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пенсии няма
да се ревизират

Çà âàøåòî

на стр. 2

лечебната сила
на минералните
води

®
Брой

24

на стр. 7

2340 лв. на месец за нормален живот

год. XXVII (1302)
13.VI. - 19.VI.2018 г.
НАЦИОНАЛЕН

СЕДМИЧНИК

ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

ÒÅÀÒÚÐÚÒ
Å È ÇÀ ÄÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀ
актьорът герасим
геОргиев - герО

Имах някакви артистични
"нетърпения" още от детската градина. Спомням си,
че на празник в Културния
дом в Русе трябваше да изпълним "Вълкът и седемте козлета" на Развигор Попов.
Аз пеех вълка. Това беше първото
ми стъпване на сцената.
на стр. 30

Размисли на главния редактор

Деребей

За нормален живот на четиричленно домакинство - двама
възрастни и две деца, са необходими 2340 лева месечно. Това показват последните данни за издръжката на живота на
Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ.
На човек от домакинство необходимите средства за нормален живот са 585,09 лева.
Парите са нужни за покриване на разходите за храна,
поддържане на жилището,
здравеопазване, транспорт и
почивка.
Издръжката нараства с 0,7
на сто спрямо предходното
тримесечие и с 2,6 на сто на го-

дишна база.
В пари едногодишното нарастване е с около
60 лева. Необходимите средства
за нормален живот
на четиричленно домакинство в София са 3055 лева, средно на
човек – 763,80 лева. Издръжката в столицата надхвърля
средните нива на издръжката на живота в страната с 30,5
на сто.
73,3 на сто от домакин-

ствата в страната живеят с
общ доход под необходимите средства за издръжка на
живот. Намаляват обаче домакинствата, които са под издръжката - през 2008 година
те са били 88 на сто от всички, сочат данните на КНСБ.

Доходите растат, но не
сме по-боãати

Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира огромните разлики в
заплатите в България. Той сподели, че
средната заплата във Видин например
е малко над 700 лв., а в София тя е почти 1500 лв.
„Регионалните различия очевидно

играят фактор на концентрация в големите градове, те избутват работната сила в
София, Варна, Пловдив и оттам към Западна Европа.
на стр. 3

Триумф в Москва

От гледна точка на конкретното значение на определението деребей бесепарят Антон Кутев не е съвсем прав, че нарече така Бойко Борисов. Думата е турска
и означава „непокорен на султана областен управител“. Ако беше се задълбочил
и развил репликата след четириминутното изявление на премиера, депутатът
би трябвало да използва „деребейщина“,
което е „своеволие с обществена власт и
средства“.
на стр. 4
ПОЗиЦия

Шанс

Б. Борисов сподели, че се е накарал на онези, които не успяха да заловят избягалите от затвора
убийци и единият от тях е застрелян в родния си
град от приятел от детинство, също престъпник. малко след него вътрешният министър радев се оправда, че са щели да хванат бандитите,
ама малшанс! изпреварили ги куршумите на незаконно притежавания пистолет на авера на Пелов. Почти едновременно с това бащата на втория беглец – колев, предположи, че той е избягал
зад граница, и завърши родителското си послание
с: „Пази се! Обичаме те!“
„нема такава държава!“, пее популярен шоумен.
Пригласят му най-малко две трети от българския
народ. Полицията получи 100 млн. допълнително
за заплати, но си остава немотивирана, политически зависима и недоокомплектована с изметени
по разни причини кадърни кадри. Обещанието на
патриотите да има във всяко село полицай отиде
при другия неизпълнен ангажимент - за минимална пенсия 300 лв. но не е вярно, че отнийде надежда не иде. Бяхме подредена държава, значи пак може да бъдем - от нас зависи. шансът ни е да прогоним тези, които сме избрали и се заклеха да отговарят за подредбата, но и не го правят!
„П“

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.

ÊÀÒÀËОÆÅÍ
№552

подариõ на баба
мара абонаìент

На 9 май в Голямата зала на Московската консерватория с тържествен галаконцерт на симфоничния оркестър на санктпетербургския Мариински театър завърши Седемнадесетият московски пасхален фестивал - създаден и ръководен
от маестро Василий Гергиев, един от най-големите диригенти на съвремието ни.
Фестивалът е сред най-значимите събития в
културния живот на Русия.
на стр. 8

на стр. 5

ÇÌÅÈÖÀÒÀ мóçà íà
тðимà
âеëики мúæе
Авторът на исторически романи
Змей Горянин е сред интелектуалците, преследвани след 9 септември
1944 г.
на стр. 9

Раклата
разказва

По инициатива на общинската пенсионерска организация в Сливо поле бяха пресъздадени три християнски
празника. Централният площад в село Бабово се превърна в своеобразна сцена.
на стр. 29

2

2

Законът
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Спасителят на милиони бебета
Прехвърляне на имот дари кръв за последно
Отговаря адвокат Кръстан Владимиров – Софийска адвокатска колегия

Нашата читателка Николина Михова
от с. Зидарово, общ.
Созопол, ни пише:
”През 1997 г. аз и дъщеря ми прехвърлихме
къщата ни в с. Зидарово на сина ми Иван
Дончев. В нотариалния акт са написани
само нашите дялове,
а неговият, който го
има по наследство от
баща си, не е вписан в
документа.” И Михова пита какво да прави, тъй като от общината им казват, че
нотариалният акт не
е в ред.
Така както е изло-

жено в писмото, става
ясно, че майка и дъщеря са прехвърлили
своите идеални части
от къщата на сина и
брата. Това означава,
че ако госпожа Михова няма други деца, имотът изцяло вече принадлежи на нейния син. Тогава, когато е станала сделката,
не е било възможно
в нотариалния акт да
се впише и идеалната
част от имота, която
синът е получил като
законен наследник на
баща си. Тази част може да се докаже с едно удостоверение за

наследници и общинските власти трябва
да приемат, че целият имот е на сина Иван
Дочев. Ако все пак се
срещнат трудности от
страна на администрацията, тогава собственикът на имота, в случая Иван Дончев, може да си извади така наречения констативен нотариален акт.
За целта трябва да отиде при нотариус, който ще му каже какви
документи следва да
подготви. Обикновено
това са: удостоверение за данъчна оценка, скица или кадастрална карта на имота и къщата, нотариалният акт, с който
майката и сестра му са
прехвърлили техните
идеални части, и др.,
които са характерни
за отделните общини.
В новия нотариален
акт той ще фигурира
вече като единствен
собственик на имота.
Стойността на сделка-

та ще се определи в
зависимост от данъчната оценка на имота.
Тук ще влязат нотариалната такса, местен
данък, такса за вписване и т.н. Интересното е, че г-жа Михова накрая на писмото
си пита: ”Как да постъпя за по-малко разноски?” Мисля, че разноските за новия нотариален акт не трябва тя
да ги прави. Тези разноски ще дължи синът й, който трябва да
проведе процедурата
по издаване на новия
нотариален акт. Той
е собственикът. Иначе
какво се получава - тя
и дъщеря й са дарили Иван – син и брат,
а сега трябва да поемат и разноските. Вижда ми се несправедливо една пенсионерка
да иззема функциите
на своите децата до
края на живота си.

Инвалидните пенсии няма да се ревизират
Илюзия е да се мисли, че 900-те хил.
инвалидни пенсии в
България могат да се
ревизират изцяло, за
да се прецени дали
са отпуснати правомерно, заяви бившият социален министър

Хасан Адемов. Той посочи, че проблемът с
неправомерните пенсии може да се реши
сравнително лесно,
ако има връзка между информационните
системи на ТЕЛК и на
здравната каса. Така-

2886,44 лв. е средната сума по партидите за втора пенсия в универсалните фондове, показват последните данни на Комисията по финансов надзор за първото тримесечие на 2018 г. При мъжете средният размер на натрупаните средства е 3025,10 лв.
При жените сумата е по-ниска – 2739,62 лв.
Първите, които ще получават втора пенсия - хората, които днес са на 55-59 г., имат
3631,46 лв. в партидите си. С най-голяма
сума, заделена за втора пенсия, могат да
се похвалят мъжете на възраст 50-54 г. –
3759,37 лв.
Индивидуалният размер на натрупаните средства обаче варира в широки граници и зависи от множество фактори като продължителност на осигурителния период, размер на осигуровките, удържаните такси, доходността на съответния фонд
и пр.
Пенсионноосигурителните дружества
вече управляват близо 13 млрд. лв. Само
за първото тримесечие брутните постъпления от осигурителни вноски в универсалните фондове са над 319 млн. лв., като спрямо миналата година има над 12%
ръст на приходите от вноски. 3 690 524 са
осигурените лица в универсалните фондове към март 2018 г., като най-многобройна е групата на хората на възраст 40-44 г.
- 593 319 души.
Първите, които ще получават втора пенсия - 55-59-годишните, са 322 142 души. Над
половин милион българи - 618 618, са избрали да се осигуряват и за трета пенсия
- в доброволното осигуряване. С най-голям пазарен дял сред универсалните пенсионни фондове остава "Доверие" - близо

ва връзка обаче не се
изгражда.
Само закон за личната помощ може да
разреши проблемите
на родителите на деца инвалиди, каза той.
След навършване на
18 години на инвали-

дизираното дете доходите на такива семейства рязко падат и ако
искаме тези родители
да могат да работят и
да имат доходи, трябва
да променим напълно
системата на помощи,
посочи Адемов.

81-годишният австралиец Джеймс Харисън,
известен като Човека със златната ръка, дари за
последен път животоспасяваща кръв, след като
в продължение на над 60 години го е направил
общо 1173 пъти. Дарявал е почти всяка седмица повече от половин век и така е помогнал на
над 2 400 000 бебета да живеят, съобщиха от Ав-

стралийския Червен кръст.
Харисън е известен с това, че кръвната му
плазма е с особен състав, позволяващ от нея
да се произвежда медикаментът Anti-D за борба с т. нар. резус конфликт при бременните жени. Когато една жена е с отрицателен резус фактор, а плодът с положителен, имунната система
на майката реагира и започва да атакува кръвните телца на бебето. Тези антитела излагат живота му на риск.
По ирония на съдбата Харисън не може да гледа иглата на спринцовката.
"Спасил съм много животи и помогнах на този
свят да се появят много деца, което ме кара да
се чувствам добре. Много е трогателно, когато
ми казват, че съм направил това или онова или
че съм герой. Но не, не се чувствам така. Това
е нещо, което мога да правя. Един от талантите
ми. Всъщност единственият ми талант е да бъда
кръводарител", заяви още Харисън.
Той е вписан в Книгата на рекордите "Гинес"
с уникалния брой кръводарявания и е отличен
за тази своя благотворителност с Почетен орден на Австралия.
Всичко започва, когато е на едва 14 години
и преминава през операция на гръдния кош, а
единият му бял дроб е отстранен. Процедурата
изисква преливане на голямо количество кръв.
Разбирайки, че е получил над 7,5 литра кръв, Харисън решава, че иска да се отплати. И започва
веднага след като навършва 18 години, когато
законът го позволява.

2886 лв. е средната сума в универсалните фондове

27% от пазара, следван от "Алианц България" с 20,52%.
Само три фонда имат над 5% доходност
за последните две години - от 31 март 2016
г. до 30 март 2018 г. Това са "Съгласие" с
6,21%, "ДСК-Родина" с 5,74% и "Ен Ен УПФ"
с 5,20%. Най-големият фонд - "Доверие",
е с 3,89% доходност, а най-ниска доходност има при
"УПФ-Бъдеще"
– 3,02%.
По-различна е картината
при доброволните фондове,
които имат повече свобода
при инвестирането на средствата от универсалните. При тях "Съгласие" постига
9,06% доходност за последния 24-месечен период, фонд "Пенсионноосигурителен институт" има 7,60%, а над 5% доходност има още в "ДСК-Родина" (6,95%), "Ен
Ен ДПФ" (6,16%), "Доверие" (5,97%), "ЦКБСила" (5,02%).
За периода от 1 юли 2004 г. до края
на 2017 г. реалната доходност на универсалните фондове е 7,75%, а на доброволните – 8,25%. Иначе номиналната доходност на универсалните за същия период
е 72,98%, но тук трябва да се вземе предвид и 60,54% инфлация.
Отделните фондове обаче имат големи

разлики в този показател - реалната доходност варира от 21,41% на "Съгласие"
до минус 4,57% на "УПФ-Бъдеще". "ЦКБСила" е с 18,05%, "Доверие" е с 8,81%, "Ен
Ен УПФ" е с 8,45%.
Още един фонд има отрицателна доходност - "Алианц България", минус 3,36%.
При доброволните фондове е любопитно да се отбележи резултатът
на "ДПФ-Бъдеще", който е минус 34%.
Както обикновено, приходите на пенсионносигурителните дружества
идват основно
от такси и удръжки, а инвестирането на средствата
носи в пъти по-малко, което до голяма
степен се дължи на законовите ограничения. При всички дружества приходите
от управление на средствата се влошават спрямо първото тримесечие на 2017
г. с три изключения - "Алианц България"
(от 130 на 142 хил. лв.), "Пенсионноосигурителен институт" (от 4 на 5 хил. лв.) и
крайно любопитното постижение на ПОАД "ЦКБ-Сила", чиито приходи от управление на собствени средства са скочили от 324 хил. лв. м.г. на 6,7 млн. лв. Общо
приходите на дружествата от инвестиции

са 7,9 млн. лв. за първото тримесечие на
2018 г. при 2,285 млн. лв. за същия период на 2017 г. За сравнение приходите от
такси са 37,595 млн. лв.
На фона на споровете до каква степен
да се позволява наследяване на натрупаните средства фондовете са изплатили
през 2017 г. 15 млн. лв. на наследници на
осигурени лица. За първото тримесечие
на 2018 г. изплатените суми по това перо
са 3,995 млн. лв. Как точно да се плащат
пенсиите от втория стълб, предстои да бъде решено в следващите месеци.
Занапред обаче не във всички случаи
парите за втора пенсия ще могат да се наследяват. Към момента по въпроса има само концепция на социалното министерство, според която ще има няколко начина за получаване на парите - пожизнена
пенсия със или без наследяване, програмирано плащане, комбинация от двете.
Преди месец социалното министерство оповести плачевни прогнози за първите кохорти пенсионери, които ще получават по две пенсии. За 70% от хората
натрупванията в партидата не биха осигурили дори 50 лв. пенсия, а за 50% тя ще
е под 30 лв. Впоследствие частните дружества опровергаха тези разчети. Според тях разминаването идва от това, че
в сметките на социалното министерство
са включени много хора, които са емигрирали и не очакват пенсия от универсалните фондове.
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20 000 êàìåðè äåáíàò
ïðåñòúïíèöè â ãðàäîâå è ñåëà
20 хиляди камери следят и подпомагат полицията в борбата с битовата престъпност. Те са
монтирани в градовете
и селата, като се очаква
до 2020 г. да има устройства дори в най-малките населени места. Вече 39 общини са заявили участие в оперативната програма "Региони
в растеж", която ще финансира доизграждането на видеонаблюдението. То е свързано както с кметствата, така и с
районните управления.
Само в София има над
4 хил. монтирани такива камери, които следят
за всякакъв вид престъпления и нарушения. Те
се контролират от общ

център, в който участие
имат Столичната община и СДВР.
Камерите в различните населени места до момента са купени основно
с общински средства. Това породи недоволство
на кметове, които изразиха надежда, че МВР ще
финансира видеонаблюдението.
"МВР не може да плаща за камери, но може
да асистира на общините да получат безплатен
софтуер за видеонаблюдение от държавата",
обясни вътрешният министър Валентин Радев.
"Камерите ни помагат изключително много
както за превенцията, така и за разкриването на

престъпленията", обясниха служители на "Национална полиция". Те
дадоха за пример община Полски Тръмбеш, където наскоро били монтирани 20 камери с висока резолюция, които
стрували на бюджета 100
хил. лева.

"Благодарение на системата дежурният в Районното управление на
МВР в общинския център
може да вижда в реално време кой, къде и кога влиза в града и селата. Огромният монитор
пред него е разграфен по
села и показва информа-

ция по дата и час", поясниха от полицията. От
там дадоха и данни, които сочат положителния
ефект от видеонаблюдението. Откакто то функционира, са разкрити
над 60 домови обира.
В друго близко село –
Раданово, пък са били извършени 20 престъпления, 15 от които са разкрити благодарение на
записите. В Петко Каравелово те са били 21, като само един извършител е останал незаловен.
С уникална система
за заснемане може да
се похвали и Враца, която е инвестирала в нея
390 хил. лева. Тя е първата по рода си, тъй като позволява 360-градусово наблюдение на ключови транспортни възли
в града. Идеята на техниката е да се залавят вандали и нарушители на
обществения ред.

Жалби срещу „Топлофикация“ Доходите растат,
но не сме по-боãати

Високите сметки за парно и топла
вода на столичани за март се дължат на това, че повечето потребители получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление
за съответния имот.
Едва 6% от битовите клиенти в София са заявили реален месечен отчет
и получават фактури за реално потребената от тях топлинна енергия, показа анализ на Комисията за енергийно
и водно регулиране (КЕВР). Почти 150
са внесените жалби и сигнали в КЕВР от клиенти на топлинна енергия през изминалия отоплителен
сезон, който като цяло е помалко проблемен в сравнение с предходния.
Най-много жалби (73) са получени
срещу "Топлофикация София", която има около 440
000 клиенти.
Това са 49,6 % от общия брой на
постъпилите жалби срещу топлинни дружества. Във връзка с високите сметки за парно енергийният регулатор е направил проверка "по документи".
Установено било, че за по-малко от
десет дни през април в дружеството

са постъпили 26 писмени жалби.
В края на април много столичани
се оплакаха от двойни и дори тройни сметки за парно в сравнение със
същия период на миналата година.
Според омбудсмана Мая Манолова сметките за парно са необяснимо
завишени. Наскоро граждани настояха за промени в Наредбата за топлоснабдяване, след като тричленен
състав на Върховния административен съд отмени формулата за дялово
разпределение на сметките за парно.
Според министъра на енергетиката Теменужка Петкова
работна група с участието на недоволните потребители ще направи нова наредба
до следващия отоплителен сезон.
В същото време в КЕВР са
получени 27 жалби срещу "Топлофикация Перник", свързани основно с
голяма авария през февруари.
По 10 жалби има срещу "Топлофикация Русе" и срещу "ЕВН България Топлофикация" и др. Оплаквания няма единствено срещу топлото
във Враца, Разград, "Брикел" и срещу
АЕЦ "Козлодуй".

Харчим най-малко
в ЕС за книги

Най-малко пари за книги и вестници в ЕС харчат
българите и гърците, сочат данни на Евростат.
Изследването е по повод
Световния ден на книгата, 23 април. Данните са
за 2016 година. Според
Евростат домакинствата
в България и Гърция заделят едва 0,6% от месечните си разходи за книги
и печатни издания.
Най-голям е делът
на разходите за книги в
Словакия – 2,1% от всички
харчове на домакинства-

та. На второ място е Германия с 1,6%, а на трето Полша с 1,4%. Тенденцията като цяло е намаляване
на средствата за книги и
вестници като дял от общите разходи. През 1995
г. той е бил 1,8%. Европейците прекарват средно между 2 и 13 минути
на ден в четене. Най-голям е делът на запалените читатели във Финландия и Полша, а най-малко
време за четене отделят
във Франция, Румъния,
Австрия и Белгия.

От стр. 1
Движението като цяло не е ненормално, но размахът е доста притеснителен. Това е причината и
Северозападна България да обезлюдява толкова
драматично“, каза той. „Като цяло доходите в България растат, за миналата година сме постигнали
увеличение на доходите от 12%. Проблемът е, че
две трети от българите получават под средната
заплата за страната, която е 1060 лв.“.
Относно разликата от 5,5 пъти в заплатите в
IT сектора и един от най-зле платените сектори
– ресторантьорството, синдикалистът коментира
така: „За някои има две пилета, а за други няма и
зеле. Не знам дали това е лошо, не знам дали е и
докрай вярно, защото ниските заплати в туризма
може би се дължат на това, че много работници
са в сивата икономика“.
„Истинският проблем на пазара на труда у нас е,
че не получаваме толкова, колкото заработваме.
Производителността на труда е измерена през
промишленото производство, т.е. изработеното
в промишлеността надвишава с много проценти
това, което е получено като работна заплата за
изработването му”, категоричен е той.
България се рекламира с ниските си данъци и
заплати, но инвеститорите въпреки това не отиват в Северозападна България да развиват бизнеса си и според Димитров причината е в липсата на инфраструктура и най-вече на хора. Той
посочи обезлюдяването на страната като един от
най-големите проблеми.
Пламен Димитров прогнозира, че до 2-3 години ще има съществен скок в заплатите. За София
се очаквало средната да стане 1000 евро.

закъснели мерки
Относителният дял
на бедните в момента,
които получават под
321 лв. (това е границата на бедността, определена от Министерския съвет с много точни статистически сметки, бел. ред.), показва,
че ако се увеличи минималната заплата и продължи да се увеличава, то може би мизерстващите ще намалеят
от 2 млн. на около 1,5
млн. Това заяви икономистът проф. Боян Дуранкев.
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проблеми

„Хубаво, че има точно такъв начин за увеличение на заплатата,
защото ако оставим на
работодателите, минималната работна заплата може да бъде в момента и 100 лв.“, смята
Дуранкев. Според него
мерките са много закъснели, тъй като България
остава на дъното по този показател, и то в дългосрочен период.
„Минималната работна заплата тази година в България е 260,80
евро, пред нас е Лит-

ва с 400 евро, а в Румъния тя е 407,30 евро.
През 2021 г. сегашното
правителство, ако още
е на власт, ще увеличи
заплатите на нивото на
Румъния от 2016“, обясни още проф. Боян Дуранкев.
По думите на икономиста България остава
на дъното по всички показатели неспасяемо и
за дълго време, което
пък предизвика и следващия въпрос – ще остане ли някой в България при тази ситуация.

КРАТКИ
ВЕСТИ
Война на
пластмасата

Брюксел обяви война на пластмасата. Чинии, чаши и прибори
за еднократна употреба ще бъдат забранени.
Бутилки ще се допускат
на пазара само ако капачките им са прикрепени към тях.
Цена на земята

Средната стойност
на декар земеделска земя през 2017 г. е била
872 лв. Увеличението на
цените е трайно при нивите. През 2018 г. се очаква повишение от 3 до
5% средно за страната.
Пушачите
по света

Всяка година активното или пасивното тютюнопушене отнемат
живота на около 7 милиона души. Водещите
заболявания, свързани
с вредния навик, са рак
- в частност на белия
дроб, белодробни болести, инфаркт, инсулт.
Спасете децата

Над 1,2 милиард деца
по света, което е над половината от общия им
брой, са застрашени от
война, бедност или полови дискриминации.

Á È Ñ Å ÐÈ
50 години ние славехме наведени ссср. след
това отвърнахме очи,
без да изправяме гръб
- за дни се ориентирахме и със същите лозунги,
със същата несвяст и зловещо подлизурство ославословихме капитализма
и саЩ.
Мартин карБоВски
Страницата подготви
Маргарита лОЗАнОВА
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Политика
коментираме

Социалистите поеха
управлението на Испания
На 2 юни на спеВ следващите мециална церемония в сеци Санчес обещава
двореца Сасуела ли- правителството му да
дерът на Социалисти- съсредоточи вниманическата партия Педро ето си върху социалниСанчес положи клет- те и образователни рева пред конституция- форми. Но и ще трябта на Испания, но не и ва да търси консенсус
пред Библията, защото с местния каталунски
е атеист, като минис- парламент. Защото по
тър-председател. Той същото време, когато
е седмият премиер на в Мадрид Санчес поластраната от края на гаше клетва като предиктатурата на Франко миер, и в Барселона
през 1975 г. и ще е на- националистите поечело на правителство- ха контрол върху като в оставащите две го- талунското регионалдини до новите парла- но правителство, като
ментарни избори.
новият кабинет полоДо номинирането жи клетва и така автому за глава на новия матично се прекратява
кабинет се стигна след 7-месечното пряко упгласуване на вот на равление на испансконедоверие на Мари- то правителство върху
ано Рахой в 350-мест- провинцията. Кабинения парламент. Вотът тът, ръководен от Ким
бе поискан лично от Тора, е съставен от 13
лидера на социалисти- членове.
те, след като 30 души,
Все още каталунскасвързани с управля- та опозиция не вярва,
ващата консервативна че най-богатият региНародна партия, бяха он в Испания, със 7
осъдени на различни милиона и 500-хилядсрокове затвор зара- но население, който
ди участие в корупци- дава 21% от брутния
онни сделки и тайна вътрешен продукт, ще
„черна каса”, опетни- се превърне в незавили репусима ретацията
публика.
на премиНо няера Рахой,
ма
никойто упк а к в о
равлява
съмнеИспания
ние, че
от 2011 г.
Ким ТоЗа отра, незастранявависимо
Педро Санчес
нето на сече бе изгашното правителство бран за лидер на Катабяха необходими най- луния само с 1 глас помалко 176 гласа. Вотът вече от местния парна недоверие бе под- ламент, ще продължи
крепен от осем партии, по-нататъшната конмежду които крайната фронтация с Мадрид.
левица и каталунските Той възнамерява да
и баските сепаратисти, създаде държавен съкоито събраха общо вет в изгнание с леги180 гласа. Четири за- тимен председател –
станаха зад Рахой, но сваления регионален
гласовете им не бяха лидер след референдостатъчни, за да го дума миналата годиоставят на власт.
на в провинцията за
А вотът на недове- обявяване на незавирие се оказа вот на до- симост Карлес Пучдеверие към 46-годиш- мон, както и да свиния Педро Санчес, кой- ка учредително събрато като лидер на най- ние, което да състави
голямата опозицион- конституцията на бъна партия по консти- дещата Каталунска ретуция поема премиер- публика.
ския пост.
Досега социалистиНо тъй като социа- те подкрепяха правилистите имат само 84 телството на Рахой да
места в парламента, не се позволи отделяПедро Санчес ще ръ- нето на Каталуния от
ководи правителство Испания. Така че и тона малцинството и ще зи проблем ще бъде в
разчита на други пар- прерогативите на пратии за подкрепа, кои- вителството на Педро
то искат промяна в по- Санчес, на което му
литиката на страната, предстои нелеко упрапреживяла тежка ико- вление в дълбоко разномическа криза през делената страна.
последните години.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
И да добави, че заради подобен начин на отношение към парламента
сме стигнали до незавидното „дередже“ (тежко, мъчително положение). Прекъсна го г-жа Караянчева
заради правилника, дори
наложи някакво наказание
за нанесена обида на премиера, но това не е най-важното. В случая

ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ
ФАКТ Е

че след като президентът Радев публично обяви:
„Вървим към авторитаризъм“ (проява на неограничена власт на едно лице
или групичка, наложила се
против волята на широките народни маси – от латински), босът на гербаджиите се трогна и прекрачи прага на най-главната институция в републиката, в която бе се заклел
да ни служи вярно и всеотдайно. Почти година напълно игнорира депутатството. Явно
вътрешно изпитва
неприязън към успелите да измамят електората да гласува за тях. По
времето на НДСВ, когато
Симеон го включи в листите, Бойко спечели първо място и категорично се
отказа „да търкам гащи в
пленарната зала“!!!
Какъв е механизмът, използван от Борисов, за да
побеждава? Подбира послушни люде, готови да
изпълняват заповеди, и
им внушава, че ще промени съдбата им. Част от тях
зарязват провинциалния
си бит и стъпват на жълтите павета, убедени, че без
Бойко са кръгли нули и падне ли той, ще се върнат там,
откъдето са дошли. При това, носейки

Общество

чето, кацнало на рамото, и
сега се чувстват прекрасно в ролята на вицепремиери. От време на време създават главоболия на Борисов по маловажни въпроси. Колкото симпатизантите им да не ги наричат под
път и над път предатели.
След като си гарантира стабилно мнозинство, премиерът, явяващ се подчинен
по конституция на народното представителство, започна да го ръководи по телефона. Получаващите по
над 3500 лв. месечно законотворци безпрекословно
изпълняват неговите заповеди, с което той се гордее. Дори Волен Сидеров
се превърна в уравновесен
и учтив политик. Съвсем го
беше закъсал финансово
горкият! Вестникът и телевизията на „Атака“ вървяха
към закриване. Няма накъде да ходи, ако иска да се
задържи на сцената. Постепенно онези, изпратените
да решават проблемите ни

българите са с доходи под
определените от КНСБ, необходими за достоен живот, хич не ни е ясно кой
ще се съгласи да хвърли
милиардите си на вятъра. Вероятно ще го сторят
китайците, изпълнявайки
програмата за влияние в
Европа заедно с братушките, които вече са се навили
да довършат започнатото
доста преди „демократичния“ преход дело.
Доказателства за всевластието на Борисов едва ли са наложителни. Нищо че подготовката в пожарникарското училище
не е достатъчна за добро
и успешно управление на
сложната държавна машина. Дванадесет са зададените от депутатите питания към него по актуални въпроси от началото на поредното Бойково възкачване на премиерския престол. Единадесет са пренасочени към
министрите от кабинета

13.VI. - 19.VI.2018 г.
зи начин и т.н. Излиза, че
цялата шумотевица е била напразно. Дори оправданието, че е задължително ограничаване влиянието на Русия в региона, вече
не е актуално. Обстановката се променя динамично,
но мисленето на премиера не успява да асимилира събитията. В Канада на
поредната среща на лидерите на седемте световни
икономики президентът
Тръмп настоя, че мястото
на Путин е сред тях. Ами
сега какво ще прави Цветанов, свикнал да посещава
неделните закуски в посолството на САЩ и да излъчва
антируски послания?
Корнелия Нинова изрече

към премиера – нищо че
той не е свикнал да взема акъл назаем. Те са следствие от посещението й на
форум на Вишеградската
четворка. Проспериращите бивши соцстрани
са такива, защото нито Орбан, нито който и да е премиер
и само едно изисква вто- или президент не приема
ро появяване в омразната действия, преди да е обсъму пленарна зала. Излъч- дил в парламента заедно с
ването на бившия охрани- опозицията полезността
тел красноречиво показ- им. Сега се подготвя бюва такова отношение. При джетът на Европейския съпървото за годината едва юз за идната година. В неизслуша изказването на го има притеснителни увепредседателката на БСП личения на средствата за
за необходимостта от ко- администрацията. Тя и без
лективно обсъждане на ва- това е набъбнала неиможни за страната направле- верно и гълта 75 млрд. евния. Във връзка с домакин- ро за 12 месеца. Добавени
ството на Европейския съ- са още 10 млрд. за 2019 г.
вет по никакъв повод де- Разбира се, че може остро
путатите не са запознава- да се критикува самозадони с дневния ред на меро- воляването и алчността на
приятията. Може би зато- брюкселските чиновници.
ва ползата от шестмесеч- Има и огромна сума за миното харчене на милиони грантите, които уж нямало
левове за чуждестранните да нахлуват на вълни. От 13
гости е никаква. Темата със тя е станала 35 млрд. При
Западните Балкани потъна. намалените приходи след
Както прогнозирахме, вли- излизането на Англия от
зането в съюза на бившите съюза едва ли е най-праюгославски мюсюлмански вилното разпределение
републики няма да бъде на средствата. Намаляват
допуснато от все по-нара- се с 2 на сто субсидиите за
стващото влияние на наци- селското стопанство, а то
оналистите на континента. храни над 450 млн. души…
В краткото си сърдито
Австрийците са категорични. В Германия Меркел ед- изказване Б. Борисов подва оцеля. Испанците нати- черта, че не идва в парлариха либерали и консерва- мента, защото се заяждат
тори и избраха за преми- с него! Не общува с опоер социалист със съюзни- зицията, понеже тя му е
ци, за които мигрантите са отказала заедно да власврагове. Да не говорим, че тват. В Москва е отишъл,
Косово и Сърбия не ще за- за да си изясни „какво е
ровят томахавките, гърци- трасирал президентът“.
те не ще допуснат Маке- Оказало се, че не бил традония да се нарича по то- сирал нищо.
Начумерен дойде Борисов, начумерен си отиде, но
не пропусна да клъвне Радев. Битката между премиера и президента не затихва. Подобно противопоставяне не е в национален интерес - то ни разделя
допълнително. Ние вече сме класово общество, пропастта между бедните и богатите расте с всеки изминал ден. Не се ли обединят усилията на водачите,
няма никога да се оправим. За съжаление перспективата за мир между институциите е неблагоприятна. Много са допуснатите грешки за трите мандата
на ГЕРБ, нанесли огромни щети. Това, че при Путин
Борисов призна вината за най-големите от тях, не
връща загубените милиарди и години. За да се промени „дереджето“, необходима е коренна промяна.
Деребейщината не е съвместима нито с демокрацията, нито с ХХI век. Тя е елемент на миналото и
онези, които са й подвластни, задължително трябва да идат при нея.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Деребей

СРАМА

за неумението да направят необходимото, подобрявайки хала на своите
съграждани или съселяни, което са обещали предизборно. Вярно е, че са
успели да понатрупат парици, но едва ли спят спокойно, като знаят, че всеки момент може на вратата да почука представител
на онази комисия, която уж
се бори с корупцията, и да
ги попита откъде са придобили луксозното скъпо
имущество…
След като се преброят
партийните воини на ГЕРБ,
започват уговорките с останалите, прескочили 4-процентната бариера групички. Преди година се опитаха да прилъжат основния
опонент – левицата, и заедно да яхнат властта. Предложиха председателството на парламента да поеме Корнелия Нинова, а за
домакинството на Евросъюза да отговаря министърка от кабинета „Орешарски“. Не стана. Бесепарите
усетиха коварството. Патриотите обаче се продадоха. За какво – те си знаят.
Но и Каракачанов, и Валери Симеонов хванаха пти-

в парламента, се превръщат в групировка с най-ниския рейтинг – между 13 и
17 на сто. Опозицията се
бори със зъби и нокти нещо добро да се случва. Но
не би. Доказателство е нашият закон за възрастните
хора и не само той. Последните прения за АЕЦ „Белене“ са уникални. През 2012
г. след двучасовото посещение на Хилари Клинтън
Борисов реши еднолично
да покаже червен картон
на Кремъл. Разпореди на
мнозинството и то наложи
мораториум, забраняващ
да се дострои започнатият
проект, погълнал 3 млрд.
наши левчета. Причините бяха измислени – сеизмична опасност и липса на
финансов интерес. Новото
международно положение
обаче налага сами да се погрижим за бъдещата

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Гербаджиите се задвижиха, само че частично. Не
отмениха мораториума,
както настояваха социалистите, а дадоха мандат
на енергийната министърка да провежда задълбочени разговори с евентуалните инвеститори. До 31
октомври приятелката на
Гинка от Пазарджик, собственичката на ЧЕЗ, трябва да доложи кое как ще
бъде. При съществуваща
забрана и пренебрегнато
изследване на БАН за абсолютна безопасност на района преговорите ще са
доста трудни. Още повече че се държи на пазарния принцип без държавни гаранции. Според Румен Овчаров – всепризнат
експерт в ядрената област,
подобен вариант е неизгоден за населението. Токът
ще стане непосилно скъп.
Отговорът на гербаджиите е, че бедните ще плащат,
ползвайки бонуси, а богатите да му мислят. При положение че над 70 на сто от

ценни съвети
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Ïеíñèîíерèòе îò Ñеâерîçàïàäà - подариõ на баба
мара абонаìент
íàй-беäíè â Еâрîïà
Състоянието на пенсионерите и инвалидите от
областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч и Плевен е плачевно. Населението на петте области е
под 800 000 души. Липсват
големите инфраструктурни проекти. Няма справедливост, администрацията
във всички области на управление е неефективна и
корумпирана.
В продължение на месеци обиколих редица пенсионерски клубове. Пенсиите на хората са минимални и не стигат за нищо,
възрастните тънат в мизерия, всекидневно умират
от глад и болести. Като си
платят лекарствата, тока,
телефона и водата, им остават стотинки за няколко
кофички кисело мляко.
Около 700 000 българи живеят с по-малко от
200 лв. на месец, около

1 200 000 живеят в бедност
с 334 лева, а държавата
харчи по 350 лева за бездомните кучета и по 1300
лева на месец за издръжката на затворници. Да положиш повече от 40 години трудов стаж и да живееш в мизерия е престъпление. Това е подигравка за нашите трудови пенсионери. Наблюдавам вечерно време прозорците
на къщите дали светят и
комините дали пушат. Хората намаляват и масово
умират. Селата се обезлюдяват, а младите напускат
държавата ни и си купуват
домове в чужбина. Нямат
намерение да се връщат.
По всичко личи, че държавата ни върви към ликвидация и отникъде не се
вижда спасение за пенсионерите от Северозападна
България.
За да оцелеят, си садят в

градинките картофи, домати и пипер. По време на избори основният електорат
са пенсионерите. Те са найухажваните от кандидатите за кметове и депутати,
които им обещават красив
и нормален живот. Но като
седнат в креслата на парламента, забравят обещанията си. За да се спасим
от тази мизерия, е необходимо всички пенсионери в
страната да се обединят и
по време на изборите да
избират умни и кадърни
хора, които уважават техния труд.
Правителството на ГЕРБ
не желае да приеме закон

за възрастните хора, защото той ще очертае задълженията към българския пенсионер. То предпочита да повишава само
заплатите на депутатите,
а не да мисли за пенсионерите и народа. Крайно
време е да следваме примера на нашите съседи от
Гърция и Румъния, които
вкараха в затворите всички престъпници и корумпирани управници.
Очакваме лидерите на
големите пенсионерски
съюзи да се обединят и заедно да защитават интересите на възрастните хора.
георги ПЕТроВ, лом

Имам една съседка, възрастна жена, която е като моя втора майка. Баба Мара е на близо 85 г. и
се грижи сама за градината си, готви, чисти и подрежда дома си като млада жена. Има невероятен
дух, интересува се от всичко, което става наоколо. Вечер обича да гледа телевизия и да коментира политиката.
Аз съм момиче на 30 г., останах сама, родителите ми починаха. Живея наблизо до баба Мара. Тя
винаги ми помага, къде със съвети, къде с някоя
хубава манджа. Обича ме като родна дъщеря. Исках да й се отблагодаря за грижите. Чудех се какво да й подаря. Видях, че чете в. „Пенсионери”, и
реших. Направих й целогодишен абонамент. Когато й казах, сълзи на умиление потекоха по бузите й. Разцелува ме, зарадва се като дете. Оттогава я виждам всяка сряда нетърпеливо да чака
пощальонката пред портата си. Взима поредния
брой и го изчита от край до край.
Често се отбивам при нея, а тя ми разказва за
нещо интересно, което е прочела във вестника.
Освен политическите статии много й харесват
различните рецепти за вкусни ястия, споделените човешки съдби от читатели, историческите материали.
Радвам се, че ощастливих баба Мара. Пожелавам й още дълги години здраве и щастливи дни.
Пенка ПаНайоТоВа, Видин

ПРЕКлОнЕнИЕ ×ÅÑÒÈÒ 90-ÃÎÄÈØÅÍ
ÞÁÈЛÅÉ!

