
нечии коне, фанали из
планината. Други тичат
да спасяват Пирин. Трети спасяват кучета, котки, а бедните стари хорица по селата умират
като по време на чума.
Спасители много. Аз,
Маринко, пазя това запустяло село. Не само го
пазя, а го спасявам. Айдуците знаят, че а влязат в селото - стрелям.
Що чакал и звяр съм отстрелял, само аз си знам
и кучето ми. Забележа
ли съмнителни типове
да обикалят къщите, гоня ги. Пускам кучето и
ако то не се справи, дигам ижовката. Засега се
справям. Не тичам да ме
снимат по телевизията,
като помогна на някого. Ловджия съм. Узаконен. Билет имам, издаден по надлежния ред.
Вече десетина години
съм кметски наместник, представляващ и
управляващ селото. И
полицията, и властта
са у мен. То една власт,
ама нейсе. През нощта
съм полицай, а през деня - кметски наместник.
Плащат ми за четиричасов работен ден. Иначе
24 часа съм на разположение на моите старци
- жителите на селцето.
Останали сме има-нема 100 души от 1100 до
демокрацията. Пак е не-

що, защото в съседното
село са 7.
Вечер сън не ме лови.
Мятам чифтето на рамо
и обикалям улиците. До
мен е кучето ми - териер. Абе не е баш териер. Има нещо и нашенско у него. Не му задирвам, щото ми върши работа. Двамата с него си
приличаме. Сами сме.
Често си говорим. Откакто умря жена ми, с
кого да си говоря освен с него. Старците се
прибират рано, а ние с
Томчо обикаляме селото като караконджули.
Вървя по главната улица, а той снове по преките.
Онази вечер, като
се чу едно кудкудякане, една врява откъм
горния край. Томчо хукна нагоре. Аз по него.
И тогава видях лисицата. Притича покрай мене и спря до моста под
уличната лампа. Пъстра
лисица. Бая голяма. Половината й глава в бяло, сиво и жълто. Ще кажеш, че е куче. По гърба едни шарени райета, като че някое дете я
е рисувало. Гледа ме и
аз я гледам. Не знам дали от вторачване в тази шарения, от годините ли, ама докато дигна
чифтето, тя се шмугна
из върбалака и изчезна. Ей, красиво животно! Томчо си беше свършил работата. Прикара
я под лампата до мен.
Ама аз... Кучето джафна
още няколко пъти запъхтяно, изръмжа ядовито и почна да ме лае.
Клечи, гледа и лае. Недоволно е от мен. Виновен съм. Не му се карам.
Нека лае.

за да откраднат стока
или спомен.
Умира тихо българското село.
И вместо школският звънец
да бие,
камбанен звън обажда се
несмело…
А ние?
Доколко живи сме и ние?
Какво че в хитър бизнес
ни е провървяло?
Какво че можем чак в Париж
да идем?..
Умира тихо нашето начало.
А пък какъв е краят ни,
ще видим.
георги консТанТиноВ

На сутринта стрина
Митра дойде и ми донесе две удушени кокошки. Донесе ги, остави ги
пред мен и рече: „Кмете,
виж какво е станало нощес...” Разплака се и си
тръгна. Нещо като че ли
с нож ме преряза. Ако
не се бях зазяпал, щях

чер в главата ми отляво стои лисицата, от
другата страна - кокошките на стрина Митра.
Легна да спя, ту лисицата ме дръпне за лявото ухо, ту кокошките изкрякат вдясно. Ставам,
грабвам пушката, свиркам на териера и тръг-

МОЯТА
ЛИСИЦА

да спася селото от тази
хубостница. Ама така е,
човек, като види хубаво
дете, хубава жена, крава, кон, лисица и каквато и да е друга божия
твар, спира и гледа като завеян. Не посяга на
красотата. Тя се настанява някъде в тебе и все
те подръпва за ухото. Да
не я забравиш, да не й
посегнеш и оскверниш.
Оттогава всяка ве-

ваме. Вървя по главната улица. Томчо снове
тихо в преките. Селото притихнало, та чувам чак хъркането на
старците, като минавам
покрай къщите им. Мирише на люляк и на зелено. Отгоре над нас се
ширнало онова ми ти
майско небе и току от
него се отрони звездица и полети от небосклона бог знае накъде.
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Êðàòêà èçïîâåä
Аз имам две родини –
едната е България прекрасна.
Живях в тревоги първите години
и бързах, бързах да порасна.
Българийо, на теб дълбок поклон,
обичам те и днес, на старини.
От род геройски аз съм клон –
ще те прославям до последните си дни.
Когато възмъжах и се изправих,
открих и втората родина свята –

Русия всемогъща, аз не я забравих –
велика, умна, необятна.
Във две родини аз живях
и двете със любов възпях,
със благослов в сърцето и душата
да бъдат вечни на земята!
Богоя саПУнДжиеВ
Така и човек присветва, присветва и угасва.
Славейчета пеят своите песни, жаба изкряка.
На душата ми - леко и
хубаво. И изведнъж петел с гърлест глас разцепва тишината. След
него ранобудните тръбачи на утрото подкарват своята надпревара.
Първи петли. След миг,
не щеш ли, от другия
край на селото се разкрякаха кокошки. Кучето, и то се обади оттам. Скрих се зад стълба, вдигнах пушката и
зачаках. Чувам как лаят на кучето приближава. Изведнъж пъстрата
лисица се стрелна през
улицата. Гръмнах с чифтето, после втори път.
Държа в ръцете си
старата ижовка, а в
ушите някакъв глас ми
шепне: „Маринко, Маринко, можеше да я
убиеш, не я уби... - и додава: - А я беше гръмнал, а си убил хубавото
в теб.“ Друг глас ми подвиква: „Ей, кмете, защо
не я уби? Вече за нищо
не ставаш. Кой ще плаща кокошките на хората, където тази шарения през нощ, през
две отнася...” Чувам ги
тези двамата, дето ми
бръмчат в акъла, и се
свивам и не знам какво да им кажа. Мълча, а
пред очите ми - пъстрата лисица. Кучето клечи
запъхтяно до мен и ме
гледа с див поглед на
звяр, изпуснал плячката. Посегнах да го погаля, а то изръмжа и ме
захапа за крачола. Задърпа ме, сякаш съм му
станал чужд човек.
На сутринта пред
кметството гледам стои

баба Замфира. В ръката си държи умряла кокошка. Като ме видя, ми
вика:
- Лисицата, кмете,
лисицата...
- Стрелях й, бабо
Замфиро, ама... Ще ти
я платят! – И продължих. - Държавата ще ти
плати кокошката. Нали
знаеш, по време на птичия грип кокошките ги
плащаха по 6 лева едната. – Казвам й, изваждам 6 лева и й ги подавам. После отивам при
стрина Митра и плащам
и нейните кокошки. Така пъстрата лисица за
около месец ми излезе
двеста лева. После набезите й спряха.
Преди десетина дни
излязох до лозето си горе до туфата. На полянката пъстрата лисица клекнала на задните
си крака, а край нея играят три лисичета. Моята лисица с лисичета!
Опазих я от себе си, хората и от кучето. Стоя
и гледам и тя ме гледа.
После като че ли каза
нещо на малките, вирна голямата си шарена опашка и като златна нишка се изнизаха
в туфата. Чу се крясък
на сврака. Полъхна ветрец, който погали току-що разлистилите се
дървета, зелените треви и лицето ми. Нещо
мило припълзя в душата ми. Оттогава до ден
днешен все се питам селото ли спасих, лисицата ли, или онова хубавото, що проблясна в
душата ми. Та така и аз
станах спасител, ама телевизия не виках.
кръстан
ВлаДиМироВ

6.VI. - 12.VI.2018 г.

Писмата

дилянa Πoпoвa:

сПОделете с нАс

Áîãàòñòâîòî ìó
çàâúðòÿ ãëàâàòà

Драга редакция, искам да споделя и моята история.
Съпругът ми има добър бизнес,
животът ни е хубав, радвам се на
щастливо семейство с деца и внуци. Никога не съм усещала негативно отношение спрямо мен от
съпруга ми, мисля, че сме хармонична двойка.
Но напоследък все по-често закъснява и се оправдава, че имал
много работа.
Стана така, че един ден получи
съобщение по телефона, аз бях
в стаята и погледнах от кого е.
Оказа се непознато за мен женско име. Пишеше му, че го чака
да се срещнат. Направих се, че не
съм видяла нищо, и очаквах реакцията му. След малко той си видя съобщението и ми каза, че го
викат спешно в работата и трябва да излезе. Разбрах, че си има
любовница.

Дълго време не обръщах внимание на този факт, защото съм съвременна жена и си казвам, че все
пак и това ще отмине. Но не би!
Една вечер, връщайки се от работа, минах покрай офиса му и го
видях да влиза вътре с младо момиче. Беше стройно и красиво. Заболя ме! Но пак не му казах нищо.
Минаха няколко месеца и отново попаднах на съобщение на телефона му с подобно съдържание,
но от друга жена. Явно беше сменил любовницата си.
Мисля си, че богатството му завъртя главата, а и младите момичета са златотърсачки. Дайте ми
съвет как да постъпя!
Дали да изчакам и да продължа да се правя, че не забелязвам нищо, или да си поговоря сериозно с него.
н. с., смолян

Âñå îùå ìå ðåâíóâà
Имам горе-долу
щастлив брак повече от 40 години. Вече съм прехвърлила 70-те, но съпругът ми все още ме
ревнува.
Не минава ден, без
да ме заподозре, когато отивам до кварталния магазин, че
съм ходила при млади мъже.
Колкото и да му
обяснявам, че вече
съм стара жена и тези неща не ме интересуват, не ми вярва. Непрекъснато ме
дебне и си съчинява различни фантасмагории, че му изневерявам. Напоследък измисли и друг
номер. Изляза ли на
пазар, изведнъж го
виждам как върви
след мен, без да се
обажда, тоест следи
ме дали няма да кривна някъде.
Според мен това
не е нормално. Мисля си, че е заболяване. Не може на нашата възраст да се

реагира
така. Живея в непрекъснат стрес,
даже го
намразих.
Започнах
да го отбягвам,
говоря с
него само за неща, които касаят
общия ни
дом, и нищо друго.
Вечер се
спасявам
пред телевизора
с любимите сериали. Благородно
завиждам
на приятелките ми, които
останаха вдовици, че
няма кой да трови
живота им.
Въпреки че ми е
ясно, че има и друг
тип мъже. Моето е
тегоба. Как да му
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Изпaднax в дeпpecия cлeд
paждaнeтo нa Бopил!

Cлед pажданетo на
пъpвopoдния cи cин
Бopил манекенката
Диляна Πoпoва из
паднала в депpеcия.
Toва pазкpи cама
та тя. Hе е яcнo дали
и pаздялата c аcен
Блатечки не е дoпpи
неcла oще пoвече за
кpизата й.
„B началoтo на
иcтина ми беше
мнoгo тpyднo, изклю
чителнo зле ми вли
яеше вcичкo. имаx и
някакви депpеcивни
cъcтoяния, нo c вpе
метo cе наyчиx да
пpеpабoтвам и oтcя
вам тези неща, кoи
тo не би тpябвалo да
ми влияят.
Πpocтo вече запoч
наx да не oтдавам
значение на xopа,

кoитo не cа важни за
мен. Mнoгo пopаcнаx,
пoмъдpяx и тoва ме
пpoмени. Cтанаx пo
тъpпелива, защoтo

пpеди бяx cтpашнo
импyлcивна, катo ки
бpит, не задъpжаx
нищo в cебе cи. Bе
че мoга да бpoя не дo
деcет, а дo cтo“, pаз
кpи Диляна Πoпoва.