И тази година по традиция церовци
и жителите на с. Лесичово, Пазарджишко, се преклониха пред подвига на героите от Еледжишкия въстанически пункт, сражавали се за
свободата на отечеството с турска войска в
6-дневна битка под
връх Еледжик (Ихтиманска Средна
гора).
Скромна възпоменателна
плоча на Бенковска поляна напомня, че тук през
1876 г. над 2000 жители от селата Церово, Лесичово, Мухово, Калугерово, Виноградец, Славовица, Горно и Долно Вършило изграждат въстанически лагер начело с войводата Гене Телийски. Хвърковатата
чета на Георги Бенковски посещава

В

сяка година в
края на май улиците се огласяват от шумните, почти карнавални шествия на гимназиалните випускници за очакваната с нетърпение абитуриентска вечер. А тази година на
15 май възпитаниците
на Образцовия техникум по електротехника в София (дълги години под името "С. М.
Киров") се събраха отново, за да отпразнуват за 65-и път - без
нито едно прекъсване,
своята първа абитуриентска вечер. В клуба
на артиста в Театъра за
младежта по разбираеми причини се явиха
само тринадесет от завършилите през 1954
г. 82 курсисти.
Постепенно увеличаващите се "отсъст-

Еледжишкия въстанически лагер на
26.4 и 28.4. същата година.
Тържеството беше подготвено от
млади хора и беше открито от Димитър Влахов, председател на читалищното настоятелство
на читалище „Георги
Бенковски - 1900“
в с. Церово. Вдъхновено слово за
142-годишнината от Априлското въстание прочете Кирил Попов. В художествената програма
взеха участие учениците от ОУ ,,Христо
Ботев“ - с. Церово, и членовете на ПК ,,Надежда“ Виолета
Риджакова и Тодор Кошлуков. Поднесоха цветя на Бенковска поляна и на
паметните плочи в селото. Вечерта се
проведе тържествена заря.

Милка Димитрова
Лазарова живее в с.
Подем, област Плевен.
Тя е работила в птицеферма и в детска
градина. Пенсионира
се във фуражния завод в гр. Долна Митрополия.
Сега се радва на
внучка и правнучка.
Благодарна е за всичко на дъщеря си и
на зет си, сега за нея
именно те се грижат.
През
далечната
1951-ва тя се задомява, омъжва се за Илия,
също от Подем, и семейната им дългого-

дишна идилия минава в разбирателство и
хармония.
Живот и здраве, бабо Милке, бъди все то-

Страницата подготви Соня ВЪлКОВА

аБитУриенти за 65-и Път

срещата през 2014 г.
вия", наложени през
годините от законите
на биологията, са приемани с преклонение
и примирение. Част от
отсъстващите бяха извинени с все по-трудно преодолима отдалеченост. Други съучени-

ци пребивават отдавна
в далечната си прародина Израел. През изтеклите години някои
от тях, като Мадлен Меворах и Жак Аруети, са
присъствали нееднократно, а Джеки много
пъти е използвал дори

служебните си пътувания, за да се види
със съучениците. На
тези техни абитуриентски вечери почти до края на ХХ век
неизменно са присъствали курсовите им ръководители
и преподаватели с
първия директор на
техникума Владимир Стоев.
Връзката между
тези хора удивлява всеки, разбрал за
тяхното вярно и дълготрайно приятелство и усетил въздействие от неостаряващия
им дух. Те - момичета и
момчета от цялата страна, се срещат в далечната вече 1949 г. като ученици в софийското Механо-електротехниче-

зи хубав човек, който си до дълбоки старини!
с обич: снежана и
любен аНДроНоВи

ско училище и Техническото училище за развитие на труда - ОРТ. При
реорганизацията на образованието през 1953
г. избралите електротехниката се събират
в трети курс на новообразувания Образцов
техникум по електротехника в сграда недалеч от Руския паметник.
След като получили дипломите си, всеки е поел своя житейски път. Мнозина продължили образованието си в различни полувисши и висши учебни
заведения. Навсякъде като дежурни техници,
началник-смени, ръководители, проектанти,
преподаватели, научни сътрудници, доценти и професори, са би-

ли уважавани от възпитаници, сътрудници и колеги. Получават заслужени признания, изразени в много дипломи, награди
и държавни отличия.
След
раздялата
през 1954 г. се срещат на казармени плацове и работни места,
по институтски коридори и софийски улици, на наши жп гари
и чуждестранни летища. Всъщност "раздяла" не е имало. Освен
редовните ежегодни
"абитуриентски вечери" живеещите в София всеки четвъртък
се срещат, за да си
припомнят незабравимите ученически
вълнения, да споделят
радостни и тъжни преживявания през изминалите години.
Таня ДиМиТроВа
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ПОдадена ръка

бëаãодариì на оби÷ниÿ
Добри дóми за
личен леКар моите мили сúседки

В с. Горно Абланово
през 1998 г. пристигна
млад и надежден лекар
– д-р Венцислав Василев. Той е роден през
1973 г. в Русе, отдаден
е на своята професия и
се отнася с много обич
към хората.
Периодично посещава курсове за квалификация във Варна. Познава лично хората в селата, които обслужва,

и те са му благодарни
за вярно определените
диагнози. Държи тясна
връзка с аптекаря в селото ни и лично събира рецептурните книжки, като купува лекарствата от Русе, разпределя ги и ги раздава на
хората.
Д-р Василев отговаря
за още две села – с. Екзарх Йосиф и с. Батин, по
определен график.

С дарения, дадени от
хората от две населени
места, беше закупен
апарат за кардиограма
ЕКГ-300.
От нашето село беше
събрана сумата от 1000
лв. и от с. Батин – 360 лв.
Чрез вестника ви искаме да благодарим за
отзивчивостта на хората от двете села за дарените средства за този
така нужен апарат.
Да е жив и здрав д-р
Венцислав Василев! Желаем му да бъде все така
всеотдаен, добър и отзивчив! Да бъде щастлив с доброто си семейство и 8-годишната
си дъщеря.
Благодарим от сърце на обичания ни личен лекар!
Еленка ПроДаНоВа

Все по-често ми се иска да чета думи на благодарност, думи на човещина в нашия любим
в. „Пенсионери”. Затова
изпратих и моята благодарност чрез това
писмо.
Тези дни си
мислех колко е хубаво да
можеш да седнеш на двора
на пейката и
да се радваш
на топлите лъчи на слънцето, да вдишваш
с пълни гърди аромата на
цветя и треви.
Всичко това го усещам
благодарение на грижите за мен на моите

мили съседки, добри
приятелки и познати,
които през зимата бяха
неотлъчно до мен. Почистваха ми двора от

снега, внасяха ми дървата за печката, а в много случаи просто идва-

Ìе÷тà íà еäíà ðúкà ðàçñтоÿíие
Драга редакция, пиша ви по повод публикуваното писмо в брой 17 от т. г. във в. „Пенсионери”, озаглавено „Дали не искам много?”. В него г-жа Е. К. от Стара Загора, която е на 65 г.,
споделя, че се чувства много самотна, но недостойна за обичане, защото от години е сама, но любовта все й се изплъзвала.
Скъпа Е. К.,
Пише ви едно младо
момиче, което е живяло и отгледано от възрастни хора. В момента живея на квартира в
спретната къща на един
възрастен човек, когото много уважавам и це-

ня добротата в душата
му и любовта му към хората. Знаете ли, научих
много от живота благодарение на по-възрастните и мъдри хора около мен.
Вашата мечта, която
споделяте, за любов и

топлина е на една ръка разстояние от вас.
Вярвайте силно! "Искай
и ще получиш. Търси и
ще намериш. Хлопай и
ще ти се отвори" - зна-

ете какво е казал Исус.
Моят хазяин наскоро
навърши 89 години. Но
е здрав и силен. Всичко си върши сам в двора, отглежда храната си,

обича музиката, обича
усмивки и шеги. Добър,
коректен и всеотдаен
човек е, може би защото е бил учител на малки дечица през целия си
живот.
Той е сам от няколко години и много иска
като вас отново да почувства топлината и любовта.
Много бих искала да
ви запозная с него. За
финал бих казала - няма
невъзможни неща!
Ако желаете, можете
да се свържете с мен. Телефонът ми е в редакцията!
Д. Х., софия

ха при мен на раздумка. Какво може да иска
повече една сама жена като мен, когато е
обгрижвана с такава
любов
от тези
жени.
Не желая да
споменавам
имената им,
защото мога
да пропусна
някоя.
Затова
искам
чрез
страниците на вестника да им благодаря
за грижите. Желая им
здраве - на тях и на семействата им. Нека винаги сърцата им бъдат
отворени към добротата, съчувствието и
топлината.
Нека по-често да
срещаме на страниците на вестника споделена благодарност,
оказана помощ, проява на човечност.
Нека да се върнем
към ценностите на нашето поколение, с които сме закърмени и
израснали.
Дано младите оценят тези добродетели.
с най-голямо
уважение
Пенка МиНкоВска,
град искър

вие Питате - ние ОтгОваряме

Продължение от бр. 22
Откъде идват най-популярните изрази, които използваме, например като израза „изложи се като
кифладжия” и други подобни, ни пита нашият читател йордан василев от каспичан. в няколко броя ще
ви разкажем за някои известни фрази и значението
им. Очаквайте продължение по темата в брой 26.

куче марка треперят ти
мартинките

Пращам за зелен хайвер
„Пращам за зелен хайвер“
се употребява в смисъл на
„изпращам някого за нещо
напразно“, „пращам го за нещо, което не съществува“, за измама.
Както знаем,
хайверът е
популярното наименование
на яйцата на рибите, които при
всички случаи
не са зелени.
Според някои източници изразът има чисто български произход и се базира на наша приказка. В нея
се разказва за жена, която

имала любовник и искала
да остане повече време насаме с него. Затова отпратила от къщи мъжа си, като се престорила на
много болна, а
той трябвало
да отиде да
й потърси
единствения лек за
заболяването й - „зелен хайвер“.
Според повечето хора от тази приказка се е зародил въпросният израз и е
започнал да се употребява
в смисъл на нещо напразно, на подвеждане.

Изразът „куче марка” е широко познат и често употребяван в ежедневието. Той е свързан с картина, която през 1899 г. става емблема на една
от водещите британски звукозаписни
компании – The Gramophone Company.
На картината е изобразено куче, което, наклонило глава, седи до грамофон с фуния и слуша. Някога грамофони с тази марка са се продавали и
у нас. Явно за нашите дядовци и баби английското име е било неразбираемо и трудно произносимо, затова тези грамофони са придобили популярност просто като марка „Куче“.
Днес изразът „куче марка” се употребява като разговорно определение
за стока с неизвестен произход и ниско качество.

“Mapтинĸитe” ca вид пyшĸи, ĸoитo дължaт
имeтo cи нa тexния oтĸpивaтeл – швeйцapcĸия
инжeнep Фpидpиx фoн Mapтини. C тaĸивa пyшĸи
e билa въopъжeнa apмиятa нa Ocмaнcĸaтa импepия пpeз 70-тe гoдини нa 19 вeĸ.
Caмитe пyшĸи ce oтличaвaт c xapaĸтepния cи
yдapниĸ и cлeд вpeмe cтaвaт извecтни cpeд бългapитe c нapoднoтo имe “мapтинĸи”. Изpaзът
“Дa ти ce paзтpeпepят мapтинĸитe” ce изпoлзвa
и пpeз бългapcĸитe ocвoбoдитeлни въcтaния, и
пpeз Pycĸo-тypcĸaтa вoйнa. Oзнaчaвa, чe нa тypцитe им ce paзтpeпepвaт “мapтинĸитe” (пyшĸитe),
ĸoгaтo тpябвa дa ce бият.
Следва
Страницата подготви Соня ВЪлКОВА
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Лечебната сила
на минералните води

Хисар

Б

ли величествени сгради
в
чест на
боговете лечители и
покровители
на лечебните води.
Нарекли ги
асклепиони по името
на Асклепий – бога на
медицината.
На територията на
България са известни
около 200 находища с
над 520 минерални извора с представители
на всички познати класове минерална вода.

ългария е една от трите найбогати територии на минерална
вода на планетата
Земя. Всяка секунда около 5000 литра
вода бликат от земните недра на нашата родина.
Още от дълбока древност
лечебната и духовна сила на
водата е добре
известна по нашите земи. Природните минерални
извори като тези в
Сердика (днешна София), Пауталия
(Кюстендил), ГермаСапарева баня
нея (Сапарева
баня), Аугуста
Траяна (Стара Заго- Важна характеристика
ра), Медиус (Сандан- на нашите води е, че
ски) са били познати 70% от тях са слабо мии използвани още от нерализирани. Затова
древните траки, на- те могат да се пият
селявали територи- дълго време, без да

Хисар - водопийният павилион
ята ни 2000 години
пр.н.е. Днешните Хисаря, Баня - Бургаско,
Сливен са били балнеоцентрове с много голямо значение. В
Древна Гърция соченият за баща на медицината Хипократ първи е въвел възстановяването и лечението с минерална вода.
С появата си на Балканския полуостров
през 1. век от н. е.
римляните започнали усилено да строят
бани до минералните
извори. Издигнати би-

представляват риск
за здравето.
Повечето води у
нас са алкални – като тези в района на София, Велинград, Хисаря, Кюстендил и др. Те
са подходящи за консумация както от здрави, така и от болни хора (вж. по-долу).
Ако сте се съмнявали, че натуралната газирана вода наистина е дар от природата
без добавки, може да
си отдъхнете – такива
са въглекиселите води
и те съдържат над 400

мг въглероден двуо- та вода в София, при- хиляди хора. Хисаря е (Белата вода), Голяма
кис на литър. Срещат ковани на легло ста- прочут с минералната фуча (Кюстендилско) и
се в Михалково (Смо- вали благодарение на си вода, която е особе- др. Особено подходялянско), Стефан Ка- бани във Вършец, 20- но подходяща за лече- щи са за възстановявараджово (Ямболско), те прободни рани на ние на бъбреци.
не чрез пиене, плуваМрамор, Илиянци, Со- хайдут Велко зараснаТам е най-странни- не, подводна кинезифийско,
ят музей терапия и други бали Право
у нас – на неотерапевтични пробърдо
бъбреч- цедури. Възстановяват
(Благоните ка- алкално-киселинното
евградмъни. 12 равновесие в органис к о ) .
хил. броя, зма, елиминират обраИнтеи з х в ъ р - зувания лактат и вредресно
лени по ни метаболити в кръве, че те
време и та, особено след тежповеслед бал- ко физическо натоварче утонеолече- ване.
ляват
ние в куШироко разпросжаждарорта, са транени в родината ни
та
от
в сбирка- са и солените хлорнонегазита, най- натриеви минерални
раните
големият води. Над 25 са извоКюстендилската баня
води,
тежи 560 рите, най-известните
защограма!
се намират в Ново и
то въглеродният дву- ли, след като ги поХисарската вода Старо Оряхово, Мироливали с вода е хидрокарбонатна. во, Шкорпиловци, Слаот минерално Слабо минерализира- нотрън, Видин, Кошакладенче край ната хидрокарбонатна ва (Видинско), Плевен
с. Баня, а къде- вода е много полезна (Кайлъка), Овча могито капнела кап- за пиене, докато сил- ла (Търновско), Дълка кръв от цар но минерализираната годелци (Монтанско).
Иван Шишман, е чудесна за външно
В България има над
се превръщала приложение, в басей- 20 извора със сулфатв минерален из- ни и вани.
ни минерални води,
вор.
Хидрокарбонатни които са подходящи
Тъжната исто- води има още в Со- за питейна употреба
рия на извора фия, Панчарево, Или- и иригационно прилоМомина сълза в янци, Мрамор, Бири- жение. Имат отбъбваХисаря се раз- мирци, Чепинци, Нови що действие. Увеличаказва
и днес.
окис дразни вкусови- Една красива
те рецептори и пре- българка отдизвиква слюнкоотде- казала да сталяне, което намалява не наложнисухотата в устата.
ца на турски
България е особе- бей. За да я
но богата и на унижи, той я
третия вид газо- накарал да
ви минерални во- сервира годи - радоновите. ла на гостиНа територи- те. Девойкаята на страната та го напраима над 25 изво- вила, но когара. Те може да то се изпрасе пият за кратко вила пред невреме, в умерени го, пуснала
количества, но не тежкия подсе бутилират, за- нос със слад- Велчова баня - Велинград
щото са радио- киши върху
активни, като ра- главата му и го убила. Искър - Курило, Тре- ват стомашно-чревнадонът се разпада Наказали я да изгори бич, Гниляне, Ал. Вой- та перисталтика, подоза около 24 часа на клада. Когато пла- ков, Меричлери, Ми- бряват жлъчните прои те губят свой- мъците я обгърнали, халково (Смолянско), цеси и секрецията на
ствата си.
панкреатични сокоИзползват се
ве и ензими. Ценен
предимно за външно
е техният слабителен,
приложение - лечение,
очистителен и детоксикиращ ефект. Може
профилактика, за възда намерим тези води
становяване и подмлав Овча купел (София),
дяване. Извори на раМеричлери, Брезник,
донова вода има в НаИлиянци, Овча могиреченските бани – там
ла, Горно Уйно (Кюссъдържанието е найтендилско), Харманли,
високо,
Велинград,
Полски Тръмбеш, ШиМомин проход, Хисапков (Ловчанско), Оберя, Павел баня, Стрелдинение и Ресен (Велича, Клисура, Долна бакотърновско), Девенци
ня, Баня (БлагоевградПавел баня
(Плевенско), Мараш
ско), Пчелин и др.
(Шуменско) и др.
За много от изворите у нас се разказ- от очите й се отрони- Генерал Тодоров (БлаСледва
ват легенди
ли две топли сълзи и гоевградско), Перник
Д-р Георги Максимов
Царска дъщеря оз- от тях бликнал извор.
дравяла от лековитаТези сълзи лекуват
Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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"мистериÿта на бъëãарсêите ãëасове" с нов аëбóì
Новият албум
на "Мистерията на
българските гласове"
вече е официално на
световния
музикален
пазар. Той
носи звучното заглавие "Boo
CheeMish"
- "Бучимиш", и съдържа 12 нови произведения, специално написани за световноизвестния български
състав.
Това е и първият
студиен запис на хора от почти 20 години насам. У нас "BooCheeMish" ще бъде достъпен за
меломаните на CD,
SACD,
книжка
с два
C D ,
включващи
и бонус
тракове, плоча
и бокс сет.
Те са достъпни в България два дни преди
световната премиера
на албума и от 23 май
"BooCheeMish" е наличен на българския пазар. Можете да го намерите в книжарици
"Сиела" в цялата страна, в бензиностанции
OMV и Shell.
Раждането на "Boo
От стр. 1
Всяка година той
привлича утвърдени
творци от цял свят тази година български гости бяха „златните гласове“ от световноизвестната хорова формация „Драгостин Фолк Национал“. 17-ото издание
на фестивала се провежда с подкрепата
на правителството на
Руската федерация,
Министерството на
културата, Министерството на отбраната и
Всеблагата благословия на Негово светейшество всеруския
патриарх Кирил. Рекордният музикален
маратон, продължил
32 дни - от 8 април
до 9 май, се провежда в 145 града на Русия и в съседни страни - Армения, Беларус, Казахстан, Литва и Украйна.
Голяма част от
концертите на фестивала са благотворителни, изявите се
провеждат в домовете на ветерани, сана-

CheeMish" е плод на
над двегодишна работа на хора, продуцентския екип и всички останали участници. Специален гост в
него е австралийката Лиса Джерард - известна на меломани-

те като член на дуото
„Дед кен денс” и като
композитор и изпълнител на филмова музика.
Тя е носител на "Златен глобус" за музиката към филма "Гладиатор", създадена съв-

местно с композитора
Ханс Цимер. В албума
участват още световният шампион по бийтбокс SkilleR и немският перкусионист Дейвид Кукерман.
С неповторимо присъствие са и българските музиканти: Петър Миланов - китара,
Христина Белева - гъдулка,
Костадин
Генчев –
кавал, и
Димитър Карамфилов
- контрабас.
Албумът е продуциран от
„Шуберт Мюзик Пъблишинг”,
а песните в него са
специално композирани от българския
композитор и музикален продуцент на албума Петър Дундаков,
от Лиса Джерард и от
ирландския композитор Джулс Максуел.
12-те изключителни
музикални произве-

дения предлагат ново,
уникално изживяване за
ценителите и феновете на "Мистерията на българските гласове".
Част от тях
са разработки на основата на български фолклорни мелодии със съвременно звучене и на све-

товно ниво. Дни преди
премиерата престижни световни медии отразиха предстоящото
излизане на албума като събитие в музикалния свят и публикуваха
интервюта с участници
в проекта.
На 12 юни световноизвестният български
хор и Лиса Джерард ще
изнесат специален концерт във Варна в рамките на фестивалa „Варненско лято”. През 2017
г. хорът представи но-

вите песни от албума
най-напред пред българска публика с вълнуващи концерти в София и Пловдив.
Оттогава до днес
"Мистерята на българските гласове" направи
редица блестящи концерти в Белгия, Холандия, Италия и др. През
лятото и есента на тази
година хорът ще представи новия си албум на
концерти в Швейцария,
Полша, Белгия, Италия,
Германия и др.

в паìет на Ãþрãа пиндæóрова
Четвърти празник в памет на
именитата народна певица Гюрга
Пинджурова се състоя в Трън. На
открита сцена в центъра на града
се изявиха над 500 участници от
8 области - Ловеч, Плевен, Търговище, Враца, Благоевград, София и
Перник. Сред тях са 30 формации,
сурвакарска група и 14 индивидуални изпълнители.
В програмата се включиха и специалните гости: народната певица
Сорина Богомилова, ансамбълът
за изворен фолклор "Капанци" от
поповското село Паламарца, фолклорният танцов състав "Палави
ножинки" от гр. Гоце Делчев, детското танцово студио "Хорце" от
София и др.
Гюрга Пинджурова е родена на
18 април 1895 г. в семейството
на трънски майстор зидар и е била най-малката сред още петима
братя и сестри. Гласа наследила от
майка си, а музикалността - от баща си, който бил изкусен гъдулар.
За първи път се качила на сцена
на 12 г. - на празника на Кирил и
Методий.
Гюрга Пинджурова е лауреат

Триумф в Москва

на Димитровска награда, народен
артист, носител на ордените "Кирил и Методий" и "Червено знаме на труда".
Тя е почетен гражданин на
Трън - званието й е присъдено посмъртно.

ториуми, болници и детски приюти, като това
предоставя възможност
изпълненията на световни звезди да бъдат чути
и от онези, които не могат да отидат в концертните зали.
Всяко издание на Московския пасхален фести-

лия си творчески живот
на Русия и легендарния
Мариински театър.
Сред фестивалните
гости бе и проф. Стефан
Драгостинов със своята хорова школа „Драгостин Фолк Национал“,
представяща в ярка премиерна програма, създа-

Много от хоровите
концерти се провеждаха в руски храмове – същински пасхален празник за вокалната духовна музика!
В пренаситената фестивална надпревара
гласовитите „драгостинки" поднесоха самостоя-

Константин и съпроводен навсякъде с нестихващи бурни овации от
новите им руски приятели и фенове с просълзяващото „Нека Бог ви благослови!“
Кулминацията на гостуването на прославения
български хоров колектив бе участието им на
заключителния галаконцерт в знаменитата московска зала „Чайковски“.

вал е посветено на юбилейна годишнина от
рождението на световноизвестни творци - тази година фестивалът
отбелязва 200 години
от рождението на легендарния хореограф Мариус Петипá, посветил це-

дена специално за Московския пасхален фестивал, хоровия цикъл „Верски песни“ - оригинален
авторски прочит на старинно-отколешни песенни послания от неизчерпаемата българска фолклорна традиция.

телни концерти в пасхално пременената празнична руска столица, в
храм „Възнесение Господне”, в Троицкия храм, в
Раменское, приветствено посрещнати и благословени от настоятелите
игумен Никодим и отец

Независимо от пренаситената програма маестро Валерий Гергиев отдели време да се срещне
с гласовитите момичета
от „Драгостин Фолк Национал“. Поводът за тази невероятна творческа
среща бе и юбилейната

70-годишнина на проф.
Стефан Драгостинов.
На 17-ия Московски
пасхален фестивал „златните гласове“ на маестро Драгостинов отново представиха уникална премиерна програма.
Залата се тресеше от аплодисменти, придирчивата московска публика,
изправена на крака, приветства гласовитите песнопойни „драгостинки“ с
викове: „Браво“!, „Още!“,
„Молодци!“
Първите отзиви, рецензии и оценки са единодушни: „Стефан Драгостинов е създал уникално явление в света
на музикалната култура!“
„Драгостин Фолк Национал" е невероятен ансамбъл! Със своето изключително майсторство удивително ни представи
магията на безграничното многообразие на българския фолклор. Шеметна музика! С тези съвършени божествени гласове гениалната музика на
Стефан Драгостинов докосва небето!"
стефан ДрагосТиНоВ
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Причината да го забранят е, че през 1942 г.
за кратко време работи
в Дирекцията на печата
и цензурира книгите на
„прогресивни писатели”,
въпреки че с негово застъпничество по същото време излизат работите и на леви автори.
На 31 януари 1945-а рано сутринта е арестуван
и осъден първоначално
на 5 години затвор, но
след това наказанието е
намалено на една. И всяка седмица, докато е зад
решетките, на свиждане
му идва една красавица
- съпругата му Соня.
Соня и Светлозар Ди-

митров, както е името на Змей Горянин по
паспорт, се запознават
в гимназията в Русе на
Връбница през 1923 година. Строен, красив,
интелигентен, общителен, той веднага привлича вниманието й. Тя
пък е от известния род
Мушанови и е най-голямата хубавица в училището, а на всичко отгоре и отличничка, говори
няколко езика, пее прекрасно и е сръчна домакиня. После той заминава да учи финанси в София и всеки ден й пише
дълги сърцераздирателни писма. Докато накрая
си измисля, че хазайката

го е изгонила заради неЗа чувствата му
платен наем, че нощем
към Соня подспи на гарата и се връща
сказват писмапри нея в Русе. Оженват
та. “Доста време
се през 1927-а и скоро
има, откакто си
напускат крайдунавския
заминала, и Соград, за да дойдат да жифия не е интевеят в центъра на културресна през твония живот - София, тъй
ето отсъствие,
като Светлозар твърдо е
не е интересрешил да става писател.
на за “едно лиТворците от редакцията
це” , което и т.
на елитния вестник “Лин...”, пише през
тературен глас” приемлятото на 1932ат радушно двойката в
ра белетристът.
своя кръг. Така започва
Разправят, че
семейният им живот.
Пелинко трудно
В продължение на
понася раздяладълги години те са близ- гробът на Змей горянин в мана- та си със Соня,
стира "седемте престола"
ки приятели със семейкогато тя го заството на Елин Пелин. Но че хрисимият шоп тайно
рязва заради Васил СтоЗмеят едва ли подозира, от него ухажва жена му.
илов през 30-те години
на миналия век .
Младият художник
красиви на всяка въЗраст
вече е предизвикал много похвали за изящните
си акварели и се връща
от специализация във
Франция заедно с приКосата е най-красивото укра- супени лъжици кокосово масло малко 20 дни.
ятелката си Пуси. ФранСмесете всички съставки дошение, което една жена притеС алое вера и зехтин
цузойката обаче не можава, наред с нежните очи, раз- бре в купичка. Разбъркайте и наЛистата на алоето имат споже да свикне с българбира се! Но красивият ни аксе- несете с помощта на четка. За бо- собността да съживят и рехидраските нрави и един ден
соар търпи ужасяващи мъчения ядисани и крайно изтощени ко- тират косата в голяма дълбочитръшва вратата и замид о б р е на. Важно е обаче да го използвасамо за да изглеждаме добре. си е
нава. Стоилов не прави
д а те редовно. Иначе се губи ефекКосата се третира по всевъзможопит да я върне и остани начини – сешоар, боядисватът. Алоето е най-доброто лева сам, за да бъде зашене, изправяне, агресивно разкарство както за косата, така и
метен малко по-късно от
ресване, опъване в стегнат
за кожата. Зехтинът е ясен –
неочаквана, тайна и изкок или конска опашка.
той е свръхпродукт както за
пепеляваща любов. Тя го
Маската е това, което
външната ни красота, така и
поразява, когато среща
ще ни помогне да възвърза вътрешното здраве.
26-годишната Соня Динем блясъка на изтощеПригответе за маската 4-5
митрова, съпругата на
ната коса. Ето и нашите
супени лъжици гел от алое
Змей Горянин.
предложения:
вера, 3-4 супени лъжици зехСтоилов става приятин, 2-3 супени лъжици жълС бадемово мляко
тел с артистичното сетък.
мейство, в чийто дом
и кокосово масло
Смесете зехтина, алоето и
се събират писатели и
Не е необходимо да си кужълтъка добре. Предварително
художници, привлечепувате прескъпи козметични
загрейте зехтина в микровълнони от веселата и неприпродукти, за да заблести косата
ва фурна за по-малко от минута.
нудена атмосфера. Кави като в рекламите. ЕдинствеНанесете върху леко влажна кото ярък лъч на прият а в я - са. Оставете маската да подейсното, което трябва да направи- о с телските вечери блести
те, е да се сдобиете с бадемово те маската да действа цяла нощ тва 4-5 часа, преди да измиете.
Соня. Със своята снажна
върху
косата.
мляко и кокосово масло.
За по-увредена коса прилагайфигура, абаносови коси
На сутринта измийте с хлад- те през цялата нощ. Правете таЩе са ви необходими 4-5 суи ослепителна усмивпени лъжици бадемово мляко, ка вода и мек шампоан. Правете зи маска през ден в продължека тя очарова всичките
тази
маска
3
пъти
седмично
най3-4 супени лъжици белтък, 1-2
ние на 15 дни.
си гости, включително
и художника. Запознанството им бързо преминава границата на учтивостта.
През пролетта на
Свикнали сме да поставяме под съмнение хи- вечето от вас с лошата си хигиена и това е напъл1935
г. той признава на
гиената в ресторантите и заведенията. Не че ня- но нормално, защото в него се съхранява храна
Соня,
че не може да мимаме основание да го правим, но не си даваме и честото почистване е по-трудно. Колебанията в
сли
за
нищо друго освен
сметка как нашата собствена кухня може да ни температурата на хладилника заради отварянето
за
нея,
че тя му дарява
разболява - и го прави.
и затварянето му, гниенето на различните проду„неизмерима
радост”, с
Колкото и усърдно да мием приборите за хра- кти в него, както и честото му пипане с мръсни ръкоято
животът
му добице създават много сериозна бактериална среда.
ва
смисъл.
„Никога
погъбите за миене на съдове и кухненските
силно
не
съм
бил
обзекърпи. Второто по мръсотия нещо в кухнята са
ман от тоя буен стремеж
гъбите и кърпите. Колко от нас се сещат да смекъм теб – споделя й той
нят гъбата за измиване на чинии през няколко
на 23 юли 1936 г. - Седни? Надали са много. Кърпата, с която бършете
га за първи път в жисъдовете и ръцете си в кухнята, също трябва да
вота си разбирам каксе пере възможно най-често.
во значи жена, каква
Във и около мивката. В 44% от изследваните
страхотна сила и енеркухни в тази област били констатирани повишегия има чувството към
ни концентрации на бактерията ешерихия коли,
жена.” Нетърпението му
причиняваща сериозни инфекции и заболявания.
да я види е определеДъските за рязане. Дъските за рязане са съно от самия него като
бирателен пункт на много голям брой бактерии.
„страшно”. Той я нариТе се почистват трудно, тъй като по тях има резча „владетелка на сърки и пукнатини, в които се създават условия за
цето ми”, „достойна за
размножаване на бактериите. Ако режете месо,
най-велика любов”, конене и да бършем плотовете за приготвяне на зеленчуци, неизмити продукти, вероятно застраято предизвиква несхрана, има определени кътчета в кухнята ни, ко- шавате здравето си и това на близките си. Статихващ възторг. Затова,
ито са свърталище на микроорганизми и бакте- райте се да измивате дъската не просто хубаво,
когато Соня се забави с
рии. Ще се изненадате кои са те.
а старателно след употребата на всеки различен

Маски за изтощена коса
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Хладилникът. Вероятно той няма да учуди по-

продукт, особено на месо.

писмото си, той изпада в
отчаяние и винаги я уверява, че е толкова завладян от нея, че не поглежда други жени. Убеден е, че е неподвластен
на изкушения извън тази обич.
Но съдбата оборва
неговата категоричност.
През 1941 г. Соня става
по-дистанцирана и малко по-късно художникът е възхитен от Ганка Найденова, племенница на Яворов и найголямата негова изследователка. Двамата се
влюбват и се венчават
през май 1944 г. Любовта на Васил Стоилов е
тежък удар за неговия
приятел Змей Горянин.
Но въпреки това писателят запазва възпитаното си поведение. Художникът от своя страна
го поздравява топло за
успехите му и през 1965
г. описва блестящите си
впечатления от него.
Въпреки временните
си увлечения Соня си
остава все така нежна и
грижовна спътница на
Змея, идеалната домакиня и съпруга. Здравето
на мъжа й е доста крехко, освен това е заклет
пушач, кафеджия, язваджия и неспасяем работохолик и затова тя бди над
него като над дете. Той
пък от своя страна смята
за свой късмет не успехите си на писателското
поприще, а брака си със
Соня. Нямат деца, но са
силно привързани един
към друг. Любовта им започва романтично и такава си остава до края.
През последните 7
години от живота си
писателят е доброволен заточеник в манастира „Седемте престола”. Там, сред красивата
девствена природа, седнал на дървена масичка
под едно дърво, той пише стихове, пише кондиката на Бачковския манастир, води си дневник,
оставя два недовършени романа, превежда пиеси за Музикалния театър. И, разбира се, всеки ден пише писма на
жена си.
А тя се изкачва
веднъж седмично от
спирка Пролет по баирите до манастира. Сама, натоварена с храна
и дрехи. Така до края на
живота му през есента
на 1958 г. тя е близо до
него, въпреки че не напуска семейния им дом.
Соня умира на 94 години и си отива от този
свят с чувството на изпълнен дълг. През 1998
г. успява да заинтригува
известни литератори, в
резултат на което се появи книгата й „Спомените на една Змеица”.
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ÊАÉÑИИТЕ - ÑЛЪÍЧЕÂ ÏЛОД
кайсиите често стоят в сянката на прасковите, че и на нектарините. да, те не са
толкова сочни, но в тях има една тръпчива нишка, една особена, прегоряла сладост,
която пасва на определени продукти по не-

Мàрèíîâàíè
Лÿòíà ñàëàòà ñ êèíîà
Продукти: 1 чаена чаша киноа, сурова, 2 чаени чаши вода, 200 грама пресни кайсии, разполовени и нарязани на тънки резени, 1 чаена чаша
краставици, нарязани на филийки, 1/2 чаена чаша тиквички, нарязани на ситно, 1/3 чаена чаша
пресен магданоз, 1/2 чаена чаша сурови бадеми,
нарязани на ситно, 1/4 чаена чаша зехтин, 2 супени лъжици ябълков оцет, 1 чаена лъжичка морска сол, 1 портокал, прясно изцеден, 1 скилидка
чесън, пресована. За гарниране: пресен магданоз, бадеми, нарязани на едро.
Приготвяне:
Сварете киноата
във вряща вода за
около 25 минути.
Оставете да се охлади. В малка купа
смесете зехтина,
портокаловия сок,
ябълковия оцет, морската сол и шафрана. Разбъркайте. Изсипете всички съставки в голяма купа, поръсете с портокаловия дресинг и разбъркайте. Гарнирайте салатата с пресен магданоз и
нарязани бадеми и поднесете.

Арàбñêà ñàëàòà ñ íàõóò
Продукти: нахут - 150 г, консервиран, чушки 1 зелена, 1 червена, 2 кайсии, може и праскови,
домати - 1 малък, почистен от семките лук - 1/2
главичка червен и 2 стръка зелен, оцет, лимонов
сок, захар - 1 щипка, сол.
Приготвяне: В тиган с малко мазнина се запържва нахутът. Зеленчуците се режат на малки
кубчета, лукът на ситно и се намачква с малко сол.

В голяма купа се смесва всичко и се добавят нарязаните на малки парченца кайсии. Разбърква се леко, овкусява се с оцет, лимонов сок
и сол на вкус.

Продукти: кайсии - 3 кг, вода - 1 л, захар 500 г, оцет - 200 мл, канела - 5 пръчици, карамфил - 15 бр.
Приготвяне: Приготвя се марината, като
захарта се залива с водата, вари се 2 минути,
прецежда се и се добавя оцетът.

В чисти сухи буркани се слагат канелата и
карамфилчетата, отгоре се слагат разрязаните на половинки кайсии и се заливат с горещата марината.
Бурканите се затварят с капачки и могат да
се стерилизират, ако кайсиите ще се консумират след два-три месеца. Ако ще се консумират в близките дни, се оставят в хладилника,
без да се стерилизират, и след 2 дни са готови за консумация.