кpаcавицата
xвъpли
иcтинcка
бoмба и c пpизнани
етo, че има нoв мъж
дo cебе cи. Tя oбаче
категopичнo
oтказа да на
зoве иметo на
щаcтливеца,
нитo c каквo
cе занимава.
Тя допълни,
че аcен Бла
течки cе гpи
жи oтличнo
за Бopил, кoй
тo има гoлям
pеcпект към
негo. Дpyгo
билo дететo да ycе
ща cилата и pешител
нocтта на мъжа, на ба
ща cи. и cе pадва, че
актьopът oтделя дoc
татъчнo вpеме на cpе
щите cи c малкия.

Гoджи във вoйнa c
бившaтa cи жeнa

Б

acиcтът Гeopги
Mилчeв – Гoджи
нacтpъxвa пpи
cпoмeнaвaнeтo нa eднo
имe в живoтa му. И тoвa
e бившaтa мy cъпpyгa
Дaниeлa. Тя e мaйĸaтa
нa двaмaтa мy cинове Цвeтoмил и Boлин,
ĸoитo вeчe ca мъжe зa
жeнeнe.
Говори се, чe Дaниeлa тaĸa нaмpaзилa
Гoджи cлeд paзвoдa им,

чe нe дaвaлa
нa мoмчeтaтa
дa гo виждaт. И дo дeн
днeшeн cpeщитe им били
cĸpити oт нeя, зa дa нe
ce paзcтpoйвa.
Бacиcтът
cтpaдaл
мнoгo oт oтнoшeниeтo
нa Дaниeлa и дopи нe я
нapичaл пo имe, a caмo
мaйĸaтa нa cинoвeтe ми.
B eдин мoмeнт Cлaви
Tpифoнoв гo cĸacтpил,
чe ĸaĸвитo и дa ca oтнoшeниятa им, тя cи
имa имe и e peднo дa ce
oбpъщa ĸъм нeя c нeгo.
Caмaтa Дaниeлa пъĸ

нe пpoпycĸaлa дa нacoли
Гoджи пpeд oбщитe им
пoзнaти, ĸaтo нaдългo
и нaшиpoĸo paзĸaзвaлa
ĸaĸ тoй я e пpeдaл и e
cъcипaл живoтa й.
Bcъщнocт пpичинaтa
зa ĸpaя нa бpaĸa им
дeйcтвитeлнo e Гoджи.
Toй ce зaлюбвa c Дaниeлa oщe ĸaтo yчeниĸ,
нo впocлeдcтвиe cлaвaтa
мy зaвъpтa глaвaтa.
Mилчeв зaпoчвa дa
изнeвepявa нa Дaниeлa
c ĸoятo мy пoпaднe и
тoвa yбивa любoвтa им.
Сега тoй ce paдвa нa тpeтия cи cин oт нeпpиличнo млaдaтa Haдя.

Áúлгapитe ca
злoбeн, кoìплeкcapcки нapoд!
Mилeнa фyчeджиeвa:

внуша, че е крайно
време да престане
да ме дебне?
Моля ви, дайте ми
съвет! Ще ви бъда
благодарна.
и. В., Враца

Πиcателката Mилена Фyчеджиева е
oтвpатена. Тя изpигна
cpещy злoбата, завиcтта и кoмплекcите на
бългаpите! Етo каквo
напиcа Фучеджиева в
социалната мpежа:
„Бългаpите
cа
тoлеpантни cамo към
oткpoвената cвинщина. Oттам нататък, акo
имаш pазличнo мнение пo кoйтo и да е
въпpoc, излиза тълпа
oт pазяpени мнoгoзнайкoвци oт двата
пoла, кoитo cа гoтoви на вcичкo, за
да те yнижат, наpанят и да ти cе пoдигpаят за тoва, че не миcлиш катo
тяx. Изключителнo кoмплекcаpcки
наpoд.
Hаcкopo един пpиятел ме пита
защo вече не пиша във фейcбyк. За

каквo да изказвам мнение?
За да cе занимавам c един кyп
кoмплекcаpи, кoитo ще извадят вoда oт девет кладенеца, за да cе oпитат да ме cмачкат, и пак ще ocтанат жадни, защoтo аз винаги cъм
дo извopа?!
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Кирил маричков е роден на 30 октомври 1944 г. в софия. Като дете свири на
пиано и кларинет. Основател е на групите „Бъндараците” и „Щурците”, композитор, аранжор, автор на текстове на
песни, бас китарист. Успоредно с ангажиментите си с „Щурците” се изявява и като композитор на филмова музика - „вчера” (хита „Клетва”), „Адио, рио”, „индиански игри”, „вампири-таласъми”, „дунав
 гн Маричков, произ
хождате от именит род,
имате прекрасно семей
ство, двама внуци, ху
бава съпруга. какво ви
костваше да воювате за
личното щастие и спо
койствие?
- Да не вземете да ме
урочасате! Няма да наблягам, хвалейки се за личното щастие и хармония, за
да не чуе лукавият, както
се казва. В моето семейство има любов, има задружност. Но как обаче се
е получило ли? Ами явно
съм бил голям късметлия!
Благодарен съм на съдбата
и Всевишния за красотата
в моя живот! Понякога човек има голяма мечта хубавото да дойде, да стане реалност в неговия свят, ала
не се получава. Друг път
пък става с лекота. До голяма степен нещата ги дължа
на жената до мен. Тя е моят ангел хранител.
 има ли пръст съдба
та, че сте изпели песен
та „Веселина“ много пре
ди да срещнете съпруга
та си Веселина?
- Тя била на 5 годинки,
когато родителите й подарили плоча на „Щурците“
и след като чула песента
„Веселина“, помислила, че
е написана за нея. Двамата
се запознахме през 1981ва, когато с „Щурците”
свирихме на абитуриентския й бал. Имаше и конкурс за най-хубава абитуриентка. Валди Тотев, журналистът Косьо Тилев, аз и
още няколко души бяхме
жури. Макар ние тримата
да гласувахме за Веселина, спечели друго момиче. Нашата избраница остана втора. Тогава си казах: „Ще отида и ще й кажа, че съм гласувал за нея,
защото много я харесвам”,
а тя, горкичката, се засра-

ми и изчерви. Така срещата приключи, но когато я видях след една година пред Народния театър,
си казах, че този път няма
да я изпусна. След години й посветих специална
песен, това е популярният ни и до днес хит „Вярвам в теб”.
 зодия скорпион сте
 справедливи, но поня
кога и с отровно жило...
- Не мога да кажа, че
съм особняк човек. Готов съм да полагам много
усилия. Не обичам нещата да се правят надве-натри, а както е редно и трябва да бъде. В семейството
съм благодарен, че попаднах на човек, който е като
мен, въпреки че съпругата ми е представителка на
Везните.
 Минахте 70те, а сте
все така упорит, енерги
чен и деен. не се ли по
уморихте?
- От време на време се
усеща тежестта на годините, но ще работя дотогава,
докогато е рекъл добрият
и всеопрощаващ Господ
Бог. Щом ми дава здраве и
ми пази гласа, ще продължавам да творя и да радвам хората. Обичам това,
което правя. Ако престана,
значи няма да съм пълноценен, няма да съм напълно щастлив, а от друга страна, ако смятам да чакам само на едната пенсия...
 Тя не ви ли стига?
- Да ми стига? Как ще
ми стига... От Концертна
дирекция ми се губят цели 14 години трудов стаж
и това не се случва само с мен, много хора са в
подобно положение. Били изгорени разни архиви... Освен тези години аз
имам още 33 трудов стаж,
плюс 14 стават 47. Не пожелах пенсия, защото ми

мост”. с „Щурците” издава 12 албума и
прави безброй турнета. в дискографията си има и два солови албума - „Зодия
щурец” и „искам да кажа”. в началото
на 90-те се включва в новия политически
живот, написва песента „Аз съм просто
човек”. избран е за депутат във великото народно събрание. През 1992 г. заедно с Константин марков, басист на група „тангра”, основава рокрадио „тангра”.
беше обидно да ми се загуби ей така, с лека ръка
време, което съм изработил честно и почтено. Казах си: „Не им искам подаянието!” Но жена ми отсече: „Чакай, защо ще им
подаряваш тези пари, не
са много, но са твои.” Стигат ми да си платя парното, да речем, апартамен-

с хора заведения и фарове на безброй автомобили. Според изследване в
над 60 държави българинът е най-нещастният човек в света. Така се чувствал?! „А дали е така - кой
ще ви каже”, както пее Васко Найденов.
Мисля, че голямото
противоречие идва от

мравката е еснаф потребител, полагащ нискоквалифициран труд, който не
оценява достатъчно изкуството. А това, че щурецът
ще свири и ще направи хората щастливи, за мравките не е важно. Представихме се в Концертна дирекция, че сме нова група
и името ни е „Щурците”.

тът ми обаче не е малък.
Ами другите нужди за тези
47 години активна работа? Живеем в бедна държава и пари не се печатат
вече така, както едно време, т. е. парите, които имаме, са истински. Фактът,
че могат да се обменят с
всякаква валута, го показва. Но са малко. Толкова
сме произвели, толкова
сме работили. Но за жалост всички свестни държави са преди нас. Живеем в динамично, несигурно, но интересно време.
Прави ми впечатление, че
по улицата и под звуците на непрестанен хленч
и ропот има препълнени

липсата на справедливост и свободната воля се
превърна в своеволие и безотговорност. Смята
се, че ако човек
има много пари,
живее добре. Както е казал Достоевски, бедността
не е порок, а истинска свинщина. От друга
страна, е пълно с богати хора, които са нещастни. Универсална формула за щастливо прекарано време нямам, но се чувствам добре
с жена ми, когато заедно
гледаме морето с лунната
пътека в някоя хубава лятна вечер и слушаме „музиката” на вълните...
 Вярно ли е, че името
на „щурците” се е появи
ло по идея на майките на
членове на групата?
- Да, моята и майката
на Пепи Цанков казаха, че
името е подходящо за нас,
защото в българския фолклор щурецът е символ на
свободния музикант. А

Един директор обаче каза,
че в България няма как да
има такава група, и допълни: „Ще прилича на онези, бийтълсите, ливърпулските рошльовци.” Тогава
неправилно ги превеждаха като „бръмбари”. Решихме да прибегнем до хитрост. Отидохме в националното радио и предложихме да се направи конкурс, да се измисли име на
групата. Навиха се, осигуриха ни студио да запишем
първото си парче - „Песен
без думи”, както и още дветри инструментални песни. Много хубави и качествени записи станаха, жалко, че ги нямам. Не мога
да намеря тази „Песен без
думи”. Имам я само от едно излъчване по радиото, Гошо Минчев я чул и
направил запис, но не се
чува добре. Тогава Гинка
Станчева и Коста Цонев
прочетоха анонса: „Драги
слушатели, приятели, пишете ни, изпращайте своите предложения за име
на този млад естраден ор-

Експонати на НИМ в Братислава

Седем експоната от Националния исторически музей
(НИМ) ще участват в изложбата „Свети Климент Охридски - ученик и учител", която
се откри на 15 май 2018 г. в

легендарната група

Словашкия национален исторически музей в Братислава. Експозицията е по повод
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май и бе открита от директора на НИМ
доц. д-р Бони Петрунова. В
нея НИМ показва от своите
фондове уникални икони,
църковна утвар и ръкописи, свързани с делото и паметта за св. Климент Охридски, като например разкошно украсено Евангелие с обков от XIV и XVII в., изработен

от сребро с позлата, черен и
червен емайл.
Изложбата се организира
от Българския културен център в Братислава и ще продължи до 28 август. Събитието минава под знака на Европейската година на културното наследство и слага началото на поредица от изложби, които се посвещават на
честването на 45 години от
създаването на Националния
исторически музей. Следващите прояви ще бъдат в Москва и Париж - музей Лувъра.