Êреì
Продукти: кайсии - сушени 100 г, 500 мл сок
от кайсия, 11 г желатин, 200 г сметана, пудра
захар, 1 лимон, орехови ядки.
Приготвяне: В подходящ съд за микровълнова печка поставете измитите кайсии и ги
залейте със сока от кайсия, като от него отделите 50 мл. Гответе 7 минути на 600 вата.
След това оставете няколко минути да се охлади сместа. 50 мл отделен кайсиев сок смесете с желатина и оставете да попие в него.
След което поставете в микровълновата фурна за 1 минута при 600 вата, като разбърквате често - не трябва да заври.
Сока с кайсиите пасирайте на пюре, добавете захар на вкус. След което добавете желатина и добре разбъркайте. Добавете сметаната
и бъркайте, докато получите еднородна смес.
Изсипете крема в подходящи купички и охладете. Сервирайте го украсен с резенче лимон и смлени орехови ядки.

Арîìàòíî ïèëеøêî
Продукти: 3-4 горни бутчета, сол и черен
пипер, 1 ч. л. смлян кориандър, 1 ч. л. кимион,
по 1 ч. л. сухи магданоз
и девесил, 1 ч. л. сушен
лук, ½ ч. л. чесън на прах,
1 щипка сумак, 10 зрели, но твърди кайсии, 2
средни моркова.
Приготвяне: Бутчетата се измиват старателно. Отстраняват
се остатъчни вътрешности и пухчета по кожата (ако ще се запазва).
Слагат се в подходяща
тавичка. Посоляват се
от двете страни. Същата
процедура се повтаря с

всички подправки, като една част
се раз-

пръсква в тавичката около тях.
Върху всяко бутче се
слага по парче масло и
се поливат с малко олио. Налива се вода кол-

кото да ги покрие до
средата. Слагат се
да се

п е кат
на
200 градуса, като се обръщат по някое
време, за да се сготвят
равномерно. Поливат
се и със соса от печенето. Когато бутчетата

очаквано точен начин.
Предлагаме ви рецепти с този плод, които ще ви докажат, че той е изключително
вкусен не само като десерт, а и в салати, напитки и в основни ястия.

Чèйçêейê
Продукти за 4
порции: 200 г натрошени маслени бисквити, 100
г меко масло, 500
г зрели пресни
кайсии или отцедени (от компот),
600 г обезсолено
сирене „Дунавия”
или крема сирене, 4 яйца, 1 ч. ч. захар, 1 ч. л. есенция ванилия, 150
г конфитюр от кайсии, 20 мл ром или коняк, 50 мл
кайсиев нектар.
Приготвяне: Фурната се загрява до 170 градуса. Бисквитите се натрошават и се смесват с мекото
масло. Сместа се притиска по дъното и стените на
форма с подвижни стени, застлана с хартия за печене. Кайсиите се нарязват на едро. Разбиват се сиренето и захарта. Прибавят се ванилията и всички
яйца. Разбива се на бавна скорост. Слагат се кайсиите. Сместа се разбърква и се изсипва в кората. Пече се около 1 час. Охлажда се 15 мин., освобождава
се от формата и се охлажда напълно.
Приготвя се глазурата, като конфитюрът се загрява на слаб огън заедно с нектара и алкохола. Сгъстява се, пасира се и се изсипва върху сладкиша, заглажда се и се охлажда.

Êîíôèòþр íà ôóрíà
Продукти: кайсии - 1 кг, захар 1/2 кг, оцет - 1/4 чаена чаша.
Приготвяне:
Първата стъпка от
рецептата за конфитюр от кайсии на
фурна е подготовката на кайсиите. Измийте ги добре и отстранете костилките. Поставете почистените кайсии в тавата, в която смятате да печете конфитюра, и ги поръсете със захарта. Кайсиите трябва да
престоят около 7-8 часа, затова е най-добре да ги
посипете със захарта вечерта и да изпечете конфитюра на другата сутрин.
На сутринта добавяте към тавата с кайсиите и
оцета, след което слагате конфитюра да се пече
в предварително загрята на 180 градуса фурна.
Печете, докато постигне желаната гъстота. Стандартната гъстота за конфитюр е достигната, когато
капка от сока, капната върху чиния, не се разтича.
Разпределете конфитюра в бурканчета още докато е горещ, затворете бурканчетата добре и ги
обърнете с капачките надолу.

Øейê
са почти готови, около
40 мин. по-късно, се добавят морковите, нарязани на средно големи
пръчици. Разбъркват се
да поемат малко от соса, бутчетата се обръщат. Ястието се връща
за 20 мин. във фурната.
Накрая се слагат измитите и нарязани на
четвъртинки кайсии.
Леко се разбърква и се
пече още 15 мин.
Ястието се поднася
след 10-минутна почивка извън фурната. Може да се допълнят със
свежа салата или варен
ориз.

Продукти: няколко кайсии, 3 супени лъжици
сок от праскова, 2 супени лъжици захар, 200-300
мл прясно мляко.
Приготвяне: Разбъркайте в блендер съставките до получаване на хомогенна смес. Можете да
добавите и малко ванилов сладолед.

Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА
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В градината

Невен - оранжев, красив и
даже ядлив
Виждате ли по градините едно малко оранжево слънчице? Това е невенът – тъй познат и полезен. Той не бива да се
бърка с подобния на него тагетес или турта. Невенът прилича на оранжева маргаритка, но не
е. Освен това той помага на хората.
Може да си го отгледаме за направата на лосиони, балсами и мехлеми. А най-вече за красота. Невенът е противовъзпалителен и антисептичен. Той успокоява,
лекува и регенерира кожата. Ще откриете екстракта от невен в скъпи
козметични продукти,
но бихте могли и сами
да си направите такива
на много по-ниска цена.
Но първо да поговорим
за отглеждането на невен във вашия двор или
на балкона.

перманентно градинско
цвете. Все пак не оцелява в екстремни студове и
жеги. По принцип се самозасява целогодишно.
Справя се много добре, когато е посаден от
семе директно в почвата. Затова най-добре си
купете семена. Отначало
може да ги посеете в саксийки и да ги пресадите,
когато са 10-12 см високи. Невенът не е точно
любимец на паразитите,
но все пак понякога го
сполетяват такива, осо-

Засаждане:
Невенът е лесен за отглеждане дори за начинаещите. Въобще не е
придирчив и се адаптира върху различни почви и светлинни условия,
макар че, както повечето растения, ще получите най-доброто от него,
засаждайки го в богата
рохка почва и оставяйки го добре огрят. Технически той е многогодишно растение, което в
мек климат може да бъде

бено като е малък. Може би ако са на разсад
ще оцелеят по-лесно, а
няма да има и шок от пресаждането за самите растения.
Кога да го засадим:
почти по всяко време от ранна пролет до ранно лято. Не обича много
жегите, затова по-рано е
по-добре.
Къде: не е придирчив
към почвата, но все пак
подберете добре огрято
място.
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На каква дълбочина:
на около 0,5 см.
На какво разстояние: около 20-30 см.
Вода: невенът се нуждае от редовно напояване.
Торене: реално няма нужда от торене, но
ако имате хубав компост,
можете да разпръснете
малко около растенията.
Събиране: За да съберете цветята с медицински цели, берете
ги, когато са разтворени цветовете и са в пика си. Не се тревожете,
че ще наберете прекалено много. Обирането
на цветовете ги стимулира да пускат още цветове. Необирането им е
това, което ги кара да
образуват семена и да
се затварят.
Изсушете ги с цвета
надолу, не срещу директна светлина. Когато са достатъчно сухи и
се чупят, съберете листенцата и ги сложете в
буркан.
Саксии: невенът се
справя добре и гледан в
саксия. Опитайте с гърнета или кутии. Чувства
се добре и в самонапояващ се контейнер.
И накрая - невенът е
ядлив. Няма невероятен
вкус, но е приятна добавка към салатите. Сушените листа приличат
на шафран и може да се
използва при готвенето
и за оцветяване на храната.

Клематис - лилавият катерач
Подходящ е за засаждане в градината покрай
ограда, арка, беседка или
друга опора. Някои сортове растат добре и в
по-голяма саксия и могат
да намерят място дори
на терасата. Необходимо е да им осигурите декоративна решетка или
друг вид опора с височина 2-3 метра. Различните сортове са с различни
по цвят и големина цветове, с различна височина, която достигат и
имат нужда от различни
грижи и подрязване.

Условия за
отглеждане

Клематисът предпочита влажни, но добре
дренирани и хранителни почви, както и слънчево или леко засенчено, защитено от ветрове място. При по-горещ
климат е добре да е на
сянка в следобедните часове. Имайте това предвид, когато избирате на
какво изложение и място
да го засадите. Наторявайте всяка година рано
напролет с торове, богати на калий, за да стимулирате обилния цъфтеж.
По време на самия цъфтеж е добре да преустановите торенето. Също добавяйте ежегодно
около корена малко количество нова хранителна почва.

Подходящ и

Зенга зенгана

П л о довете от
първите
беритби са
средно едри до едри, а от последните две беритби силно
издребняват. Те са заоблени до тъпо конусовидни, интензивно червени, със средно изразен гланц и умерен
брой сравнително дълбоко
потопени семенца. Плодовото месо е червено, сравнително плътно, сладко-кисело, с подчертана и твърде
приятна киселинност, средно ароматични, с добър до
много добър вкус. Растенията са силно растящи, високи, устойчиви на брашнеста
мана и на болести по кореновата система. Плодовете
узряват в средата на юни.

Подходящи са за преработка в сокове и компоти. Найродовитият сорт у нас.

сиво гниене. Плодовете узряват през средата на юни.

Кембридж
фаворит

Плодовете са едри до много едри,
от първите беритби
са ребристи и гребеновидни, а от следващите са позаоблени, без шийки, бледочервени. Семенцата са
малко на брой и са разположени почти по повърхността на плодовете. Плодовото месо е слабо оцветено, със средна до голяма
кухина, недостатъчно плътно, сладко, със слабо изразена киселинност и със силен аромат.

Плодовете от
първите
беритби
са едри
до много
едри, а от
следващите - средно едри.
Те са с гладка повърхност,
правилна тъпо конусовидна слабо удължена форма, с
малка шийка, много големи
и неприлепнали чашелистчета, жълтеникавочервени
и със слаб гланц. Плодовото месо е оранжевочервено, с много добър сладкокисел вкус и добър аромат.
Растенията са полуизправени, устойчиви на брашнеста
мана, червени и бели листни петна, а плодовете - на

Мадам Муто

Мице Шиндлер
Плодовете са средно едри, заоблени до бъбрековидни, с вмъкната чашка,

цежда много по-бързо.
Не забравяйте да сложите дренаж.

Покахонтас
Плодовете от първите 2-3 беритба са средно
едри до едри, а от последните беритби - дребни.
Те са конусовидни до тъпо
конусовидни с пресечен

И още

Повечето клематиси
на нашият пазар за вносни. Клематисът обаче никак не е капризен и обикновено е добре климатизиран и подходящ за условията тук. Най-силни в
производството и селекцията на нови сортове са
специалистите в Полша.
Тъй като клематисите
обикновено цъфтят през
пролетта, месеците май
и юни, и понякога имат
вторичен цъфтеж през
лятото, а през останалото време е отрупан само
със зелени листа, добре
е край него да се засадят цветя и храсти, които
да цъфтят по друго време или имат ефектни листа, както и вечнозелени
растения, за да се постигне целогодишен ефект в
градината.
Разнообразието от
сортове клематиси е огромно. Размерите на
цветовете варират от 2,5
см до 25 см. Обикновено
баграта или наситеността на цветовете претърпява промяна в периода
на цъфтеж. Бива по-бледа и по-наситена, в зависимост от сорта и изложението, на което расте
клематисът.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА

връх, с много добре изразена шийка, яркочервени,
лъскави и с доста потопени семенца. Плодовото месо е много плътно, оранжевочервено, с добре подчертана приятна киселинност и
приятен аромат. Растенията
са силно растящи, устойчиви на бели и червени листни петна и умерено чувствителни на брашнеста мана. Плодовете узряват в началото на юни.

бър вкус. Растенията са високи, изправено растящи,
много жизнени и устойчиви на брашнеста мана, на
червени и на бели листни
петна. Плодовете узряват в
средата на юни. Редглаунтлет е плододава два пъти в
годината.

Дори през юни пресаждането е подходящо. Когато купувате клематис в контейнер и той
е добре вкоренен, засаждането му може да стане от началото на април
чак до средата на ноември. Добре вкорененото
растение ще познаете по
това, че когато го извадите от саксията, в която
се продава, то е с добре
развити корени. Засаждането става, без да нарушавате целостта им, в
достатъчно голяма дупка. Полейте обилно веднага след засаждането.
Не забравяйте и редовното поливане до доброто вкореняване на рас-

за саксия

тъмновиненочервени
с виолетов
оттенък и с
гланц. Кожицата е нежна и тънка.
Плодовото месо е хрупкаво, нежно, сочно, сладко-кисело и с умерен аромат. Растенията са изправено растящи, средно високи. Устойчиви са на брашнеста мана
и са чувствителни на бели и
червени листни петна. Плодовете узряват през втората половина на юни.

тението.

Кога да го засадим

Ако ще отглеждате клематис в кашпа или
декоративна саксия, изберете такава с по-голям
размер. Дълбочината и ширината на съда да
са поне 45-50 см.
Редовното поливане е от особена
важност. Водата
в саксията се от-

Най-добрите сортове ягоди
Продължение от бр. 22
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Сред цветята

Български

Редгаунтлет
Плодовете
от първата беритба са
средно едри до едри, конусовидни до тъпо конусовидни, яркочервени с оранжев оттенък, с голям брой
средно потопени семенца и
без шийка. Чашката е малка и трудно се отделя. Плодовото месо е плътно, светлочервено, сладко-кисело и
умерено ароматично, с до-

София

Български сорт. Плодовете са едри до много едри, тъмночервени с виолетов оттенък и привлекателен гланц. Семенцата са
слабо потопени в плодовото месо. Плодовото месо е плътно, червено, с характерен приятно сладък
вкус и добър аромат. Растенията са изправено растящи и високи. Сортът е
чувствителен на брашнеста мана и на бели и червени листни петна. Той е
много родовит, но в горещи и сухи райони не проявява това си качество.
Плодовете узряват през
втората половина на юни.

Край

2
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Български

Турция бавно се отлепя от западния геополитически кораб. Това
рязко вдига българската геополитическа цена, но може и да ни изиграе много лоша шега.
Старите баланси са
разрушени, новите не
са изградени, а по средата е пропаст. Турция
се изживява като самостоятелен елемент на сила и постигна успехи.
Нейните интереси са
на Балканите, в Кавказ,
Сирия и Северен Ирак.
На Балканите Турция, независимо кой управлява в Анкара, поддържа ислямска дъга от
Босна през Родопите и
Северна Гърция, която
буквално прерязва на
две полуострова.
На Балканите Турция
залага на дългосрочни политики - засилване на мюсюлманските
малцинства (тя напри-

мер инвестира страшно много в Босна - в
инфраструктура, пътища). За албанците има
"битка" между регионалния геополитически хегемон Турция и
глобалния - САЩ. Албанците са най-бързо
растящата демографска маса на Балканите
в момент, когато славяните и гърците са
влезли в демографска
спирала надолу. Затова, който контролира албанците, контролира Македония, Сърбия, Албания и индиректно България. Границата на албанския
етнически лимес в момента се намира само
на 40 км от западната
ни граница, а някога е
била на 300 км.
Град като Струга, където са творили братя
Миладинови, в момента е албански, с албан-

ски кметове и населени
с албанци села наоколо.
Охрид, другата наша
гордост, в момента е обкръжен от север и от запад с албански села. Албанците имат добре организирана миграция в
Гърция. Не трябва да се
забравя и изключително мощната албанска
мафия, която контролира пътя на наркотика. А това е мощен ресурс на бързооборотни
пари.
Турция залага на албанския експанзионизъм така, както и в късната Османска империя. Едно от българските въстания - в Ниш, е
потушено от албански
наказателни отряди. Те
са направили пирамидата от черепи в Ниш.
В България има два
района, които вече са
етнически обособени Делиормана и Родопи-

те. Освен това в нашия
регион с пълна пара
върви сблъсъкът между
англосаксонския свят и
Русия.
Англосаксонците винаги имат особена технология за контрол на
света. Докато руският
подход е масово контролиране на някаква
територия, което означава огромен разход на
сили и средства за "цивилизоване" на тази територия. Само сравнете Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.
Разликата в цивилизационното ниво е колосална, защото "лошите" руски колонизатори създадоха болници
и училища, писмен език
в тези две бивши съветски републики. Англосаксонците не действат по този начин. Те
създават точки на присъствие и контролира-

на клиентела около тях.
В последно време
Русия претърпя тежки геополитически поражения не само в Украйна. Русия беше изхвърлена от Черно море, с последните събития - и от Македония.
Единствените й опити в
момента са да задържи
своето влияние в Сърбия. Но въпросът е докога. За Сърбия, която бе бомбардирана
от НАТО, е въпрос на
време да мине от другата страна.
Освен традиционните играчи Русия, Турция и САЩ на Балканите в последно време се
изявява и друг глобален играч – Китай.
За Пекин Балканите са вход към Европа. Америка се опитва
да пререже китайското развитие по море,
но Поднебесната империя отвръща с опит
за изграждане на сухопътно трасе за своите

стоки по древния Път
на коприната. Америка гледа на Европа като
на запазено свое ловно поле.
Анализаторите, които преди пламенно са
ни обяснявали колко
лош проект е АЕЦ "Белене", сега със същия
плам ще ни обясняват
колко е мъдро решението на правителството
да го строи.
Сега се реализира
"Турски поток", но президентът Ердоган е дал
да се разбере, че от него газ към Гърция няма да тече. Можело да
има малко "ручейче"
към България.
Българската политическа каста не носи никаква отговорност за
поведението си - руският газ ще ни бъде предоставян като турски
със съответната надценка. Преди години
ние продавахме руски
газ на Турция.
Проф. Иво ХРИСТОВ

Моят „прекрасен” град Открито Макрон
ни би шута

„Считано от 1 януари 2017 г. пакетът с автобусни линии от градския транспорт на Ямбол е възложен за изпълнение временно на
превозвача „Юнион Ивкони“ ООД. За целта
има издадено разрешение от областния управител. Мярката се налага поради обжалване на процедурата за обществена поръчка и липсата на сключен договор с класирания на първо място участник.”
И така „временното” възложен за изпълнение на градския транспорт на Ямбол продължава и досега. Фирмата е толкова незаменима, че се изчака няколко месеца бракувани столични автобуси да запълнят недостига. Това се случи в най-студените месеци
на годината – януари-март. През това време работещите се грижеха за фигурата си и
вървяха по няколко километра във виелици, сняг и студ.
Дългоочакваните автобуси пристигнаха.
Нищо, че не са според изискванията–прекалено високи стълби, липсва къде да се хване
пътникът. Даже и за младежи е трудно, абсурдно за възрастни без чужда помощ. Инвалидите може да забравят за ползването им!
За комфорта на пътуващите между седалките (ако се доберат до тях, отново прекалено
високи стълби) има масичка. Може да си пиеш кафенцето (ако си носиш), да се чукнеш
за здраве, ако успееш да се изкачиш до седалките и пр., и пр.
Всичко изредено дотук е само ако имаш
търпение да изчакаш 30-40 минути! След това си избираш от три автобуса, движещи се
почти един след друг (с 2-3 минути толеранс).
Големият проблем е, че безхаберието на
общината да направи ефективен градския
транспорт докара хората до положение почти да се откажат да го ползват.
От друга страна, разписанията на автобусните линии са най-търсената, но неоткриваема информация. Ако не пътуваш редовно,

няма как да разбереш кога ще благоволи да
мине и дали няма да изтървеш влака например. Да не говорим, че след 20 часа е шанс
едно на хиляда да видиш движещ се автобус.
Повече от година се налага да пътувам
ежедневно с трудно придвижващ се партньор, даже съм снимала в телефона си разписанието на автобусните линии, които ползвам (докато ги имаше по спирките). Оказва
се, че много пъти пропускат курс – даже и
линиите, които превозват пътници до гарата! Е, има влак, ако не този, следващия ще
хванат (въпреки че и влаковете, които минават през Ямбол, вече са драстично разредени). Налага се да чакаме почти час на
спирките! Естествено кондукторите обират
гнева на пътниците!
Всичко това са лични наблюдения и констатации. Пътувам почти до последна спирка и в разговори с кондуктори (които се сменят твърде често) ми стана ясна причината
за това. От февруари не са получавали заплати и напускат.
Няма ли кой да потърси отговорност за нарушаване на трудовите отношения със служителите на фирмата?
„Областната управителка Таня Димитрова уреди „Юнион Ивкони“ с осем автобусни
линии без конкурс. Регионален шеф на тази
фирма е татко й Димитър Кръстев” четем в
един материал от пресата - това ли е истинската причина?
И още. Ямбол си има вече и комфортни
павилиони на спирките. Удобство - слизаш,
купуваш си кафе, вестник, цигари, лотарийни
билети или пускаш фиш за тотото и очакваш
голямата печалба. Там ще те чака обслужващата павилиона – работят по 11-12 часа. И
там положението не е както трябва – шест
дни от 6 до 17 часа работа в това скромно
пространство! А заплатата? Е, тя не е толкова
важна, при тази безработица в нашия град
е лукс, каприз и претенция да искаш да е
прилична. На някои от павилионите плащат
процент от продажбата за деня – колко ли
се пада за работещите?
И с друго може да се похвали Ямбол, не
само с „комфортните” автобуси и удобните
павилиони на спирките.
В центъра на града, на една от най-оживените улици - кръстовището на ул. „Раковски” и „Преслав”, си имаме мраморен подлез! През него минаха за кратко пешеходци.
След това стана…модерно поредно кафене.
Е, как да не се гордееш със своя роден
град?! Не е ли прекрасен?
Таня КИРОВА

Още със създаването на ЕС
кандидатите за световно господство започнаха да работят срещу него. Те не искаха да
имат конкурент, който обединява над 500 милиона население и
една от най-мощните икономики в света. С помощта на парите и съдействието на представителите на наднационалния
капитал те бързо овладяха ЕС
и започнаха да налагат своите
виждания и интереси там. Пол
Крейг Робърт открито заяви на
журналистите: "Неолибералната
система чрез финансови машинации ограбва страните. Сега Испания и Естония. След тях на дневен
ред са Италия, Португалия." Ние сме свидетели
на това ограбване с помощта на нашите управници. Учудват се управниците в Европа, че българите са настроени отрицателно както към ЕС,
така и към НАТО. Те ни
имат за аборигени. Наставляват ни и ни налагат своите
разбирания и интереси. А българинът е един от най-просветените в света. Той знае и може
да се справя, ако не са постоянните пречки и забрани от страна на ЕС и САЩ. По техни нареждания затворихме 3-и и 4-и
блок на АЕЦ, които можеше да
работят още много години. Отхвърлихме по тяхно нареждане
два енергообекта - АЕЦ "Белене"
и "Южен поток", и от разпределителен център на енергия станахме просяци. Унищожихме си
земеделието. От страна, която
е създавала и обучавала други
страни как да произвеждат зеленчуци, се превърнахме в техни вносители. Унищожихме армията си по нареждане от НАТО. Също и икономиката. Младите хора заминаха на работа в
други страни. Непрекъснато по

нареждане от ЕС губим суверенитета си по различни направления. На практика се превръщаме в робска страна.
Как вие, уважаеми читатели,
разбирате изказването на президента на Франция Макрон:
"Така е, Бойко - ще вървят напред европейските държави,
които искат бързи реформи. Не
можем да спрем и да изчакваме
страните, които се движат с малки крачки и ги правят в последния възможен момент." Аз лично го разбирам така: „Ограбихме ви и повече нищо не можем

да вземем, затова ще останете в
периферията на ЕС, за да не ни
пречите, и от време на време
ще ви отпускаме по някое евро, колкото да можете да преживявате.” Как виждате своето
бъдеще, българи? Интелигенцията намери своите ниши и се
"ската". Простолюдието водеше
битка за съществуване и не се
интересуваше от бъдещето. С
машинации и най-вече с помощта на циганското население,
на което плащаха по 20, 30 лв.,
се печелеха изборите и под ръководството на чужди посланици държавата бе доведена до
този хал. Късно е, но не е безнадеждно в последните минути народът да се осъзнае и да
се вдигне на битка за спасение
на България и на себе си.
О. р. капитан първи ранг
Христо ДЖУРОВ

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
13:00
13:30
14:30
15:00
17:00
18:00
20:00
20:30

ПЕТЪК, 15 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
Световното накратко
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
Малки истории
Трето полувреме
Египет - Уругвай, среща
от Световното първенство по футбол
Трето полувреме
Мароко - Иран, среща от
Световното първенство
по футбол
По света и у нас
Трето полувреме
БНТ 2

06:00
06:30
07:00
07:30
08:45
09:00
09:15
10:15
10:45
11:00
14:00
15:15
15:40
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
19:05
20:00
20:30
21:00
22:35
00:05
00:35
01:05
02:05
02:35
03:35
04:05
04:35
05:30

ПЕТЪК, 15 юни
Зазвънели медни звънци
Непозната земя
Часът на зрителите
Денят започва с Култура
Под морските вълни
По света и у нас
Непотребното вълшебно
Местно време
Афиш
Парламентарен контрол
Денят започва с Култура
Знаете ли...
Япония днес
Славеите на Надка Караджова
Пътешествия
Отвъдморски сюжети
Местно време: Без бариери
История.bg
Призвание - актриса /
Гинка Станчева/
По света и у нас
Време за губене
Милчо Левиев и “Акустична версия”
Великият Гетсби
Туристически маршрути
Местно време: Без бариери
История.bg
Време за губене
Непотребното вълшебно
Непозната земя
Часът на зрителите
Призвание - актриса /
Гинка Станчева/
Туристически маршрути
БНТ свят

06:00
09:00
09:15
10:30
11:30
11:45
12:00
12:30
13:30
13:45
14:50
15:15
16:15
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
19:45
20:00
20:30
22:45
23:15
23:45
00:15
00:45
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00

ПЕТЪК, 15 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
Моето куче-спасител
Непотребното вълшебно
Културни адреси: София,
Европа
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Време за губене
Извън играта
Местно време: Без бариери
Часът на зрителите
Две ръце на масата 3
България от край до
край 3
Малки истории
Кормчията
По света и у нас
Равновесие
Абсурдите с БНТ 2
Бразди
Открито с Валя Ахчиева
Непозната земя
Границата на нашите
мечти
Пътувай с БНТ 2
Местно време: Без бариери
Две ръце на масата 3
Езера край морския бряг
Съвременници 2: “Странник в лазура”
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21:00 Португалия - Испания,
среща от Световното
първенство по футбол
23:00 Трето полувреме
23:45 Дейвид Бауи: Пет ключови години
0:45 Египет - Уругвай, среща
от Световното първенство по футбол
2:35 Мароко - Иран, среща от
Световното първенство
по футбол
4:30 Денят започва с Култура
5:45 Рецепта за здраве
6:00 Зелената линейка /найдоброто/
7:00
7:25
7:50
8:05
8:30
10:30
11:30
12:00

СЪБОТА, 16 юни
Инуяша
Животни по пижами
Телепазарен прозорец
Сафарито на Скаут
Денят започва с Георги
Любенов
Резерват за розови пеликани
Клиника на третия етаж
По света и у нас

12:30 Трето полувреме
13:00 Франция - Австралия,
среща от Световното
първенство по футбол
15:00 Трето полувреме
16:00 Аржентина - Исландия,
среща от Световното
първенство по футбол
18:00 Трето полувреме
18:30 Извън играта
19:00 Часовниковата кула в
Мека
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 В кадър
21:20 Трето полувреме
22:00 Хърватия - Нигерия,
среща от Световното
първенство по футбол
0:00 Трето полувреме
0:45 Аржентина - Исландия,
среща от Световното
първенство по футбол
2:35 Перу - Дания, среща от
Световното първенство
по футбол
4:40 В кадър
5:10 Часовниковата кула в
Мека
6:00 Иде нашенската музика
7:00
7:25
7:50
8:05
8:30
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00

НЕДЕЛЯ, 17 юни
Инуяша
Животни по пижами
Телепазарен прозорец
Сафарито на Скаут
Денят започва с Георги
Любенов
Легенда за Белия глиган
Клиника на третия етаж
По света и у нас
#Европа
Световното накратко

13:30 Децата на Балканите - с
духовност в Европа
14:30 Трето полувреме
15:00 Коста Рика - Сърбия,
среща от Световното
първенство по футбол
17:00 Трето полувреме
18:00 Германия - Мексико,
среща от Световното
първенство по футбол
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Бразилия - Швейцария,
среща от Световното
първенство по футбол
23:00 Трето полувреме
23:45 Каталии
0:45 Коста Рика - Сърбия,
среща от Световното
първенство по футбол
2:35 Германия - Мексико,
среща от Световното
първенство по футбол
4:30 Дойче Веле: Шифт
4:45 История.bg
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 18 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
13:30 В неизвестност
14:30 Трето полувреме
15:00 Швеция - Република Корея, среща от Световното първенство по футбол
17:00 Трето полувреме

СЪБОТА, 16 юни
Вкусни изкушения
Пътешествия
Сафарито на Скаут
Пиксел Пинки 2
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
Великият Гетсби
Слънце се слега да зайде
Пътувай с БНТ 2
Хрътката 2
Светлина в безкрая
Гласове в гримьорната
на Чочо
Часът на зрителите
По света и нас
Спортни новини
По-голям от живота
Добър ден с БНТ 2
Хрътката 2
Абсурдите с БНТ 2
Пътувай с БНТ 2
Ленти и документи: “Съблазни и въздържание”
Братът на бай Ганя Балкански
Рецепта за култура
Ай да идем
Великото сбогуване

НЕДЕЛЯ, 17 юни
06:05 Вкусни изкушения
06:30 Световните градове на
България
07:00 Сафарито на Скаут
07:45 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 По-голям от живота
15:30 50 години Академия за
музикално, танцово и
изобразително изкуство
- Пловдив
17:05 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:35 Хрътката 2
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Днес и утре
19:30 На опера с БНТ 2: “Трубадур”
20:00 По света и нас
20:30 Акушерката
22:25 Добър ден с БНТ 2
23:25 Хрътката 2
00:20 Пътувай с БНТ 2: Етно
00:50 Акушерката
02:45 Духът на Паганини
04:00 Библиотеката
05:00 Ай да идем
05:30 Децата.com
ПОНЕДЕЛНИК, 18 юни
6:00 Бисери от Македония:
„Тодорини очи“
6:30 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите
7:30 Денят започва с Култура

0:40
1:40
2:10
3:10
3:40
4:10
5:35

04:30 Денят започва с Култура
05:45 Малки истории
СЪБОТА, 16 юни
06:00 Време за губене
06:30 Зелената линейка
07:30 Пътувай с БНТ 2
08:00 Ай да идем
08:30 Български уроци – аз уча
български
09:00 Съвременници 2: “Странник в лазура”
09:30 Непозната земя
10:00 Рецепта за култура
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 “Тихият беглец”
14:15 Време за губене
14:45 Ламята
16:00 На опера с БНТ 2: “Любовен еликсир” от Доницети
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:15 Състезателката
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Легендата “Щурците”
22:05 Кецове
23:55 20 години “Мери Бойс
Бенд”
01:15 Рецепта за култура
02:15 Часът на зрителите
02:45 България от край до
край 3
03:15 Непотребното вълшебно
04:15 Знаете ли, че...
04:30 Абсурдите с БНТ 2
05:00 Открито с Валя Ахчиева

05:30 Непозната земя
НЕДЕЛЯ, 17 юни
06:00 Европейски маршрути
06:15 65 години “Национално
училище за танцово изкуство - София”
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
10:05 Иде нашенската музика
11:05 Десницата на Свети Иван
12:00 По света и у нас
12:30 #Европа
13:00 “Два диоптъра далекогледство”
14:25 5 минути София
14:30 Извън играта
15:00 Ретро спорт
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 Концерт на Тумбаито и
Калин Вельов
21:50 Авантаж
00:05 Афиш
00:20 Извън играта
00:50 Ретро спорт
01:50 Иде нашенската музика
02:50 Границата на нашите
мечти
04:05 Край Охридското езеро

04:30 Малки истории
05:30 Опознай България
ПОНЕДЕЛНИК, 18 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Афиш
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 Кормчията
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 Ритъмът на сърцето
15:15 Здравето отблизо
16:30 Време за губене
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Местно време: Без бариери
18:00 Човешка комедия
18:30 Отворени досиета 2
19:00 Непозната земя
19:30 Афиш
19:45 Монета във въздуха
20:00 По света и у нас
20:30 Черните лебеди
22:10 В кадър
22:40 Културни адреси: София,
Европа
23:05 Един непатетичен човек
– Симеон Пиронков
23:30 Извън играта
0:00 Часът на зрителите
0:30 Отворени досиета 2
1:00 България от край до
край 3
1:30 Местно време: Без бариери
2:00 Десницата на Свети Иван
3:00 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи

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
15:30
17:00
17:30
18:25
18:35
19:30
20:00
20:30
20:45
22:15
23:15
00:10
00:40
01:10
02:15
04:00
05:00
05:30

8:45
9:00
9:15
10:15
10:45
11:15
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:15
15:30
16:30
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
20:30
21:00
22:30
23:00
23:40
0:10

Европа днес
По света и у нас
Добро утро с БНТ 2
Местно време
Български уроци – народни танци, песни и
обичаи
Пред олтара на операта
Афиш
По света и у нас
Патриархат
Пътеводител БГ
Денят започва с Култура
Многоликата Япония:
Земята е само една
Рецепта за култура
Пътешествия
Отвъдморски сюжети
Местно време: Без бариери
Едно голямо семейство 3
Умно село
По света и у нас
Пътувай с БНТ 2: Етно
Арсеник и стара дантела
Световните градове на
България
Ленти и документи:
„Чехов на Сънински - 10
години на сцена“
Днес и утре
Местно време: Без бариери
Патриархат
Пред олтара на операта
Добро утро с БНТ 2
Непозната земя
Часът на зрителите
Слънце се слега да зайде
Днес и утре

13

тв програми

Български

18:00 Белгия - Панама, среща
от Световното първенство по футбол
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Тунис - Англия, среща от
Световното първенство
по футбол
23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 3
0:40 Телепазарен прозорец
0:55 Швеция - Република Корея, среща от Световното първенство по футбол
2:45 Белгия - Панама, среща
от Световното първенство по футбол
4:35 Въпрос на чест 3
5:30 Дойче веле: Шифт
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 19 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Световното накратко
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
13:30 В неизвестност
14:30 Трето полувреме
15:00 Колумбия - Япония,
среща от Световното
първенство по футбол
17:00 Трето полувреме
18:00 Полша - Сенегал, среща
от Световното първенство по футбол
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Русия - Египет, среща от
6:00
9:00
9:15
10:30
11:40
12:00
12:30
13:00

ВТОРНИК, 19 юни
6:05 Легенди за цар Иван
Шишман
6:35 Непозната земя
7:05 Часът на зрителите
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Многоликата Япония:
Земята е само една
9:00 По света и у нас
9:15 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
15:15 Евроновини: В бъдещето
15:35 Едно голямо семейство 3
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време
18:00 Капри
19:00 Жул Леви – живот в розово
19:30 Чекръкчийството - изчезващо знание
20:00 По света и у нас
20:30 Часът на зрителите
21:00 Лудвиг ван Бетовен:
22:25 Ленти и документи
0:00 Днес и утре
0:30 Местно време
1:00 Патриархат
2:00 България от край до
край 2
2:30 Добро утро с БНТ 2
3:30 Непозната земя
4:00 Часът на зрителите
4:25 Европа днес
4:35 Америка днес
5:30 Днес и утре
3:30
4:00
4:30
5:45

Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Денят започва с Култура
Афиш
ВТОРНИК, 19 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Ципокрилите насекоми –
осите
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:30 Монета във въздуха
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
15:15 Здравето отблизо
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Местно време
18:00 Атлас
18:30 Отворени досиета 2
19:00 На опера с БНТ 2: “Любовен еликсир” от Доницети
19:30 Малки истории
19:45 Шоколадовата къщичка
20:00 По света и у нас
20:30 Мера според мера: 1901
22:00 Енвер Измайлов трио
23:00 Притъмнее ли, значи е
на разсъмване
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 Ай да идем
0:30 Отворени досиета 2
1:00 Съвременници 2: “Странник в лазура”
1:30 Местно време
2:00 Малки истории
3:00 Иде нашенската музика

23:00
23:45
0:45
1:00
2:50
4:40
5:45
6:00
9:00
9:15
10:30
11:40
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
17:00
18:00
20:00
20:30
21:00
23:00
23:45
0:45
1:00

6:00
6:30
7:00
7:30
8:45
9:00
9:15
10:15
10:45
11:15
11:45
12:00
12:30
13:25
13:50
14:00
15:15
15:30
16:30
17:00
17:30
18:00
18:55
19:05
20:00
20:30
21:00
22:25
23:25
0:00
0:30
1:00
2:00

Световното първенство
по футбол
Трето полувреме
Въпрос на чест 3
Телепазарен прозорец
Колумбия - Япония,
среща от Световното
първенство по футбол
Полша - Сенегал, среща
от Световното първенство по футбол
Въпрос на чест 3
Телепазарен прозорец
СРЯДА, 20 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Здравето отблизо
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Световното накратко
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
В неизвестност
Трето полувреме
Португалия - Мароко,
среща от Световното
първенство по футбол
Трето полувреме
Уругвай - Саудитска Арабия, среща от Световното първенство по футбол
По света и у нас
Трето полувреме
Иран - Испания, среща от
Световното първенство
по футбол
Трето полувреме
Въпрос на чест 3
Телепазарен прозорец
Португалия - Мароко,
среща от Световното
СРЯДА, 20 юни
Песен моя, рано моя
Непозната земя
Часът на зрителите
Денят започва с Култура
Евроновини: Поколението на новото хилядолетие
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
5 минути София
Денят започва с Култура
Светлина в безкрая
Капри
Пътешествия
Отвъдморски сюжети
Местно време
Капри
Япония днес
Асен във времето /85 г.
от рождението на режисьора Асен Траянов/
По света и у нас
Абсурдите с БНТ 2
Арсеник и стара дантела
Европейски награди за
българска архитектура
VIZAR 2018
Ленти и документи: „Рок
– среща 81“
Изкуството на 21 век
Местно време
Америка днес
България от край до
край 2

4:00 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
4:30 Денят започва с Култура
5:45 Малки истории
СРЯДА, 20 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:30 Шоколадовата къщичка
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 Избери живота /100
години химически войски в България/
15:15 Здравето отблизо
16:30 Време за губене
17:00 Пътувай с БНТ 2
17:30 Местно време
18:00 Знаци по пътя
18:30 Отворени досиета 2
19:00 Съвременници 2: “Подвигът и другите обикновени неща”
20:00 По света и у нас
20:30 Мера според мера: 1901 1902
22:00 Любомир Дамянов в
Полет
23:00 Непозната земя
23:30 История.bg
0:40 Отворени досиета 2
1:05 Време за губене
1:35 Местно време
2:05 Енвер Измайлов трио
3:05 Съдби човешки
3:35 Ай да идем
4:05 “Бързо, лесно, вкусно”

първенство по футбол
2:50 Уругвай - Саудитска Арабия, среща от Световното първенство по футбол
4:40 Въпрос на чест 3
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 21 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
13:30 В неизвестност
14:30 Трето полувреме
15:00 Дания - Австралия,
среща от Световното
първенство по футбол
17:00 Трето полувреме
18:00 Франция - Перу, среща
от Световното първенство по футбол
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Аржентина - Хърватия,
среща от Световното
първенство по футбол
23:00 Трето полувреме
23:45 Въпрос на чест 3
0:45 Телепазарен прозорец
1:00 Дания - Австралия,
среща от Световното
първенство по футбол
2:50 Франция - Перу, среща
от Световното първенство по футбол
4:40 Въпрос на чест 3
5:45 Телепазарен прозорец
2:30
3:30
4:00
4:30

Добро утро с БНТ 2
Непозната земя
Часът на зрителите
Жул Леви – живот в розово
5:00 Чекръкчийството
5:30 Изкуството на 21 век
ЧЕТВЪРТЪК, 21 юни
6:00 Детелини
6:30 Непозната земя
7:00 Часът на зрителите
7:30 Денят започва с Култура
8:45 Светлина в безкрая
9:00 По света и у нас
9:15 Добро утро с БНТ 2
10:15 Местно време
10:45 Български уроци
11:10 Моят дом
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:30 Български уроци
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Япония днес
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време
18:00 Лятото свършва през
юни
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Телетуризъм
19:10 Цариградски разговори
с Тончо Жечев
20:00 По света и у нас
20:30 Пътешествия
21:00 Рецепта за култура
22:00 Жива плът
23:40 Япония на фокус
23:55 Изкуството на 21 век
0:25 Местно време
0:55 Жива плът
2:35 Добро утро с БНТ 2
3:35 Непозната земя
4:05 Часът на зрителите
представя: “Вкусната
Европа”
4:35 Денят започва с Култура
5:50 Малки истории
ЧЕТВЪРТЪК, 21 юни
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:15 Денят започва с Култура
10:30 Здравето отблизо
11:40 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 История.bg
13:40 Европейски маршрути
13:45 Добро утро с БНТ 2
14:45 “Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната
Европа”
15:15 Здравето отблизо
16:30 Ретро спорт
17:30 Местно време
18:00 Музикални следи
18:30 Отворени досиета 2
19:00 В кадър
19:30 Малки истории
19:45 Цезар
20:00 По света и у нас
20:30 Втори дубъл
21:00 Обещанието 2
21:55 Гала концерт на Русенската филхармония
23:05 Силуети
23:30 Време за губене
0:00 България от край до
край 3
0:30 Отворени досиета 2
1:00 Абсурдите с БНТ 2
1:30 Местно време
2:00 Библиотеката
3:00 Бразди
3:30 Притъмнее ли, значи е
на разсъмване
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06:00
06:30
09:30
12:00
12:30
13:30
15:00
16:00
17:00
17:30
17:50
18:00
19:00
20:00
21:30
22:30
23:30
00:00
01:00
02:00
02:30

ПЕТЪК, 15 юни
„Трансформърс прайм”
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините - обедна
емисия
„Шоуто на Слави” /п./ вечерно ток шоу
Премиера: „Убежище от
грехове”, еп. 17
Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 24
Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 23
bTV Новините
„Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
Спорт тото
„Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 37
bTV Новините - централна емисия
Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 43
Премиера: „Страсти в
Тоскана“ - сериал, с.4,
eп.10
„Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
bTV Новините - късна
емисия
„Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.8
„Шест сестри” /п./ - сериал
bTV Новините
„Преди обед” /п./ - токшоу

bTV синема
Петък, 15 юни
06:00 „Вътрешна сигурност” с.6, еп.11
07:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.20
08:30 „Събудих се в Мексико”
10:30 „Спокойна нощ“ - драма
12:45 Премиера: „Вътрешна
сигурност” , еп. 12
14:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.21
15:00 „Несправедливо обвинение“ - криминален
16:45 „Къщата на езерото“ драма
19:00 „Аз съм легенда” - фентъзи, драма
21:00 10 000 години пр.н.е.” приключенски, драма
(САЩ, Нова Зеландия,
2008), режисьор - Роланд Емерих, актьори
- Камила Бел, Стивън
Стрейт,Клиф Къртис,
Джоуел Върджил, Афиф
Бен Бадра и др.
23:15 „В земя на кръв и мед”
- драма, романтичен
(САЩ, 2011), режисьор
- Анджелина Джоли,
актьори - Зана Марианович, Горан Костич, Раде
Шербеджия, Бранко
Джурич, Никола Джуричко, Горан Йевтич и др.
01:45 „Безушко и Двуушка“
- анимация (Германия,
2013), сценарист - Клаус
Баумгарт, режисьори Графиня Майя Роткирх,
Тил Швайгер
03:15 „Модна къща „Версаче“
- биографичен, драма
(Канада, 2013), режисьор
- Сара Шугърман, актьори - Ракел Уелч, Джина
Гершон, Енрико Колантони, Колм Феоре, Алекс
Картър и др.
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

Петък, 15 юни
„Загадките на Лора” , с.2
„Моето семейство“
„Шегаджии” , с.4
„Шоуто на Слави”
„Пингвините от Мадагаскар” - анимация, комедия
(САЩ, 2014), сценаристи Джон Абъд, Ерик Дарнел,
Том МакГрат, Майкъл
Котън, режисьор - Саймън Дж. Смит
„Модерно семейство“
„Щурите съседи”
„Без пукната пара“
„Стъпка по стъпка“
„Приятели“
„Играчи”
„Щурите съседи“
„Моето семейство“ , с.5
„Стъпка по стъпка“ , с.7
„Приятели“ , с.8
„ Без пукната пара” , с.4
Премиера: „Модерно
семейство” , с.19,20
„Пингвините от Мадагаскар” - анимация, комедия
(САЩ, 2014), сценаристи Джон Абъд, Ерик Дарнел,
Том МакГрат, Майкъл
Котън, режисьор - Саймън Дж. Смит
„Загадките на Лора“
„Шегаджии“
„Модерно семейство”
„Загадките на Лора“

Най-гледаните
04:30 „Времето лети” - сериал,
с.3, еп. 75
05:30 „Аламинут“
СЪБОТА, 16 юни
06:00 „Малкото пони: Приятелството е магия”
07:00 „Двама мъже и половина” - сериал, с.5, еп. 2, 3
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T” - лайфстайл
предаване с водещ Петя
Дикова
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Богатствата на България“ - документална
поредица
13:00 „Оттук до небесата“ минисериал (Германия,
част 1)
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 „Дяволът носи Прада”
- комедия, драма (САЩ,
2006), режисьор - Дейвид Франкел, актьори
- Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Стенли Тучи, Емили
Блънт, Саймън Бейкър и
др.
22:00 „Вълкът от Уолстрийт“
- криминален, драма
(САЩ, 2013), режисьор -
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тв програми

Български

Терънс Уинтър, актьори
- Матю Макконъхи, Роб
Райнър, Джон Фавро,
Кайл Чандлър, Жан Дюжарден, Джон Бернтал,
Леонардо Ди Каприо,
Джона Хил, Шей Уигам и
др.
„Видението“ - трилър
bTV Репортерите /п./
„Мармалад” /п./ - токшоу
„Времето лети” - сериал,
с.3, еп.76
„Аламинут“
НЕДЕЛЯ, 17 юни
„Малкото пони: Приятелството е магия”
„Като на кино“
„Тази събота и неделя”
„Търси се…”
bTV Новините - обедна
емисия
„Мястото БГ” - документално предаване
„Оттук до небесата“ минисериал (Германия,
част 2)
„Дневникът на Бриджит
Джоунс“ - комедия
„120 минути”
bTV Репортерите
„Сексът и градът”
„Маската на властта”
„Режисьорът Истуд: Неочаквана история“
bTV Репортерите /п./
„Cool…T” /п./ - лайфстайл
предаване
„Търси се…” /п./ - токшоу
„Времето лети” - сериал,
с.3, еп.77
„Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

ПОНЕДЕЛНИК, 18 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 - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове” еп. 18
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 25
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 24
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. 38
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 44
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ - сериал, с.4,
яп.11
22:30 „Шоуто на Слави”
23:30 bTV Новините
00:00 „Под наблюдение” еп.9
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед”
04:30 „Времето лети” - сериал,
с.3, еп. 78
05:30 „Лице в лице”

ВТОРНИК, 19 юни
06:00 „Трансформърс прайм” анимация
06:30 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед” 12:00
bTV Новините 12:30
„Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове” еп. 19
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 26
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 25
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 39
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 45
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ - сериал, с.4,
eп.12
22:30 „Шоуто на Слави” 23:30
bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.10
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Времето лети” - сериал,
с.3, еп. 79
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

Събота, 16 юни
06:00 „Безушко и Двуушка“
- анимация (Германия,
2013), сценарист - Клаус
Баумгарт, режисьори Графиня Майя Роткирх,
Тил Швайгер
07:45 „Несправедливо обвинение“ - криминален
09:30 „Прекият път към щастието” - драма
11:30 „Вечеря за идиоти“
(САЩ, 2010), режисьор
- Джей Роуч, актьори
- Стив Карел, Пол Руд,
Зак Галифанакис, Брус
Гринууд, Луси Пънч, Рон
Ливингстън и др.
13:45 „Как да разкараш гаджето за 10 дни”, романтичен
16:30 10 000 години пр.н.е.” приключенски, драма
(САЩ, Нова Зеландия,
2008), режисьор - Роланд Емерих, актьори
- Камила Бел, Стивън
Стрейт,Клиф Къртис,
Джоуел Върджил, Афиф
Бен Бадра и др.
18:45 „Джон Кю“ - трилър,
драма (САЩ, 2002),
режисьор - Ник Касавитис, актьори - Дензел
Уошингтън, Робърт Дювал, Джеймс Уудс, Кимбърли Елис, Рон Анабел
и др.
21:00 „Мобилна връзка” - трилър (САЩ, 2004), режисьор - Дейвид Елис, актьори - Ким Бейсинджър,
Джейсън Стейтъм, Крис
Евънс, Уилям Мейси,
Ерик Олсън и др.
23:00 Cinema X: „Кошмари на
Елм Стрийт” - трилър
01:00 „В земя на кръв и мед” драма
03:30 „Къщата на езерото“ драма, романтичен

Неделя, 17 юни
06:00 „Модна къща „Версаче“ биографичен
08:00 „Елхички: Лапички, кокали и рок енд рол”
09:45 „Тайни“ - трилър (Канада,
2014)
11:30 „Безушко и Двуушка“ анимация
13:00 „Къщата на езерото“ драма
15:15 „Мобилна връзка” - трилър
17:15 „Аз съм легенда” - фентъзи, драма (САЩ, 2007),
режисьор - Франсис
Лорънс, а актьори - Уил
Смит, Алис Брага, Чарли
Тан, Сали Ричардсън Уитфилд, Уилоу Смит,
Даш Михок и др.
19:15 „Фантастичната четворка
и Сребърният сърфис“
21:00 „Стрелецът” - екшън,
драма, криминален (Испания, Великобритания,
2015), режисьор - Пиер
Морел, актьори - Шон
Пен, Жасмин Тринка,
Хавиер Бардем, Рей
Уинстън, Марк Райлънс,
Идрис Елба и др.
23:30 „Под един покрив“ - трилър (САЩ, 2015), режисьор - Уилям Монахан,
актьори - Оскар Айзък,
Марк Уолбърг, Гарет
Хедлънд, Мат Джоунс,
Фран Кранц и др.
01:30 „Несправедливо обвинение“ - криминален,
мистерия, трилър (Канада, САЩ, 2012), режисьор
- Джим Донован, актьори
- Мари Авгеропулос,
Кристина Кокс, Каспър
Ван Диен, Дани Бланко
Хол, Дейниъл Райндрес Кей и др.
03:15 „Кошмари на Елм
Стрийт” - трилър

Понеделник, 18 юни
06:00 „Вътрешна сигурност” сериал, с.6
07:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7
08:30 10 000 години пр.н.е.” приключенски, драма
11:00 „Ризоли и Айлс”, еп. 1,2
13:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7, еп.22
14:00 „Безушко и Двуушка“
- анимация (Германия,
2013), сценарист - Клаус
Баумгарт, режисьори Графиня Майя Роткирх,
Тил Швайгер
15:15 „Тайни“ - трилър (Канада,
2014)
17:00 „Мелодия за една нощ“
- романтичен (Канада,
2007), режисьор - Дейвид
Уийвър, актьори - Лора
Лейтън, Антонио Купо,
Ели Харви и др.
18:45 „Мобилна връзка” - трилър (САЩ, 2004), режисьор - Дейвид Елис, актьори - Ким Бейсинджър,
Джейсън Стейтъм, Крис
Евънс, Уилям Мейси,
Ерик Олсън и др.
21:00 Премиера: „Любовната
квартира“ - трилър ( Белгия, САЩ, 2014 ), режисьор - Ерик Ван Лой, актьори - Уентуърт Милър,
Рона Митра, Карл Ърбън,
Джеймс Марсдън,
Рейчъл Тейлър, Исабел
Лукас, Ерик Стоунстрит и
др.
23:15 „Психотерапевт“, драма
(САЩ, 2009), режисьор
- Джонас Пейт, актьори
- Кевин Спейси, Джо Нунез, Марк Уебър и др.
01:15 „Ризоли и Айлс” - сериал,
с.6
03:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7

Вторник, 19 юни
06:00 „Ризоли и Айлс” - сериал,
с.6
08:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7
09:30 „Мобилна връзка” - трилър
11:45 „Ризоли и Айлс” - сериал,
с.61, еп. 3,4
13:45 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8, еп.1
14:45 „Опасен копнеж“ трилър (Канада, 2016),
режисьор - Пол Шапиро,
актьори - Линдзи Хартли,
Палома Квиатковски,
Дан Пейн, Джедайда
Гудакр и др.
16:30 „Психотерапевт“, драма
(САЩ, 2009), режисьор
- Джонас Пейт, актьори
- Кевин Спейси, Джо Нунез, Марк Уебър и др.
18:45 10 000 години пр.н.е.” приключенски, драма
(САЩ, Нова Зеландия,
2008), режисьор - Роланд Емерих, актьори
- Камила Бел, Стивън
Стрейт,Клиф Къртис,
Джоуел Върджил, Афиф
Бен Бадра и др.
21:00 „Оглупели от любов”,
драма, романтичен,
САЩ, 2011 г., режисьор
- Глен Фикара, Джон
Рекуа, актьори - Стив
Карел, Райън Гослинг,
Ема Стоун, Джулиан Мур,
Аналей Типтън
23:30 „Нова в града”,драма, романтичен (САЩ, Канада,
2013), режисьор - Джонас
Елмер, актьори - Рене
Зелуегер, Хари Коник
младши, Дж. К. Симсън,
Сиобан Фелън и др.
01:30 „Ризоли и Айлс” - сериал,
с.6
03:30 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8

Събота, 16 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
10:00 „Сърдити старчета” - комедия (САЩ, 1993), режисьор - Доналд Петри,
актьори - Джак Лемън,
Уолтър Матау, Ан - Маргарет, Бърджис Мередит,
Дарил Хана, Кевин Полак
и др.
12:00 „Стъпка по стъпка“
14:00 „Приятели“
16:00 „Моето семейство“
17:30 „Щурите съседи“
20:30 „Полицейска академия
3: Отново в Академията“
- екшън, комедия ( САЩ,
1986), режисьор - Джери
Перис, актьори - Стив
Гутенберг, Буба Смит,
Дейвид Граф, Майкъл
Уинслоу, Марион Рамзи,
Лесли Истърбрук 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“

Неделя, 17 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
10:00 „Полицейска академия
3: Отново в Академията“
- екшън, комедия ( САЩ,
1986), режисьор - Джери
Перис, актьори - Стив
Гутенберг, Буба Смит,
Дейвид Граф, Майкъл
Уинслоу, Марион Рамзи,
Лесли Истърбрук и др.
12:00 „Стъпка по стъпка“
14:00 „Приятели“
16:00 „Моето семейство“
17:30 „Щурите съседи“
20:30 „Сърдити старчета” - комедия (САЩ, 1993), режисьор - Доналд Петри,
актьори - Джак Лемън,
Уолтър Матау, Ан - Маргарет, Бърджис Мередит,
Дарил Хана, Кевин Полак
и др.
22:30 „Фитнес Тони”
00:00 „Двама мъже и половина”
01:00 „Клуб „Веселие”
02:00 „Загадките на Лора“
03:00 „Барът“
04:00 „Двама мъже и половина”
05:00 „Фитнес Тони“

Понеделник, 18 юни
06:00 „Загадките на Лора”
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Шегаджии” - сериал, с.4
09:00 „Играчи” - сериал
10:00 „Започни отново” драма, романтичен,
музикален (САЩ ,2013),
режисьор - Джон Карни,
актьори - Кийра Найтли,
Джеймс Корден, Марк
Ръфало, Хейли Стейнфилд , Адам Левин, Катрин Кийнър и др.
12:00 „Модерно семейство“ сериал
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Без пукната пара“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“ 20:00 „Стъпка по стъпка“
21:00 „Приятели“ - сериал, с.9
22:00 „ Без пукната пара”
23:00 „Хотел „Елеон”
00:00 „Започни отново” драма, романтичен,
музикален (САЩ ,2013),
режисьор - Джон Карни,
актьори - Кийра Найтли,
Джеймс Корден, Марк
Ръфало, Хейли Стейнфилд , Адам Левин, Катрин Кийнър и др.
02:00 „Загадките на Лора“
03:00 „Шегаджии“ - сериал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Загадките на Лора“

01:00
02:30
02:50
04:30
05:30
06:00
07:00
08:00
11:00
12:00
12:30
13:00
15:00
17:00
19:30
20:00
22:00
01:00
02:00
02:20
03:10
04:30
05:30

Вторник, 19 юни
„Загадките на Лора”
„Моето семейство“
„Шегаджии” - сериал, с.4
„Комиците и приятели“ комедийно шоу
10:00 „Сутрешен блок“ - комедия, драма, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор Роджър Мичел, актьори
- Рейчъл Макадамс, Ноа
Бийн, Харисън Форд,
Даян Кийтън, Джеф Голдблум, Патрик Уилсън и
др.
12:00 „Модерно семейство“
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Без пукната пара“
15:00 „Стъпка по стъпка“
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“
20:00 „Стъпка по стъпка“
21:00 „Приятели“ - сериал, с.9
22:00 „ Без пукната пара”
23:00 „Хотел „Елеон”
00:00 „Сутрешен блок“ - комедия, драма, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор Роджър Мичел, актьори
- Рейчъл Макадамс, Ноа
Бийн, Харисън Форд,
Даян Кийтън, Джеф Голдблум, Патрик Уилсън
02:00 „Загадките на Лора“
03:00 „Кое е това момиче“
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Загадките на Лора“ - сериал
06:00
07:00
08:00
09:00
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СРЯДА, 20 юни
„Трансформърс прайм”
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините
„Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове” - сериал, с. 1, еп.
20
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 27
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 26
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 40
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 46
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ - сериал, с.4,
eп.13
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.11
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Времето лети” - сериал,
с.3, еп. 80
05:30 „Лице в лице” /п./ - публицистично предаване

ЧЕТВЪРТЪК, 21 юни
06:00 „Трансформърс прайм”
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” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Убежище от
грехове” еп. 21
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 28
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 27
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. 41
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 47
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ - сериал, с.4,
eп.14
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.12
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Времето лети” - сериал,
с.3, еп. 81

Сряда, 20 юни
06:00 „Ризоли и Айлс”
08:00 „Дневниците на вампира” - сериал, с.7
09:30 „Оглупели от любов”
12:15 „Ризоли и Айлс” - сериал,
с.61, еп. 5,6
14:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8, еп.2
15:15 „Мелодия за една нощ“
- романтичен (Канада,
2007), режисьор - Дейвид
Уийвър, актьори - Лора
Лейтън, Антонио Купо,
Ели Харви и др.
17:00 „Несправедливо обвинение“ - криминален,
мистерия, трилър (Канада, САЩ, 2012), режисьор
- Джим Донован, актьори
- Мари Авгеропулос,
Кристина Кокс, Каспър
Ван Диен, Дани Бланко
Хол, Дейниъл Райндрес Кей и др.
19:00 „Нова в града”,драма, романтичен (САЩ, Канада,
2013), режисьор - Джонас
Елмер, актьори - Рене
Зелуегер, Хари Коник
младши, Дж. К. Симсън,
Сиобан Фелън и др.
21:00 „Аватар“ - екшън,
трилър, фантастика
(САЩ, 2009.), режисьор
- Джеймс Камерън,
актьори - Сам Уортингтън, Джовани Рибизи,
Сигорни Уивър, Мишел
Родригес, Зоуи Салдана,
Стивън Ланг и др.
00:00 „И се роди звезда” (Италия, 2012), режисьор Лучио Пелегрини, актьори - Лучиана Литизето,
Роко Папалео, Пиетро
Кастелито и др.
01:45 „Ризоли и Айлс” - сериал,
с.6
03:45 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8

Четвъртък, 21 юни
06:00 „Ризоли и Айлс” - сериал,
с.6
08:30 „Аватар“ - екшън,
трилър, фантастика
(САЩ, 2009.), режисьор
- Джеймс Камерън,
актьори - Сам Уортингтън, Джовани Рибизи,
Сигорни Уивър, Мишел
Родригес, Зоуи Салдана,
Стивън Ланг и др.
11:45 „Ризоли и Айлс” - сериал,
с.61, еп. 7,8
13:45 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8, еп.3
14:45 „И се роди звезда” (Италия, 2012), режисьор Лучио Пелегрини, актьори - Лучиана Литизето,
Роко Папалео, Пиетро
Кастелито и др.
16:30 „Опасен копнеж“ трилър (Канада, 2016),
режисьор - Пол Шапиро,
актьори - Линдзи Хартли,
Палома Квиатковски,
Дан Пейн, Джедайда
Гудакр и др.
18:30 „Оглупели от любов”
21:00 „Прецаканите” - драма,
екшън, криминален
(САЩ, 2010), режисьор
- Силван Уайт, актьори Идрис Елба, Зоуи Салдана, Джефри Дийн Морган
и др.
23:00 „Изчезването” - трилър,
психо (САЩ, 1993), режисьор - Жорж Слюицер,
актьори - Кийфър Съдърланд, Сандра Бълок,
Джеф Бриджис, Нанси
Травис и др.
01:15 „Ризоли и Айлс” - сериал,
с.6
03:15 „Дневниците на вампира” - сериал, с.8

06:00
06:30
09:30
12:00
12:30

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

Сряда, 20 юни
„Загадките на Лора”
„Моето семейство“
„Шегаджии” - сериал, с.4
„Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
„Полицейска академия
3: Отново в Академията“
- екшън, комедия ( САЩ,
1986), режисьор - Джери
Перис, актьори - Стив
Гутенберг, Буба Смит,
Дейвид Граф, Майкъл
Уинслоу, Марион Рамзи,
Лесли Истърбрук и др.
„Модерно семейство“ сериал
„Щурите съседи”
„Без пукната пара“
„Стъпка по стъпка“
„Приятели“
„Комиците и приятели“ комедийно шоу
„Щурите съседи“
„Моето семейство“ , с.5
„Стъпка по стъпка“ , с.7
„Приятели“ , с.9
„ Без пукната пара” , с.4
„Хотел „Елеон” , с.1
„За да се позабавляваш,
обади се“ - комедия
(САЩ, 2012), режисьор Джейми Травис, актьори
- Лорън Милер, Джеймс
Уок, Ари Грейнър, Джъстин Лонг, Мими Роджърс
и др.
„Загадките на Лора“
„Кое е това момиче“
„Хотел „Елеон”
„Загадките на Лора“

Четвъртък, 21 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 „Сърдити старчета” - комедия (САЩ, 1993), режисьор - Доналд Петри,
актьори - Джак Лемън,
Уолтър Матау, Ан - Маргарет, Бърджис Мередит,
Дарил Хана, Кевин Полак
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” - вечерно ток шоу
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“ , с.5
20:00 „Стъпка по стъпка“ , с.7
21:00 „Приятели“ , с.9
22:00 „ Без пукната пара” , с.4
23:00 „Хотел „Елеон” , с.1
00:00 „Започни отново” драма, романтичен,
музикален (САЩ ,2013),
режисьор - Джон Карни,
актьори - Кийра Найтли,
Джеймс Корден, Марк
Ръфало, Хейли Стейнфилд , Адам Левин, Катрин Кийнър и др.
02:00 „Загадките на Лора“
03:00 „Кое е това момиче“
04:00 „Хотел „Елеон”
05:00 „Загадките на Лора“

Най-гледаните
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ПЕТЪК, 15 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”

Канал 3
ПЕТЪК, 15 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 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
СЪБОТА, 16 ЮНИ
07:00 „Холивуд” – с Ивелина
Кунчева/п/

Тв Европа
ПЕТЪК, 15 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

24

15

тв програми

Български

СЪБОТА, 16 юни
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 3
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
13.00 „Въздушният Бъд:
Златната купа” – с уч. на
Кевин Зегърс, Синтия
Стивънсън, Тим Конуей,
Дик Мартин, Грегъри
Харисън и др.
14.50 „Безсъници в Сиатъл“
– с уч. на Том Ханкс, Мег
Райън, Бил Пулман, Рос
Малинър, Рози О Донъл
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 „Отвлечен” – с уч. на
Тейлър Лаутнър, Мария
Бело, Сигорни Уивър,
Алфред Молина, Дензъл
Уитакър, Лили Колинс
22.10 „Бойна кръв” – с уч. на
Ник Нолти, Том Харди,
Джоел Едгъртън, Дженифър Морисън, Кевин
Дън, Ноа Емерих, Дензъл
Уитакър и др.
01.10 „Нощта на ужасите”
– с уч. на Колин Фарел,
Антон Йелчин, Тони
Колет Имоджин Потс,
Кристофър Минц-Плейс,
Дейвид Тенант и др.
04.50 „Въздушният Бъд:
Златната купа” – с уч. на
Кевин Зегърс, Синтия
Стивънсън, Тим Конуей,
Дик Мартин, Грегъри
Харисън и др. /п/

НЕДЕЛЯ, 17 юни
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 3
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Дългът зове” – с уч. на
Даниела Моне, Кели
Блац, Лесли Дейвид Бейкър, Дафни Зунига и др.
14.15 „Любов под звездите”
(премиера) – с уч. на
Ашли Нюброу, Уес Браун,
Джейда Лили Милър,
Бари Бостуик, Челън
Симънс 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 „Снайперист” – с уч. на
Марк Уолбърг, Майкъл
Пеня, Дани Глоувър, Кейт
Мара, Елиас Котеас, Рона
Митра, Джонатан Уокър,
Джъстин Луис, Елиза
Бенет и др.
22.40 ГОДИШНИ МУЗИКАЛНИ
НАГРАДИ НА БГ РАДИО
2018
00.50 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
03.15 „Снайперист” – с уч. на
Марк Уолбърг, Майкъл
Пеня, Дани Глоувър, Кейт
Мара, Елиас Котеас, Рона
Митра, Джонатан Уокър,
Джъстин Луис, Елиза
Бенет и др. /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” /

ПОНЕДЕЛНИК, 18 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, 19 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, 20 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, 21 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/

07:30 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избрано
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
14:30 „Парчета от реалността“
14:40 „Без монтаж”, избрано от
седмицата
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп
15:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
16:30 „Патарински Live/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Парчета от реалността”
20:10 „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 Спорт в обектива”- /п/
01:30 НОВИНИ/п/

02:00- 09:00 - Повторения
НЕДЕЛЯ, 17 ЮНИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Коктейл” с Деси Жаблянова
07:30 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”, избрано
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”, избрано
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 „Коктейл” с Деси Жаблянова - /п/
16:00 ”Интервю” с Наделина
Анева/п/
16:25 Телемаркет
16:30 „Патарински Live”/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Парчета от реалността“
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 Спорт в обектива”-/п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 - Повторения
ПОНЕДЕЛНИК, 18 ЮНИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
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 Централна емисия
19:00 „Патарински Live”

19:30
20:00
21:00
22:00
22:30
23:30
00:30
01:00
01:30

21:00
22:00
22:30
23:30
00:30
01:00
01:30

23:30
00:30
01:00
01:30

20.10
20.30
20.40
21.00
21.45

Бизнес дейли /п/
новини
„Плюс - минус” /п/
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
СЪБОТА, 16 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 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 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, 17 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
13.30 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 време-

то
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, 18 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.35 Спорт

15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

НОВИНИ
“Денят на живо”
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
“Денят на живо”/п/
„Спорт в обектива”/п/
НОВИНИ/п/
„Патарински Live”/п/
-07:00 – Повторения
ВТОРНИК, 19 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”

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
19.30 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, 19 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
13.30 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
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

„Спорт в обектива”
НОВИНИ
“Денят на живо”/п/
„Спорт в обектива”/п/
НОВИНИ/п/
„Патарински Live”/п/
-07:00 – Повторения

СРЯДА, 20 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/

новини
Спорт
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
СРЯДА, 20 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
13.35
13.45
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
Спорт
Телестар
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, 21 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”

„Спорт в обектива”/п/
НОВИНИ/п/
„Патарински Live”/п/
-07:00 – Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 21 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/
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за 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, 15 юни
07.00 „ Ученикът на майстора“
- 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” - публициЕВ Р ОКОМ
Петък, 15 юни
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Босове под прикритие 1 еп. - Сериал
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 65
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 98 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Шпионката на Коко Скрита камера
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Страници от живота - 65
еп. - Сериал
04:00 Изумрудената огърлица
- 98 еп. - Сериал
05:00 ЕвроДикоФ

Первый канал (ОРТ)
Петък, 15 юни
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети
09:50 «Жить здорово!» (16+)
11:00 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:40 «Лучше всех!»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Фёдор Бондарчук, Семён Трескунов, Ян Цапник, Игорь Угольников в фильме «Призрак» (12+)
02:05 Александра Захарова, Алексей
Жарков, Игорь Нефёдов в фильме «Криминальный талант»
(16+)

24

Най-гледаните
стично предаване
06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
събота, 16 юни
07.00 “ Богатството на иконите“ - 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, 16 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 Куче в джобче - 1 еп.Анимация
17:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
18:00 Новини
18:15 Веществени доказателства - 7 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 1,2,3 - 14 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:00 Шпионката на Коко -

02.00
04.00
04.30
05.30

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

неделя, 17 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 „“Чудесата на Родопите“ 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 - 7 еп. - Сериал
Неделя, 17 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 Куче в джобче - 2 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:15 Семейство Серано - 9 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 - 9 еп.
- Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

04:40 «Модный приговор»

Събота, 16 юни
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи» (12+)
06:35 Борис Андреев в фильме «Илья
Муромец»
08:05 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Валентина Терешкова. Я всегда
смотрю на звёзды» (12+)
11:15 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:05 «Последняя любовь Николая
Крючкова» (12+)
14:00 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
15:35 Екатерина Решетникова, Максим
Дрозд в фильме «Поделись счастьем своим» (16+)
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 Фильм «Поделись счастьем своим». Продолжение (16+)
19:55 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

Български

тв програми

04.30 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева

06.00 „Земята е неговата
упора“ - док.филм на
Е.Димитрова
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт

понеделник, 18 юни
07.00 „Той създаде символи
на българската култура
“ - 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 „По пътеките на Стара
планина“ - 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
05.00 Облаче ле, бяло
Понеделник, 18 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 - 66
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 99 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 - 54
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 - 66
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 99 еп. - Сериал

22:50 Премьера. Музыкальная премия
«Жара»
00:30 Дмитрий Назаров, Дмитрий
Нагиев, Марина Могилевская,
Олег Табаков в комедии «Кухня.
Последняя битва» (16+)
02:30 Иван Дмитриев, Наталья Медведева, Олег Анофриев, Светлана
Дружинина в фильме «За витриной универмага» (12+)
04:00 Алла Демидова, Дарья Михайлова, Вера Глаголева в фильме
«Звездопад» (12+)

Неделя, 17 юни
06:00 Новости
06:10 Елена Цыплакова в фильме
«Счастливая, Женька!» (12+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код»
07:55 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:25 «Угадай мелодию» (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 К 75-летию актёра. Премьера.
«Олег Видов. С тобой и без тебя»
11:15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Че Гевара. Я жив и жажду крови»
(16+)
13:40 Элина Быстрицкая, Сергей Бон-

15:25

17:20
19:10
21:00

21:40
23:00
00:10

02:15

03:55

13.VI. - 19.VI.2018 г.

вторник, 19 юни
07.00 „Юртата на древните
българи“ - 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
06.15 „Всички на мегдана“

сряда, 20 юни
07.00 „ Петър Мичев - Педро“ 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
06.30 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт

четвъртък, 21 юни
07.00 „Изкуството е човекознание“ - 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, 19 юни
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 67
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 100 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 2 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Военна прокуратура - 55
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 2 еп. - Сериал
04:30 Страници от живота - 67
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 100 еп. - Сериал

Сряда, 20 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 - 68
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 101 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 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Военна прокуратура - 56
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, из-

куство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Страници от живота - 68
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 101 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

дарчук в фильме «Неоконченная
повесть»
Гала-концерт. Звёзды мировой
сцены в поддержку Чемпионата
мира по футболу 2018. Трансляция с Красной площади
«Призвание». Премия лучшим
врачам России
Спортивный фильм «Коробка»
(12+)
Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа
Концерт Елены Ваенги. «Я хочу,
чтоб это был сон... »
«Что? Где? Когда?». Летняя серия
игр
Премьера. Пётр Фёдоров, Сергей
Пускепалис, Виталий Хаев, Анна
Михалкова в фильме «Ледокол»
(12+)
Олег Табаков, Надежда Михалкова, Владимир Ильин, Дина Корзун
в фильме «Президент и его внучка» (12+)
Олег Видов, Комаки Курихара в
фильме «Москва, любовь моя»
(12+)

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 15 юни
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное
время
12:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное
время
14:55 Гении и злодеи
15:25 Склифосовский (2
сезон)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное
время
18:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное
время
21:00 Точки опоры
00:40 2 ВЕРНИК 2
01:30 Почти смешная
история. Х/ф
04:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
05:10 Гении и злодеи

Четвъртък, 21 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 - 69
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 102 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 - 57
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

Събота, 16 юни
06:10 Чокнутая
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему
свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное
время
11:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
12:05 “Измайловский
парк”. Большой
юмористический
концерт
14:00 Ближний круг Елены Камбуровой
14:50 Городская рапсодия. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Перекаты судьбы
00:15 Романтика романса
01:10 Свет в окне. Х/ф
02:30 Отдаленные последствия. Х/ф
04:15 Ближний круг Елены Камбуровой
05:10 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
05:35 Пряничный домик

Неделя, 17 юни
06:00 Перекаты судьбы.
Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разрешается
14:10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
14:55 Больше, чем любовь
15:40 Пешком... Москва
футбольная
16:10 Легенды кино.
Юрий Назаров
16:40 Женатый холостяк.
Х/ф
18:15 Лига удивительных
людей
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:25 Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора
01:10 Люблю, потому что
люблю. Х/ф
02:45 Предсказание. Х/ф
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„ÕÅÏÀÒÎÔÅËÈÍ“

д-р Пламен стоянов,
гастроентеролог и
вътрешни болести,
медицински център 1,
гр. Пирдоп
- Д-р стоянов, каква е ролята на черния дроб в обменните процеси на организма и защо е важно да
го пазим?
- Черният дроб е жизненоважен орган, биохимичната лаборатория на човешкото тяло. Има отношение към
повече от 400 жизненоважни функции. Основните са: обменна, храносмилателна, екскреторна, детоксична и др.
Черният дроб участва в
борбата с инфекциите
и в частност с тези от
тях, чиято входна врата са червата. Той единствен в човешкия организъм има способността да се саморегенерира.
- Д-р стоянов, може ли да подпомогнем възстановителните процеси и да подобрим функциите на
черния дроб с цел подобро здраве?
- Да, за целта уверено
препоръчвам Хепатофелин, с който можем
да подпомогнем черния дроб да функционира правилно благодарение на биологично
активните му съставки
с натурален произход.
Белият трън е от найефективните природни продукти за подобряване функцията на

черния дроб и поддържане дейността на клетките му. Артишокът със
съдържащите се в него биоактивни вещества подпомага функциите на чернодробните клетки, особено при
въздействие на различни токсини. Глухарчето
съдържа биологично
активни вещества, които подпомагат секрецията и тонуса на храносмилателната система и
жлъчката. Прилага се с
цел подобряване дейността на черния дроб,
диуретичната дейност
на бъбреците и пикоч-

ните пътища и на стомашно-чревния тракт.
Повишава защитните
функции на организма.
Соевото масло е богато на лецитин и фосфолипиди, които подобряват мастния метаболизъм в кръвта, регулират
нивата на серумния холестерол и подпомагат
дейността на съдовия
ендотел. Лененото масло е богато на дълговерижни полиненаситени
мастни киселини – омега-3, омега-6 и омега-9.
Приемът на ленено
масло подкрепя дейността на сърдечносъдовата система, съдейства за поддържане здравословни нивата на кръвната захар.
- Д-р стоянов,

при каква патология можем да приложим и приемем
"Хепатофелин"?
- "Хепатофелин" се
използва при:
токсични увреждания на черния дроб;
 състояния след
прекаран хепатит;
 хроничен хепатит
с невирусен произход;
 мастна дегенерация на черния дроб;
в комплексна терапия на чернодробна цироза;
 за профилактика на чернодробни увреждания при продъл-

жителен прием на лекарства, алкохол, хронична интоксикация (в
т.ч. и професионална).
"Хепатофелин" може да се приема самостоятелно или заедно с
предписани от лекуващия лекар медикаменти. "Хепатофелин" се
приема 2 пъти дневно
по 1 капсула след храна в продължение на 3
месеца без прекъсване.
- Д-р стоянов, кое
отличава "Хепатофелин" от други подобни продукти?
"Хепатофелин"
е качествен продукт,
произведен от Capsugel
във Франция по технология, която позволява
бързото и пълно усвояване от организма.