кестър.” Получиха се хиляди писма с предложения,
сред които и много смешни. За името „Щурците”
имаше към 400 гласа и то
спечели. Колкото до онзи
директор - глас народен,
глас божи, прие го. Организираха ни турне и въпреки някои забрани работата потръгна...
 коя мелодия има си
лата да ви действа успо
кояващо?
- Както вече загатнах,
това е „музиката” на леки
морски вълнички, ромон
на бистър поток, лек ветрец в листата на дърветата, тишина... Иначе харесвам „Бийтълс”, „Пинк
Флойд”, „Лед Цепелин”,
Бетовен, също Прокофиев, Макс Брух...
 През 2013 г. с Дони,
иван лечев, славчо ни
колов и Венко Пороман
ски основахте „фонда
цията“. има ли скрит за
мисъл и послание пък в
това наименование?
- Ние сме „фондация” за
хубава и качествена българска музика, която раздаваме на хората. Не само
ние сме се вдъхновили от
Айзък Азимов. Това се е
случило и със Стив Джобс.
Той пък се е повлиял от
романа „Аз, Роботът” при
създаването на своите „Айфон”, „Айпод” и „Айпад”.
 Пожеланията ви лич
но, а също към читате
лите на вестник „Пенси
онери”?
- Пожелавам си да съм
здрав и да правя това, което правя най-добре - да
пиша песни и да си ги пея.
А на читателите – да бъдат щастливи и да се радват на живота. И, разбира
се, доколкото е възможно,
да бъдат оптимисти.
Въпросите зададе
иво ангелоВ

ÄÆаз в ÁÓрÃас
През юли и август Бургас
ще се люлее в ритъма на джаза цели пет дни. Наред
с гостите от Германия и Холандия с проекта „Zootcase”
сцената ще
превземат музикалните проекти на нашите
Ясен Велчев - пиано,
Ивайло Звездомиров – бас,
и Стоян Янкулов – Стунджи –

ударни. А уникалните музиканти от „Лили Илиева &Минимум квартет” ще разтуптят неимоверно силно сърцата на любителите на джаза. Юлската част
на фестивала ще
украсят „Джазтапраста трио”, а ще
я ще завършат „Хилда Казасян квинтет” и ще
омагьосат публиката с неповторимия си стил.
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Грациите ни със злато Българските „лъвици“ надвиха
и бронз в Гуадалахара тима на Украйна

България спечели
бронзовите медали в
отборното класиране
на европейското първенство по художествена гимнастика в испанския град Гуадалахара. Българският ансамбъл в състав Симо-

на Дянкова, Елена Бинева, Мадлен Радуканова,
Лаура Траатс и Стефани
Кирякова, който водеше в класирането след
първия ден на надпреварата, допусна грешка (излизане на уред и
гимнастичка извън те-

рена) в съчетанието си
на три топки и две въжета. Първи са рускините, а след тях украинките.
Момичетата успяха
все пак да покажат какво могат при последното си изпълнение във
финала с топки и въжета и завършиха участието си в Гуадалахара със
злато, след като изиграха отново много трудно
съчетание. Втори са италианките, а трети азербайджанките.
Българката Татяна
Воложанина спечели
сребърен медал във финала на обръч при девойките.

Сърбия си тръгна с три победи
от София

Европейският волейболен шампион
Русия започна с трудна победа участието
си на турнира в група
5 от Лигата на нациите в София. Момчетата на селекционера
Сергей Шляпников се
наложиха над Австралия с 3:1 (25:18, 25:19,
18:25, 25:22).
Сърбия записа втора драматична победа. След тази над Бъл-

гария с 3:2 момчетата
на Никола Гърбич удариха и Русия след тайбрек с 3:2 (20:25, 25:23,
25:23, 22:25, 15:12).
Волейболистите на
България допуснаха
тежка загуба от аутсайдера Австралия с
0:3 (23:25, 23:25, 24:26)
пред около 5000 зрители в столичната “Арена
Армеец” във втория си

мач от турнира в София.
Сърбия затвърди отличното си представяне на турнира с трета
поредна победа! След
двата успеха в 5 гейма момчетата на Никола Гърбич надиграха Австралия също с
3:2 (25:23, 25:19, 20:25,
25:27, 15:9) в последния си мач.
БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ
0:3 (17:25, 15:25, 21:25)

Пулев и Уайт ще се боксират
на националния стадион
Кубрат Пулев ще се бие с Дилиън
Уайт на стадион “Васил Левски” в София. Сблъсъкът между двамата е насрочен за 18
август, а победителят от него ще си уреди
среща с Антъни Джошуа за
4 от общо 5-те
пояса в тежка категория,
притежание
на англичанина.
Пулев вече
веднъж се боксира пред родна публика, като през 2016 година победи
Самюел Питър в “Арена Армеец” пред
15 хиляди зрители. Големият интерес
към срещата е убедило промоутъри-

Л

евски Лукойл е новият шампион по
баскетбол на България, а това е факт след инфарктен успех в изключително оспорван и динамичен двубой, изпълнен
с обрати. "Сините" спечелиха с 86:85 гостуването
си на Балкан в "Арена Ботевград" в четвъртия мач
от финалната серия и така
я затвориха с 3:1 победи в
своя полза, като домакините имаха два шанса да
си осигурят пети мач, но
пропуснаха на два пъти
във финалните секунди.
Трофеят е втори за

те да направят следващата битка на
Кубрат на стадион “Васил Левски”,
където се очаква да присъстват почти 50 хиляди
фенове по
трибуните.
Ако идеята
се осъществи, това ще
е прецедент
за България
боксов мач
да се проведе на футболен стадион.
Уайт е вторият по сила британски боксьор в момента след Антъни Джошуа. Той има
на сметката си 23 победи, 17 от които
с нокаут, и само 1 поражение именно
от Джошуа.

Волейболистките
от националния отбор
на България, водени от селекционера Иван
Петков,
постигнаха категорична победа като
гост над
Украйна с
3:0 (25:18,
2 5 : 2 0 ,
25:22)
в
5-ия си мач
от група А на турнира.
Така българските
"лъвици" продължават да са начело във
временното класира-

Демирева и Лалова
със сребърни отличия

Мирела Демирева се представи отлично и във втория
си диамантен старт
за сезона. След като
в Шанхай сребърната олимпийска медалистка от Рио завърши втора след световната шампионка
Мария Ласицкене,
българката повтори
класирането си и на
Диамантената лига в
Рим с изравнен личен резултат за сезона от 1.94
метра. Тя беше много прецизна и скочи от първи
опит всички височини от 1.84 м до 1.94 м. Направи
и три неуспешни опита за атака на личния си рекорд от 1.97 м и при втория беше доста близо до
преминаване над летвата.
Ивет Лалова-Колио продължава с великолепното си представяне от началото на сезона. В дебютното си участие за 2018 г. в Диамантената лига в
Рим българката завърши втора на 200 метра с личен рекорд за сезона от 22.64 секунди (-1.7 м/сек).
С този резултат Ивет излезе на трето място в европейската ранглиста за годината.

Левски Лукойл триумфира с титлата

феновете си, които отново бяха изпълнили залата.
Така Балкан ще трябва да

губа от Азербайджан.
В последните срещи
от групата в сряда (6
юни) България гостува на аутсайдера Пор-

В Диамантената лига

В шампионата по баскетбол

сезона за баскетболистите на Тити Папазов след
титлата в Балканската лига. Така тимът завършва с
два от три спечелени финала, след като стигна до
директен двубой за трофея в турнира за Купата
на България, но отстъпи на
Рилски спортист.
Въпреки загубата играчите на Небойша Видич бяха изпратени с аплодисменти и на крака от

не в групата с 12 точки след 4 победи и 1 за-

почака още
за златните медали
в първенството, които за последно са
печелили
през 1989
година.
БАЛКАН
(БОТЕВГРАД) - ЛЕВСКИ
ЛУКОЙЛ 85:86 (22:13,
16:31, 29:23, 18:19)

тугалия, докато азерките са гости на Украйна.
Българските момичета
трябва да гонят задължителна победа с 3:0
или 3:1 гейма, за да завършат на
първо място в група А
и да се класират за
финалната
четворка в
Будапеща.
"Трикольорките"
доминираха почти през целия мач, като единствено в третия
гейм домакините от Украйна се опитаха да се
върнат в срещата, но силите не им стигнаха.

В няколко
изречения
Роман Прохазка вече
е футболист на чешкия
шампион Виктория (Пилзен). Словакът пристигна на “Герена” през 2012 г.
от тима на Спартак (Търнава).
Шампионът от финалите на АТР 2017 Григор
Димитров не можа да преодолее трети кръг на “Ролан Гарос” и от третия си
опит, като преклони глава пред 35-ия в световната ранглиста Фернандо
Вердаско с 6:7(4), 2:6, 4:6 за
2 часа и 24 минути игра.
Полският специалист Мачей Скоржа е
новият старши треньор
на ЦСКА. Досега е работил предимно в родината си с кратки прекъсвания в арабския свят. Бил
е треньор на Легия (Варшава), Висла (Краков) и Лех
(Познан). Има три спечелени титли с тях.
Българките Ана-Мария Стоилова и Дарина
Пашова заеха съответно шесто и седмо място
на финала в категория индивидуално жени на световното първенство по
спортна аеробика в португалския град Гимараеш. Световната титла
спечели японката Рири
Китадзуми, следвана от
Анастасия Зюбина (Русия)
и Анна Було (Италия).
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Даниел Крейг пак ще е Джеймс Бонд
Даниел Крейг се е
разписал срещу солидна сума, за да се превъплъти за последен път
в образа на прочутия
шпионин.
С внушителния хонорар от предстоящата продукция британецът ще стане най-скъпоплатеният сред холивудските звезди. Като се
превъплъти за четвърти път в образа на Бонд
в 24-тия филм "Спектър"
от поредицата, Даниел
Крейг гръмко заяви, че
предпочита да му "отрежат ръцете", отколкото
отново да се снима като

агент 007. След
известно време
обаче стана ясно, че Крейг ще
изиграе прочутия шпионин за
пети и последен
път.
Актьорът е
склонил отново да се превъплъти в образа
на Джеймс Бонд
срещу внушителната сума от
25 милиона долара. С подобен
хонорар Даниел Крейг
ще изпревари холивудски звезди от ранга на

Дуейн Джонсън, Вин Дизел и Том Круз. За сравнение - за филма "Red

Notice", който
ще излезе на екран през 2020 г.,
Джонсън ще получи 22 милиона долара. Дизел прибра 20
милиона долара за миналогодишния осми
епизод от поредицата "Бързи и
яростни". Даниел Крейг ще получи и процент
от приходите на
филма. Така банковата му сметка може
да набъбне със 100 милиона долара.

6.VI. - 12.VI.2018 г.

Маратонки от
тапицерия на метро
Немската фирма Adidas
пусна в продажба ограни
чена серия от маратонки,
изработени от стара тапи
церия на седалки от бер
линското метро. Серията
е кръстена EQT Support
93/Berlin и беше показана
в представителния мага
зин на компанията в сто
личния район Кройцберг. От нея бяха предло
жени само 500 чифта. Закупилите спортната
стока имат право на едногодишен безплатен
пропуск за берлинското метро, валиден до 31
декември 2018 година. Маратонките се прода
ваха за 180 евро, така че само заради безплат
ния транспорт си струват цената.