За контакти: Вита Херб, тел. 02 / 944 60 06, vitaherb.bg
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Снежана Велинова, 47-годишна, от Перник

ИÌÓÍоÁор ÁИотИК
ме направи нов ÷овек
Все си мислех, че фразата „на нервна почва е,
нищо ти няма“ може да
се чуе от близки и приятели, пред които си се
оплакал от здравословни смущения. Но я чух
от лекар. Придружена с
наставления за смяна на
стила на живот и избягване на стреса.
Интересно как става това и кой от нас може да си го позволи? И
какво точно да сменя?
Изнервящата работа на
счетоводител и кръшкащите колеги, чиито задачи поемам? Кошмарните пътувания, припкането с торбите с покупки, наглеждането на
възрастните родители? Разглезените си синове,
които винаги
искат нещо,
и мъжът ми,
който обяснява, че пак съм
изчерпала бюджета за месеца по никое
време?
Всъщност
става
дума
за стомашни
проблеми, които ме тормозеха вече втора година. Появиха се след
един летен грип, който лекувах с антибиотици. В началото имах спазми, болки, подуване и
разстройство само сутрин. После симптомите зачестиха и през деня
- обикновено след хранене.
Излязох бясна от кабинета на джипито след
изказването му за стреса и нервната почва.
Признавам си, че изгълтах доста случайни
лекарства - по препоръка на познати, на аптекари, на реклами. Не
само нямаше ефект, но
и състоянието ми продължи да се влошава.
Вече имах почти непрекъснати спазми, болки,
къркорене и газове. Редуващите се разстройство и запек ме тормозеха много. Налегнаха
ме главоболие, депресия, постоянна умора и
мрачни мисли за фатални болести.
Приятели ми препоръчаха добър гастроентеролог. Назначи ми
изследвания и неговото заключение беше, че
няма нищо страшно, касае се за така наречения
„синдром на раздразненото дебело черво“. А
първоначална причина
за него наистина често
е стресът, особено при
жените.
Очаквах, че ще тряб-

ва да пия по една шепа
хапчета, но вместо това
ми предписа един-единствен продукт и при това с природни съставки - имунобор Биотик.
Обясни ми, че синтетичните лекарства не предлагат трайно решение
за моя проблем. имунобор Биотик e пробиотик, пребиотик и имуностимулатор.
Специалният пробиотик - бактерията
Lactobacillus bulgaricus,
е с висок брой живи микроорганизми във всяка капсула. Възстановява естествения баланс
„добри - лоши” бактерии
и нормализира чревна-

та микрофлора.
Другата съставка е висококачествен стандартизиран екстракт от Бета-глюкан - мощен пребиотик и имуностимулатор. Той укрепва локалната имунна защита на лигавиците и цялостния имунитет. Комбинирани, двете съставки засилват значително
общия ефект.
Първите 10 дни пих
ударна доза - три пъти
на ден по една капсула
преди ядене. Стомахът
ми се успокои и продължих с по две дневно. Ям
и пия нормално, работя и се срещам с хора
без притеснение с какво ще ме изненада стомахът ми.
След третия месец
си дадох сметка колко
вярна е древната фраза „здрав дух в здраво
тяло”. Като че ли с всяка капсула имунобор
Биотик глътвах не само здраве, но и самочувствие. Вечните ми
притеснения в работата и ежедневието сега

ми се виждаха незначителни. Вместо да преглъщам, казах на всеки каквото ме дразнеше и поразхвърлях доста от задълженията, с които само аз се товарех. Сетих
се, че съм жена и Господ ме е дарил с толкова ефективни тайни оръжия. Продължавам и сега с поддържаща терапия от 1 капсула имунобор Биотик. Той ме
направи нов човек.

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 химиои лъчетерапия
 Физическа и психическа умора и стрес
как да приемаме
имунобор Биотик?
За възрастни и деца
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

2

18

Медицина

24

Български

Дълголетие

13.VI. - 19.VI.2018 г.

Íародната медицина
за хора с инсóлт
Винаги има начин възстановяването от инсулт
да бъде по-ефективно и бързо.
При инсулт народната медицина съветва рязко да промените начина си на хранене. Колкото
по-близо до естествените храни, толкова по-голяма е вероятността да бъдат спестени доста от
усложненията при инсулт. Предлагаме ви едно
съцветие от лечебни треви и рецепти при инсулт.
 Брашно от сух грах при инсулт се ползва
заради многото и полезни вещества, които има,
и защото подобрява храненето на мозъка . Вземете една чаена лъжичка брашно от смлян сух
грах след хранене.
 За лечение на парези при инсулт вземете
вана с отвара от корените на шипка.
 Изсипете в чаена чаша растително (ленено) масло 30 грама дафинови листа. Може да ги
натрошите, ако са сухи, или да ги смачкате, ако
са свежи. Дръжте в продължение на два месеца
на топло място, като не забравяте да разклащате
съда по няколко пъти на ден. Прецедете и правете леки масажи на мястото, което е засегнато
от парезата при инсулт.
 Вземете 300 мл. водка или чист спирт, не повече от 60 градуса, една чаена лъжичка сушени,
ситно стрити на прах корени от божур, излейте
водката и оставете 10 дни на топло място. Преди да ползвате, прецедете тинктурата. Взимайте
три пъти дневно по 25 капки.
 Сложете 6-8 пиявици върху сърцето. Може
да правите това поне веднъж на седмица при
инсулт.
 Сок от пелин с мед се пие при инсулт по три
чаени лъжички на ден.
 Арника – истински спасител на последиците от инсулт. Чаена лъжичка цвят от арника се
залива с половин чаша вряща вода и се вари.
Щом заври, веднага отстранете от огъня. Престоява около час, след това се прецежда. Прибавя се по една супена лъжица от отварата в топло
мляко. Приема се преди хранене в продължение
на месец или два. Да се съхранява в хладилник.
 Факт е, че има много народни средства за
защита от инсулт. Основното нещо – да вярваме и да бъдем упорити. Така има шанс инсултът
сам да отстъпи.
Миналата година на
рождения ми ден внукът, който тъкмо беше
взел книжка, заяви: „Деденце, май е време да ми
предадеш опела, рисковано е да шофираш на
тези години, ще вземеш
да утрепеш някого.“
Нахално хлапе. Бай
Боре, съседът, си кара бабата на село всяка
седмица, а наскоро чукна 80.
Като си заминаха гостите, ме почна и жената: „Пешо, детето е право, не си първа младост,
зрението ти се влошава
с годините, по тия тъмни
пътища нищо не се вижда. Ще ти изскочи някой
пийнал вагабонтин, ще
стане белята...“
След няколко дни гледам: Борко пак се готви
за пътуване, реди празните щайги и буркани,
та да докара пълните от
село. Оплаках се аз, сигурен, че ще ме подкрепи, знае, че съм добър
шофьор, от 40 години
съм зад волана. За моя
изненада и той взе да
пее същата песен: „Пешо, американците карат
и на 100, ама и пътищата им хубави и осветени,
и за зрението си се гри-

Петър Костов, 67-годишен, от София

Ñ оКолÓт ДÓо отново
возя бабата без страх

жат постоянно.“ И под
секрет ми разказа как
преди 2-3 години сгазил
Лиска, любимата кучка
на баба Серафимка
от родното село на жена му
в Кюстендилско. Прибирали се по тъмно, а Лиска - и
тя тъмна, докато я види добре, и я ударил. Притеснил се много,
едно за кучето и баба Серафимка, второ като си помислил, че можело да е човек.
Усещал от известно време,
че очите му вече лесно се уморявали
и почвал да вижда позле. Най-трудно му било точно на здрачаване
и по тъмно.
След тази случка и него го натиснали домаш-

ните да остави вече шофирането. Ама Борко
обещал да иде на очен

лекар и
каквото каже той - това.
Петров, докторчето,
живее през една улица.
И неговите родители
вече са на години, ама
не е взел колата на ба-

ща си. Напротив, погрижил се навреме да почне да подкрепя зрението си, за да може по-дълго да си
върши работата
сам, без да зависи от деца и внуци. Давал на баща
си околут Дуо,
природен продукт с високо съдържание на лутеин и зеаксантин
- специални очни
пигменти, за да
се нормализира
храненето на тъканите на окото и
да се възстанови
остротата на зрението. Това било
"природни очила".
Предписал същото
и на Боре и го посъветвал да взима по 1 капсула всеки ден. И да не
спира, като усети, че вече е настъпило подобрение. Нашият организъм
не можел да произвеж-

да сам тези вещества, те
трябва да му се подават
отвън и редовно, както
редовно натоварваме
и очите си. Борката почнал да пие околут Дуо
и го взимал вече втора
година. Така стабилизирал зрението си и други инциденти не последвали.
Като срещнах доктора, му казвам: "Емо, и на
мен трябва да дадеш от
онези капсули за очите." А той се смее - „Бай
Пешо, кое куче извади
лош късмет да ти пресече пътя“.
Така вече година взимам околут Дуо. Жена
ми се успокои и отново си пътуваме тук-там с
опела, както сме си свикнали от младини. И вече
нямам проблем от взирането, тъмнината, рязката промяна в осветеността на пътя, заслепяващите фарове от насрещните автомобили. А
внукът да си купи кола,

да не се гласи на моята,
скоро няма да го огрее.

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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Алтория и заболяванията
на дихателната система
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 пониското 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 пъ-

тища, така и при остри и
хронични бронхити.
Лечебната ружа (Althaea
officinalis L) е едно от найпроучваните растения по
отношение на заболяванията на дихателната система. Корените са богати
на слузести вещества, кои-

то 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.
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Тест за
кисело мляко
Киселото мляко е
една от най-полезните, традиционно български храни. За съжаление на пазара
много рядко може да
се намери натурално
кисело мляко – такова без сгъстители и
подобрители. Дори
„био“ млеката са с доста съмнително съдържание въпреки огромната си надценка.
Най-честите добавки в киселото мляко
са нишесте, сол, захар и сухо мляко. Докато при последните
три е доста трудно да
се докаже наличието им в домашни условия, нишестето може да се „улови“ много лесно.
Нишестето се съдържа в картофите,
царевицата, пшеницата, ориза, овеса и
др. Изградено е от два
полизахарида – амилоза и амилопектин,
и двата – мономери
на глюкозата. Впрочем това е причината при топлинна обработка хлябът и картофите, да придобиват
сладникав вкус.
Нишестето е бяло

вещество, което в хранителната промишленост често се използва за сгъстител. Така
или иначе мястото му
не е в киселото мляко. Много от вас сигурно знаят, че нишестето лесно се открива
с йоден разтвор.
Вземете лъжичка от киселото мляко, което искате да
проверите. Капнете
2-3 капки йод върху
него и изчакайте няколко минути. Мляко,
което е сгъстявано с
нишесте, ще промени цвета си в синьолилаво. Ако в млякото няма нишесте, на
мястото на йодните
капки ще си остане
характерният кафяв
цвят на йода.
Ако млякото не е
сгъстявано с някакви
добавки, то трябва да
отдели вода, ако престоява повече от час.
Най-добрият начин да
проверите дали едно
кисело мляко е истинско е, като го използвате за закваска. Ако
се „хване“, значи съдържа млечно-кисели
бактерии, които ферментират.

Ново откритие връща
зрението само за месец
Хората са изумени от бързината на действие на иновативната формула.

Миналата година на здравния форум във Варшава беше представена първата по
рода си формула, разработена съвместно от лекари офталмолози и биотехнолози,
които откриват каква е причината да се разваля зрението. Оказва се, че основният
виновник за това е системната липса на някои микроелементи в тялото ни. Учените извличат тези елементи
от концентрирани извлеци
на няколко растения: очанка, резене и рутин, и ги комбинират с достатъчно количество витамин С. Оказва се,
че така създадената формула
насища тялото с необходимите вещества и възстановява липсите, с което започва
възстановяване на зрението.
Продуктът е наречен Вю
Протект и е лицензиран за
патент за цяла Европа. След
тримесечен прием хората
споделят подобряване на
зрението, намаляване умората в очите, забавяне прогресията на катарактата. Вю
Протект се препоръчва на
хора с високостепенно къ-

согледство, като профилактика от развитие на
катаракта и макулна дегенерация, свързани с
възрастта. Изключително подходящ е за хора,
работещи на компютър,

и такива, които прекарват дълго време в шофиране. Широко се прилага в офталмологията при
лечение на дегенеративно-дистрофични процеси на очната мембрана.

Прилага се при: конюнктивити, блефарити, възпаление на
слъзните канали, повишена уморяемост
на очите, петна по роговицата, катаракти и
хордеолум (ечемик на
миглите).
Препоръчителен е
приемът в продължение на 3 месеца 2 пъти
в годината. Вю Протект има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в тялото дори след периода на
употреба. Без лекарско предписание.

Вю Протект можете да поръчате
директно на телефон: 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата:
http://tonik.info/viewprotect/ или в повечето аптеки.

Цена:
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /Общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /Общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /Общо: 117 лв./

2
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БЕЗСЪНИЕ
мъчи половината
българи
Над 50% от българите страдат
от различна форма на безсъние.
Тази притеснителна статистика
изнесоха психолози, занимаващи се с лечението на този проблем. Причината е, че все повече хора са подложени на стрес,
напрежение и депресии. Работим изложени непрестанно на
синята светлина от дигиталните устройства. Това неимоверно влошава качеството на съня.
Когато не сме спали качествено, се събуждаме изморени и
раздразнителни, със слаба концентрация, с отслабена имунна
система, със занижена адаптивност към външните обсто-

ятелства. Така цял ден сме с изострени сетива и реагираме остро на обкръжаващата ни обстановка. Вечерта се чувстваме като навита пружина, която не може да се отпусне – трудно заспиваме или спим неспокойно и
често се събуждаме. Така попадаме в омагьосан кръг – колкото по-лошо спим, толкова понепълноценни сме през деня и
толкова повече подлагаме организма си на стрес, което отново води до невъзможност за
добър сън.
Проучвания показват, че сънят може би е най-подценяваният фактор за поддържане на доброто здравословно състояние.
Той обаче има и много други
ползи – по време на сън мускулите ни и важни части от мозъка ни си почиват, докато други трупат енергия. Тогава се извършват и множество регенеративни и хормонални процеси от
важно значение за правилното
функциониране на организма
ни. Сънят ни дава енергия, за
да можем да се изправим пред
предизвикателствата на деня.
Нормалният нощен сън е много
важен за поддържане работата
на имунната и нервната система, за нормалното функциониране на черния дроб, за растежа
и за регенерация на клетките.
Сънят е не просто заслужената
ни почивка, сънят е нашето зареждане. Наблюдавана е висока
честота на някои заболявания
сред хора, които често се лишават от сън – сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване,
диабет, заболявания на храносмилателния тракт, емоционал-

ни разстройства.
Всички лекари казват, че нуждата от сън е индивидуална за
всеки човек. Разбира се, има
средна норма, която се равнява на 7-8 часа. Много хора обаче не успяват да почиват толкова. За да улеснят заспиването, те
прибягват до силни лекарствени
препарати. Лекарствените средства обикновено водят до пристрастяване, зависимост и отпадналост на сутринта.

За Да ПоДоБриТЕ съНя си:
 Въздържайте се от напитки, съдържащи кофеин, във втората половина на деня и избягвайте употребата на алкохол вечер. Алкохолът предизвиква сънливост, но качеството на съня е
нарушено. Променят се отделните фази
на съня, което нарушава нормалния цикъл на
възстановяване на организма.
 Много е
важна обстановката в стаята за сън. По
възможност
стаята трябва
да бъде тиха
и шумоизолирана, хладна, тъмна, без ароматизатори и дразнещи силни миризми. Желателно е леглото да
е широко, за да гарантира пространството, което е нужно за комфортното позициониране на тялото по време на съня.
 Важно е да знаем, че за да
е спокоен сънят ни, трябва да се
стремим да осигурим почивка на
храносмилателния си тракт, което означава, че не трябва да консумираме храна четири часа преди лягане.
 Избягвайте гледането на телевизия, компютър и телефон поне час преди да легнете да спите.
 Избягвайте и студени душове непосредствено преди сън
и не се напрягайте физически и
психически.
Добра алтернатива са билковите продукти. Те могат да помогнат да преодолеете безсънието,
без да ви доведат до пристрастяване и зависимост. Освен това през деня няма да се чувставате отпаднали.
Sleep съдържа висококачествени растителни екстракти Калифорнийски мак и Маточина.
Препоръчва се от специалисти
при трудно заспиване, безпокосйтво, тревожност. 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.

можете да намерите
в аптеките
и без рецепта!
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Сербо IQ

мемори комплекс
435 mg, 30 капсули

Оптимизира когнитивните
функции на мозъка, насърчава
паметта и концентрацията.

Допринася за оптимизиране когнитивните функции
на мозъка, насърчава паметта и концентрацията. Има
профилактично действие срещу невродегенеративни
и мозъчно-съдови нарушения и преждевременно стареене на невроните при напредване на възрастта, силен
стрес, интензивни умствени натоварвания. Притежава
адаптогенно, невропротективно, антиоксидантно и
антитромботично действие. Подпомага оросяването
на мозъка по естествен начин.

Подходящ за употреба от възрастни и хора,
подложени на умствени
натоварвания, студенти и ученици.

ТЕ В
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Всяка капсула от Сербо IQ съдържа
екстракт от листата на готу
кола, L-глутамин, стандартизиран
екстракт от листата на двуделен
гинко, BioPS® от соеви зърна, доставящ 25 mg фосфатидил-серин,
фосфатидилхолин (от соеви зърна)
- 50 мг, както и стандартизиран
екстракт от листа на розмарин.

Съставките в продукта са
доказано ефективни и безопасни, НЕ ПРОМЕНЯТ съня и
настроението и НЕ ПРЕДИЗВИКВАТ ЗАВИСИМОСТ!

За повече информация: www.revita.bg
или на тел. 02 9530583
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ОБеЗБОляваЩ
акУПУнктУрен аПликатОр
За ВсЕки ДоМ

Ц
19,9 ЕНа
8л
Облекчава
В.
болките в главата,

гръбначния стълб,
ставите, подобрява
кръвообращението, отпуска
мускулите и нервите.
Поръчки на
тел. 0888/254210
ако не ви помогне,
може да го върнете в 14-дневен срок.

У възрастните се пука кост поради остеопороза

Спукването на кост може да мине почти незабелязано у възрастните, защото болката се взема за
някоя от честите болки на ставите или мускулите.
То не е пълно счупване и затова не дава всички
признаци на счупване. Но спукването е по-често
именно у възрастните, и то у жените поради развитието на остеопороза.
У жените калцият в костите намалява с 1% всяка година след 50-те. Така костите стават крехки и
чупливи. Спукванията може и да не са предизвикани от някакви особени обстоятелства като падане или силен удар. У възрастните най-честото
и най-опасно пукване е на шийката на бедрената
кост. Но има и пуквания на ходилото, на петата, на
големия пищял. Ако е на малка кост и няма голям
оток, възможно е то да не се забележи от паци-

ента и диагнозата да се постави много по-късно.
Лечението на пукване, което е било забелязано,
е в обездвижване на крайника, за да може костта

да зарасне. Може да се направи не с гипс, а с добре стегнат бинт. Вземат се и препарати с калций
и фосфор. Обикновено такова пукване зараства
напълно за около 20-30 дни.
1. За да се предпази от счупвания и пуквания
на костите, всяка жена над 60-те трябва да следи
за поява на болки в гръбнака или по други кости
и да се проверява за остеопороза. Пробата е бърза, безболезнена и безопасна. Извършва се в почти всички диагностично-консултативни центрове
в страната. Мъжете също е добре да се проверяват веднъж годишно.
2. Да се избягват неравномерните натоварвания
на краката и ръцете, да не се допуска преумора на
мускулите. При преумора те се отпускат, костта се
претоварва и пукването й е по-лесно.

лятото идва! Ïоãрижете се за проблема с рАÇØИрÅÍИтÅ ÂÅÍИ!
Всъщност разширените вени са изява на т. нар. хронична венозна болест. Клинично се проявяват с тяхното разширяване, удължаване, извиване и изпъкване над нивото на кожата. Те могат да се появят в различни
части на тялото, но най-често засягат
повърхностните вени на краката. Като
основни симптоми можем да посочим
тежестта, болката по хода на вените
и отоците по краката, особено в края
на деня, както и сърбежа, мускулните
крампи и кожните промени предимно
в областта на глезените.
Като основна причина за появата на
разширени вени
е вродената слабост на съединителната тъкан, която е част от структурата на венозната стена. Ако имате родител с разширени вени, вероятността
да се появят и при вас е много висока.
Механизмът на появата на разширените вени е свързан с нарушената функция на венозните клапи, които са разположени във вътрешността на вените. Основната функция на тези клапи е
да възпрепятстват връщането на венозната кръв обратно към краката, която
нормално трябва да се движи към сърцето. Дисфункцията на тези клапи води
до покачване на налягането във венозната система, което постепенно води до
поява на разширени вени.

какви са начините за профилактика на заболяването?
Редно е да се спазва определен двигателен и хигиенно-диетичен режим.
Трябва да се избягва продължителното стоене в право или седнало положение с липса на движение. Излагането на високи температури (напр. сауна,
парна баня, топли басейни, топли помещения и т.н.) също влияе негативно на
вените. Хормоналните контрацептиви,
нерационалното хранене, тютюнопушенето, неудобните дрехи и обувки са други причини, които могат да бъдат избегнати от пациентите.

Ето и няколко полезни и практични съвета
против появата на разширени вени
Има определен набор от лесни и
практични упражнения, които могат да
бъдат прилагани дори и в офиса. Много
просто за изпълнение упражнение например е повдигането на стъпалата на
пръсти – поне 20-30 повторения. Друг
полезен съвет е вечер, когато сте пред
телевизора или четете, да повдигате
краката на високо. Може също, когато
се къпете, накрая да обливате с хладка

вода краката си.
При терапията на разширените вени се използват различни средства.
кои от тях са ефективните? какво може да се каже за екстракта от див кестен и др.?
Дивият кестен е най-често използваният растителен субстрат, който служи
за производството на много и различни
венотонични продукти. Има много благоприятно въздействие върху стената на
кръвоносните съдове, тъй като има намаляващ възпалението ефект. Действието, от една страна, е върху самата венозна стена, а от друга страна, се подобрява и микроциркулацията, което също е важен фактор за избягване на венозен застой. Активната съставка на екстракта от див кестен се нарича ЕсЦиН. Той регулира капилярната пропускливост,
засилва капилярната устойчивост и подобрява микроциркулацията. Има защитно
действие върху кръвоносните съдове, като възстановява
техния тонус и еластичност.
Друго средство за локално приложение е ХЕПариНъТ. Прилага се при варикозно разширени вени и свързаните с тях усложнения (флеботромбоза,
тромбофлебит, повърхностен перифлебит, варикозни язви, следоперативен
варикофлебит), травми, контузии, подкожни хематоми, травми на мускулите, сухожилията и ставните връзки. Фармакологичното му действие е свързано

с ограничаване на кръвосъсирването в
мястото на възпаление, възпрепятстване образуването на кръвни съсиреци и
ускоряване на разнасянето на отока и
хематома в засегнатото място.
Единственият комбиниран препарат,
който съдържа есцин и хепарин, е ВиТалЕг гел. Благодарение на ВиТалЕг
гел се постига бързо облекчение за уморените крака, подобрява се циркулацията на кръвта и се осигурява по-добра
хидратация на епидермиса, което създава усещане за спокойствие, освежаване и подобрение на състоянието веднага след употреба.
ВиТалЕг гел намалява чувството
на напрежение и осигурява дълготраен комфорт.
Виталег гел е средство за локално
приложение и е предназначен:
 за всички хора, страдащи от отоци по краката, придружени с тежест и
подуване;
 за хора, при които се наблюдават
изменения на капилярната мрежа и поява на паякообразни вени;
 за хора, подложени на продължителни статични натоварвания (продължително седене или стоене на крак);
 за жени, които ходят с обувки на
високи токчета;
 за бременни;
 за хора с наднормено тегло.
Търсете Виталег гел в аптеките
За въпроси и контакти:
актамед Фарма ооД
Тел. 0897 860 116
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ЯПОНСКА МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ
ПОМАГА ПРИ ДИСКОПАТИИ

Установено е, че повече от 90% от кулния спазъм около гръбнака, сковастрадащите от дискова болест могат ността и болката. Нещо повече - във
успешно да се лекуват консерватив- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ СПА ЦЕНТЪР
но. Над 100 вида специални омесващи на фирмата се прилагат и допълнии разтриващи техники на специалния телни хидромасажни процедури с
японски масаж на проф. М. Сайонджи използването на лековити соли от
освобождават безболезнено ставни- Мъртво море и ароматерапевтични
те блокажи по протежение на целия масла. Използваните арома- и олигогръбначен стълб, както и прищипани- продукти имат допълнителен оздрате нервни коренчета. Вече 25 години вяващ ефект. Комплексната терапия
в ЦЕНТЪР ЗА МАСАЖИ “БИО ЕНЕР- съкращава и времето за възстановяГО СПЕКТЪР” тази безлекарствена ване на организма, като успоредно
терапия помага на хора, страдащи регулира естествения му енергиен
от гръбначни
баланс.
и тазови про- 26 години “БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР”
Не бива да
блеми, болки
се
забравя, че
Център за
Възстановителен
в главата, радископатията
масажи
СПА център
менете, врата
може да възСофия, кв. “Лозенец”,
София, ул. “Поп
и крайнициникне изведул. “Ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. А,
те, някои занъж - при ряз(срещу ІV РПУ,
ет. 1 (до трамв.
болявания на
ка промяна на
близо до х. “Хемус”),
сп. “Лъвов мост”),
тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
нервната сисположение0896/691827
0889/628691
тема и обмято на горната
Изключителен ефект при:
ната на вещечаст на тялоствата. Ману- Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии, то (завъртане,
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
алните масаизправяне, наглавоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
жи засилват плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др. веждане), при
кръвообращевдигане на тението не само в засегнатите учас- жести, след прекарани травми и злотъци, а и в цялото тяло, като подо- полуки, от наднормено тегло, стабряват мускулния трофик и статика- тична неправилна стойка на работа
та на гръбначния стълб. Нещо пове- и покой. Дисковите болести трябва
че - чрез паралелното прилагане на да се лекуват навреме, предупрежаурикулотерапия, зонотерапия, аку- дават специалистите, тъй като всяко
пресура, подходяща физиотерапия и едно забавяне може да доведе до пооздравителна японска гимнастика се сериозни заболявания, като дискови
лекуват последствията от възпалени- хернии и частични парези на долнието и травмираните структури, мус- те крайници.

Заповядайте в нашите слухопротезни центрове:
София, ул. “Св. св. Кирил и Методий“ 146,
тел. 02 996 42 90; 0889 731 588; 0899 817 145
Пловдив, ул. “Св. Климент“ 11, тел. 0888 041 919; 0899 817 145
Видин, ул. “Пазарска“ 1, тел. 0899 611 715

МОЯТА ТАЙНА ЗА
ЗДРАВА ПРОСТАТА
ТОЗИ ПРОСТИЧЪК МЕТОД Е ДОСТЪПЕН ЗА ВСЕКИ.
ТОЙ ПОМАГА НА 93% ОТ ХОРАТА.

Здравейте, приятели. Искам да споделя полезна информация с всеки, който
знае какво е болка
при уриниране и нарушена ерекция.
Преди една година успях да се отърва от простатита. Аз
го направих за малко повече от 2 месеца, “унищожих” хроничния простатит,
който ме измъчваше
от години, а и ми подобри потентността.
Простатитът се появи при мен преди 8
години. Тогава работех по строежите и
си простудих простатата. Появиха се дърпащи болки, често
уриниране и всичко
останало.
През годините опитах антибиотици, различни народни средства, лекари. Получиха се някакви резултати, но хроничният
простатит си остана.
Започнаха проблеми с потентността, ко-

простатит напълно!
Помогна ми препаратът Менмакс, който
го купих, защото ми го
препоръча един възрастен лекар. Но той
се оказа, че е и найефективен. Освен това ефектът от него се
усети почти веднага.
Сутрешна ерекция
нямах от 10 години,
още преди проблемите с потентността. А тук
се появи едва няколко
дни след началото на
приемането на препарата. Искаше ми се да
се нахвърля на всички
жени около мен, добре
че наблизо е съпругата ми. С времето от
Менмакс нещата ста-

ито, както каза докторът, са в пряка зависимост от заболяването,
а това се случва при
90% от мъжете, които
страдат от простатит.
В началото потенцията стана вяла, а след

това започна понякога да
изчезва напълно. Аз съм
само на 47 години и да
свърша със сексуалния
си живот, не бях готов.
Успях да си подобря
потентността и да се
отърва от хроничния

ваха само по-добри.
Започнаха да изчезват симптомите на
простатита. След около 2–3 месеца си направих тестове и те
показаха, че простатит няма. Минаха повече от 10 месеца и него
(простатита) го няма.
Препоръчах този
препарат на няколко
от познатите ми и той
и на тях им помогна.
Те също се избавиха от

хроничния простатит,
както им изчезнаха и
проблемите с потентността.
Погледнете снимката ми! Преди една година за първи път опитах Менмакс и оттогава като че се подмладих с 10 години. Първия осезаем ефект усетих едва след седмица.
Болките започнаха да
изчезват, честото уриниране престана.

Продукта „Менмакс” можете да поръчате
директно на телефон 0877 72 10 40,
както и на интернет страницата
http://tonik.info/manmax/ или в аптеките.

Промоционална цена:
1 бр. х 49 лв. + безплатна доставка (общо 49 лв.)
2 бр. х 45 лв. + безплатна доставка (общо 90 лв.)
3 бр. х 39 лв. + безплатна доставка (общо 117 лв.)
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За най-малките

Любимо коте
Моето любимо коте
все във хола скита,
иска то да си играе
с мене до насита.

Нонка ЧАРДАКОВА,
с. Попинци,
обл. Пазарджик

Градинско плашило
Направиха в градината плашило –
от старо кепе, слама и лепило,
под дъждовете вече се протрило
и пак изглежда добродушно, мило.

Често си пасе тревички
някъде извън града.
Дава тя млекце за всички.
И с рогца е, и с брада.
Дървен и четирикрак.
Има го и в къщи бедни,
та нали човек все пак
трябва някъде да седне.

Закъснелите играчи

Той е едър северен елен,
бродещ из леса раззеленен.

Отговора прочети назад
и дори да чуя подигравка,
казвам на слушателя си млад:
- Туй е най-безценната подправка!

(СОЛТА)

Грее сребърна луната
Чудна светлина изпраща,
и поглежда към земята. с обич нежна ги обгръща.
Кани малките деца –
Плува кротко в тишината
време е за сън сега!
и приспива тя децата.
Във прозореца наднича
и на майчица прилича.
- Лека, лека нощ, деца! –
шепне им гальовно тя.
Шшшт! Нека сладичко да спят,
във съня си те растат!
Кари МАРИНОВА

(ЛОСЪТ)

Лека нощ!

В кухнята като невежа
се държа у нас.
Него с остър нож го режа,
а пък плача аз.

(ЛУКЪТ)

Баба Станка се ядоса,
а-ха да го шамароса,
Жално стана й обаче –
че козлето е сираче!
Майка му – козата бяла,
щом родила го – умряла.
Хранят го със биберон,
вкъщи правят му подслон,
ех, че весело козленце –
ето, имат си детенце!
Недко, радвай тези хора,
те са твоята опора!
Уляна Петкова

По скалите все нагоре
се стремим със сетен дъх.
Кой сега ще отговори,
че сме покорили…

(ВРЪХ)

А колкото и да изглежда мило,
ще си остане винаги плашило.
По него нищо няма да е в ред,
но затова пък гледа все напред.
Главата си не може да навежда –
изправена е все така с надежда.
Галина БОЖИЛОВА

(СТОЛЪТ)

Баба Станка с дядо Данчо
имат вкъщи сладуранчо.
Мислите, че е детенце?
Малък Недко е козленце!
Недко е роден в неделя,
пухкав е като къделя,
беличък като снежец
и на пакостите - спец!
Всичко души, всичко иска,
всичко гледа да изгризка.
Той без всякаква преструвка
хапна моята обувка,
взе тоягата на дядо,
скърши после клонче младо,
взе на баба джиесема
и ме мушна във корема,
после сдъвка ми яката,
взе на кучето храната!

Щом начаса огладнее,
ми мяука жално,

Коте мое, коте мило,
много те обичам,
искам все да си игриво,
а аз със теб да тичам!

(КОЗАТА)

Пакостник

Аз му хвърлям от далече
кълбо със прежда,
то я хваща и я вее,
с лапички подрежда.

иска то да си похапне
от храната бавно.

Чичо Митко ЛЮБОПИТКО, гр. Кубрат
Рис. Силвия
Йорданова

Скрит в голямата кутия
е сиропът, който пия.
Новичката ми поличка
сте надраскали с боичка.

Где е вестникът на татко?
Мале, целият е в сладко!
А престилката на мама
станала е на пижама.

Хайде, Зайо, хайде, Мечо,
спирайте игрите вече!
Вън е тъмно, погледнете!
Бързо всичко подредете!
В чехлите на кака Вили
прежда някаква сте скрили.
А от бабината плетка
сте направили беседка.

С кабела на телефона
здраво вързали сте слона.
Дядовите ръкавици
са набодени с карфици.
Всичко тука оправете
и съвсем не се бавете!
После – право към
леглата,
че… отдавна спят
децата!
Мария ВЕЛИКОВА

Оцветете рисунката
Страницата подготви Кристина ДОБРЕВА
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а 14 юни 1923 г.
зверски е убит
министър-председателят Александър
Стамболийски. Превратът от 9 юни го заварва
в неговото родно село
Славовица, Пазарджишко. Още на 10 юни новият военен министър
Иван Вълков дава устна заповед на капитан
Иван Харлаков Стамболийски да бъде заловен
и убит. Харлаков заминава с група военни за Пазарджик, където операцията по залавянето се
ръководи от полковник
Славейко Василев. Стамболийски прави опит да
се добере до двореца в
Кричим, но на 13 юни е
заловен при село Голак,
след което е отведен в
Пазарджик. Тук го предават на групата на капитан Харлаков, който
го завежда във вилата
му в Славовица. Там той
е убит от група членове
на ВМРО, водена от скопския войвода Величко
Велянов.
Смята се, че физическите извършители са македонците на войводата
Величко Вилянов - Чичето и може би Славейко Василев. Но кои са поръчителите и вдъхновителите на това деяние? Сред
заподозрените са проф.
Александър Цанков, ге-

Минало незабравимо
нерал Вълков, капитан
Харлаков, цар Борис III.
Какво казват те:
Професор Александър Цанков: „Между
дните 12 и 14 юни бях във
Военното министерство,
помня, че беше пак преди обед. На въпроса към
военния министър (ген.
Вълков) какво ново има,
отговори ми някак смутено: „Стамболийски, при
опит за бягство, е убит".
Нищо не бе по-съкрушително и по-трагично за
мен от тая вест. Дълго не
можах да дойда на себе
си." (Александър Цанков,
„Моето време. Мемоари")
Генерал Иван Вълков: „Убийството на
Стамболийски стана известно на Министерския
съвет на 14 юни. Министрите приеха това съобщение равнодушно.
Цанков се изкиска нервно, което показваше, че
е доволен." (Показания
пред съда, 1954 г.)
Капитан Иван Харлаков: „На 12 юни бях извикан в кабинета на новия
военен министър полковник Вълков. Там, в присъствието на министърпредседателя Александър Цанков, Вълков устно ми нареди да... " (Показания, след като е арестуван през 1944 г.)
Проф. Александър
Цанков: „Генерал Въл-
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История

Преди 95 години

Кой поръча зверското
убийство на Стамболийски
Илия Бешков

Отговор на тронното слово
ков е наредил да бъде
убит Александър Стамболийски!" (Константин Муравиев, „Събития и хора":
среща с Цанков, 1935 г.)
Генерал Вълков: „Аз бях
дал заповед на Славейко

Василев да доведе Стамболийски със специален
влак в София. Харлаков
взел Стамболийски обратно във вилата, където в изпълнение на заповед лично от Цанков го

Денят на престъпното безумие
Първата балканска
война е в историята. Османската империя е разбита и почти изцяло изгонена от Европа. Балканските държави ликуват, като всяка една от
тях е разширила значително териториалните
си владения вследствие
на успешните военни
действия и подписания
Лондонски
мирен договор. България е държавата, която съвсем заслужено получава найголяма част
от загубените от Турция
територии.
Всички населени места от Мидия
на изток до Гевгели на
запад попадат в новите
български владения. Това включва важни икономически центрове като
Одрин, Лозенград и Сяр,
едни от най-големите беломорски пристанища –
Кавала и Дедеагач. Тези завоевания несъмнено превръщат България
в най-голямата и силна
държава на Балканския
полуостров, още повече имайки предвид, че
всички тези земи са населени основно с българи,
което предполага още
по-бързата им интеграция в държавата. Гърците и сърбите също полу-

чават значително разширение и си поделят голяма част от Македония,
която ще се превърне в
ябълката на раздора за
доскорошните съюзници. Освен това българският политически елит
има претенции и към Солун и Костур, въпреки че
липсват довоенни договорености с Гърция. От

една страна, българските искания изглеждат логични с довода, че населението във въпросните територии е преобладаващо българско. От
друга страна, твърдението на управниците е, че
българската армия е изнесла основната тежест
на войната срещу османците, сражавайки се срещу главните им сили по
направлението към Цариград, и е дала наймного жертви в сравнение с останалите съюзници.
И докато българските
политици почти виждат
изпълнен идеала за на-
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ционално обединение,
то сърбите и гърците
вече са се задействали
и подготвят антибългарския съюз. На 1 май 1913
г. сключват и военна конвенция. Следва договор,
с който двете страни си
гарантират взаимно териториалните придобивки, както и разработка на общ военен
план в случай на война срещу
българите,
към който
се включва и Черна
гора. На 5
юни Румъния предупреждава,
че в случай на война между
балканските съюзници ще изпрати войските си срещу
България. Подобна война е добре дошла за Османската империя, която още не може да се
примири, че една от
най-силните й крепости – Одрин – е в българските предели. Всички тези сигнали обаче са
или пренебрегнати, или
пропуснати от българския политически елит
и така се стига до 16
юни 1913 г., когато цар
Фердинанд решава да
засили българската позиция на предстоящите
преговори, които трябва да разделят оконча-

телно Македония с успешна
военна акция. През нощта
на 16-и срещу 17 юни монархът заповядва 4-а и 2-а
армия да атакуват сръбските и гръцките позиции. Този ден остава в нашата история като „деня на престъпното безумие“.
Равносметката от Междусъюзническата война е отчайваща. След тежките войни и дадените близо 200 000
жертви България сe превръ-

убил...” (Показания пред
съда, 1954 г.) Генерал
Вълков: „...Взели участие
и македонците на Величко (Велянов), поручиците
Кръстев, Савов, Павлов и
ако не се лъжа, Дипчев..."
(Пак там)
Тодор Александров:
„ВМРО не е участвала в
преврата на 9 юни и няма
никаква вина за смъртта
на Стамболийски, възможно е той да е бил убит
от един или повече македонци, които са имали лични оплаквания от
Стамболийски..." (Интервю пред The Times, 4 януари 1924 г.)
Цар Борис III: „Какво
мръсно дело! Le pauvre
grand homme! (Горкият
велик човек!) Той стана
мъченик и със смъртта
си опозори новия режим.
Сега той наистина стана
велик човек..." (Из „Корона от тръни" на Стефан
Груев)
Проф. Александър
Цанков: „Генерал Вълков е наредил да бъде
убит Александър Стамболийски. Убеден съм,
че той е извършил това

по поръчение на царя.
Той беше само едно оръдие на царя!" (Константин Муравиев, „Събития
и хора": среща с Цанков,
1935 г.)
Цар Борис III: „Аз
скърбя за покойния премиер. Той беше голям
държавник и със своите
идеи и реформи изпревари времето. Ние можем само да се гордеем
с него. Скърбя и винаги
ще скърбя за неговата загуба..." (Константин Муравиев, „Събития и хора":
среща с царя, 1931 г.)
Проф. Александър
Цанков: „Царят е толкова подъл, толкова коварен, така изкусно се
прикрива... а при това е
страхлив и бяга от отговорности. С един жест
той можеше да предотврати всички убийства
и своеволия. Той разполагаше с войската и Военния съюз, както и с
ВМРО." (Константин Муравиев, „Събития и хора":
среща с Цанков, 1935 г.)
Из „Български
хроники”,
Стефан ЦАНЕВ

ща от най-спечелилата
след Балканската война до една от най-бедстващите на Балканския
полуостров. Сърбия и
Гърция излизат от конфликта с почти удвоена
площ, а Румъния придобива важни и плодородни територии.
Мирният договор на
България с бившите й
съюзници и Румъния се
сключва в Букурещ на 28
юли. С него държавата
ни отстъпва на Румъния
Южна Добруджа. Бълга-

ро-сръбската граница е
прокарана по вододела
между Вардар и Струма, а българо-гръцката
– по Беласица и Места.
С Цариградския договор
България запазва Беломорска Тракия, което е
частичен успех. Одрин,
Лозенград, Бунархисар
и други важни центрове преминават в османска територия.
Тежките години за
страната ни тепърва
предстоят.
Иван КЪНЧЕВ

Страницата подготви Цветан Илиев

Майор Коста Янков – героят от три войни
Коста Янков е роден на 11 януари 1888 г. в Пловдив в семейството
на видния български революционер
полковник Анастас Янков и сестрата
на Райна Княгиня – Мария Попгеоргиева. Остава сирак на 18 г. От ранната
си възраст се запознава с Васил Коларов. Завършва военното училище
в София през 1908 г., в което са учили още Христо Смирненски, Петко Д.
Петков, Гоце Делчев.
Като ротен командир участва в
Балканската, Междусъюзническата и
Първата световна война и се уволнява
през 1919 г. с чин майор. Година покъсно създава в. „Народна армия”, на
който е главен редактор до 1923 г. Той
е сред създателите на Народния съюз
на запасните офицери и подофицери.
Още през 1921 г. влиза в ръководството на Върховната военнореволюционна колегия при ЦК на БКП (тесни
социалисти). Жени се за дъщерята на
Димитър и Вела Благоеви - Стела.
Участва в подготовката на Септемврийското въстание през 1923 г., но
е арестуван от фашистките власти на
Демократическия сговор преди из-

бухването му.
На Витошката конференция на
БКП през 1924 г. е избран за член на
Централния комитет и за завеждащ
Централната военна комисия, като е
включен и в Изпълнителното бюро.

Коста Янков е основният инициатор и организатор на атентата в църквата „Св. Неделя” на 16 април 1925 г.
Пет дни по-късно на Великден фашистката полиция открива следите му
и го обгражда в дома на Христо Коджейков на улица „Малгара” в София.
След кратка престрелка двамата загиват в горящата къща.
Кръстьо КЪНЕВ

Диема
СРЯДА, 13 юни
05:30 „Женени с деца” сезон 1, 2
епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” –
риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 4 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6 /п/
12:00 „Етажна собственост” сезон
1 /п/
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 4
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 1, 2
епизода
17:00 „Снайперистът 3” – екшън
с уч. на Том Беринджър,
Байрън Ман, Джон Доман,
Трой Уинбуш, Денис Арнд,
Уилям Дъфи и др. /п/
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6
20:00 „Етажна собственост” сезон
1
21:00 „Скорпион” сезон 2
22:00 „Подземен свят:
Пробуждане” – екшън с
уч. на Кейт Бекинсейл,
Стивън Риа, Майкъл Ийли,
Тео Джеймс, Индия Ийсли,
Сандрин Холт, Чарлз Данси
др.
00:00 „Скорпион“ сезон 2 /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 14 юни
05:30 „Женени с деца” сезон 1, 2
епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” –
риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 4 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6 /п/
12:00 „Етажна собственост” сезон
1 /п/
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 4
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
17:00 „Черното куче” – екшън с
уч. на Патрик Суейзи, Мийт
Лоуф, Ранди Травис, Чарз
Дътън, Браян Кели, Греъм
Бекел и др. /п/
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6
20:00 „Етажна собственост” сезон
1
21:00 „Скорпион” сезон 2
22:00 „Армагедон” – фантастика
с уч. Брус Уилис, Били Боб
Торнтън, Бен Афлек, Оуен

Виасат Хистори
06:00
07:50
08:40
09:45
10:35
11:25
12:15
13:45
15:35
16:25
16:55
17:40
18:25
19:15
20:05
21:00
21:55
22:50
23:40
00:30
01:20
01:50
06:00
07:15
08:05
09:55
10:45
11:35
13:45
15:25
16:15
16:45
17:30
18:15
19:05
19:55
21:00
22:00
22:50
23:45
00:35
01:25
01:55
06:00
07:00
07:30
08:15
09:50
10:40
11:30

сряда, 13 юни
Забранена история
Загадки в музея, еп. 9
Кройката на времето
Американски принцеси за
милиони долари, еп. 1
Най-големите измами в историята, еп. 5
Забранена история, еп. 1
Истинската война на тронове
Наполеон
Забранена история, еп. 2
Дните, които написаха историята, еп. 3
Империята на Хитлер
Загадки в музея, еп. 9
Забранена история, еп. 6
География на убийствата, еп. 3
Дълбоко в историята на времето, еп. 3
Историята на криминалистиката, еп. 3
Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
Войната на асовете, еп. 1
Въоръжени мъже
Забранена история, еп. 6
Страхотни изобретения, еп. 8
Митове и чудовища, еп. 3
четвъртък, 14 юни
Забранена история, еп. 6
Загадки в музея, еп. 10
Наполеон
Най-големите измами в историята, еп. 6
Забранена история, еп. 2
Вътрешен поглед към кралския двор
Мистериите на кралските
убийства
Забранена история, еп. 3
Дните, които написаха историята, еп. 4
Империята на Хитлер
Загадки в музея, еп. 10
Забранена история, еп. 1
География на убийствата, еп. 4
Инките
Истинският доктор Живаго,
Черни операции от далечното
минало, еп. 4
Войната на асовете, еп. 2
Въоръжени мъже
Забранена история, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 9
Митове и чудовища, еп. 4
петък, 15 юни
Забранена история, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 29
Загадки в музея, еп. 11
Мистериите на кралските
убийства
Най-големите измами в историята, еп. 1
Забранена история, еп. 3
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 3
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Най-гледаните

13.VI. - 19.VI.2018 г.

01:15
02:15
05:30
06:30
07:30
08:45
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

19:00
20:00
21:00
22:00

00:00
01:00
03:20
06:00
07:00
07:30
10:50

12:50

14:50
16:50

Уилсън, Лив Тайлър, Уил
Патън, Джейсън Айзък, Стив
Бушеми, Джейсън Айзък,
Майкъл Кларк Дънкън,
Питър Стормеър и др.
„Скорпион” сезон 2 /п/
Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 15 юни
„Женени с деца” сезон 2, 2
епизода /п/
„Камиони по леда“ –
риалити, сезон 7
„В.И.П” сезон 2 /п/
„Снайперисти“ сезон 4 /п/
„Черният списък” сезон 1 /п/
„Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6, /п/
„Етажна собственост” сезон
1 /п/
„В.И.П” сезон 2
„Снайперисти” сезон 4
„Черният списък” сезон 1
„Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
„Черна зора“ – екшън с уч.
на Стивън Сегал, Тамара
Дейвис, Джон ПайпърФъргюсън, Джулиан Стоун и
др.
„Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6
„Етажна собственост” сезон
1
„Скорпион” сезон 2
„Боец” (премиера) – драма с
уч. на Доминик Пърсел, Ким
Коутс, Лоуз Госет Младши,
Фамке Янсен, Джеймс Каан,
Майкъл Айрънсайд, Адам
Бийч, Шийла МакКарти и др.
„Скорпион” сезон 2 /п/
„Фрактура” – предаване за
рок музика /п/
Еротичен телепазар
СЪБОТА, 16 юни
„Звярът” сезон 1
„Без багаж” – предаване за
туризъм /п/
„Камиони по леда” –
риалити, сезон 7, 3 епизода
„Черна зора“ – екшън с уч.
на Стивън Сегал, Тамара
Дейвис, Джон ПайпърФъргюсън, Джулиан Стоун и
др. /п/
„Атака срещу Еър Форс
Едно” – екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас Анвар,
Емили дьо Равин, Кен Дукен,
Рупърт Грейвс и др., I част
„Американска нинджа”
– екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Джуди Арънсън,
Стив Джеймс и др.
„Армагедон” – фантастика
с уч. Брус Уилис, Били Боб
Торнтън, Бен Афлек, Оуен
Уилсън, Лив Тайлър, Уил
Патън, Джейсън Айзък, Стив

12:20 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
13:10 Помпей
15:20 Забранена история, еп. 4
16:10 Дните, които написаха историята, еп. 5
16:40 Империята на Хитлер
17:30 Загадки в музея, еп. 11
18:15 Забранена история, еп. 2
19:05 География на убийствата, еп. 1
19:55 Инките: Господари на небесата, еп. 2
21:00 Руската революция,
21:50 Китай от времето на Мао,
22:45 Реформацията: Свещената
война на Европа,
23:40 Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 2
00:30 Забранена история, еп. 2
01:20 Страхотни изобретения, еп. 10
01:50 Митове и чудовища, еп. 5
06:15
10:15
12:10
13:50
14:45
15:40
16:30
17:20
18:25
19:15
20:05
21:00
22:00
22:55
23:50
00:45
01:35
02:25
03:10
03:40
04:30
05:15
06:05
07:10
08:00
08:45
09:50
10:55
11:45
12:35
13:25
14:15
14:45
15:35
16:25
16:55
17:50

събота, 16 юни
Забранена история
Проект “Нацизъм”
Империята на Хитлер
Времето, което промени света
Свирепа Земя, еп. 2
Истинската война на тронове
Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
Помпей
Загадъчни средновековни
убийства, еп. 1
Елизабет и нейните врагове
Вълци, еп. 4
Селцето, еп. 5
Че Гевара: Отвъд мита,
101 герои на 20-ти век, еп. 3
Черни операции от далечното
минало, еп. 1
Убийци от древността, еп. 3
Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 1
Митове и чудовища, еп. 6
Страхотни изобретения, еп. 4
Загадки в музея, еп. 6
Загадки в музея, еп. 11
Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
неделя, 17 юни
Забранена история, еп. 3
Загадки в музея, еп. 4
Загадки в музея, еп. 5
Селцето, еп. 4
Селцето, еп. 5
Конспирация, еп. 8
Конспирация, еп. 9
Най-големите измами в историята, еп. 3
Най-големите измами в историята, еп. 4
Парижки мистерии, еп. 3
Забранена история, еп. 2
Забранена история, еп. 2
Кройката на времето, еп. 3
Приказки от кралския гардероб,
Истинската война на тронове,
еп. 1

Бушеми, Джейсън Айзък,
Майкъл Кларк Дънкън,
Питър Стормеър и др. /п/
„Завръщане в бъдещето
II” – екшън-комедия с уч.
на Майкъл Джей Фокс,
Кристофър Лойд, Леа
Томпсън, Били Зейн,
Елизабет Шу, Томас Ф.Уилсън
и др.
„Истинско престъпление”
– криминална драма с уч.
на Клинт Истууд, Джеймс
Уудс, Исая Уошингтън, Денис
Лиъри, Лисагай Хамилтън,
Даян Венора и др.
Еротичен телепазар
Професионална борба:
„Първична сила”
НЕДЕЛЯ, 17 юни
„Теория за големия взрив”
сезон 8
„Звярът” сезон 1
„Камиони по леда” –
риалити, сезон 8, 2 епизода
„Истинско престъпление”
– криминална драма с уч.
на Клинт Истууд, Джеймс
Уудс, Исая Уошингтън, Денис
Лиъри, Лисагай Хамилтън,
Даян Венора и др. /п/
„Без багаж” – предаване за
туризъм
„Атака срещу Еър Форс
Едно” – екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас Анвар,
Емили дьо Равин, Кен Дукен,
Рупърт Грейвс и др., II част
„Завръщане в бъдещето
II” – екшън-комедия с уч.
на Майкъл Джей Фокс,
Кристофър Лойд, Леа
Томпсън, Били Зейн,
Елизабет Шу, Томас Ф.Уилсън
и др. /п/
„Отвлечен” – екшън-трилър
с уч. на Алфред Молина,
Сигорни Уивър, Дензъл
Уитакър, Тейлър Лаутнър,
Мария Бело, Лили Колинс и
др. /п/
„Сърцето на дракона: Ново
начало” – приключенски
екшън с уч. на Кристофър
Мастерсън, Рона Фигероа,
Хари ван Горкъм, Мат Хики,
Хенри О и др.
„Ангелите на Чарли” – екшън
с уч. на Камерън Диас, Дрю
Баримор, Луси Лиу, Бил
Мъри, Сам Рокуел, Кели
Линч и др.
„Фрактура” – предаване за
рок музика
Еротичен телепазар
Професионална борба:
„Челен сблъсък”

ПОНЕДЕЛНИК, 18 юни
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” –
риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 4 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6 /п/
12:00 „Етажна собственост” сезон
1 /п/
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 4
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
17:00 „Американска нинджа”
– екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Джуди Арънсън,
Стив Джеймс и др. /п/
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6
20:00 „Етажна собственост” сезон
1
21:00 „Скорпион” сезон 2
22:00 „Снайперистът 4” – екшън
с уч. на Били Зейн, Чад
Майкъл Колинс, Анабел
Райт, Рихард Замел и др.
00:00 „Скорпион” сезон 2 /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/
ВТОРНИК, 19 юни
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” –
риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 4 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6 /п/
12:00 „Етажна собственост” сезон
1 /п/
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 4
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
17:00 „Сърцето на дракона: Ново
начало” – приключенски
екшън с уч. на Кристофър
Мастерсън, Рона Фигероа,
Хари ван Горкъм, Мат Хики,
Хенри О и др. /п/
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6
20:00 „Етажна собственост” сезон
1
21:00 „Скорпион” сезон 2
22:00 „Петата заповед” – екшън с
уч. на Рик Юн, Роджър Юан,
Даня Рамирес, Кийт Дейвид,
Бокийм Уудбайн Боким
Уудбин и др.
00:00 „Скорпион” сезон 2 /п/
01:00 Еротичен телепазар

18:35 Истинската война на тронове,
еп. 2
19:20 Истинската война на тронове,
еп. 3
20:10 Истинската война на тронове,
еп. 4
21:00 Селцето, еп. 6
22:00 Дубровник: Републиката, еп. 3
22:50 Забранена история, еп. 3
23:45 Забранена история, еп. 1
00:35 Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
01:25 Конспирация, еп. 11
02:15 Митове и чудовища, еп. 1

19:20 География на убийствата, еп. 3
20:10 Кралски братовчеди на война,
еп. 2
21:15 Истинската война на тронове,
еп. 4
22:05 Плантагенетите: Най-кървавата британска династия, еп. 4
22:50 Първата световна война в
числа, еп. 2
23:40 Войната на асовете, еп. 2
00:35 Забранена история, еп. 4
01:25 Страхотни изобретения, еп. 12
01:55 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 2

20:00

22:10

00:50
03:00
06:00
06:30
07:30
10:30

13:00
13:30

15:30

17:50

20:00

21:45

23:45
02:10
04:15

понеделник, 18 юни
06:05 Забранена история, еп. 4
07:00 Страхотни изобретения, еп. 3
07:30 Помпей
09:35 Най-големите измами в историята, еп. 2
10:25 Забранена история, еп. 4
11:15 Гении на древния свят
13:25 Истинският доктор Живаго,
14:25 Че Гевара: Отвъд мита,
15:20 Забранена история, еп. 5
16:10 Дните, които написаха историята, еп. 6
16:40 Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 5
17:30 Загадки в музея, еп. 12
18:15 Забранена история, еп. 3
19:05 География на убийствата, еп. 2
19:55 Кралски братовчеди на война
21:00 Рим: империя без предел, еп. 1
22:00 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
22:50 Първата световна война в
числа, еп. 1
23:40 Войната на асовете, еп. 1
00:35 Забранена история, еп. 3
01:25 Страхотни изобретения, еп. 11
01:55 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 1
06:15
07:00
07:25
08:10
09:10
10:05
10:55
11:45
12:40
13:35
14:05
14:40
15:30
16:20
16:50
17:40
18:30

вторник, 19 юни
Забранена история, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 5
Загадки в музея, еп. 13
Истинският доктор Живаго,
Че Гевара: Отвъд мита,
Най-големите измами в историята, еп. 3
Забранена история, еп. 5
Тайните на Ермитажа - история и колекции,
Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
Кройката на времето, еп. 2
Кройката на времето, еп. 3
Американски принцеси за
милиони долари, еп. 2
Забранена история, еп. 3
Дните, които написаха историята, еп. 7
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 6
Загадки в музея, еп. 13
Забранена история, еп. 2

06:00
07:00
07:25
08:10
09:15
10:05
10:55
11:45
13:25
14:30
15:30
16:20
16:50
17:40
18:30
19:20
20:10
21:15
22:05
22:50
23:40
00:35
01:25
01:55
06:00
07:00
07:30
08:15
09:20
10:25
11:15
12:05
12:55
13:45
14:35
15:25
16:15
16:45

сряда, 20 юни
Забранена история, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 6
Загадки в музея, еп. 1
Кройката на времето
Американски принцеси за
милиони долари, еп. 2
Най-големите измами в историята, еп. 4
Забранена история, еп. 6
Истинската война на тронове
Дневниците на Венера,
Рим: империя без предел, еп. 1
Забранена история, еп. 6
Дните, които написаха историята, еп. 8
Първата световна война в
числа, еп. 1
Загадки в музея, еп. 1
Забранена история, еп. 3
География на убийствата, еп. 4
Империя на царе, еп. 1
Загадъчни средновековни
убийства, еп. 1
Мистериите на кралските
убийства, еп. 1
Първата световна война в
числа, еп. 3
37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 1
Забранена история, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 13
Загадъчни средновековни
убийства, еп. 3
четвъртък, 21 юни
Забранена история, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 14
Загадки в музея, еп. 2
Дневниците на Венера,
Рим: империя без предел, еп. 1
Най-големите измами в историята, еп. 5
Забранена история, еп. 1
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 1
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 2
Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
Забранена история, еп. 1
Дните, които написаха историята, еп. 9
Първата световна война в

25

тв програми

Български

СРЯДА, 20 юни
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” –
риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 4 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 6 /п/
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 5
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца”
17:00 „Ангелите на Чарли” – екшън
с уч. на Камерън Диас, Дрю
Баримор, Луси Лиу, Бил
Мъри, Сам Рокуел, Кели
Линч и др. /п/
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
20:00 „Етажна собственост”
21:00 „Пожарникарите от Чикаго”
(премиера) сезон 5
22:00 „Заключен” – екшън с уч. на
Вини Джоунс, Тони Скина,
Кимбо Слайс, Рашад Еванс,
Бай Линг, Сара Ан Шулц и др.
00:00 „Пожарникарите от Чикаго”
сезон 5 /п/
01:00 Еротичен телепазар
03:00 „Национална лотария” /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 21 юни
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода /п/
06:30 „Камиони по леда” –
риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти” сезон 5 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7 /п/
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 5
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
17:00 „Атака срещу Еър Форс
Едно” – екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас Анвар,
Емили дьо Равин, Кен Дукен,
Рупърт Грейвс и др., I част /п/
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
20:00 „Етажна собственост” сезон
2
21:00 „Пожарникарите от Чикаго”
(премиера) сезон 5
22:00 „Крийд: Сърце на шампион”
– драма с уч. на Силвестър
Сталоун, Майкъл Б.
Джордан, Теса Томпсън,
Филисия Рашад, Андре Уорд,
Тони Белю, Ричи Костър,
Греъм Мактавиш, Джейкъб
Дуран, Ууд Харис и др.
00:45 „Пожарникарите от Чикаго ”
01:45 Еротичен телепазар

ПЕТЪК, 22 юни
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода /п/
06:30 „Камиони по леда ” –
риалити, сезон 7
07:30 „В.И.П” сезон 2 /п/
08:45 „Снайперисти ” сезон 5 /п/
10:00 „Черният списък” сезон 1 /п/
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7, /п/
12:00 „Етажна собственост” сезон
2 /п/
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 5
15:00 „Черният списък” сезон 1
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
17:00 „ Атака срещу Еър Форс
Едно” – екшън с уч. на
Джеръми Систо, Кас Анвар,
Емили дьо Равин, Кен Дукен,
Рупърт Грейвс и др., II част
/п/
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
20:00 „Етажна собственост” сезон
2
21:00 „Пожарникарите от Чикаго”
(премиера) сезон 5
22:00 „Ледени войници”
(премиера) – екшън с уч.
на Доминик Пърсел, Адам
Бийч, Майкъл Айрънсайд,
Гейбриъл Хоугън, Бенц
Антоан, Камил Съливан и др.
00:00 „Пожарникарите от Чикаго ”
сезон 5 /п/
01:00 „Фрактура” – предаване за
рок музика /п/
03:30 Еротичен телепазар
СЪБОТА, 23 юни
06:00 „Звярът” сезон 1
07:00 „Без багаж” – предаване за
туризъм /п/
07:30 „Камиони по леда” –
риалити, сезон 8, 3 епизода
10:50 „Ледове” – приключенски
филм с уч. на Ричард
Роксбърг, Франсис О’Конър,
Клеър Форлани, Бен Крос,
Саймън Калоу, Патрик
Бъргин, Стивън Мойър, Сам
Нийл и др., I част
12:50 „Национална лотария” /п/
13:20 „Програмиран” – екшън с
уч. на Куба Гудинг-мл., Вал
Килмър, Майкъл Айрънсайд,
Татяна Маслани, Ерик
Брекър, Чад Кроучук, Хиро
Канагава, Али Либърт и др.
15:20 „Американска нинджа
2” – екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Стив Джеймс, Лари
Поиндекстър, Гари Конуей и
др.
17:15 „Крийд: Сърце на шампион”
– драма с уч. на Силвестър
Сталоун, Майкъл Б.
Джордан, Теса Томпсън,
Филисия Рашад, Андре Уорд,

числа, еп. 2
Загадки в музея, еп. 2
Забранена история, еп. 4
География на убийствата, еп. 5
Империя на царе, еп. 2
Че Гевара: Отвъд мита,
Черни операции от далечното
минало, еп. 5
Първата световна война в
числа, еп. 4
37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 2
Забранена история, еп. 6
Страхотни изобретения, еп. 14
Загадъчни средновековни
убийства, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 9

еп. 6
14:15 Времето, което промени света,
еп. 7
14:40 Вулканични одисеи, еп. 1
15:35 Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
16:30 Мистериите на кралските
убийства, еп. 2
17:20 Рим: империя без предел, еп. 1
18:20 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 2
19:10 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
20:05 Вълци, еп. 5
21:00 Селцето, еп. 6
22:00 Американската мечта на Боби
Кенеди,
23:00 101 герои на 20-ти век, еп. 4
23:50 Черни операции от далечното
минало, еп. 2
00:45 Убийци от древността, еп. 4
01:35 Въоръжени мъже: Изкуството
на войната, еп. 2
02:25 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 6
03:15 Страхотни изобретения, еп. 13
03:45 Загадки в музея, еп. 2
04:35 Загадки в музея, еп. 5
05:25 Мистериите на кралските
убийства, еп. 1

17:35
18:20
19:10
20:00
21:05
22:00
22:50
23:40
00:35
01:25
01:55
02:45
06:00
07:00
07:50
08:35
09:25
10:15
11:05
11:55
12:40
13:30
14:25
15:20
16:10
16:40
17:30
18:15
19:05
19:55
21:00
22:00
22:50
23:45
00:40
01:30
01:55
02:45
03:15
03:40
04:25
05:10
06:15
10:25
11:20
12:10
13:00
13:50

петък, 22 юни
Забранена ис тория, еп. 6
Забранена история, еп. 1
Загадки в музея, еп. 3
Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
Мистериите на кралските
убийства, еп. 4
Най-големите измами в историята, еп. 6
Забранена история, еп. 2
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 4
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 5
Тайните на египетските пирамиди, еп. 1
Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
Забранена история, еп. 2
Дните, които написаха историята, еп. 10
Първата световна война в
числа, еп. 3
Загадки в музея, еп. 3
Забранена история, еп. 5
География на убийствата, еп. 1
Империя на царе, еп. 3
Тайните общества, еп. 1
Тайните общества, еп. 2
Тайните общества, еп. 3
37 дни - пътят към Първата
световна война, еп. 3
Забранена история, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 15
Загадъчни средновековни
убийства, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 10
Страхотни изобретения, еп. 12
Загадки в музея, еп. 12
Загадки в музея, еп. 4
Рим: империя без предел, еп. 1
събота, 23 юни
Забранена история
Войната на асовете, еп. 1
Първата световна война в
числа, еп. 1
Първата световна война в
числа, еп. 2
Първата световна война в
числа, еп. 3
Времето, което промени света,

06:10
07:10
08:00
08:45
09:50
10:55
11:45
12:35
13:25
14:15
14:45
15:35
16:25
16:55
17:20
18:15
19:10
20:05
21:00
21:55
22:50
23:45
00:35
01:25
02:15
03:05
03:35
04:20
05:10

неделя, 24 юни
Забранена история, еп. 5
Загадки в музея, еп. 6
Загадки в музея, еп. 7
Селцето, еп. 5
Селцето, еп. 6
Конспирация, еп. 10
Конспирация, еп. 11
Най-големите измами в историята, еп. 5
Най-големите измами в историята, еп. 6
Парижки мистерии, еп. 4
Забранена история, еп. 3
Забранена история, еп. 3
Кройката на времето, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 8
Войната на асовете, еп. 1
Войната на асовете, еп. 2
Мистерията на катакомбите,
Тайните общества, еп. 2
Войната на асовете, еп. 1
Дубровник: Републиката, еп. 4
Забранена история, еп. 4
Забранена история, еп. 2
Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
Конспирация, еп. 12
Загадъчни средновековни
убийства, еп. 1
Страхотни изобретения, еп. 14
Загадки в музея, еп. 1
Загадки в музея, еп. 6
Дубровник: Републиката, еп. 4

понеделник, 25 юни
06:05 Забранена история, еп. 6
07:00 Забранена история, еп. 3
07:45 Тайните на египетските пира-

20:00

22:30

00:50
03:15
06:00
06:30
07:30
11:00

12:50
13:20

15:30

18:00

20:00

22:00

00:10
02:30
04:40

Тони Белю, Ричи Костър,
Греъм Мактавиш, Джейкъб
Дуран, Ууд Харис и др /п/
„Завръщане в бъдещето
III” – екшън-комедия с уч.
на Майкъл Джей Фокс,
Кристофър Лойд, Мери
Стийнбъргън и др.
„Сивият” – трилър с уч. на
Лиам Нийсън, Франк Грило,
Дермът Мълроуни, Далас
Робъртс, Джо Андерсън,
Джеймс Бадж Дейл и др.
Еротичен телепазар
Професионална борба:
„Първична сила”
НЕДЕЛЯ, 24 юни
„Теория за големия взрив”
сезон 8
„Звярът” сезон 1
„Камиони по леда” –
риалити, сезон 8, 3 епизода
„Ледове” – приключенски
филм с уч. на Ричард
Роксбърг, Франсис О’Конър,
Клеър Форлани, Бен Крос,
Саймън Калоу, Патрик
Бъргин, Стивън Мойър, Сам
Нийл и др., II част
„Без багаж” – предаване за
туризъм
„Сивият” – трилър с уч. на
Лиам Нийсън, Франк Грило,
Дермът Мълроуни, Далас
Робъртс, Джо Андерсън,
Джеймс Бадж Дейл и др. /п/
„Завръщане в бъдещето
III” – екшън-комедия с уч.
на Майкъл Джей Фокс,
Кристофър Лойд, Мери
Стийнбъргън и др. /п/
„Програмиран” – екшън с
уч. на Куба Гудинг-мл., Вал
Килмър, Майкъл Айрънсайд,
Татяна Маслани, Ерик
Брекър, Чад Кроучук, Хиро
Канагава, Али Либърт и др.
/п/
„Сърцето на дракона:
Проклятието на магьосника”
– приключенски филм с уч.
на Джулиан Морис, Тамзин
Мерчант, Джаса Ахлувалиа,
Джонджо О’Нийл, Джейк
Карън, Доминик Мафъм и др.
„Ангелите на Чарли: Газ
до дупка ” – екшън с уч. на
Дрю Баримор, Камерън
Диас, Луси Лиу, Бърни Мак,
Криспин Глоувър, Джъстин
Теро, Деми Мур, Мат ле
Бланк, Шая Лебьоф и др.
„Фрактура” – предаване за
рок музика
Еротичен телепазар
Професионална борба:
„Челен сблъсък”

миди, еп. 1
08:40 Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
09:35 Най-големите измами в историята, еп. 1
10:25 Забранена история, еп. 3
11:15 Гении на древния свят, еп. 2
12:15 Гении на древния свят, еп. 3
13:20 Че Гевара: Отвъд мита,
14:15 Американската мечта на Боби
Кенеди,
15:20 Забранена история, еп. 1
16:10 Дните, които написаха историята, еп. 1
16:40 Първата световна война в
числа, еп. 4
17:30 Загадки в музея, еп. 4
18:15 Забранена история, еп. 4
19:05 География на убийствата, еп. 2
19:55 Помпей: 48 часа до бедствието, еп. 1
21:00 Рим: империя без предел, еп. 2
22:00 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
22:50 Първата световна война в
числа, еп. 5
23:40 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 1
00:30 Забранена история, еп. 2
01:20 Страхотни изобретения, еп. 16
01:50 Майстори на шпионажа, еп. 1
06:10
07:05
07:35
08:30
09:30
10:20
11:10
12:15
13:20
13:50
14:25
15:20
16:10
16:40
17:30
18:15
19:05
19:55
21:00
21:55
22:50
23:40
00:30
01:20
01:50
02:40
03:35

вторник, 26 юни
Забранена история, еп. 2
Страхотни изобретения, еп. 20
Че Гевара: Отвъд мита,
Американската мечта на Боби
Кенеди,
Най-големите измами в историята, еп. 2
Забранена история, еп. 4
Личният живот на средновековните крале, еп. 1
Личният живот на средновековните крале, еп. 2
Кройката на времето, еп. 3
Кройката на времето, еп. 4
Американски принцеси за
милиони долари, еп. 3
Забранена история, еп. 4
Дните, които написаха историята, еп. 2
Първата световна война в
числа, еп. 5
Загадки в музея, еп. 5
Забранена история, еп. 3
География на убийствата, еп. 3
Помпей: 48 часа до бедствието, еп. 2
Жени воини, еп. 1
Реформацията: Свещената
война на Европа,
Първата световна война в
числа, еп. 6
В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 2
Забранена история, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 17
Майстори на шпионажа, еп. 2
Страхотни изобретения
Загадки в музея, еп. 3

2

26
Он еър
13 юни, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 В служба на Нейно Величество - филм
10:30 Брюксел 1
11:30 Червената кралица
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Клик
14:30 Игри на ума
15:00 Семена от древността филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу /п./
16:30 Сила
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение
на живо в ефир - актуално
ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Сила – криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – криминален сериал
23:00 Довереникът – исторически
сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Операция: „История“
01:30 Новините ON AIR /п./
14 юни, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 В служба на Нейно Величество - филм
10:30 Операция: „История“
11:30 Червената кралица – исторически сериал, биографичен
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Клик
14:30 Игри на ума
15:00 Семена от древността филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела
16:30 Сила
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение
на живо в ефир - актуално
ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Сила – криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – криминален сериал
23:00 Довереникът – исторически
сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Опорни хора

Фокс
ВТОРНИК, 12 юни
06:00 Кости
07:35 Всичко е под контрол
08:25 Малкълм еп. 15
08:55 Високо напрежение еп. 12
09:50 От местопрестъплението
12:35 Ръш еп. 8
13:30 Светкавицата еп. 17
14:25 Кости
16:15 Всичко е под контрол еп. 6
16:40 Всичко е под контрол еп. 7
17:10 Психаротерапия еп. 1
17:35 Психаротерапия еп. 2
18:05 Високо напрежение еп. 13
19:00 От местопрестъплението
22:00 911, еп. 3
22:55 Светкавицата еп. 18
23:50 Кости еп. 17
00:50 Кости еп. 18
01:45 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 17
02:10 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 18
02:30 Американците еп. 4
03:15 Малкълм еп. 15
03:40 Психаротерапия еп. 1
04:05 Психаротерапия еп. 2
04:25 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 17
04:50 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 18
05:10 Американците еп. 4
СРЯДА, 13 юни
06:00 Кости еп. 17
06:45 Кости еп. 18
07:35 Всичко е под контрол еп. 6
08:00 Всичко е под контрол еп. 7
08:25 Малкълм еп. 16
08:55 Високо напрежение еп. 13
09:50 От местопрестъплението
12:35 911, еп. 3
13:30 Светкавицата еп. 18
14:25 Кости
16:15 Всичко е под контрол
17:10 Психаротерапия еп. 3
17:35 Психаротерапия еп. 4
18:05 Високо напрежение еп. 14
19:00 От местопрестъплението
22:00 Легион еп. 11 Science Fiction
22:55 Светкавицата еп. 19
23:50 Кости
01:45 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 19
02:10 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 20
02:30 Американците еп. 5
03:15 Малкълм еп. 16
03:40 Психаротерапия еп. 3
04:05 Психаротерапия еп. 4
04:25 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 19
04:50 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 20
05:10 Американците еп. 5
ЧЕТВЪРТЪК, 14 юни
06:00 Кости еп. 19
06:45 Кости еп. 20
07:35 Всичко е под контрол еп. 8

24

Най-гледаните

Български

тв програми

15 юни, ПЕТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Кралска палитра - филм
10:30 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова /п./
11:30 Червената кралица
12:30 Новините ON AIR
13:00 Операция: „История“
14:15 Клик
14:30 Игри на ума
15:00 Семена от древността филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на
българи със световно признание и постижения, автор:
Биляна Митева /п./
16:30 Сила
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение
на живо в ефир - актуално
ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Сила – криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Необичайните заподозрени
с Георги Лозанов
23:00 Довереникът – исторически
сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
16 юни, СЪБОТА
06:30 Операция: „История“
07:30 Другото лице на Арнолд
Шварценегер
08:30 Авиошоу /п./
09:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на
българи със световно признание и постижения, автор:
Биляна Митева /п./
09:30 Състезанието на живота им
10:00 Страната на изобретателите
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъжичка
14:00 Черни коне
14:45 Клик
15:00 Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Авиошоу
16:30 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
17:30 Брюксел 1 – предаване за
Европа и гражданите с Милена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите
на значимите за обществото
пред Ганиела Ангелова

20:00 Роден със сребърна лъжичка – криминален сериал
21:00 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал, политическа драма
23:00 Облаците на Силс Мария –
драма, Франция, Германия,
Швейцария, 2014 г.; режисьор: Оливие Асаяс; в ролите: Жюлиет Бинош, Кристен
Стюарт, Клоуи Грейс Морец,
Джони Флин и др.
01:00 Авиошоу /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: „История“ - предаване с Росен Петров /п./
04:30 Характери /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова /п./
17 юни, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Другото лице на Елизабет
Тейлър
08:30 Колела
09:00 Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева /п./
09:30 Състезанието на живота им
10:00 Страната на изобретателите
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъжичка
14:00 Черни коне 14:45 Клик
15:00 VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на
българи със световно признание и постижения, автор:
Биляна Митева
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов
16:30 Операция: „История“ – предаване с Росен Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 1864 – исторически сериал
20:00 Роден със сребърна лъжичка – криминален сериал
21:00 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Мъже в сянка – сериал, политическа драма
23:00 Мьобиус – трилър, драма,
Франция, 2013 г.; режисьор:
Ерик Рошан; в ролите: Жан
Дюжарден, Тим Рот, Сесил
Дьо Франс, Емили Дьокен,
Владимир Меншов
01:00 Колела
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова /п./