Какво наследяваме Проклятието на Анабел
от родителите

Добродетели
като
честност и почтеност е
по-вероятно да бъдат наследени от майките, докато куражът и мързелът
се считат за наследство
от бащите, сочат резултатите от проучване, направено във Великобритания. Целта на изследването била да установи как британците смятат,
че им влияят техните родители. Проучването разкрива, че бащите предават на потомците си академичния талант, интелекта, спортния талант, но
също така и гнева, лошите си привички и нетърпеливостта. От майките е по-вероятно да бъдат наследени страстта към живота, ентусиазмът и разсеяността, както и склонността към тревожност и
несигурност. Жените също така оказват влияние
върху усета за стил на потомците си.

Историята на парцалената
кукла Анабел е обвита с много
мистерия и зловещи разкази. Тя
е толкова популярна, че е създаден филм за нея. Закупена е
през 1970 г. от младо момиче.
След като привидно обикновената играчка попаднала в дома
на девойката, започнали да се
случват странни неща – оставяне на бележки с надпис „Помощ“
из цялата къща. Приятел на семейството дори разказвал, че
бил нападнат от куклата, когато
им е бил на гости. Друга история
за Анабел гласи, че майка я купила за подарък на дъщеря си,
която била колежанка. Куклата
била отнесена в общежитието
на девойката, където тя живеела със съквартирантка. Непосредствено след това започнали

Защо кучетата не
нападат рижи котки

Учени от университета в Бари установиха защо рижите котки
не трябва да се боят от
срещи с кучета в парка - шаровците са слепи за червения и за зеления цвят. Специалистите изготвили нови
анимационни тестове с точкови изображения за най-добрия
приятел на човека. В
изпитанията участвали 16 кучета, на които били показвани
цветни точкови изображения на котки.
Те не могли да напра-

вят разлика между червения и зеления цвят.
В тестовете участвали

кучета от различни породи - от австралийски
овчарки до бретански

да се случват странности – момичетата намирали Анабел на

шпаньоли и мелези.
Преди да бъдат опитомени, предците на кучетата били предимно
нощни животни. Поради тази причина цветното виждане при тях
не било приоритетно.
Но все пак кучешкото
око започнало да еволюира, така че да може
да вижда цветно през
осветената част на денонощието. Шаровците, изглежда, изпитват
затруднения и в отличаването на кафявото
от оранжевото. Откритието ще подскаже на
дресьорите на кучета
да не обличат червени дрехи, когато работят с тях върху зелени
площи.

По-различни

Т

радиционният конкурс за бради и мустаци се
проведе и тази година в Остин, щата Тексас.

Участниците показаха изключителни примери за
стил и оригиналност в борбата за призовите места. Бради, мустаци и бакенбарди в най-причудливи форми и цветове изобилстваха на световната
надпревара. Джейсън Кийли спечели титлата "Найдобрият в шоуто" на шампионата.
„Най-хубавото е, че можеш да превърнеш брадата си в истинско произведение на изкуството.
Експериментирал съм с всевъзможни форми и
чувството е просто прекрасно. Затова участието ми в конкурса не е първото и надали ще е последното”, споделя Джейсън преди обявяването
на победителите.

необичайни места, без да
са я оставяли там. Съзирали накъсани листи хартия,
изпълнени с детски драсканици. Според разказите
на девойките веднъж дори
открили парцалената кукла
да стои изправена на краката си. Твърди се, че едното момиче било нападнато от Анабел, но се разминало с големи драскотини
по цялото тяло. Така колежанките се свързали с екстрасенси, които отнесли
куклата и я заключили. Говори се дори, че Анабел е
обладана от демон и дори
е портал към ада. Днес зловещата кукла е поставена в
специален музей и дори се
държи под ключ.

Изчезнал
Необикновен случай
на изчезнал мъж разбуни духовете в САЩ. Канадецът Константинос
Филипидис решил да
отиде да покара ски в
планината Адирондак,
щата Ню Йорк. 49-годишният
жител на
Торонто, служител в
пожарн а т а ,
сам не
може да
си обясни случилото
се с него. По
разкази
на очевидци
денят,
в който Филипидис изчезнал, бил топъл и слънчев. Привечер Константинос отишъл сам да се
попързаля на красивия
склон Уайтфас. И след
това.... изчезнал. Приятелите му започнали
да го търсят навсякъде – в хотела, в близко-

то селище, в акцията се
включили хеликоптер
и кучета. Но от канадеца нямало и следа. Документите и багажът му
обаче стояли непокътнати. И изведнъж след
седмица той се обадил
от... Сакраменто, щата Калифорния, на
4600 километра от мястото, където карал ски. Самият Константинос не може да
си обясни това – изведнъж
да се озовеш
на такова разстояние и след
седмица. „Сякаш се събудих
от дълбок сън,
екипът и дори
каската бяха на
мен. Само ските ги нямаше” – казва мъжът. Изследователи предполагат, че канадецът е станал обект на похищение
от извънземни, които го
преместили във времето и пространството. Засега обаче тази теза не
се потвърждава.

Страницата подготви Невена Николова
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ПЕТЪК, 8 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

Канал 3
ПЕТЪК, 8 ЮНИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата
18:00 НОВИНИ
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -09:00 – Повторения

Тв Европа
ПЕТЪК, 8 юни
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 времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
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

Най-гледаните
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СЪБОТА, 9 юни
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 2
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Улични танци 2” – с
уч. на Том Конти, Фалк
Хеншел, София Бутела,
Джордж Семпсан и др.
14.45 „Синьо увлечение 2“
– с уч. на Саша Джаксън,
Елизабет Матис, Бен
Миликен, Шарни Винсън,
Гидеон Емери, Роджър
Халстън, Крис Фишър
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя”
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „По приятелски” – с уч.
на Мила Кунис, Джъстин
Тимбърлейк, Патриша
Кларксън, Джена Елфман, Браян Грийнбърг,
Ричард Дженкинс, Уди
Харелсън и др.
22.15 „Вездесъщият” (премиера) – с уч. на
Велислав Павлов, Теодора
Духовникова, Весела
Бабинова, Анастасия
Лютова, Тони Минасян,
Михаил Мутафов, Борис
Луканов, Ирмена Чичикова, Валери Рангелов,
Мария Славчева, Георги
Стайков и др.
00.45 „Аламо” – с уч. на Денис
Куейд, Били Боб Торнтън,
Емилио Ечевария, Марк
Блукас и др.
04.30 „Синьо увлечение 2“

НЕДЕЛЯ, 10 юни
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 2
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Любов с променлива
облачност” – с уч. на
Майкъл Рейди, Кати
Леклерк, Стейси Даш,
Грегъри Харисън, Бен
Бегли и др.
14.15 „Завръщане към любовта” – с уч. на Кортни
Форд, Райън Калтаджироне, Елизабет Блекмор,
Танги Амброуз и др.
16.00 „Аз обичам България“
– забавно предаване на
NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Кошмари в кухнята” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Жива стомана” – с уч.
на Хю Джакман, Кевин
Дюранд, Хоуп Дейвис,
Джеймс Ребхорн, Антъни
Маки, Еванджелин Лили
и др.
22.40 „Смъртоносен противник”– с уч. на Джейми
Фокс, Джерард Бътлър,
Колм Мийни, Брус Макгил, Лесли Биб, Реджина
Хол и др.
00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
03.00 „Жива стомана” – с уч.
на Хю Джакман, Кевин
Дюранд, Хоуп Дейвис,
Джеймс Ребхорн, Антъни
Маки, Еванджелин Лили
и др. /п/

ПОНЕДЕЛНИК, 11 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ВТОРНИК, 12 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

СРЯДА, 13 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 14 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” –
предаване на NOVA, нов
сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” – предаване на
NOVA /п/

СЪБОТА, 9 ЮНИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 Вечните песни”/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:40 „Парчета от реалността“,
кратък филм
14:40 „Без монтаж”, избрано от
седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп
15:30 „Патарински Live/п/
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00- 09:00 – Повторения

НЕДЕЛЯ, 10 ЮНИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Парчета от реалността“
14:40 „Без монтаж”, избрано от
седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Патарински Live”/п/
15:55 Телемаркет
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Парчета от реалността“,
кратък филм
20:10 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 -07:00 – Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 11 ЮНИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Холивуд“/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 - Повторения

ВТОРНИК, 12 ЮНИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Беновска пита”/п/
11:00 Времето, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс”/п/
12:00 НОВИНИ
12:30 „Интервю” с Наделина
Анева/п/
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live”/п/
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 - Повторения

СРЯДА, 13 ЮНИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 - Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 14 ЮНИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 - Повторения

20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето
и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00, 5.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 9 юни
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 времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето
и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство”
с Д. Наумова
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика

20.00
20.20
20.25
20.30
20.40
21.00
21.45

Новини
Спорт
„В обектива”
новини
Кариера
Вечерни Новини
прогноза за времето
и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 10 юни
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 ч - Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Бъдете здрави
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето
и спорт
15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето
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 „Европространство”
с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция - публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция - публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю - предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски
блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 11 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар

14.30
16.10
17.00
17.15

новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
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
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 12 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт
15.45 Телепазар

16.00
16.10
17.00
17.15

Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
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
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
СРЯДА, 13 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за 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
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
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
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
ЧЕТВЪРТЪК, 14 юни
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
12.15
12.30
12.45
13.00

Новини
Топ шоп
новини
Телепазар
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 - продължение
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
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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петък, 8 юни
07.00 „Усещане за вечност“ документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край
14.00 “Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 Документален филм
19.00 Класически концерт
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
21.00 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.00 Новини. Прогноза за
времето.
22.30 Дневниците на уфолога
23.45 Класически концерт
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
05.00 “Паралакс” - публициЕВРОКОМ
10:00
11:00
12:00
13:00
13:15
14:00
14:45
15:00
18:00
18:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
23:30
01:30
02:00
03:00
04:00
05:00

Петък, 8 юни
Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
Четвъртата власт - с Ник
Щайн
Резонанс - с Васко Мавриков
Новини
Страници от живота - 60
еп. - Сериал
Изумрудената огърлица
- 93 еп. - Сериал
Новини
Делници - с Николай
Колев
Новини
Делници - с Николай
Колев
Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Шпионката на Коко Скрита камера
Ключът към успеха
Новини
Шесто чувство
Телепазарен прозорец
Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
Страници от живота - 60
еп. - Сериал
Изумрудената огърлица
- 93 еп. - Сериал
ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:15
09:30
09:55
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:35
23:25
00:15

02:25

Петък, 8 юни
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Премьера. «Три аккорда»
(16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Евгений Миронов, Алексей
Серебряков, Андрей Смоляков, Сергей Астахов,
Виктория Толстоганова,
Любовь Толкалина в фильме
«Побег» (16+)
Татьяна Лаврова, Лев
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Най-гледаните
стично предаване
06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
събота, 9 юни
07.00 “Природа и изкуство“ документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.15 „През планини и морета“
- документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
18.00 “Паралакс” - публицистично предаване
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по - българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
01.30 Новини. Прогноза за
Събота, 9 юни
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
14:00 Ключът към успеха
14:30 Шпионката на Коко Скрита камера
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Клуб Уинкс - 77 еп.- Анимация
17:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
18:00 Новини
18:15 Веществени доказателства - 6 еп. - Сериал
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Четвъртата власт
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:00 Шпионката на Коко -

02.00
04.00
04.30
05.30

неделя, 10 юни
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
14.00 Разбулване 15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 „Жеравна“ - док.филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
22.30 „Час по България“
23.30 “Фронтално”
01.30 Новини.Прогноза за времето
02.00 “Паралакс“ 03.30 Прокудени от бащин
край Скрита камера
05:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
06:00 Веществени доказателства - 6 еп. - Сериал
Неделя, 10 юни
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 Клуб Уинкс - 78 еп.- Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:15 Семейство Серано - 8 еп.
- Сериал
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 Семейство Серано - 8 еп.
- Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Круглый в фильме «Таинственная стена» (12+)
03:45 «Время покажет» (16+)
05:00 Новости
05:05 «Модный приговор»
06:00
09:00
09:15
09:35
10:05
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:55
21:00
21:30