03:00
03:30
04:30
05:00
05:30

Новините ON AIR /п./
Видимо и невидимо
VIB /п./
Новините ON AIR /п./
Операция: „История“ - предаване с Росен Петров /п./
18 юни, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Автентични храни - филм
10:00 Райски градини
10:30 Сянката на Елена – семеен
сериал
11:30 Червената кралица – исторически сериал, биографичен
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1
14:15 Глухар – криминален сериал
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Сила
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение
на живо в ефир - актуално
ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Сила – криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол
23:00 Довереникът
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Опорни хора
01:30 Новините ON AIR /п./
19 юни, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Автентични храни - филм
10:00 Райски градини
10:30 Сянката на Елена – семеен
сериал
11:30 Червената кралица – исторически сериал, биографичен
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова /п./
14:15 Глухар – криминален сериал
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Сила
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение
на живо в ефир - актуално
ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Сила – криминален сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – криминален сериал
23:00 Довереникът – исторически
сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Брюксел 1
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
03:00 Новините ON AIR /п./

03:30 България сутрин /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова /п./
20 юни, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Автентични храни - филм
10:00 Райски градини
10:30 Сянката на Елена – семеен
сериал
11:30 Мамчета – комедиен сериал
12:00 Как станах руснак – комедиен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Глухар – криминален сериал
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Сила
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение
на живо в ефир - актуално
ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Одисей - исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – криминален сериал
23:00 Довереникът – исторически
сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Операция: „История“
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Денят ON AIR /п./
21 юни, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Автентични храни - филм
10:00 Райски градини
10:30 Сянката на Елена – семеен
сериал
11:30 Мамчета – комедиен сериал
12:00 Как станах руснак – комедиен сериал
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Глухар – криминален сериал
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Сила
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно - вашето мнение
на живо в ефир - актуално
ток шоу с Димитър Абрашев
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Одисей - исторически сериал
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни – криминален сериал
23:00 Довереникът – исторически
сериал
00:00 Новините ON AIR /п./
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR /п./

02:00
03:00
03:30
05:00
05:30

08:00
08:25
08:55
09:50

сет и пети сезон, еп. 1
02:10 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 2
02:30 Американците еп. 7
03:15 Малкълм еп. 18
03:40 Психаротерапия еп. 7
04:05 Психаротерапия еп. 8
04:25 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 1
04:50 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 2
05:10 Американците еп. 7
СЪБОТА, 16 юни
06:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 2
06:45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 3
07:35 От местопрестъплението:
Маями, еп. 4
08:25 Малкълм еп. 8
08:55 Малкълм еп. 9
09:20 Малкълм еп. 10
09:45 Малкълм еп. 11
10:10 Момче за всичко
12:05 От местопрестъплението:
Маями, еп. 5
13:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 6
13:55 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 15
14:25 Непобедимият
16:40 Малкълм
18:35 Светкавицата еп. 16
19:30 Школа за герои – игрален
филм
21:30 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 17
22:00 Лий Даниелс: Стар еп. 12
22:55 911, еп. 3
2018
23:55 Екзорсистът еп. 8
00:50 Светкавицата еп. 16
01:45 Агентите на ЩИТ еп. 17
02:30 Агентите на ЩИТ еп. 18
03:15 Момче за всичко
04:45 Светкавицата еп. 16
05:35 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 18
НЕДЕЛЯ, 17 юни
06:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 7
06:45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 8
07:35 От местопрестъплението:
Маями, еп. 9
08:25 Малкълм еп. 12
08:55 Малкълм еп. 13
09:25 Малкълм еп. 14
09:55 Непобедимият
12:05 От местопрестъплението:
Маями, еп. 10
13:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 11
13:55 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 20
14:20 Школа за герои – игрален
филм
16:15 Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 21
16:45 Малкълм еп. 16
17:10 Малкълм еп. 17

17:40
18:10
18:35
19:30
21:35

ВТОРНИК, 19 юни
06:00 Завинаги еп. 1
06:45 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 3
07:10 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 4
07:35 Всичко е под контрол еп. 14
08:00 Всичко е под контрол еп. 15
08:25 Малкълм еп. 20
08:55 Високо напрежение еп. 17
09:50 От местопрестъплението:
Маями, еп. 162
10:45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 17
11:40 От местопрестъплението:
Маями, еп. 18
12:35 Ръш еп. 9
13:30 Светкавицата еп. 22
14:25 Касъл еп. 1
15:20 Завинаги еп. 1
16:15 Всичко е под контрол еп. 16
16:40 Всичко е под контрол еп. 17
17:10 Психаротерапия еп. 11
17:35 Психаротерапия еп. 12
18:05 Високо напрежение еп. 18
19:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 19
20:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 20
21:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 21
22:00 911, еп. 4
2018
22:55 Светкавицата еп. 23
23:50 Касъл еп. 2
00:50 Завинаги еп. 2
01:45 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 5
02:10 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 6
02:30 Американците еп. 9
03:15 Малкълм еп. 20
03:40 Психаротерапия еп. 11
04:05 Психаротерапия еп. 12
04:25 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 5
04:50 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 6
05:10 Американците еп. 9
СРЯДА, 20 юни
06:00 Завинаги еп. 2
06:45 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 5
07:10 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 6
07:35 Всичко е под контрол еп. 16
08:00 Всичко е под контрол еп. 17
08:25 Малкълм еп. 21
08:55 Високо напрежение еп. 18
09:50 От местопрестъплението:
Маями, еп. 19
10:45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 20
11:40 От местопрестъплението:
Маями, еп. 21
12:35 911, еп. 4
13:30 Светкавицата еп. 23
14:25 Касъл еп. 2
15:20 Завинаги еп. 2
16:15 Всичко е под контрол еп. 18
16:40 Всичко е под контрол еп. 19
17:10 Психаротерапия еп. 13

17:35 Психаротерапия еп. 14
18:05 Високо напрежение еп. 19
19:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 22
20:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 23
21:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 24
22:00 Не си мой тип еп. 1
22:30 Не си мой тип еп. 2
22:55 Касъл еп. 3
23:50 Касъл еп. 4
00:50 Завинаги еп. 3
01:45 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 7
02:10 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 8
02:30 Американците еп. 10
03:15 Малкълм еп. 21
03:40 Психаротерапия еп. 13
04:05 Психаротерапия еп. 14
04:25 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 7
04:50 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 8
05:10 Американците еп. 10
ЧЕТВЪРТЪК, 21 юни
06:00 Завинаги еп. 3
06:45 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 7
07:10 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 8
07:35 Всичко е под контрол
08:25 Малкълм еп. 22
08:55 Високо напрежение еп. 19
09:50 От местопрестъплението
12:35 24: Наследството еп. 9
13:30 Касъл
15:20 Завинаги еп. 3
16:15 Всичко е под контрол
17:10 Психаротерапия
18:05 Високо напрежение еп. 20
19:00 От местопрестъплението
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 22
22:55 Касъл
00:50 Завинаги еп. 4
01:45 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 9
02:10 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 10
02:30 Американците еп. 11
03:15 Малкълм еп. 22
03:40 Психаротерапия еп. 15
04:05 Психаротерапия еп. 16
04:25 Семейство Симпсън
05:10 Американците еп. 11
ПЕТЪК, 22 юни
06:00 Завинаги еп. 4
06:45 Семейство Симпсън
07:35 Всичко е под контрол
08:25 Последният човек на Земята
еп. 1
08:55 Високо напрежение еп. 20
09:50 От местопрестъплението:
Маями, еп. 1
10:45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 2
11:40 От местопрестъплението:
Маями, еп. 3
12:35 Агентите на ЩИТ еп. 22

10:45
11:40
12:35
13:30
14:25
15:20
16:15
16:40
17:10
17:35
18:05
19:00
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:10
02:30
03:15
03:40
04:25
05:10
06:00
06:45
07:35
08:25
08:55
09:50
10:45
11:40
12:35
13:30
14:25
15:20
16:15
16:40
17:10
17:35
18:05
19:00
20:00
21:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:45

Всичко е под контрол еп. 9
Малкълм еп. 17
Високо напрежение еп. 14
От местопрестъплението:
Маями, еп. 8
От местопрестъплението:
Маями, еп. 9
От местопрестъплението:
Маями, еп. 10
24: Наследството еп. 8
Светкавицата еп. 19
Кости еп. 19
Кости еп. 20
Всичко е под контрол еп. 10
Всичко е под контрол еп. 11
Психаротерапия еп. 5
Психаротерапия еп. 6
Високо напрежение еп. 15
От местопрестъплението:
Маями, еп. 11
От местопрестъплението:
Маями, еп. 12
От местопрестъплението:
Маями, еп. 13
Агентите на ЩИТ еп. 21
Action
Светкавицата еп. 20
Кости еп. 21
Кости еп. 22
Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 21
Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 22
Американците еп. 6
Малкълм еп. 17
Психаротерапия
Семейство Симпсън
Американците еп. 6
ПЕТЪК, 15 юни
Кости еп. 21
Кости еп. 22
Всичко е под контрол
Малкълм еп. 18
Високо напрежение еп. 15
От местопрестъплението:
Маями, еп. 11
От местопрестъплението:
Маями, еп. 12
От местопрестъплението:
Маями, еп. 13
Агентите на ЩИТ еп. 21
Action
Светкавицата еп. 20
Кости еп. 21
Кости еп. 22
Всичко е под контрол еп. 12
Всичко е под контрол еп. 13
Психаротерапия еп. 7
Психаротерапия еп. 8
Високо напрежение еп. 16
От местопрестъплението:
Маями, еп. 14
От местопрестъплението:
Маями, еп. 15
От местопрестъплението:
Маями, еп. 161
Лий Даниелс: Стар еп. 12
Светкавицата еп. 21
Кости еп. 23
Кости еп. 24
Семейство Симпсън - дваде-

Малкълм еп. 18
Малкълм еп. 19
Светкавицата еп. 17
Отново в засада
Семейство Симпсън - двадесет и четвърти сезон, еп. 22
22:00 Агентите на ЩИТ еп. 21
Action
22:55 Легион еп. 11
Science
Fiction
23:55 Обратно към Мисисипи –
втори сезон, еп. 3
00:20 Обратно към Мисисипи –
втори сезон, еп. 4
00:50 Светкавицата еп. 17
01:45 Агентите на ЩИТ еп. 19
02:30 Агентите на ЩИТ еп. 20
03:15 Малкълм еп. 16
03:40 Малкълм еп. 17
04:00 Малкълм еп. 18
04:25 Малкълм еп. 19
04:45 Светкавицата еп. 17
05:35 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 1
ПОНЕДЕЛНИК, 18 юни
06:00 Кости еп. 23
06:45 Кости еп. 24
07:35 Всичко е под контрол еп. 12
08:00 Всичко е под контрол еп. 13
08:25 Малкълм еп. 19
08:55 Високо напрежение еп. 16
09:50 От местопрестъплението:
Маями, еп. 14
10:45 От местопрестъплението:
Маями, еп. 15
11:40 От местопрестъплението:
Маями, еп. 161
12:35 Лий Даниелс: Стар еп. 12
13:30 Светкавицата еп. 21
14:25 Кости еп. 23
15:20 Кости еп. 24
16:15 Всичко е под контрол еп. 14
16:40 Всичко е под контрол еп. 15
17:10 Психаротерапия еп. 9
17:35 Психаротерапия еп. 10
18:05 Високо напрежение еп. 17
19:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 162
20:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 17
21:00 От местопрестъплението:
Маями, еп. 18
22:00 Екзорсистът еп. 9
22:55 Светкавицата еп. 22
23:50 Касъл еп. 1
00:50 Завинаги еп. 1
01:45 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 3
02:10 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 4
02:30 Американците еп. 8
03:15 Малкълм еп. 19
03:40 Психаротерапия еп. 9
04:05 Психаротерапия еп. 10
04:25 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 3
04:50 Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 4
05:10 Американците еп. 8

06:30
09:30
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00
14:15
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
00:00
00:30
01:30
02:00
03:00
03:30
05:00
05:30
06:30
07:30
08:30
09:00

09:30
10:00
10:30
12:30
13:00
14:00
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30

Денят ON AIR /п./
Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Новините ON AIR /п./
Опорни хора
22 юни, ПЕТЪК
България сутрин
Автентични храни - филм
Райски градини
Сянката на Елена – семеен
сериал
Мамчета – комедиен сериал
Как станах руснак – комедиен сериал
Новините ON AIR
Операция: „История“
Глухар – криминален сериал
Великите - филм
Новините ON AIR
Класически коли - филм
Сила
Новините ON AIR
Директно - вашето мнение
на живо в ефир - актуално
ток шоу с Димитър Абрашев
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Одисей
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени
с Георги Лозанов
Довереникът – исторически
сериал
Новините ON AIR /п./
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова /п./
Новините ON AIR /п./
Денят ON AIR /п./
Новините ON AIR /п./
България сутрин /п./
Новините ON AIR /п./
Видимо и невидимо
23 юни, СЪБОТА
Операция: „История“
Истината за лъжците
Авиошоу /п./
VIB /Very Important
Bulgarians/ - портрети на
българи със световно признание и постижения, автор:
Биляна Митева /п./
Състезанието на живота им
Страната на изобретателите
Фамилно
Новините ON AIR
Роден със сребърна лъжичка
Черни коне 14:45 Кино –
поредица на DW
Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Авиошоу
Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова
Брюксел 1 – предаване за
Европа и гражданите с Ми-

13.VI. - 19.VI.2018 г.
лена Милотинова
18:30 Новините ON AIR
19:00 Опорни хора – изповедите
на значимите за обществото
пред Ганиела Ангелова
20:00 Роден със сребърна лъжичка – криминален сериал
21:00 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога – криминален сериал
23:00 Леки момичета – драма,
Франция/Полша/Германия,
2012 г; режисьор: Малгожата
Шумовска; в ролите: Жулиет
Бинош, Анаис Демуст, Йоана
Кулиг и др.
01:00 Авиошоу /п./
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Опорни хора
03:00 Новините ON AIR /п./
03:30 Операция: „История“ - предаване с Росен Петров /п./
04:30 Характери /п./
05:00 Новините ON AIR /п./
05:30 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова /п./
24 юни, НЕДЕЛЯ
06:30 Брюксел 1
07:30 Истината за информационното претоварване
08:30 Колела
09:00 Характери – неизвестните
изповеди на известните,
автор: Биляна Митева /п./
09:30 Състезанието на живота им
10:00 Страната на изобретателите
10:30 Фамилно
12:30 Новините ON AIR
13:00 Роден със сребърна лъжичка
14:00 Черни коне
4:45 Кино – поредица на DW
15:00 VIB
15:30 Новините ON AIR
16:00 Колела – автомобилно предаване с Константин Томов
16:30 Операция: „История“ – предаване с Росен Петров
17:30 Видимо и невидимо – коментарно предаване за
измеренията на свободата с
Калин Манолов
18:30 Новините ON AIR
19:00 1864 – исторически сериал
20:00 Роден със сребърна лъжичка – криминален сериал
21:00 Черни коне - сериал, драма
21:30 Новините ON AIR
22:00 Забравени от Бога
23:00 Монахинята – драма, Франциа, 2012 г; режисьор: Гийом
Никлу; в ролите: Изабел
Юпер, Полит Етиен, Луиз
Бургоан, Мартина Гедек,
Жил Коен и др.
01:00 Колела
01:30 Новините ON AIR /п./
02:00 Q&A – отговори на важните
въпроси от политиката с
Клара Маринова /п./

13:30
14:25
15:20
16:15
17:10
18:05
19:00
22:00
22:55
23:50
00:50
01:45
02:30
03:15
03:40
04:25
04:50
05:10
06:00
08:25
10:10
12:10
13:55
14:25
16:40
17:10
17:40
18:10
18:35
19:30
21:30
22:00
22:55
23:55
00:50
01:45
03:15
04:45
05:35
06:00
08:25
09:50
12:05
13:55
14:20
16:15
16:45
18:35
19:30
21:30
22:00
22:55
23:20
23:55
00:50
01:45
04:45
05:35

Action
Касъл еп. 5
Касъл еп. 6
Завинаги еп. 4
Теория за Големия взрив
Психаротерапия
Високо напрежение еп. 21
От местопрестъплението
Лий Даниелс: Стар еп. 13
Касъл еп. 7
Касъл еп. 8
Завинаги еп. 5
Семейство Симпсън
Американците еп. 12
Последният човек на Земята
еп. 1
Психаротерапия
Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 11
Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 12
Американците еп. 12
СЪБОТА, 23 юни
От местопрестъплението
Малкълм
Школа за герои
От местопрестъплението
Семейство Симпсън еп. 3
Отново в засада
Малкълм еп. 20
Малкълм еп. 21
Малкълм еп. 22
Всичко е под контрол еп. 1
Светкавицата еп. 18
Мъжът в къщата
Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 5
Лий Даниелс: Стар еп. 13
911, еп. 4
Екзорсистът еп. 9
Светкавицата еп. 18
Агентите на ЩИТ
Школа за герои
Светкавицата еп. 18
Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 6
НЕДЕЛЯ, 24 юни
От местопрестъплението
Малкълм
Отново в засада
От местопрестъплението
Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 8
Мъжът в къщата
Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 9
Всичко е под контрол
Светкавицата еп. 19
Контраудар
Семейство Симпсън - двадесет и пети сезон, еп. 10
Агентите на ЩИТ еп. 22
Не си мой тип еп. 1
Не си мой тип еп. 2
Обратно към Мисисипи
Светкавицата еп. 19
Живите мъртви
Светкавицата еп. 19
Семейство Симпсън еп. 11
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Забавни

Îòãîâîри îò áр. 23
ñòр. 27

ВоДораВНо: „Съдбовен калейдоскоп”. Пистон. „Орало”. Нарта. Минев. Сарот.
Татри. Нанак. „На нивата”. Пли. РАМ. Роселини. Аретир. Иванов. Марс. Икако. Кака.
ИЛ. Идол. Ос. Насока. Еж. Етна. Па. Иман. Лоара. Нали. Онс. Кос. Карелин. Лебеди.
Север. Рене. Ре. Мит. Тико. Дан. Каин. Ибиси. Алф. Дънов. Данак. Том. Илина. Лат.
Лотар.Кортик. Теин. Пи. Асана. Латам. „Те”. „Гатака”. Алеи. Илитон. Дав. Нивалин.
Амирани. Таратор. Тигри. „Амок”. Морени. Атанас. Става. Ритенуто. „Алото”. Тар.
оТВЕсНо: Къпина. Ананаси. Алигатор. Динамика. Аретино. Авари. Ибсен. Василев. Батат. Рет. Отвара. Омилетика. „Ана-не”. АВО. Коника. Ирис. Ракитин. Енс.
Соланин. Кит. „Саво”. ОН. Анев. Ока. Арат. Корал. Амонал. То. Пароним. Ол. Ралита. Латина. Фит. Енина. Гел. Вир. „Лили”. Гал. Йота. Сиело . Радика. Арсо. Ад. Ата.
Джон Ленън. Тими. Онтарио. Асен. „Натали”. Со. Асар. Еклер. Беко. Емират. Крипта. Таке. Авли. Тамат. СОТ. Ликон. Одри. Антонова. Папироса. Сиенит. Еникар.
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ñòр. 31
кръсТослоВиЦа За съсТаВяНЕ
ВоДораВНо: Бабит, Габе, Абанос, Ром, Лекар, Пони, Ела, Игумен, Тиле, Ара, Нана, Гира, Бар, Имане, Дина, Жаба, Финал, Асо,
Пилони, Мана, Леми, Крем, Пара, Аква, Малина, Рак, Егида, Вега,
Зона, Радар, Ено, Тапа, Кито, Бор, Рота, Кратер, Пан, Сага, Икона, Оле, Аполон, Нота, Скели. оТВЕсНо: Балет, Пижама, Мезе,
Аксон, Абелит, Маса, Пагони, Рало, Бакал, Габон, Алино, Багет,
Ина, Енина, Акрида, Кота, Тори, Аре, Рана, Тире, Гана, Филе, Рат,
Рипс, Пура, Дилема, Вапор, Кок, Арома, Бином, Креда, Опо-

ле, Боне, Банани, Вага, Етанол, Емине, Рали, Макара, Анани.
ПясъЧЕН ЧасоВНик
1.Рамада 2.Мадара 3.Дамар 4.Адам 5.Ада 6.Ад 7.А 8.Ар 9.Бар
10.Риба 11.Барит 12.Барито 13.Баритон

27

игрослоВиЦа
1. Баба – Банат – Атол 2. Абат
– Атина – Нане 3. Рада – Дакар
– Арон 4. Крап – Аполо – Ложа
5. Мека – Калем – Емир 6. Икар
– Арама – Мало/Ектор/ 7. Вола
– Лавал /Карл Густав/ – Алод 8.
Бром – Омари – Рита 9. Кота –
Тапир – Ирод 10. Рагу – Гуцал
– Алое 11. Арат – Атака – Кале 12. Сава – Варан – Анди 13.
Авар – Ароза – Заир 14. Дака –
Кавак – Аква
Имената на българския поет
са: НИКОЛА ВАПЦАРОВ

2
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Спорт

Сезонът за клубните надпревари вече
приключи и всички погледи са насочени към
Русия и започващото на 14 юни световно
първенство по футбол.
Както преди всеки голям форум и този път
една от най-интересните теми е за стадионите, на които ще се състоят мачовете.
Със съоръженията в Русия имаше доста
проблеми, но в крайна сметка всичко е наред за старта на първенството.
Стадионите са 12, в 11 руски града, като
столицата Москва ще има 2 съоръжения.
Всичките градове са в европейската част
на страната, но това не означава, че разстоянията между тях са малки, все пак говорим
за най-голямата държава в света.
Между най-северния град домакин - Санкт
Петербург, и най-южния - Сочи, разстоянието е 1925 км. Това между най-източния - Екатеринбург, и най-западния - Калининград е
2488 км.

1. "Лужники" - Москва (81 000 места)

Арената на първия и последния мач от Мондиала. 81-хилядният "Лужники" е най-големият стадион в Източна Европа и 10-ият по големина на континента. На 15 юли той ще влезе в елитната компания на съоръжения, посрещали олимпийски игри,
финал на световно първенство, Шампионската лига и Купата на УЕФА.
Старият "Лужники" бе разрушен през 2013 г., а
новият изграден за 350 милиона евро. Той е сред
най-модерните в Европа.
2. "Откритие Арена" Москва (45 360 места)
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Стадионите на „Мондиал 2018”
от 6 години. Вместо през 2011-а той бе открит през
2017-а. Цената на изграждането му надхвърли 1,1
милиарда долара, което е с 3 пъти над предвиденото и го прави сред най-скъпите стадиони в света.
4. "Казан Арена" - Казан (45 379 места)

Домът на "Рубин" (Казан) ще приеме 6 двубоя от
турнира, а строежът му костваше 450 милиона долара. Построяването му отне три години, което си
е прекалено малко в сравнение с останалите арени в този списък. Външността на стадиона е огромна видеостена - най-голямата в Европа.
5. Стадион "Фищ" - Сочи (47 659 места)

Стадионът бе построен за зимната олимпиада в
черноморския град Сочи през 2014 г. Конструкцията му струваше внушителните 779 милиона долара, но изниква въпросът: какво ще стане след световното. Стадионът бе използван за откриването
и закриването на олимпиадата, 4 мача по време
на Купата на конфедерациите и ще се изиграят 6
мача от Мондиала. През другото време той почти
не се използва, защото Сочи няма професионален
футболен клуб.
6. "Космос Арена" Самара (44 918 места)

8. "Волгоград Арена" Волгоград (45 568 места)

Арената във Волгоград бе построена вурху стара
нефтена рафинерия. Проектът бе доста по-мащабен,
но заради липса на финансиране фитнесите, плувният басейн и търговският център не бяха построени.
9. Стадион "Централ" Екатеринбург (35 696 места)

Съоръжението се превърна в едно от най-популярните в света заради странния си вид и едната трибуна, излизаща извън кръглата му конструкция. Тази идея хрумнала на архитекта, тъй като след
Мондиала местният "Урал" няма да се нуждае от 35те хиляди места и временната 12-хилядна трибуна
ще бъде премахната.
10. "Нижни Новгород Арена" Нижни Новгород (44 899 места)

Съоръжението се намира на мястото, където реките Волга и Ока се сливат. Построено е до един от
символите на града - катедралата "Св. Александър
Невски". Както при повечето стадиони, след Мондиала капацитетът му ше бъде намален, защото
местният "Олимпиец" се състезава в Трета лига и
не предизвиква любителски интерес.
11. "Мордовия Арена" - Саранск (44 442 места)

Другият столичен стадион за Мондиала е дом на
гранда "Спартак". Строежът започва през 2007 г.,
но след множество забавяния е открит през 2014
г. През 2010-а проектът дори е замразен, защото
новият архитект на Москва не одобрява дизайна.
Все пак арената бе построена и ще посрещне пет
мача от Мондиала. Изграждането струваше 360 милиона евро.
3. "Крестовски" Санкт Петербург (68 134 места)

Разположен на едноименния остров, стадионът е
вторият по големина на Мондиала и ще посрещне 7
мача. Строежът му претърпява сериозно забавяне

Съоръжението на стойност 320 милиона долара в Самара бе едно от най-проблемните. То бе
открито едва преди месец, а от ФИФА имаха сериозни съмнения дали това ще се случи до началото на световното. Стадионът първоначално
трябваше да бъде на остров на река Волга, но
проектът бе сменен.

7. "Ростов Арена" Ростов (45 000 места)

Стадионът на брега на Дон ще посрещне пет мача от Мондиала. Той бе построен за четири години,
а след първенството капацитетът му ще бъде намален с 10 000 места.

Построяването му струваше 300 милиона, като
ще приеме четири двубоя от турнира. След края
му капацитет ще бъде намален до 28 000.
12. "Арена Балтика" Калининград (35 212 места)

Стадионът се намира на брега на Балтийско море.
Построяването му върху остров Октябърски предизвика множество дискусии, защото той често е
жертва на сериозни наводнения. Водата на няколко пъти заливаше съоръжението, докато бе в строеж, но добрата новина за феновете е, че по време
на световното няма подобна опасност.
Страницата подготви Цветан Илиев

13.VI. - 19.VI.2018 г.

Съюзен живот

24

Български

Читалища

Раклата разказва

Ден на Европа
в с. Бабово

Организатор на този
нов за българския календар празник е общинският съвет на Съюза на пенсионерите-2004 - гр. Сливо поле,
но тези, които го направиха богат, съдържателен, емоционален и цветен, са участниците в него - членовете на пенсионерското дружество в
с. Бабово начело с председателката му Тодорка
Николова, и самодейните състави към НЧ "Н. Й.
Вапцаров - 1927" със секретар Пепа Стоянова.
С вълнуващо слово
председателката на общинския съвет на СП2004 Веска Узунова

обяви темата на празника - "Европейски ден
на солидарност между поколенията", и даде думата на Валентин
Атанасов - кмет на община Сливо поле. "Общината е и остава с
проблемите на пенсионерите..." - твърдо заяви той в своето приветствие към участници и гости от 20 пенсионерски дружества в
Сливополска община
и 2 пенсионерски дружества от Русенската
общинска организация на СП-2004. Между поканените бяха
доц. Емилия Великова
и представители на об-

ластния общински съвет на СП-2004 в Русе.
Програмата, озаглавена "От раклата на баба",
обогати празника. Впечатляващо беше участието на момичетата лазарки от НЧ "Братство" с. Бръшлян, с художествен ръководител Мария
Йорданова, както и на
вокалната група за изворен фолклор "Детелини" с художествен ръководител Тодорка Николова. Всички участници
в празничната програма

- "талантливите артисти",
както ги нарече кметът
Валентин Атанасов, бяха
наградени с еднодневна
екскурзия до избрана от
тях туристическа дестинация. Гостите бяха поканени на изискан коктейл, в който всички специалитети бяха приготвени от гостоприемните
домакини - прекрасните
жени на с. Бабово, Сливополска община.
Текст и снимки:
Александрина
Шаханова, Русе

Поетична среща Бъди дълго сред нас
Залата в регионалната библиотека „Пенчо Славейков - Варна, се оказа тясна да събере приятели и почитатели на представянето на поредните
стихосбирки на утвърдените творци Ценка Илиева и Антон Карбов. Водеща на срещата бе нашата активистка Жана Абаджиева, която сподели спомени и ни запозна с тяхното творчество.
И двамата имат много почитатели, членове на
СП-2004 - Варна.

Мария Димитрова Вълчева от Шумен
навърши 90 години. Тя
е една от основателките и редовните посетители на пенсионерски
клуб 16. Участва в певческите групи „Романтика” и „Авлига”.
Ръководството на
клуба й пожелава здраве, мъдрост, вяра и спокойствие.
Бъди дълго сред нас!
Пенсионерски клуб
16, Шумен

От стр. 1
Пред погледа на стотици жители и гости оживяха пролетните празници Сирни Заговезни, Цветница и Лазаровден. Организаторите на проявата от
НЧ „Никола Вапцаров“ изключително успешно се
опитаха да пресъздадат типичната атмосфера с народни носии, песни, танци и диалози от началото
миналия век. И когато не липсва желание, резултатите винаги надхвърлят първоначалните очаквания. Присъстващите в продължение на няколко часа се потопиха в магията на народните традиции и
обредни ритуали. Празникът премина под патронажа на кмета на община Сливо поле Валентин
Атанасов и беше посветен на Европейския ден за
солидарност между поколенията. Гости на тържеството бяха Йордан Казаков – председател на областната пенсионерска структура в Русе, Пламен
Пенков - кмет на село Бабово, както и представители на повече от двадесет пенсионерски клуба от
Русенска област.

Празничен звън на камбана възвести началото
на празника. От храма, облечени в народни носии, излязоха участниците във възстановките. Те
се бяха подготвили блестящо, като изпълняваха
характерните песни и ритуали. Между участниците и публиката се създаде непринудена обстановка, в общуването лъхаше доброта и обич. За
да е по-автентична атмосферата, участниците бяха приготвили типични за региона и за празниците ястия. „Съхраняването на българските обичаи и
традиции е гаранция, че в по-младите поколения
ще успеем да формираме национална и европейска идентичност“, сподели Веска Узунова – председател на общинската пенсионерска организация в Сливо поле.
По стародавна българска традиция в края на
празника на площада в Бабово се изви кръшно хоро, на което се хванаха млади и стари, участници
и публика. Като жест на благодарност кметът на
община Сливо поле Валентин Атанасов награди
всички участници във възстановките с екскурзия
до Велико Търново.
Марий Пейчев

Организация на единомишленици

Стихотворенията на творците се четат и слушат
с удоволствие и бяха посрещнати с бурни аплодисменти и с цветя от благодарната публика на
Варна. Те отразяват нашето нелеко пенсионерско битие, посветени са на любовта към родината, към родния край, на любовта.
Талантливите творци Ценка и г-н Карбов се
ползват с голям авторитет, защото активно участват в дейността на пенсионерския съюз – Ценка
е ветеран от р-н „Приморски” и във всичките мероприятия участва с личното си творчество, а Антон Карбов освен поетичната си дарба притежава и талант на певец и прекрасно изпълнява македонски и стари градски песни. Член е на Съюза
на свободните писатели.
Пожелаваме им нови висоти и вдъхновение в
поезията!
Маргарита Таргова, СП-2004 - Варна
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Регионалната организация - Габрово, към Съюза на инвалидите в България (СИБ) проведе събрание за отчитанe на
дейността през 2017 г.
Преглед направи координаторът Кристина Кулева, млада и инициативна жена, с много идеи
и желание да помогне в
израстването и развитието на организацията в
региона.
През изминалата 2017
г. хората с увреждания активно продължиха борбата срещу ограничените социални права. Особено тревожно е
положението с трудовата заетост, нерешените
проблеми в здравеопозването, нарастването на
цените на лекарствата.
Дружествата в региона
работят добре с кметовете, с общинските власти и неправителствените организации. Председателите на 17-те дружества са си извоювали ав-

сещение на театри, концерти и др. Помага се
на нуждаещите се при
попълване на документи, даване на информация и консултация. Създадените певчески групи в Габрово, Враниловци, Ловни дол и Армени участват в програми,
фестивали и конкурси.
Поради икономически проблеми работата по привличането на
спонсори е слаба. Завършвайки, г-жа Кулева
подчерта, че членовете на УС работят в екип,
разбирателство и взаимопомощ.
Насоки за дейността
на РО на СИБ – Габрово,
даде председателят Васил Грънчаров.
За председател на региона беше преизбрана
Стефка Рачева и за координатор - Кристина
Кунева.
Текст и снимка
Цанка Одажийска,
Габрово

торитет в своите населени места.
СИБ има организационно присъствие във
всички 28 области в
България. Общият брой
на членовете с отчетен
членски внос в регион
Габрово е 1205. Всяка

получават списание „Кураж” и бюлетина на СИП.
Организират се екскурзии, по чл. 53 се раздават суми от 48,65 лв. на
469 човека с първа група инвалидност. Нуждаещите се получиха ортопедични обувки и про-

година се провежда семинар с председателите
- членове на УС на РО, и
активисти. Няма провалени мероприятия поради слаба организация. Традиционно се отбелязват местни и национални празници, денят
на инвалидите. Всички

тези, бяха раздадени и
дрехи втора употреба. В
Габрово, Севлиево и Гостилица се организира измерване на кръвното налягане и кръвната захар.
Осигуряват се транспорт
за балнеолечение и почивки. Подсигуряват се Страницата подготви
безплатни билети за по- Маргарита ЛОЗАНОВА
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Театърът е и за да образова

С екипа от сериала "Полицаите от края на града"
От стр. 1
Тогава тя ми се видя нещо голямо, тъмно, с един
микрофон, който ми се
струваше буквално като
боздуган. И хора, втренчени в теб. Беше "страхотен страх"! Постепенно
обаче този страх се превърна в любопитство. В
8 клас една съученичка, която ходеше в театралната школа на Любо Фърков (той по-късно
отиде в Сатиричния театър), ме покани да отида
да погледам. Отидох, записах се. Театърът не ми
беше непознат като магия и винаги са ми били интересни сцената,
осветлението, чуденето
"как артистите знаят целия този текст". И се заредиха прегледи на самодейността, пролетни
балове, чиста естрада.
Някъде тогава за първи
път чух ВИТИЗ. Мислех,
че човек се ражда артист
и един ден просто започва да работи това. Разбрах, че на 350-400 километра от Русе има академия, че там се учи, за
да станеш артист. Тогава
вече бях наясно със себе
си какво искам да правя,
бях тотално сигурен, че
с друго няма да се занимавам. Като завърших,
отново играх на сцената на Културния дом в Русе. Вече ми се видя мал-

в „Армията”, вече бях някакво лице. Обаче така
се завъртяха нещата, че
накрая - нищо. Завършихме на 23 май 1999 г. и нищо. Никой не се интересува от теб, никой не
те иска никъде. Имах едни шест месеца на жесток блокаж. Прибрах се
в Русе. Един ден ми звънна Борко Чучков и ме пита: "Какво правиш?" Отговарям му: "Нищо. В
Русе съм." "Веднага хващай влака и се връщай
в София!" С брат му бяха
взели едно заведение на
"Паренсов" и аз станах
там... барман. Обаче пак
търках софийските улици. А вече завършваха
колегите от курса на Сте-

е "Швейк.” Стана много
добре. За една година
направихме 50 представления. „Армията” винаги е пълна, където ходим, винаги е пълно. Направихме спектакъла за
дванайсет дни.
Какво прави актьорът, когато ролята "не му
ляга"? Или се доверяваш
тотално на режисьора и
извървяваш целия път с
него, или вместо да мъчиш всички и най-вече
себе си, отиваш, връщаш пиесата и казваш:

фан Данаилов. Правеха
пиесата "Буре с барут".
Появи се някакъв проблем с един от актьорите и аз предложих на

Ламбо да ме пробва да
заместя. Ивайло Христов
беше режисьор и за една
вечер се върнах на сцената: без хонорар, пак в
НАТФИЗ, иначе - барман.
Но завъртях една-две
постановки и както се
случва в нашата професия, видяха ме и ме взеха в Габровския театър първия професионален
театър, в който съм играл. Там отидох да бъда
Маргариди от "Криворазбраната цивилизация",
а това беше една от коронните роли на Калата.
Така минаваше времето: Кърджали, после
в Смолян две години с
Кръстю Кръстев, после
сутрешният блок на те-

тиш послание.
Трябва да кажа кой
плаща цената на популярността - семейството
плаща цената определено! Още като се заженихме с жена ми, я бях предупредил: "Ти нали знаеш за какъв се жениш? Аз
съм актьор, а за да успееш в професията, трябва
да си отдаден тотално на
нея.” Друг път няма, няма как да стане.
Ако някой каже, че
наградите не го интересуват, това е пълна

С Малин Кръстев в "Господари на ефира"
левизия МСАТ. Докато
един ден се появи Бат
Пальо (Пламен Панев б. а.) и каза: „Почвам в Сатирата една полска пи-

между режисьора и актьора в главната роля е
много особена и важна,
там трябва да има пълен
синхрон. Това е ролята,
с която ударих печат в
алманаха на българския
театър. Беше 2011 г. Решението на спектакъла
беше страхотно, защото ние всъщност защитавахме Бай Ганьо. Аз и
до ден днешен приемам
каузата да защитавам този герой, защото за мен
той е позитивен. Това
представление се полу-

Геро и неотразимата Татяна Лолова
"Не съм за това!" Третият вариант е мъка - и за
публиката, и за трупата,
и за теб най-вече.
Основната функция
на театъра е да образова, да отваря мирогледа и да казва истините
от сцената, да слага ог-

В "Бай Ганьо"

С дъщеря си Йохана
ка, но пък уютна, все едно някой те гушва и те
прегръща. И пак виждаш
същите очи, които са те
гледали с любов като дете, и не може да не ти стане мило, но вече си приятел с тази сцена.
Когато бях 2-ри курс,
започна да се снима предаването "Монополи".
Аз бях от работниците по снимачните обекти, но още след първите издания екипът видя,
че нещо съм по-различен, защото обичам да
разчупвам нещата. И ме
сложиха трети водещ,
после втори. И като завършвах, вече имах предаване в телевизията, играех в Народния, играех

Роден е на 10 юли 1974 г. в Русе. Завършва
актьорско майсторство за драматичен театър през 1999 г. в класа на проф. Димитрина
Гюрова. Носител е на националната награда
"Любимец 13 - главна мъжка роля", на награди
за спектаклите "Швейк" на театър "Българска армия", "Семеен албум" на Младежкия театър "Николай Бинев" и "Сирано дьо Бержерак"
на Драматичния театър "Сава Огнянов" – Русе.
Получава „Аскеер” през 2015 г. Популярен е от
шоуто „Господари на ефира”, а сега и от сериала „Полицаите от края на града”.