23:35

времето + Другата история
“Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката
“Изгнаници клети“
Класическа музика
“От българско, по - българско” с Галя Асенова

Събота, 9 юни
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. Большой праздничный концерт, посвященный 300-летию российской
полиции
Павел Трубинер в много-

04.30 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева
понеделник, 11 юни
07.00 „Рисуването е начин на
мислене “ - док. филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Алтернативи 14.15 Паралакс 15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс 16.00 Първото благо 17.00 „Есен по родопски“ - док.
филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
03.00 Телевизионен форум Понеделник, 11 юни
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 61
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 94 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Военна прокуратура - 50
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Страници от живота - 61
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 94 еп. - Сериал

серийном фильме «Второе
зрение» (16+)
01:20 Семён Морозов, Наталья
Варлей, Станислав Садальский, Евгений Весник в
фильме «Три дня в Москве»
(12+)
03:30 Марина Ладынина, Николай
Крючков, Борис Андреев,
Пётр Алейников в фильме
«Трактористы» (12+)
04:55 «Модный приговор»
06:00
06:10
06:35
06:50
07:20
08:15

10:00
10:10
12:00
12:15

тв програми

Български

Неделя, 10 юни
Новости
«Гении и злодеи» (12+)
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Анна Ковальчук, Сергей Безруков,
Егор Бероев в многосерийном фильме «Адмиралъ»
(16+)
Новости (с субтитрами)
Фильм «Адмиралъ». Продолжение (16+)
Новости (с субтитрами)
Фильм «Адмиралъ». Продолжение (16+)

05.00 Облаче ле, бяло 06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт

6.VI. - 12.VI.2018 г.

06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт

06.30 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт -

вторник, 12 юни
07.00 „Печелиш и помагаш“ документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини
08.00 „Ранни вести“
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
14.00 Дискусионно студио”
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“
16.15 „Ако зажалиш“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Директно за културата“
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
03.00 „Фронтално“
05.00 “Разбулване“ 06.00 Класическа музика

сряда, 13 юни
07.00 „ Той рисува любовта
си към България“ - док.
филм
07.30 „Приказки с Ванчето“
07.45 Новини
08.00 Ранни вести 10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
14.00 “Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по - българско 17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване 21.00 „Паралакс“ 22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 Изгнаници клети
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
03.00 “Нови хоризонти“ 04.00 Алтернативи 05.30 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов

четвъртък, 14 юни
07.00 „Слънчева палитра“ - документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов
14.00 “Дискусионно студио
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло 16.30 Паралакс 17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Новини. Прогноза за
времето
01.00 “Дискусионно студио”
03.00 “Първото благо“ 04.00 „Дневниците на уфолога“
05.00 “Край Босфора“
06.15 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт

06:00 Делници - с Николай
Колев

06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 12 юни
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 62
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 95 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:05 Босове под прикритие 1 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Военна прокуратура - 51
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Босове под прикритие 1 еп. - Сериал
04:30 Страници от живота - 62
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 95 еп. - Сериал

Сряда, 13 юни
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 63
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 96 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Военна прокуратура - 52
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Страници от живота - 63
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 96 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Фильм «Адмиралъ». Продолжение (16+)
18:05 Юбилейный вечер Ильи
Резника
21:00 Воскресное «Время». Ин-

Телеканал Россия (RTR)
06:00
10:00
11:00
11:40
12:00

формационно-аналитическая программа
22:30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр
23:40 Павел Трубинер в многосерийном фильме «Второе
зрение» (16+)
01:20 Дмитрий Аверин, Ксения
Раппопорт, Нина Лощинина
в комедии «Мама дарагая!»
(16+)
02:55 Александр Абдулов в фильме «Официант с золотым
подносом» (16+)
04:25 Валентина Титова, Георгий
Мартынюк, Олег Видов в
фильме «Метель» (12+)

13:00
14:00
14:40
14:55
15:25
17:00
17:40
18:00
19:00
20:00
20:45
21:00
00:35
01:20
02:55

Петък, 8 юни
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Гении и злодеи
Склифосовский (2
сезон)
Вести
Вести. Местное время
Андрей Малахов.
Прямой эфир
60 минут
Вести в 20:00
Вести. Местное время
Путешествие к центру души
2 ВЕРНИК 2
Прощание с Петербургом. Х/ф
Срочно! Ищу мужа.
Х/ф

04:25 Андрей Малахов.
Прямой эфир
05:30 Гении и злодеи
Събота, 9 юни
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
11:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
12:05 Юмор! Юмор!!
Юмор!!!
13:55 Ближний круг Николая Цискаридзе
14:50 Разбитые сердца. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Невозможная женщина. Х/ф
00:20 Романтика романса
01:15 Карнавал. Х/ф
03:50 Жена по совместительству. Х/ф
05:30 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
06:00
10:00
11:00
11:20

Неделя, 10 юни
06:00 Невозможная женщина. Х/ф
09:15 Сам себе режиссер

Четвъртък, 14 юни
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 64
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 97 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Военна прокуратура - 53
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
09:55 Смехопанорама Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разрешается
14:05 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
14:50 Королева “Марго”.
Х/ф
18:15 Лига удивительных
людей
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:30 Мост в будущее
01:20 Торжественная церемония закрытия
ХХIX кинофестиваля
“Кинотавр”
02:30 Любовник. Х/ф
04:20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
05:05 Смехопанорама Евгения Петросяна
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ВАФЛИТРЕПАЧ

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА
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Обяви

Покана

Заповядайте на първото публично четене на
неделните беседи „Законът на служенето” и
„Важността на малките неща” от Петър Дъ
нов на 10 юни (неделя) от 10 ч. в салона на
данъчната служба на общ. „Изгрев”, ул. „Че
хов” 16 (зад бившето кино „Изток”), София.
Ще има музикална програма – музика и песни
на Учителя. Книжката с беседите ще бъде раздавана безплатно. Вход свободен.

малки обяви
02/8727526 – продава/подарява 15 манекени „ТОРС”
0888/553166 - търсим стопани на три малки сладки котета
0882/886983 – продава: ярмомелка – 3 ф., телевизор „Фунай”, детски велосипед – от 3
до 6 г., 2 фотьойла, пералня
„Иснис”
0888/972950 – продава две
бакърени тави за варене на лютеница и сладка – 140 лв.
02/8727526 – продава пояс-коремна/гръдна стена р-р L
ortho the и единично легло тип
Русенско с пружина и дюшек
02/9878503, 0896/631143 –
търси жена да го гледа като личен асистент
0896/722938 – „Панчатантра”, древноиндийска литература. Учебник с мъдрости
и наставления за управници –
200 лв.; „Кама сутра” – част 7-ма,
омайването на жените, обладаването
0889/378252 – лечебна кализия, лекува диабет, катаракта, онкологични заболявания –
разсад в саксия, извлек; ъглово
канапе 195/120/60 см – 140 лв.;
детски компютър; мини казан
за ракия – 170 лв., уред за жива
и мъртва вода – 45 лв., масичка
куфар – 35 лв.
07126/2426, 0884/680784
- продава дърводелски машини, циркуляр за професионални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава кожух мъжки и дамски с качулка,
къси, нови; пералня AEG, запазена, гоблен Вилеров „Ифигения”, два килима и неизползван вертикален фризер на изгодна цена
0899/821238 – електроуслуги, електроинсталации на
място – на изгодни цени! Професионален електротехник, също домашен майстор. Частно
лице
0888/606053 – купува запазени стари книги на руски език,
издадени преди 1940 г.
0897/488261 – продава трошачка за бадеми, орехи и леш-

ници, обхват 8-32 мм – 20 лв.
0886/792979 – да се обади
Тина от Черни Вит, общ. Тетевен, обл. Ловеч!
0882/553939 – продавам
ел. четка за зъби – 16 лв., възглавница за пътуване – 15 лв.
(немски), мъжка шуба от естествена кожа и дамска – по 40 лв.
(нови). Продавам термос 2 л –
18 лв., чаши кристал – чешки, за
ракия – 40 лв. 6 бр., възглавници руски 70/70 с калъфки – 20
лв., нови. Продавам ортопедична подложка за ръка – 20 лв.,
нов с подплата червен дълъг
№ 52 – 25 лв., мъжка немска
жилетка № 52 – 20 лв., сламени шапки дамски с кордели –
12 лв., одеяло памучно – 35 лв.
0887/025404 - заменям петместна 6-метрова каравана напълно оборудвана - за багер с
гребло и кофа
0887/337684 - купувам нови или запазени лаптоп, радиокасетофон, книгите "Война и
мир", "Мъртвите Сибирски полета", "Клетниците", всичко от
Карл Май, Майн Рид и Емилио
Салгари, руска и съветска литература с тематика революцията
и Отечествената война.
0888/272446 - продава
шевна машина електрическа
"Юнион" - 100 лв.
0879/864103 - продава ГАЗ
53 дизел, бордово, двигател
Перкинс, мотоциклет ИЖ "Планета" 350 куб. и ГНП за "Мадара"
079421090 - продава нов
газов пистолет 9 мм, полунов
калорифер, 9 нагревателя ловешки вместо за 215 лв. от магазина - само за 25 лв.; нова порцеланова мивка - 10 лв.
0988/233207, след 1921 ч. - продава ярмомелка,
електрожен+циркуляр и др. машини, предава 5 т желязо втора
употреба - евтино; къща с 9 стаи,
4 мазета, 5 стаи + гараж, овошки
0898/733808 - продава 3 китеника за спалня, 2 маслени радиатора, книги - в гр. Кула, Видинско
0888/809639, В. Петрова продава запазен персийски килим 3,60/2,80 м. - 90 лв.
0898483353 – продава око-

Скръбна вест
Почина
полковникът от запаса

Аврам Йосифов Молхов

роден на 22 април 1929 г.
във Велинград.
Той е дългогодишен военен журналист, в продължение на няколко години е заместник-главен редактор на
в. „Народна армия” (сега в.
„Българска армия”). Автор е на няколко книги на
военна тематика. За активна творческа дейност
е награждаван от Министерството на отбраната,
Столична община и военнопатриотични организации. Загубихме прекрасен колега, който със
своите многобройни публикации остави трайна
диря в нашата журналистика.
Поклон пред паметта му!
От в. „Пенсионери”
и 88-о журналистическо дружество към СБЖ
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Конкурс

НЧ „Светлина – 1861”, гр. Шипка, и Съюзът
на българските писатели обявяват четвърто
издание на националния конкурс за книга с епическа поезия 2018 г.
Желаещите да участват в конкурса – автори,
читалища, писателски дружества и издателства,
трябва да представят по два екземпляра от книгите на адрес: 6150 гр. Шипка, област Стара
Загора, ул. „Боян Чомаков” № 4, НЧ „Светли
на – 1861”.
Книгите трябва да са издадени от 1 септември
2017 г. до 1 август 2018 г. Наградата – плакет „Севт III” се определя от жури в състав: Боян Ангелов - председател на СБП, Матей Шопкин и Георги Георгиев. Връчването на наградата ще бъде през месец септември 2018 г. на официално
тържество в читалището на град Шипка.
ренени лозички, 2,50 лв./бр.
0876/608849 - продава
стъклени чинии и чаши, килими, китеници, дървени столове и др. Купува грамофонна игла за "Акордс" с две тонколони.
0898/380387, 02/8242129 продава китеник, спортен велосипед, старинен часовник, аптекарска везна, приставки за бормашина - ренде, трион, старинна лампа, телефон
0882/642701 - продава неупотребявани двутомни речници по немски и английски език всеки том по 10 лв., и художествена литература
02/8566830, 0887/585240
– продава панелна дограма –
1 лв./кв. м; продава филателни
материали и картички; продава грамофон, плочи, видео и
касети
093412371 – продава стругове за дърво и метал
0897/507266 – продава
мерцедес „Вито 7+1” и лада Калина – на метан. Спешно!
0888/704219 – предлага
плоскорез на Фокин – ръчен
инструмент за 15 операции в
градината (www.nelab.bg)
0894/258507 – продава
пчелни семейства изгодно, със
стари сандъци и 4 заплодени
кози
0895/526638 – търся контакти с наследници и роднини
на Игна Велинова, родена около
1920 г., раждала в Плевен през
февруари 1940 г.
0894/794406 – Варна, продавам лампа „Биопром”, легло
ортопедично, масажори, пишеща машина „Хеброс 1300”
0885/083606, 02/9277167
- купува фарове за лада 2107,
дървен фотоапарат голям формат - 18х24 см, тричелюстен,
универсал за струг за фланец
85 мм; домашен майстор поправя мебели, дограма и др. Продава дърводелска фреза, абрихт и
др. аксесоари за мерцедес, купе
114-115, бял ретро волан, стъкло за фар

имоти

0898/630370 - продава 74,8 кв. м застроена площ и 13 кв. м сервизни помещения близо до Бизнес парк "София".

0898/630370 - продава два съседни магазина, обединени в общо
търговско пространство - 99 кв. м, в идеалния център на София
0897/042029 – предлага
жилище на село – безплатно
и безсрочно, на пенсионерка
с цел обитаване, може и финансова подкрепа. Жената македонка от Белоградчик да ми
се обади. Жилището й е осигурено!
0879/100320 – продава 3,7
дка нива с над 300 четиригодишни тополи в нея, край Пазарджик
0885/254314, 0888/121793
– продава 10 дка иглолистна гора в района на Велинград
0878/534711 – продава хубава двуетажна стабилна къща
в с. Боровци, обл. Монтана – 5
стаи, плоча, вътрешна тоалетна
и баня, геран, барбекю, чешми,
двор 275 кв. м – 12 500 лв.
0886/196621 – спешно търси малък апартамент в малък
град за възрастни хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава под наем
мазе за склад или друго
0878/534711 – продава масивна, стабилна, хубава двуетажна къща в с. Боровци, обл.
Монтана, с 5 стаи, плоча, вътрешна баня и тоалетна, гараж,
барбекю, двор 275 кв. м – 12
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Съобщение

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в 8-ия Национален фестивал "Сребро в косите - песен в души
те край морето на Бургас" на 27 и 28 септември 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 изпълнители - 2 песни - 8 минути.
Няма състезателен характер. Участниците получават:
за певчески състави - грамота и статуетка; за индивидуални 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. включител
но. За контакт: Вяра Андонова – председател – тел.:
056/82 11 94; от понеделник до четвъртък, включи
телно, от 14.30 до 17.30. часа, 8000 Бургас, бул. "Де
мокрация" № 46, Пенсионерски клуб "Морски звуци"

Съобщение

Съюзът на българските журналисти уведомя
ва редовно отчетените свои членове за 2018 г.
за възможностите за почивка през тази година.
В Международния дом години ползва 50% намана журналистите – Варна: ление за нощувки и храна.
От 15 юни до 30 юни –
Обяд и вечеря е на бюфет без включени напитки:
20 лв. нощувка и закуска,
от 1 юли до 12 юли и от
Вечеря – 11,20 лв.
Обяд и вечеря – 21,60 лв.
26 август до 30 септември
– 25 лв. нощувка и закуска
Творческата база на
от 13 юли до 25 август – СБЖ в гр. Батак ще работи
27 лв. нощувка и закуска.
при същите условия както
Цените са за 1 човек и и досега, като членовете
включват ДДС, туристиче- на СБЖ ще заплащат 6 лв.
ска такса, безплатен пар- за нощувка.
кинг и застраховка.
Издаването на служебОтстъпка: безплатно ни бележки ще се извършнастаняване на дете до 3 ва от 4 юни до 22 юни от
години. Дете между 3 и 12 10 до 12 ч.
За контакти: Наташа Цинцарска, ул. „Граф Игна
тиев” № 4, ет. 4, „Деловодство”, тел. 0879 532 836.
500 лв.
0988/783323 – спешно
продавам ремонтирана и преобразена гарсониера или заменям за боксониера. Блокът
също е преобразен от покрива до мазето, всичко е подновено. Отвън е саниран с 10 см
стиропор, отвътре – с ламперия, и е реконструирана в
двустаен. Към жилището има
и гараж
0878/438599 – продава обзаведена вила, на 40 км от София, с ток, вода, двор 800 кв. м,
30 дървета, басейн, панорама.
Въздухът е кристален.
0887/337684 - наемам дългосрочно срещу приемлив наем и добро стопанисване селска къща с баня и тоалетна, лятна кухня или солидна стопанска постройка - в цялата страна, без областите Кърджали и
Смолян. С предимство са Габровска, Търновска, Старозагорска, Пловдивска и Сливенска област

0898/824436 - къща двуетажна с двор 2500 кв. м в Средня, Шуменско, с ябълкова градина
058/603603, 0886/010504
- продава в с. Ведрина, Добричко, обзаведена къща с 2 гаража, затворена, луксозна беседка, огради, 3 дка двор с овощна градина
0894/637021 – продаваме
къща, кухня, селскостопански
сгради с двор, 5 дка овощна
градина. Изгодно!
0896/722938 – продава/
заменя за малък апартамент
в София имот 880 кв. м близо
до водите на язовир „Искър”.
Двустайна дървена къща 18 кв.
м, много строителен материал. Облагороден, електрификация, инфраструктура много
добра. Отлична панорама, тишина, чист въздух, на 40 км от
София – за лов на водоплаващ
дивеч, зайци, сърни, диви прасета, за риболов, подводен риболов, ветроходство.

6.VI. - 12.VI.2018 г.

ЛУНЕН
КАЛЕНДАР

6 юни, 22 лУнен Ден,
ПослеДна ЧеТВърТ,
лУна В риБи
Време е малко да намалите темпото. Успокойте се и си
починете от належащите дела.
Напрегнатият труд през тази
седмица ви е противопоказан.
7 юни 23 лУнен Ден,
наМаляВаща лУна,
лУна В риБи
Ще получите неочаквано
признание за вашата правота
и това ще ви даде нови сили, за
да доказвате и занапред истината. Старите връзки ще продължат да се развиват добре
и седмицата ви ще приключи
успешно.
8 юни, 24 лУнен Ден,
наМаляВаща лУна,
лУна В оВен
Погледнете на обстоятелствата от нова гледна точка.
Непременно отделете време
за пълноценен отдих, за да си
възстановите силите.
9 юни, 25 лУнен Ден,
наМаляВаща лУна,
лУна В оВен
Ще се наложи да преживеете силно напрежение, затова
не се отказвайте от предложената ви помощ, иначе ще бъде
сложно да завършите много от
нещата, с които сте се заели.
10 юни, 26 лУнен Ден,
наМаляВаща лУна,
лУна В оВен
Не отлагайте за неопределено време изпълнението на
вашите творчески замисли,
тъй като идеите ви са богати
и е време за тяхната реализация.
11 юни, 27 лУнен
наМаляВаща лУна,
лУна В ТелеЦ
Ще е удачно да предприемете пътешествия в чужбина. Там ще имате възможност
да осъществите творческите
си. Тъй като пътешествието
ще бъде кратко, внимавайте
да не се претоварите и да се
върнете вкъщи изтощени.
12 юни, 28 лУнен Ден,
наМаляВаща лУна,
лУна В БлизнаЦи
Отделете повече внимание
на семейството и благоустрояването на дома – викнете майстори, за да направят нещата
както трябва.
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КОнЦерт
посветен на

ДеНЯ НА РуСиЯ

на
12 юни 2018 г. (вторник), 18 ч.
в Големия салон на Руския културноинформационен център – София, ул. „Шипка” 34,
с участието на

РАиСА ПолЯКовА
и ТемеНуЖКА ТЮфеКЧиевА

Тел. 0898/417945
С медийното съдействие на в. „ПЕНСИОНЕРИ”

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на 11 юни на

ГеНовевА ПеТевА

от София
Пожелавам й здраве и радост в сърцето
да гори, да има спокойни и мирни дни!
Да превъзмогнеш всякакви беди!
Да грее лятната усмивка в твоите очи!
Още 1 година ти трябва да навършиш половин век! Животът ти да бъде много по-лек през
следващия половин век!
с обич от вуйчо Марин,
с. гурково, обл. Добрич

ЗАПОЗнАйте се

0885/986100
–
78/175/78, вдовец, не пуши,
почти не пие, с пенсия 300
лв., няма кола, без домашни
любимци, домошар, неконфликтен, интелектуалец,
търси дама 60-80 г./160180 см/60-80 кг, възможна
кореспонденция, живеене,
може и при нея - зимата в
столицата, лятото на село
8633 с. завой, обл. ям
бол, ул. „хаджи Димитър”
37 – 72 г./170 см/70 кг, разведен, пенсионер, здрав,
търси жена, възрастта е без
значение, живеене по споразумение
0879/578077 – 63 г./163
см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с дама от Североизточна България за сериоз-

но приятелство
0894/768863 - 85 г/165
см/75 кг, приема жена без
ангажименти, здрава, от 65
до 75 г. - за доглеждане и
унаследяване
0988/815140 - 61 г./178
см/78 кг, интелигентен, сериозен и отговорен, чувствителен и всеотдаен, умеещ да обича истински, не
пуши и не пие, непоправим
романтик, желае сериозна
връзка със сериозна, възпитана и отговорна слаба
дама, излъчваща нежност,
чар и интелект
1000 софия, пощенска
кутия 822 - вдовица на 75
г./166 см/68 кг, непушачка,
запазена, без ангажименти,
осигурена, търси другар за
съжителство
0879/265162 - вдовица
от Варна, на 65 г., 158 см,
70 кг, интелигентна, мила,
с благ характер, без пороци, отлична домакиня, търси подобен - честен, морален и трудолюбив
0882/550389, Николов
- 81 г./169 см/70 кг, непу-

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (6.VI.- 12.VI.2018 г.)
оВен - Избягвайте да
навлизате в непознати
води. Постарайте се да
действате логично срещу опитите на недоброжелатели. Ако
здравето ви е застрашено, побързайте да оправите нещата.
ТелеЦ - Близки може
да ви навредят с думи
или конкретно предприети ходове. До средата на
седмицата действайте по начин,
с който ще можете да укрепите
положението си в семейството.
БлизнаЦи - Време
е да осъществите някои свои желания. Определяйте сами хода на вашите действия, като задължително се предпазвате от свръхочаквания.
рак - Имате шанс да
постигнете по-голяма стабилност в любовта. Хармоничното съжителство с интимната ви половинка до голяма степен ще зависи от способността ви да занижите гордостта си.

лъВ – Скоро ще настъпи момент, от който бихте могли само да се облагодетелствате. Около средата на периода изградете ясна и
точна оценка на заобикалящата
ви действителност.
ДеВа - Преценете точно финансовата си мощ,
особено ако искате да
правите ремонт. В случай че
бъдете изправени пред взимането на съдбовни решения, не
се колебайте да попитате близките си.
Везни - Не се колебайте
да си дадете достатъчно време за размисъл. В
края на разглежданата седмица
част от вас ще се нагърбят с нови отговорности.
скорПион - Добре е
да преследвате целите
си без оглед на мнението на прякото ви обкръжение.
Доверете се на собствената си
интуиция. През почивните дни
се предпазвайте от разочарования.

сТрелеЦ - Прибързани
действия в отношенията ви с интимната половинка и възрастен представител от семейството ви само ще
ви навредят. Следвайте интуицията си, ако правите разходи.
козирог – Влагайте пари в недвижимо имущество. Много от вас ще гледат да
се освободят от финансови задължения към приятел или близък. Опитайте се да укрепите
физическото си състояние.
ВоДолей – Укрепвайте
здравето си, като заложите на спортните занимания, целесъобразното хранене
и пълноценния отдих. В средата
на седмицата ще повишите разходите си.
риБи - Опитайте да
прецените кои разходи
са наложителни и от кои можете да се лишите. Действайте с
размах, но не се отказвайте от
здравия си разум. Погрижете се
за здравето си.
ДЖЕСИКА

Съобщения
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Листопад на спомените

ХХІІІ национален фестивал „Листопад на спомените-Варна,
2018” ще се проведе на 19, 20 и 21 октомври т. г. в зала
„конгресна” на Двореца на културата и спорта  Варна
Организатори - Община Варна, Областен и Общински съвет на Съюза
на пенсионерите-2004, Варна, фондация „Листопад на спомените - Варна”
и в-к „Пенсионери”, София.
Съпътстваща проява е изложбата на Задругата на майсторите на народните занаяти.
Във фестивала ще се състезават самодейни колективи и индивидуални
изпълнители в шест категории: изпълнители на градски и популярни
песни, естрадна музика, групи за автентичен фолклор, обичаи, ан
самбли за народни песни и танци, народни хорове и групи за обра
ботен фолклор, хорове за школувано пеене, хорове за православ
ни и църковни песнопения и духовни песни, художествено слово и
представяне на авторски песни и стихове.
Петчленно жури ще оценява изпълненията, като в последния ден, 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 сборник „листопад на спомените“ с произведения на ав
тори от цялата страна. ще бъдат връчени награди на найдобрите
автори от жури, съставено от в. „Пенсионери”.
Участниците не заплащат такси за участие. При желание за нощувка
организаторите съдействат за настаняване в града и курортните комплекси на преференциални цени. Всички разходи на изпълнителите са
за тяхна сметка.
Регламентът и талон-заявката може да се получат на интернет страницата и фейс група „Листопад на спомените”- Национален фестивал.
заявки за участие ще се приемат по пощата и на имейл адрес с по
пълнена заявкаобразец: 9020 Варна, кв. Възраждане, бл. 73, вх. г,
ет. 2, ап. 35  стефка Делина, тел. 0878906978, st_delina@abv.bg, гер
гана стоянова gergana_dari@abv.bg, за поетичен сборник „листопад
на спомените” – 9010 Варна, ул.”евлоги георгиев”, бл. 23, вх. Б, ап.
92, Данка ат. стоянова, email: danistoianova@mail.bg, тел. 0897898965
шач, трезвеник, добряк, лозар, иска да живее при интелигентна, любяща, вдовица от 71 до 83 г.
0885/538581 - търси
съпруга около 40 г., да не
пие и да не пуши, да не е
осъждана, психически и
физически здрава, за да
създадат дете и семейство.
Живеене при него
0894/202602 - 70 г./177
см/70 кг - не пуши, не пие,
осигурен, без наследници,
търси жена за съжителство
или брак
1750 софия - от грижи
към своите забравихме себе си. Търся от Западна България 77-81-годишен. Чрез
доверие, подкрепа - за спокойно съжителство
0876/779479 - вдовец
на 60 г/160 см/85 кг желае
запознанство с вдовица от

60 до 64 г. От цялата страна!
0894/945385 - 72 г./168
см/72 кг, жена образована
желае хубави моменти с хубав, образован и възпитан
мъж, над 172 см, от 73 до 77
г. - за щастлив живот. Само
сериозни обаждания!
0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава,
търси своята половинка
на подходяща възраст, но
и финансово стабилен
0895/757587 – мъж на
62 г., свободен, самостоятелен
0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 ,
0885/442778 – 73/180/98,
инженер, симпатичен, сам,
осигурен, поет, търси добра, осигурена, непушачка,
нематериалистка, без ангажименти жена от Варна или
София – за щастлив съвместен живот на двете места

времетО
в сряда се очакват превалявания на много места, типично за началото на юни. температурите също ще бъдат
доста високи – от 14 до 29 градуса за по-голямата част от
страната. в четвъртък валежите ще се засилят и ще са
обилни, температурите обаче ще останат в същия диапазон – между 15 и 27 градуса. в петък ще остане облачно,
също с високи температури, които ще достигат дори до
30 градуса. в събота също няма да мине без превалявания,
но ще са краткотрайни, а температурите ще са с градусдва по-високи. в неделя ще има разкъсана облачност, ще е
ветровито, което ще ни поохлади, тъй като температурите ще спаднат и ще са между 17 и 24 градуса. в понеделник отново ни очаква дъждовно време и леко понижение
на температурите, а във вторник дъждовете ще намаляват, а градусите ще започнат отново да се покачват.

БиОПрОгнОЗА
използвайте относително добрите метеорологични
условия за спорт и отдих сред природата, които ще се отразят еднакво добре както на физическото, така и на психоемоционалното здраве. в дните с повишена слънчева активност е възможно да има леко влошаване на здравето
при хора с високо кръвно налягане. От полза за хипертониците, а и за сърдечно болните ще бъде няколкократното
дневно изпиване на гладно на по 10-15 капки клеева тинктура с глог. това ще доведе до подобряване на сърдечната дейност и до премахване на съдовия спазъм.
Др иван сТояноВ

магнитни бури - 7, 8.VI.

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

6 юни 2018 г.  21:32:53
ч.  последна четвърт. за
да смъкнете 12 кг, тряб
ва да започнете диета
та от този час и да про
дължите на сокове и теч
ности до същия час на
следващия ден.
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Подарете си здраве
с продуктите на фармабион плюс еООд

Ана Пеева:

Âúзрастните хора
иìат нуæда
от „укротител”
на болката
 Обезболяващ акупунктурен
апликатор отнема
главоболието и проблемите
със ставите за броени минути

 гжо Пеева, изпрати
хте ни писмо. В него спо
деляте, че сте намерили
лек за болката, която чес
то спохожда възрастни
те хора.
- Да, така е. Една фирма от Пирдоп, която преди няколко години е започнала производството на
обезболяващ акупунктурен апликатор. Това е нещо невероятно. Става въпрос за пособие с много
малки остри шипчета, които попадат на нервните
коренчета по тялото и бързо тушират болката. Говорих с момчето, което произвежда този уред, Павел
Златанов се казва. Обясни
ми, че идеята му е от древно руско пособие, с което
преди много години хора-

та си лекували болките.
 за какви болки става
въпрос?
- Апликаторът има доста широко предназначение. Той може да отнема
мускулните болки, тези в
ставите и в гръбначния
стълб, главоболие и мигрена. Освен това нормализира сърдечносъдовата, дихателната и нервната система. Помага и на стомашно-чревния тракт.
Горещо препоръчвам
на всички този уред! Той
не е скъп и всеки може да
отдели няколко левчета,
за да си го купи. Остава за
цял живот, може да се използва от всички в семейството.
Въпросите зададе
кристина ДоБреВа

ОБеЗБОлявАЩ
АКУПУнКтУрен АПлиКАтОр
за Всеки ДоМ
Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращеЦ
19,9 ена
нието, отпуска
8л
мускулите и нервите.
В.
Поръчки на тел. 0888/254210

Ако не ви помогне, може да го върнете в
14-дневен срок.

“Дио
скорея ко
рени рас
т и т е л 
ни капсу
ли х 30“
на Espara
GmbH, ав
стрия, съдържа фитохормона диосгенин като източник на естествен прогестерон, който
значително подобрява състоянието на женския организъм по време на менопауза. Балансира отношението естроген - прогестерон, подпомага нормалния хормонален статус по
време на полово съзряване. Препоръчва се за регулиране на менструалния цикъл и фертилните функции
на жената от пуберитета до
климактериума. Използва
се при нарушена функция
на хипофизата, хипоталамуса, надбъбречните жлези и яйчниците. Продуктът
има изразено регенеративно въздействие върху физическото тяло в съчетание със стимулиращ ефект
върху емоциите и психиката. Облекчава главоболието, колебанията в настроението, депресията, раздразнителността и безсънието.
Увеличава мускулната маса,
намалява отлагането на липиди в артериалните съдове и черния дроб.
“кане
ла Плюс
растител
ни капсу
ли х 30” на
TerraPoint
GmbH, ав
стрия,
e
природна
алтернатива
при диабет тип 2. Съдържа
хром, цинк, витамин Е, екстракт от нопал и алфа-липоева киселина. Поддържа
нормални нива на кръвната захар, кръвното налягане, „лошия“ холестерол и
триглицеридите. Неутрализира свободните радикали,
забавя развитието на диабетните усложнения като
атеросклероза, ретинопатия, невропатия... Съдейства за по-малко натрупване
на мазнини, особено в коремната област, и лесно използване на мастните запаси като източник на енергия. Алфа-липоевата киселина е помощно средство
при лечението на диабет
и периферна нервна дегенерация, за изчистване на
черния дроб, спиране образуването на катаракта и
за предпазване от сърдечносъдови и дегенеративни заболявания. Нопалът
регулира нивата на кръвната захар, „лошия“ холестерол и триглицеридите,
нормализира процесите в
стомашно-чревния тракт и
функциите на черния дроб.
Хромът участва в метаболизма на глюкозата и подобрява работата на инсулина.

“арТиШок
Плюс
капс. х 30” на TerraPoint
GmbH, австрия, е балансиран
фитотерапевтичен
продукт с
екстракти от
артишок, глухарче, бял трън и
куркума, особено ефикасни
при чернодробна, сърдечна и бъбречна недостатъчност, хроничен и остър нефрит, хроничен запек, гастрит, колит, подагра и нарушения на мастната обмяна. Подпомага изчистването
и функционирането на чернодробно-жлъчната ситема
и стимулира организма да
се справя сам с проблемите. Артишокът действа слабително и диуретично, понижава серумния холестерол и отстранява стомашночревния дискомфорт (гадене, киселини, подуване, тежест и газове). Глухарчето
действа отводняващо, стимулира работата на жлъчката и регулира обмяната
на веществата. Белият трън
ефикасно предпазва черния дроб от увреждания и
стимулира клетъчната му
регенерация. Препоръчва
се при хронична интоксикация, злоупотреба с медикаменти, алкохолизъм.
Екстрактът от куркума неутрализира свободните
радикали, предпазва черния дроб от токсини, подпомага кръвообращението и понижава „лошия“ холестерол.
“куд
зу капсу
ли х 60”
на Espara
GmbH, ав
стрия, съдържа висококачествен
екстракт от
растението
кудзу. Има изразено потискащо въздействие върху
влечението към алкохола и
тютюнопушенето и забавя
развитието на физическата зависимост към тях. Съдейства за нормализиране
функциите на увредените
органи чрез своето адаптогенно, антиоксидантно
и хепатопротекторно (изчистващо и защитаващо
черния дроб) въздействие. Снижава алкохолната интоксикация. При употребата му не се отбелязват
никакви токсични странични ефекти. Освен това кудзу подобрява микроциркулацията и кръвоснабдяването на сърдечния мускул,
нормализира кръвното налягане и отстранява свързаните с него аритмия, сърдечна болка (ангина пекторис), главоболие и световъртеж, изчиства и оздравява стените на кръвоносните съдове.

за информация се
тел. 02/9532601,
обърнете към вносителя:
“фарМаБион Плюс” еооД www.pharmabionplus.dir.bg
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И Г Р О С Л О В И Ц А

игрословицата е съставена от три самостоятелни блока. в първия и третия от
тях впишете четирибуквени думи, а в средния - петбуквени. Последните две букви на
всяка дума са начални за следващата. При правилно решение в средния отвесен стълб
ще получите двете имена на български поет (1909-1942).

знаЧениеТо на ДУМиТе е слеДноТо:
1. Връх в Стара планина; Историческа област в Югоизточна Европа; Пръстеновиден
коралов остров. 2. Католически свещеник;
Европейска столица; Растението дива мента. 3. Народно събрание в Украйна; Столицата на Сенегал; Брат на цар Самуил 4. Трева с жълти цветове и дебели корени, марена; Серия американски космически кораби;
Специално място за зрители в зала, стадион
и др. 5. Свещен мюсюлмански град в Саудитска Арабия; Пръчка за присаждане; Мюсюлманска владетелска титла. 6. Първият митичен летец, син на Дедал; Пастирски жерав; Френски писател (1830-1907), романа
”Без дом”. 7. Връх в Стара планина; Швед-

КРЪСТОСЛОВИЦА
ЗА СЪСТАВЯНЕ

съставете
кръстословицата, като използвате дадените по-долу думи:

3буквени: Ара,
Аре, Асо, Бар, Бор,
Ела, Ено, Ина, Кок,
Оле, Пан, Рак, Рат,
Ром
4буквени: Аква,
Боне, Вага, Вега, Габе, Гана, Гира, Дина,
Жаба, Зона, Кито, Кота, Крем, Леми, Мана, Маса, Мезе, Нана, Нота, Пара, Пони,
Пура, Рали, Рана, Рало, Рипс, Рота, Сага,
Тапа, Тиле, Тире, Тори, Филе
5буквени: Аксон, Алино, Анани,
Арона, Бабит, Балет,
Багет, Бакал, Бином,
Вапор, Габон, Егида,
Емине, Енина, Икона,
Имане, Креда, Лекар,
Радар, Скели, Ополе,
Финал.
6буквени: Абанос, Абелит, Акрида, Аполон, Банани,
Дилема, Етанол, Игумен, Кратер, Малина, Макара, Пагони,
Пилони, Пижама.

ски изобретател (1845-1913); Феодална земя
в Западна Европа. 8. Химичен елемент; Десетокраки морски раци; Опера от Доницети. 9. Височина, връх, хълм; Нечифтокопитно дебелокожо животно; Юдейски цар (73-4
г.пр.н.е.)10. Вид ястие от месо, зеленчуци и
др; Село в Самоковско; Тропическо растение
с дебели и сочни листа. 11. Монголски скотовъдец; Стремително нападение; Крепост,
укрепление. 12. Река в Европа, приток на Дунав; Голям гущер; Планинска верига в Южна
Америка. 13. Член на номадско евразийско
племе; Курорт в Швейцария; Държава в Африка. 14. Столицата на Бангладеш; Вид топола; Дестилирана вода.

ПЯСЪЧЕН ЧАСОВНИК

всяка дума се получава от предната, като към нея се прибави или извади по една буква. Буквите в думите може и да се
разместват, за да се получи новата дума. думите се изписват
само водоравно.

значението на думите е следното:
1. Деветият месец на мюсюлманския лунен календар. 2. Историческо селище край град Шумен. 3. Част от животински стомах. 4.
Първият човек (библ.). 5. Река в Италия. 6. Поема на Данте. 7. Съкратеното изписване на мярка за сила на тока. 8. Мярка за повърхнина. 9. Единица за измерване на атмосферно налягане. 10. Водно
животно. 11. Вид минерал, бариев сулфат. 12. Река на остров Калиматан, Индонезия. 13. Мъжки певчески глас.

Îòãîâîðè îò áð. 22
Ñòð. 27
ВоДораВно: Темида, Аламинут, Нова Загора, Оне (Жорж), Вокал, Ливада, Ат, Ванилия,
Малави, Кос, Лаг, Дарак, Итараре, Амара, Рана,
Итака, Аро, Кила, Окаден, КА, Ла, Икар, Деканат,
Ринит, Мана, Идо, Вит, Тапа, Ира, Ан, Динамо,
Атика, Кака, Апоп, Сирия, Абанос, Канал, Довод,
Вираж, Миг, Бар, Колан, Чака.
оТВесно: Сеново, Акарида, Об, Мокасини,
Итикава, Ливан, Талин, Набор, Далила, Акита,
Ад, Таз, Лари, Атаман, Алигатор, Попово, Магия, Рак, Ма, Осил, Лов, Декада, АП, Ра, Тарама, Аденит, Кан, Мадара, Екарисаж, Си, Аламана, Акин, Но, Акар, Ни, Арама, Дунав, Рокада, Илик, Тетива, Атония, Га.

Ñòð. 38

2
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И лудостта си има граници…

ЧАКАЛЪТ И
НЕГОВИТЕ ДРУГАРИ
В едно богато наше село
животните избраха смело
чакалът да е председател,
защото с всички е приятел.
Той щедър бе към всички твари,
нали си имаше другари
и тъй с доверие и чест
на кака Гинка даде ЧЕЗ,
Ян НОВАКОВ

Имам един приятел… Не, няма да му кажа името… По понятни
съображения… Та този
мой приятел е абсолютно луд. Въобразил си е,
че искат да го арестуват,
искат да го съдят, искат
да му конфискуват имуществото.
Докторите това наричат мания персекутива - мания за преследване. Не знам, не съм
специалист, не ми е ясно има ли степени тази
мания персекутива, но
ако има - моят приятел
сигурно е на най-горната степен. Дотолкова
се е изманиоперсекутивил, че почти не излиза
от къщи. А ако излезе непременно с изкуствена брада. Мине две пресечки, отлепва брадата
и си залепва мустаци.
След още две пресечки си слага руса перука.
Понякога излиза облечен в женски дрехи. Някои го мислят за
джендър и му подсвиркват. А той не е джендър, просто си е луд.

- Търсят
ме! - казва. - Слави БОРИСОВ
Ще ме арестуват!
- Бе кой
те търси бе!
- смея му се
аз. - Кой ще те
арестува?
- Знам аз
кой ме търси и кой ще
ме арестува!
- въздиша
той и макар
да сме у тях,
у дома му,
бързо маха
русата перука и си слага кестенява. вал съм му. - Никой веЛуд човек!
че не търси кредитните
И цялата тази лудост, милионери! Всичко тоцялата тази мания пер- ва е забравено! Край!
секутива е заради това, Финито!
че моят приятел е кре- Да, да - забраведитен милионер. Взел но! - недоверчиво върпреди мнооого годи- ти глава той. - Хич не е
ни мнооого милиони забравено то! И хич дакредит, после не вър- же не е финито! Ето сега
нал милионите и сега – правителството щяло
си мисли, че ще го арес- да се бори с корупциятуват, ще го съдят и ще та! След месец-два, каму конфискуват имуще- то пребори корупцияството!
та, сто на сто ще ме по- Ти си луд бе! - каз- търси!

Другите кредитни
милионери живот си
живеят. Ходят по коктейли, дават интервюта, някои дори депутати станаха, а той ходи
с токчета и полички и
кварталните пияници
правят мръсни жестове зад гърба му, щото
го мислят за джендър.
Луд! Напълно луд!
- Не мога вече и да
спя! - оплаква ми се.
- По цяла нощ ми се
привиждат съдилища и
един такъв задгробен
глас непрекъснато ми
повтаря: “Върни милионите! Въъъърниииии
милиииоооонитеееее!”
Ужас!
Един ден не се сдържах.
- Слушай! - викам. Като е така, що пък наистина не ги върнеш?
- Кое да върна?!
- Ами милионите,
кое! Върни ги и си живей спокойно!
- Брей! - изгледа ме с
налудничав поглед той.
- Да не съм луд!
Димитър БЕЖАНСКИ

Нашта демокрация Абитуриентски
че токът е голямо благо,
цената му е нейно право.
Раздаде на големи, малки
имоти, постове и банки...
На нереза - хиляда лавки
с условия и предпоставки.
И всичко не за дума блага,
а за своя собствена облага.
По селските балкани родни
бунтуваха се дивите животни,
че токът много е поскъпнал
и горските ресурси глътнал.
Извикаха кой знае откъде
Щърка - да пита кой краде,
и той, обърнат към чакала,
помисли си и се изказа:
- Във всички сделки си набъркан.
В чий джоб другарски не си бръкнал?!
От ЧЕЗ си взел, да се обзаложим!
От лавките милиона где си сложил?
Ами от данъци и банки?...
Разплака болни, стари, майки...
Водач си без достойнство грам.
Кажи ми, как не те е срам?!
Обърна се към щъркела чакалът:
- Който не ме иска, да си заминава!
Силвия МИЛЕВА, Варна


Мъж към жената:
- Скъпа, виж какво хубаво време е, а ти си се
затворила вътре и миеш
чинии. Я по-добре излез
навън да измиеш колата.

Гошо звъни на Тошо:
- Тоше, извинявай, че
ти звъня толкова късно, ама моята жена я няма и си помислих да не
би случайно да е дошла
при теб.
- Момент да питам:

Думата "капитализъм"
не върви за нашта нация.
С малка доза евфемизъм
я сменихме с "демокрация".
Но не тази във Европа
(както много ни се иска),
а балканската - със сопа,
немощния да потиска.
Свобода не, свободия.
Крадат! Никого не хващат.
С борч затънали до шия,
правнуците чак ще плащат.
Ножицата в обществото
по-широко се разтваря.
Богаташите - високо,
Долу - бедният догаря.

бал

татко пък - готов
за скок
със кола от клас висок!
И отиват хилядарки
само за световни марки.
Панаир на суетата
днеска правим за
децата.
Ама пък са ни красиви нека са ни здрави, живи!
И последно изречение –
нека продължат с
учение!
Уляна Петкова

Илиян Савков

Бол протести осъзнати.
За заплати гладни стачки.
А добрите депутати
кротко броят свойте пачки.
Няма! Светлина не идва.
Все по-празен става джоба.
А властта без срам примигва
с безхаберие чиста проба.
Кирил ГУСЕВ, София

ВИЦОТЕКА
- Миче, ти случайно ли
дойде при мен, или нарочно?

Мъжът ми ме пита:
- Скъпа, какво изпитваш към мене?
- Търпение, скъпи. Огромно търпение.

- Докторе, жена ми пак
е бременна.
- Как, нали я пратих на
един специален курорт!

Мислите, че Холивуд
е с красавици прочут?
Я елате във България,
в пролетната
вакханалия,
че настъпил е момента бал на абитуриента!
То са рокли, бюстиета,
папийонки и пайети,
токчета, бижу, прически
като в италиански
фрески
и модели от Париж всичко за един престиж!
Мило, драго дава мама
да приготви свойта дама,

Тя ходи ли там?
- Да, бяхме там два месеца и нищо.
- Какво значи бяхме? Аз
не съм казвал да отивате
и вие, пратих само нея...

Момченце казва на дядо си:
- Подръж малко тоя букет, дядо.
- Защо?
- Защото мама казва,
че когато гушнеш буке-

та, ще можем да отидем
до Дисниленд.

- Дядо, каква е разликата между човека и петела?
- Човека го скубят жив.

- Господин министър,
защо пенсиите са толкова ниски?
- Криза...
- А защо тогава броят на милионерите се е
увеличил?

ПРИУМИЦИ

ЖУРНАЛИСТ

води до голяма
кръпка.

ОТКРОВЕНИЕ

Как жена му няма да
мърмори,
като са фенове на
различни отбори.

Само във вестник
„Овча мисъл”
още дописка не е
написал.
Не очаквайте от пиара
на общината
да ви информира на
кмета за делата.

МНЕНИЕ

Всяка грешна стъпка

ДИЛЕМА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Няма аванти
за антидепресанти.
Ангел НИКОЛОВ,
Исперих
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