еса "Тестостерон". Но е
с кастинг." Подадох документи, явих се. Почнахме репетиции и... на
третия ден Павел Васев
ми предложи щат в Сатирата. Приех естествено. Там на втората година имаше честване на Георги Калоянчев, 50 години на сцената. Аз и Калата се бяхме сближили, играхме едно представление в Пловдив
- "Вчерашни целувки"
на Юрий Дачев. То ме
сближи с още двама големи - Васил Попилиев
и Борето Луканов. След
юбилея на Калата напуснах Сатирата и отидох в
Младежкия театър при
Влади Люцканов. Той
каза: "Хайде да направим българско заглавие
- "Бай Ганьо". Химията

В "Улицата" на Теди Москов
чи като шамар за общоприетото мислене за Бай
Ганьо.
Измина кратко време
и мои приятели от продуцентска къща ме попитаха какво да "вдигнат"
и аз им казах: "Нека да

ледалото пред хората, за
да могат те да видят кои
са и какви са. И ако аз
съм актьор без социална позиция, какво послание ще дам? Ако си безпардонен, ако си нихилист, не можеш да изпра-

лъжа. За мен наградата
е потвърждение и успокоение, че си върша работата добре. Публиката иска мъжество, иска
позиция, и то не само
на сцената.
Категоричен съм, че
актьорите трябва да бъдем по-социални. Има
много бедни и нещастни хора, на които трябва да се подобри животът и всеки трябва да
направи своето за тях.
Имам си мои каузи и
за деца, и за възрастни хора. Помагам, колкото мога.
Някои си мислят, че
като се показваш по телевизията, имаш милиони и можеш изведнъж
да решиш много неща,
но не е така. Във формата "Като две капки вода" първите пари, които спечелих, дадох на
читалището "Отец Паисий - 1926" в село Ъглен. Майка ми е оттам
и нашите живеят в момента там, а аз си изкарах в него детството. С
това мога да помогна,
не мога да дам 100 000,
1000 дадох. За паметта
трябва да се дава сега,
за да я има занапред.

Веско Ешкенази свири с кралски оркестър

Интерпретации на световно ниво ще чуе публиката на 30 юни от 20 часа в зала 1 в изпълнение
на Кралски концертгебау оркестър – Амстердам.
Концертът е първото гостуване в пълен състав на
световноизвестния оркестър в България като част
от турнето му. Поводът е юбилеят на оркестъра и
100 години от края на Първата световна война. Като част от проекта „Рамо до рамо”, който приобщава млади музиканти към високата класа на оркестъра, в концерта на 30 юни ще се включи Младежката филхармония „Пионер“ в изпълнението
на увертюрата „Дон Жуан“ от Моцарт. А солист ще
бъде нашият прочут цигулар Веско Пантелеев-Ешкенази. Диригент е италианецът със завидна кариера Даниеле Гати.
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Лyизa Гpигopoвa на път да се сдобие c нoв бaщa
Maйĸaтa нa Лyизa
Гpигopoвa
cмeня
мъжeтe мнoгo бъpзo!
Aĸтpиcaтa мoжe дa ce
пoxвaли c вълнyвaщo
дeтcтвo. Tя изpacтвa c
пacтpoĸ, ĸoйтo я глeдaл
ĸaтo cвoe дeтe. Ивeт
Гpигopoвa, майката на
Луиза, изнeнaдвaщo ce
e paздeлилa c втopия
cи cъпpyг Eвгeни. Интepиopният дизaйнep
e бил изocтaвeн cлeд
пoчти двe дeceтилeтия
любoв. Πpeди тoвa мoднaтa шeфĸa изĸapaла
ĸpaтъĸ бpaĸ c бaщaтa
нa Лyизa – Kpacимиp
Гpигopoв. Двaмaтa ce

paздeлили oщe ĸoгaтo
aĸтpиcaтa била мaлĸo
дeтe. Ceгa имa нoв мъж
в живoтa нa Ивeт, ĸoйтo
мoжe дa ce oĸaжe тpeтият й cъпpyг. Πo пpинцип тя винaги зaфopмя cepиoзни вpъзĸи и
зaтoвa ce oчaĸвa и тoзи
път дa гo нaпpaви.
Mнoзинa oбвинявaт
мaйĸaтa нa Лyизa, чe
лecнo ce oмъжвa, нo тя
oтгoвapя нa ĸpитицитe
c тoвa, чe пpocтo нe
жeлae дa живee в гpяx.
Hищo чyднo cĸopo дa я
видим cгoдeнa зa тpeти
път.
Hoвият мъж в жи-

вoтa нa Ивeт бил мнoгo
бoгaт, ĸaĸтo и пpeднитe двaмa. Дъщepя й пo
вcяĸa вepoятнocт гo
xapecвa, тъй ĸaтo имa
aфинитeт ĸъм лyĸca.
Лyизa нe cи взe ми-

лиoнep зa мъж, нo пъĸ
тя caмaтa e ocигypeнa
дocтaтъчнo
дoбpe
oт poдитeлитe cи.
Aĸтpиcaтa ce oмъжи
caмo пo любoв и тoвa
e пoxвaлнo.
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Опacнocт зa
здpaвeтo нa Mapия!
Πoпфoлĸ звeздaтa Mapия имa cepиoзни
пpoблeми cъc здpaвeтo. Tя e изпpaвeнa пpeд eднa oт нaй-тeжĸитe бoлecти, cвъpзaни c xpaнeнeтo
– бyлимия.
Oт мeceци пeвицaтa нe cпиpaлa дa ce тъпчe.
Tя ядялa ĸaтo зa пocлeднo, нo нe й личи и гpaм.
Имeннo зaтoвa мнoгo oт пoзнaтитe й cмятaт, чe
e бoлнa.
Бyлимиятa e бoлecт, пpи ĸoятo ce пoвpъщa
вcичĸo пoгълнaтo пpeз дeня. Taĸa нe caмo нe
ce нaпълнявa oт мнoгo ядeнe, нo и ce oтcлaбвa.

Hики Дoйнoв пpeживял yжacни нeщa
Bъпpeĸи чe
e извecтeн и
пeчeли дoбpe,
Hиĸи Дoйнoв
нe e имaл oт
нaй-щacтливия живoт. Toй
e минaл пpeз
жecтoĸи тpyднocти.
Πъpвaтa oт
тяx e cвъpзaнa c
бaщa мy. Koгaтo
тoй пoлyчил инфapĸт и
изпaднaл в ĸлиничнa
cмъpт, жypнaлиcтът ce
cpинaл. Toй пoмиcлил,
чe пoвeчe ниĸoгa нямa
дa види тaтĸo cи, нo

Гocпoд ce cмилил и баща му оцелял.
Oттoгaвa
Hиĸи
Дoйнoв вceĸи дeн
блaгoдapил нa Бoг.
Стaнaл мнoгo нaбoжeн

и вяpвaл, чe eдин дeн
вcичĸи щe oтгoвapят зa
злитe cи дeлa.
Πpeди няĸoлĸo гoдини нoвинapят бил
изпpaвeн пpeд нoв
тeжъĸ мoмeнт. Бpaт мy
Дoйчин eдвa нe ocтaнaл
инвaлид.
Toй ce cпycнaл нaд
нoc Kaлиaĸpa и ce
пpизeмил въpxy ocтpитe cĸaли, ĸъдeтo мopeтo
гo зaвляĸлo нaвътpe.
Oгнeбopци cпycнaли
въжe, нo eфeĸт нямaлo.
Toгaвa нa пoмoщ
ce пpитeĸъл Hacĸo
Πaнaйoтoв – Πиcиĸaтa,

ĸoйтo бил мecтeн pибap. Toй зaвeл c
лoдĸaтa cи лeĸapитe,
ĸoитo гo зaшили нa
мяcтo и пocлe пaĸ c
лoдĸaтa гo oтĸapaли
дo бpeгa, a cлeд тoвa
и в бoлницa.
Bcичĸи тeзи дpaми
нaĸapaли Hиĸи Дoйнoв дa cи миcли, чe нaд
мъжeтe в ceмeйcтвoтo
тeгнe злa прокоба,
ĸoятo иcĸa дa им нaвpeди. Зaтoвa жypнaлиcтът
зaпoчнaл дa се притеснява, чe e въпpoc нa
вpeмe и нa нeгo дa мy
ce cлyчи нeщo лoшo.

Mнoгo чecтo зaбoлявaнeтo зaпoчвa пo инициaтивa нa caмия бoлeн. Toй пpeдизвиĸвa
пoвpъщaнeтo caм, зa дa нe пълнee.
Πpичинaтa Mapa Oтвapaчĸaтa дa ядe тoлĸoвa
мнoгo билa дeпpecия. Tя нe мoжeлa дa пpиeмe,
чe ниĸoй нe я иcĸa зa cepиoзнa вpъзĸa, a caмo
зa лeглoтo.
„Oтĸaĸтo e paзвeдeнa, Mapия cи миcли caмo зa
ядeнe. Лягa cи и cтaвa c миcълтa ĸaĸвo щe cлoжи в ycтaтa cи“, твъpдят близĸи нa фoлĸ дивaтa.
Пo пpинцип нe гoтви и зaтoвa oбиĸaлялa
pecтopaнтитe. Mнoгo oт cepвитьopитe ocтaвaли
yдивeни, чe тoлĸoвa cлaбa и финa жeнa мoжe дa
изяждa пo няĸoлĸo пopции xpaнa.

Гoлямaтa дpaмa нa Звездната двойка пак в любoвeн poмaн
Димитъp Бepбaтoв
Димитъp Бepбaтoв нe мoжe дa ce пoxвaли c
oгpoмнo щacтиe в cвoятa фaмилия!
Bcичĸo зaпoчвa нa 12 нoeмвpи 2013 г., ĸoгaтo
yмиpa дядo мy Mицo. Mитĸo e ĸpъcтeн имeннo
нa нeгo и мнoгo гo oбичaшe.
Ha cлeдвaщaтa гoдинa и бaбa мy Bepĸa yмиpa.
Toвa вeчe oĸoнчaтeлнo cpивa Димитъp Бepбaтoв,
ĸoйтo и дo днec ce пpocълзявa пpи миcълтa зa
възpacтнитe xopa.
Toй ги oбичaл тoлĸoвa мнoгo, зaщoтo имeннo
c тяx e изpacнaл. Bcяĸa минyтa извън yчилищe
Mитĸo e пpeĸapвaл в ĸъщaтa им в Mapиĸocтинoвo.
Дядo Mицo e
пъpвият, ĸoйтo
зaбeлязвa фyтбoлния тaлaнт
нa
Димитъp
Бepбaтoв. Дo
пocлeдния cи
дъx тoй ocтaвa
нaй-гoлeмият
мy фeн.
Дpaмaтa зa
фyтбoлиcтa
oбaчe пpoдължaвa и cлeд тoвa.
Poдитeлитe мy
peшaвaт дa ce paзвeдaт cлeд 34 г. бpaĸ. Бившият
нaциoнaл изживял мнoгo тeжĸo paзвoдa им. Toй
тaĸa и нe paзбpaл ĸaĸвo ги e oтчyждилo тoлĸoвa.
Гoвopи ce, чe бaщa мy e изнeвepявaл нa мaйĸa
мy. Hecлyчaйнo в мoмeнтa живee c любoвницaтa
cи в Coфия.
Mнoгo нeщa ce cтpyпaли нa глaвaтa нa Mитĸo.
Ha вcичĸoтo oтгope бpaт мy Aceн пocтoяннo имa
пpoблeми cъc зaĸoнa.
Eдинcтвeнoтo, ĸoeтo ĸpeпи фyтбoлнaтa звeздa,
ca двeтe мy дeцa Дea и Eлиa. Te и жeнa мy Eлeнa
ca cлънчeвият лъч в живoтa мy.

Двaмaтa пaĸ ca
двoйĸa нaпyĸ нa
вcичĸo, ĸoeтo ce
cлyчи мeждy тяx.
Te
ca
били
зaбeлязaни
дa влизaт зaeднo
в
cтoличнa
диcĸoтeĸa.
Toвa cтигa ĸaтo
дoĸaзaтeлcтвo зa
тяxнoтo cъбиpaнe.
Интepecнa e билa
ĸoмпaниятa, ĸoятo
ca имaли в нoщния ĸлyб.
Tя e билa нa бившия нa
Игнaтoвa – Πeтĸo Димитpoв, и нeгoвaтa
пoлoвинĸa Янa.

Cлyxoвeтe зa cъбиpaнeтo нa Paчĸoв и
Mapия се появиха oщe
пpeди време. Toгaвa
oбaчe ce гoвopeшe,

чe ca в oтвopeнa
вpъзĸa и пpocтo cи
лягaт зaeднo.
Ceгa нeщaтa вeчe
ca paзлични. Te xoдят пo зaвeдeния
зaeднo, ĸoeтo знaчи, чe имaт иcтинcĸa
любoвнa вpъзĸa.
Двaмaтa cĸъcaxa
oфициaлнo пpeди oĸoлo гoдинa.
Πpичинaтa тaĸa и
нe бe пocoчeнa, нo
пo вcяĸa вepoятнocт
cтaвa дyмa зa изнeвяpa.
Имa и дpyгa вepcия зa
cъбиpaнeтo им. Cпopeд
нeя ca нaмeceни пapи,

зaщoтo ĸaтo двoйĸa Димитъp Paчĸoв и Mapия
Игнaтoвa изĸapвaxa
тлъcти xoнopapи oт
aнгaжимeнти извън тв
eфиpa.
Cлeд ĸaтo cĸъcaxa
минaлaтa гoдинa, тoвa
нямa ĸaĸ дa нe ce e oтpaзилo и нa джoбa им. Te
бяxa в yжacни oтнoшeния, дopи нe иcĸaxa дa
ce пoглeждaт.
Ceгa oтнoвo ca ce
cдoбpили и мoжeм дa
oчaĸвaмe oт тяx oщe
мнoгo нeщa. Bъпpoc нa
вpeмe e oтнoвo дa зaживeят зaeднo.

Пeтя Дикoвa нямa тъpпeниe дa гyшнe бeбe

Жypнaлиcтĸaтa Πeтя
Диĸoвa вeчe нe издъpжa
дa глeдa ĸaĸ вcичĸитe й
пpиятeлĸи paзxoждaт
дeцaтa cи, a тя oщe нe
мoжe дa ce зapaдвa нa

тaзи бoжия
блaгocлoвия. Heщo,
ĸoeтo
oт
извecтнo
вpeмe мнoгo
я измъчвaлo.
Π и п и
имa cepиoзнa вpъзĸa и
e нopмaлнo дa cи
миcли вeчe
зa
тaĸивa
нeщa. Tя e c пoeтa Илиян Любoмиpoв, ĸoйтo e
c няĸoлĸo гoдини пoмлaд oт нeя.
„Moжe нa гoдини aз
дa cъм пo-гoлямa, нo

oт двaмa ни тoй e пoзpeлият“, споделя тя.
Пипи oтдaвнa cи
миcли зa дeцa, тъй ĸaтo
пpexвъpли 30-тe oщe
пpeди 3 гoдини. Ceгa
вeчe cpeщнa и мъжa, oт
ĸoгoтo иcĸa да има бебе.
Πeтя Диĸoвa oбaчe e
тpaдициoнaлиcтĸa. Tя
нe жeлae дa зaбpeмeнявa, пpeди дa ce e oмъжилa.
Би тpябвaлo cĸopo
Илиян дa й пpeдлoжи бpaĸ. Зaceгa тoй
нe гo пpaви, ĸoeтo
oбъpĸвa cъc cигypнocт

жypнaлиcтĸaтa нa Би
Tи Bи.
Близĸитe й твъpдят, чe тя вeчe чaĸa
гoдeжeн пpъcтeн oт
нeгo. Дaли oбaчe имa
дa cи чaĸa, пpeдcтoи
дa paзбepeм.
„Tя гo oбoжaвa. Oтдaвнa иcĸa дa e мaйĸa,
нo чaĸaшe тoчния чoвeĸ.
Ceгa гo нaмepи и нямa нищo дa я зapaдвa
пoвeчe oт eдин гoдeжeн
пpъcтeн“, cпoдeлят xopa
oт oбĸpъжeниeтo нa дъщepятa нa Caшo Диĸoв и
Aня Πeнчeвa.
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Æåëåçíèÿò аðíè Имат ли чувства РИБИТЕ
До момента повечето учени, изследвали
поведението на животните през годините, са
отхвърляли твърдението, че те имат чувства
и характери. Смята се,
че още през XVII в. философът Рене Декарт
достигнал до извода,
че животните не могат
да чувстват. Нови проучвания по темата обаче се противопоставят
на това твърдение. Учени са успели да докажат,
че козите имат чувства.
Екип анализирал блеенето на козите в ситуации, в които те чакат
храна, и установявил, че
когато козите не получават храна или са из-

олирани от останалите
от стадото, изпитват негативни емоции и страх.

блеенето им, взети заедно. Друго проучване
показва, че конете съ-

Анализът се основава
на езика на тялото на
козите, сърдечния им
ритъм и честотата на

що могат да чувстват и
дори са изключително
емоционални.
Другият важен въ-

13.VI. - 19.VI.2018 г.
прос е имат ли характери животните. Науката днес приема, че те
имат различни характери, които могат да бъдат в толкова широк
диапазон, колкото са и
човешките. Много хора
смятат рибите за лишени от чувства глупави
същества и ги слагат редом до зеленчуците, но
за тяхна изненада рибите също имат характери и могат да чувстват. Учените са открили, че различни характери сред рибите определят това колко вероятно е рибата да има
определени паразити и
влияят върху решителността й да премине
през бариера в поток,
когато пасажът е в период на миграция.

ÇÀÑÍÅÕÀ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÈß ×ÅÐÅÍ ÌÎÍÀ Õ
Арнолд Шварценегер се завърна! По-малко
от два месеца след като претърпя спешна сърдечна операция, той демонстрира, че е в отлична физическа форма. 70-годишният актьор беше
забелязан да бръмчи с колело из Санта Моника.
Компания във въртенето на педали му правил
негов приятел. Преди по-малко от два месеца
бившият калифорнийски губернатор претърпя
спешна операция на сърцето, след като планирана интервенция за подмяна на клапа се обърка и животът му беше в сериозна опасност. За
щастие медицинският екип е бил добре подготвен и в крайна сметка всичко е минало добре.
Арнолд изглежда доста стабилен на колелото,
усмихва се и показва, че не може да бъде съборен толкова лесно.

Кайл Томпсън, „ловец” на привидения, успял да запечата на фотокамерата си образ на известния Черен монах от
XVI век. При посещение
в градчето Понтефракт
във Великобритания
той бил поканен да посети къща, която според
слухове била обитавана от духове. Легендата
гласи, че по времето на
Хенри VIII монах в черни одежди бил обесен
по обвинение в изнасилване и убийство на мла-

до момиче. Не се знае
дали това е истина, обаче местните говорят, че
след наказанието духът
на Черния монах освирепял и дори веднъж нападнал собственика на
въпросната къща.
Томпсън разказва
как докато разглеждал
къщата, в старо огледало изведнъж съзрял
зад себе си силует на
мъж, облечен в монашески одежди. Той успял да заснеме мистериозния силует. Обръ-

щайки се след миг, забелязал, че призракът
е изчезнал. Споделяйки зловещото селфи с

членовете на общността, Томпсън бил убеден,
че задгробният живот
съществува.

Â "Средата на света" японци сúздадоха
най-здравия
материал

Всяка година около 600 000 туристи посещават паметника средата на света в Еквадор. Те правят снимки на гигантската линия, която разделя северното
от южното полукълбо. Това, което повечето от тях не знаят обаче, е, че действителният екватор
не се намира там, а на около 213
метра. Паметникът средата на
света е построен през 1936 г. в
чест на 200-годишния юбилей
на френската геодезическа мисия, която намира екватора на
Земята. от 1979 г. паметникът
е по-голям, с 30-метрова кула и
бронзов глобус от пет тона. Но

според универсално разпознати
текущи GPS измервания екваторът всъщност е на 239 метра на
север от паметника. Благодарение на по-усъвършенствана технология днес екваторът не е мястото, което винаги сме смятали,
че е. Въпреки че Еквадор обмисля преместването на линията, за
да я направи географски точна,
последните оценки на разходите за проекта възлизат на около 250 милиона долара. Няколко забележителности, които някога са се намирали в центъра
на Земята, вече не са точни според GPS.

Японски учени твърдят, че са създали нов
вид стъкло, което се самовъзстановява от пукнатини и счупване. Стъклото, произведено от
лек полимер, наречен „полиетер-тиоуреас“, може да заличава пукнатини, когато бъде притиснато с ръка, без да е необходима висока тем-

Äà óìðåø îò ëþáîâ
Съпруг и съпруга от
Нова Зеландия починаха от естествена смърт
през девет часа след 61
години брак. 86-годишният Питър Бедфорд и
неговата 83-годишна
съпруга Рут са починали в един и същ ден 14 май. Той е приет в
болница, а Рут Бедфорд
умира в дома си в северния новозеландски
остров Кайтоке в 10 ч.
сутринта на 14 май. Съпругът й я последвал
няколко часа след като разбрал за смъртта й.
Питър Бедфорд емигрирал от Великобритания в Нова Зеландия

след Втората световна война, където срещнал бъдещата си съпруга. Двамата сключили
брак на 30 декември
1957 г. Докато

от друг е сравнително
рядко явление, феноменът "смърт от скръб"
е обект на редица изследвания. Изследване
на Харвард установи

смърт та
на съпрузи на часове разстояние един

през
2013 г., че
вероятността човек да се спомине нара-

ства с 30% през първите три месеца от смъртта на неговата брачна
половинка. Скръбта е
изключително стресираща, особено за повъзрастните хора със
синдром на съкрушеното сърце, наречен още
кардиомиопатия такоцубо. Тя може да покоси
партньор, който преди
това е бил здрав. Жените са по-предразположени да изпитат внезапната и интензивна болка, подобна на инфаркта, предизвикана от надигането на стресовите
хормони след смъртта
на съпруга.

пература за стопяване на материала. Макар че
вече са създадени самовъзстановяващи се гуми и пластмаса, изследователите твърдят, че
новият материал е първата твърда субстанция
по рода си, която може да бъде възстановена
при стайна температура. Свойствата на стъклото от полиетер-тиоуреас били открити случайно от ученика Ю Янагисава, който приготвял
материала като лепило. Той открил, че когато повърхността на полимера бъде разрязана,
краищата се залепят един за друг, като създават стабилно образувание чрез ръчно компресиране за 30 секунди при 21 градуса по Целзий. Допълнителни експерименти установили,
че самовъзстановяващият се материал си връща оригиналната сила само след няколко часа.
страницата подготви Невена НиколоВа
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заря озари
Габрово
Страхотна заря озари небето над Габрово
в нощта на карнавала.
Грандиозният пиротехнически спектакъл успя да впечатли и зарадва всички габровци и
гости на града, дошли да
го наблюдават на централния градски площад „Възраждане“.
Зарята можеше да
бъде наблюдавана почти от всяка точка на целия град. Празничните
илюминации, продъл-

жили около десетина
минути, започнаха веднага след прожектирането на 3D мапинг шоуто, преобразило карнавално фасадата на Община Габрово.
Безспорно кулминацията на тазгодишното
издание на габровския
карнавал се превърна
в търсеното събитие
за много любители на
фотографията, уловили
със своите фотоапарати шареното очарова-

33

Откриха паметник
на Емил Димитров
Паметник на големия български естраден певец Емил Димитров беше открит в родния му
град Плевен. Съгражданите му избраха това да
стане на празника на града. Паметникът се намира в самото сърце на Плевен край големия
фонтан.
Средствата за изграждането му бяха събрани с дарителска кампания през последните две
години.
ние на всички фойерверки.
На едно такова място в покрайнините на
Габрово бе и фоторе-

портерът Борис Петков
- Щрък, чиято снимка
представя на вашето
внимание красотата на
събитието.

Леха като европейското знаме
По идея на Европейския информационен център
на Асим Адемов – член на Европейския парламент
от ЕНП/ГЕРБ, бе открита цветна леха във формата на
знамето на Европейския съюз. Тя се намира в Приморския парк на Бургас до монумента Пантеона.
Цветната фигура е оформена със ситни сини цветя, а в средата са 12 звезди от цъфтящи в яркожълто цветя. Те разтвориха цветовете си и се превърнаха в новата атракция за любителите на селфитата в Приморския парк.
Местният сътрудник на Асим Адемов и клуб „България за младите“ към ГЕРБ проведоха информационна кампания и раздадоха книжки с карта на
Европа. Инициативата бе приветствана от минувачите, които с нетърпение очакваха да си направят
снимки пред лехата.

Месингът за фигурата на големия музикант
пък е извлечен от 925 гилзи от артилерийски
снаряди, дарени от Министерството на отбраната. Паметникът беше открит от актьора Христо
Домусчиев, израснал заедно с Емил Димитров в
плевенския Девети квартал.
„Портретно паметникът е абсолютно точен.
Просто на него Емил Димитров оживява. Що се
отнася до пластиката на тялото, този жест, който
ръката му показва, това е жестът на „Ако си дал
на този свят”, каза Христо Домусчиев.

Ива Тонкова е Царица Върнаха гларуса на Пандира
на розата в Карлово
18-годишната карловка Ива Тонкова е новата
Царица на розата в Карлово. Тя бе избрана на традиционния конкурс-спектакъл, който се проведе
в зрителната зала на НЧ “Васил Левски – 1861”. В
конкурса взеха участие 12 млади и красиви девойки, които представиха своя чар и обаяние
пред всички присъстващи в залата. Председател
на журито за втора поредна година бе “Мис България 1995-а” - Жени Калканджиева.
Ива е възпитаничка на СУ „Васил Левски“. Според нея „Царица на розата не е просто титла, зад
която стои поредното красиво лице - напротив, тя
е представител на целия град Карлово и трябва
да носи както физически данни, така и интелект,
маниери, добрина, учтивост, възпитание и още
много други качества”. Младото момиче
бе главното действащо лице в Празника
на розата и следващите 12 месеца ще бъде красивият символ
на Карловската розова долина.
Заместник-кметът
на община Карлово
Антон Минев връчи
на победителката истинска роза със златно покритие и поздрави всички участнички в конкурса.
За първа подгласничка на Царицата бе избрана
Виктория Трифонова, а втора подгласничка стана
Лиляна Карабобева. Наградата на Асоциацията на
цариците на розата бе присъдена отново на Ива
Тонкова. Всички 12 участнички в конкурса получиха грамоти, сертификати за участие и награди
от община Карлово.
За доброто настроение на публиката се погрижиха певицата Деси Добрева и танцьорите от
ансамбъл „Българе“, а водещи на конкурса бяха
Александър Кадиев и Десислава Стоянова.

Гларусът кацна отново на
дланта на Пандира в Бургас,
както е по проект. Скулпторът Руси Костадинов и главният художник на
града Николай
Дубаров организираха укрепването и на цялата скулптура.
Тя се беше
килнала в резултат на всенародната любов и катерилите се по
нея фенове. Такива вече

ще бъдат санкционирани. Снимки обаче могат
да се правят.

Докато
гларуса го
нямаше, в
ръката на
Пандира
и з о бретателни
хора
поставяха
цветя, пари, рибарски
мрежи. Сега много мило са му вързали кър-

па на врата.
По идея на сдружение „Общество за духовни изяви“ в близост
до скулптурата се поставя метална плоча
с името на скулптора
Руси Костадинов, данни за Пандира и една от
любимите му фрази: „В
Бургас бургазлии останахме само аз и гларусите.“ Бургазлия по душа, разбира се, защото
е роден в Поморие, където по това време баща му е бил директор
на Земеделската банка.

Световно българско хоро
Идеята на проекта
„Световно българско хоро: семейство, род, народ“ е да генерира енергията на българите и да
пренесе духовна мощ за
всички хора по земята
чрез българското хоро.
Българите от всяка точка на света имаха възможност да заснемат видео до 10 минути, в което играят хоро по техен
избор. Видеата се излъчиха на входа на Морската градина във Варна,
където 6 варненски танцови състава изпълняваха традиционни български хора по свой избор. По този начин организаторите се надяваха да покажат, че хо-

рата могат да бъдат обединени, независимо къде се
намират, чрез заряда на културата и духовността.
Мотото на проекта
– семейство, род,
народ, представя
идеята за обединяващата сила на културните ценности,
изразявани чрез
българското хоро,
а именно свързването на семействата, обединяването
им в родове, а на родовете – в народ.
Проектът „Световно
българско хоро““ се реализира от студенти в
магистърската програ-

ма “Реклама и медийни
комуникации” на Икономическия университет – Варна, с подкре-

пата на Черноморския
клъстер „Иновации и
развитие“ и общинския
фонд „Култура“.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Àíãóøà заВръЩане
Виждате ли
ей там, където орлите вият гнезда - там
преди много
години е имало малко селце с десетинапетнадесет къщи. До тези къщи в равнината живял и Руфат бей със семейството си.
Беят имал много ниви и селяните работели
за него. Сред
момичетата
и момчетата
най-весела и
работлива била Ангуша. Харесал я старият бей и пратил
двама едри мюсюлмани да я извикат при него. Те
отишли при нея, но тя отказала и съобщила, че
напуска селото. И наистина, веднага взела една
брадва, нож и се скрила в дълбоката гора. Техните предали на бея, че е избягала в далечно село.
Беят с кон тръгнал по селата да я търси. Забавил
се много и семейството му започнало да го търси.
След десетина дена случайно дюлгери го намерили удавен заедно с коня в една дълбока река.
Как е било, що е било, никой не успял да открие
истината. Християни и мохамедани се спотаили
и никой вече не говорел за това.
Не се говорело и за Ангуша. А тя, горката, в гората прекарвала моминските нощи весело и радостно под звездите и луната. Милвала птиците,
зайците и се криела от дивите прасета. Обичала
много сърните. Хранела се с плодове. Една късна вечер отишла при родителите си, постояла
там и късно нощем си тръгнала. Тъкмо излязла
от двора, видяла как един човек е паднал близо
до тяхната къща. Тя хукнала бързо да го вдигне
и да бяга, но в този момент падналият станал и
като я видял, викнал силно:
- Ангуша, аз съм пиян, но те познах, синът на
бея съм, той почина, много те моля да си дойдеш в село. Ние сме мохамедани, но нищо лошо
няма да ти направим.
Ангуша, много те моля, от сърце и душа те уважавам, остани си тук. Вашето и нашето село лоша дума за теб не са казали. Обичам те!
- Довиждане, Ибрахимче, аз съм християнка!
Ибрахимчето направил крачка-две и отново
паднал във влажната земя!
илия МилЕВ, гърмен

Всички улици на родния град
водят към тебе, мое училище.
Скитам се в спомени чужд, непознат
и стигам пред теб, наше светилище,
още топли огнището!
Дълго ме нямаше. Обикалях света.
Може би твоите истини търсих.
Истини много. Но в самота
толкова сълзи горчиви избърсах.
Ето ме. Идвам. Малко се плаша.
Заставам и чакам присъда.
Зная, че няма съдник по-страшен,
ако за тебе достоен не бъда.
Мое свидно чистилище!
Тодор кЕриН, Велинград

М
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Áëÿн ïо
áåëи ноùи
Къде си, Питер чуден,
и стар, и тъй модерен?
От мускетари буден –
към бъдното разперен?
Къде край братя мили
вий, бели нощи, бяхте…
Кат птица бързокрила
в дома гнездо летяхте?

ÏÐÅÐÀÆÄÀÍÅ
Не вярвам във прераждане.
В душата си съм атеистка.
Защо тогава съм уверена,
че ще се преродя във
малките зелени листи?
Защо тогава чувствам, знам,
че в дряновата ранна пъпка
във някой февруарски ден
Къде, Нева, припяваш
под мостовете пищни…
Пак всички приютяваш
в тез мигове предишни!
Къде сте, катедрали,
подгонили небето…
Що красота събрали
във писани кубета!
Къде, дворци красиви,
там в нощите блестите…
Кат нощни самодиви –
пленявахте очите!
Къде сте, БЕЛИ НОЩИ,
под слънце еднооко?
Сънуваме ви още
в сърцата си дълбоко!
най-първа аз ще се разцъфна?
Не вярвам във прераждане,
но знам, когато мене
няма да ме има,
аз някъде ще бъда там
и жива, и необяснима!
Фанка аПосТолоВа, кърджали

ÁÅÇ ÇËÎÁÀ
оята кака Станка е мъничка. Достигнала
е размерите на по-големичко дете. Но е
съразмерна. Когато била малка, конят,
който водела, скочил и стъпил на гръбначния
й стълб малко над кръста. Не порасла добре.
Но добрата й детска усмивка и къдравата косица я направили хубаво девойче. Харесал я
черноокият Иван, оженили се и заживели като всички други, даже много успешно, в социалистическа България.
Слушала съм разказа на кака Станка неведнъж.
Тя говори с доброта, а на мен ми се плаче. Толкова мъка! Слушала съм за прогонването на тракийските българи, но нейният разказ винаги ме
е разплаквал. А тя не говори със злоба, даже не
плаче вече. Израснала е с този разказ...

Поезия

Живеели в Лозенградско. Баща й бил със свое
другарче да пасе овце и кози далече от селото. Когато се връщали, някой им казал да не ходят там.
Бягайте за България, казали им. И децата тръгнали.
На запад - към България. Как се кара такова стадо,
толкова животни… Само децата си знаят… Но вървели - все на запад, към България. Уморени, неуморени, кой ти гледа.
По някое време една жена ги видяла и попитала: „Накъде сте тръгнали, деца?” А те казали: „За
България.” „Та вие сте в България” - обяснила им
жената. Тогава си отдъхнали. Но накъде? Така останали да живеят в една гора. Събрали се и други. Създали семейства…Кака Станка помнеше как
са живели там. Оттам ходели на училище. Аз само можех да си представя. Но младостта понася
много несгоди.
Чак после нещата се изяснили. Турците били извикали мъжете на среща - уж да се разберат как да
живеят заедно. Изклали ги. После отишли в селото
и изклали жените, старците, децата…
По-късно в България на тракийците се давали по
пет декара земя. По някое време изпратили роднина - международен шофьор - да провери какво

Ти огън там запален
през тези бели нощи –
блестиш на флага ален
ПОБЕДНО ДЕНОНОЩНО!
стоян МиХайлоВ, Търговище

е станало със селото. Оказало се, че е използвано за туризъм.
А животът продължил в България. Нали и те са
българи! Бедни. Без чеизи. Без наследство. (Чеизът на моята майка е изгорял заедно с цялата
къща, така че знаех какво означава да тръгнеш
без нищо…)
Но кака Станка работела. Мъжът й Иван пък със земекопни машини. Работил яко. Кака Станка станала много добра шивачка. Нямало много
празници, но имало радост. Родили си две деца - син и дъщеря, а те - по две момчета. Четирима внуци в почти едни и същи години. С колко обич говореше кака Станка за лудориите им!
Сега всичко е много смешно - как всички саксии
летели от балкона в центъра на града, разни други щуротии, не е за приказка. А колко безсънни
нощи по болниците! Катастрофа, на излизане от
болницата - пак катастрофа. Години по болници.
Все кака Станка. И все търпелива, с нейното добро чувство за хумор.
И сега е усмихната, макар паметта й вече да не
издържа и да започва да пропуска някои дреболии - от съвременните. То някои неща сега подобре и да се забравят. Но миналото го помни!
И винаги е готова да разкаже за него - без злоба, без сълзи вече, само да не се забравя! Да се
знае и помни!
Бойка коЦЕВа, софия

Обяви

13.VI. - 19.VI.2018 г.
малки обяви
0882/104048 – търся почасова работа – почистване на
офис или вход; разпродажба
на пособия за рисуване, офис
техника, театрални костюми,
масажно оборудване, шкафове и др.
0893/814246 – продава пет
кошера пчели и центрофуга
0877/380029 – сама жена
търси да чисти къщи, апартаменти, грижи за възрастни хора, може провинцията
0884/945832 – търся домашна помощница – гр. Тутракан, заплата 1000 лв.
0886/413930 – продава
пунктшвайс без кабели – 250
лв., чугунен скрап – машинни
части 3 тона, 0,90 лв./кг, миксер,
казан 40 литра, реле за време
трифазен – 1000 лв.; двуколесен трактор „Урсус”, пълен комплект, прикачен инвентар и ремарке с товароподемност 0,4 т
– 1500 лв.; банциголента, две
рула по 100 метра – 2,10 лв./линеен метър, едно руло 100 м по
30,2 мм – 1,80 лв.
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 професионал-

ни 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
лешници, 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

Възпоминание
На 16 юни 2018 г.
се навършват
3 тъжни години
без

Роза Иванова Лещанска

на 85 години
Обичаме те! Благодарим ти!
За сърце голямо и човешко,
за образ мил и скъп
забрава няма!
Поклон пред светлата ти памет!
От семейството

Възпоминание
На 18.6.2018 г. се навършват
20 години
от смъртта на

Милка Петрова Еврева

бивша гимназиална
учителка
от гр. Ловеч
Поклон пред паметта й!
От семейството
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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 окоренени 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
0898/380387, 02/8242129
- продава китеник, радиокасетофон, спортен велосипед, часовник с кукувица, микроскоп,
аптекарска везна, старинен часовник, приставки за бормашина - ренде, трион
0899/845628 - продава
струг, банциг и гатербанциг
0896/722938 – бокс с много европейски инструменти за
електро- и механичен монтаж
– 100 лв.; нови нагреватели за
акумулираща печка 55 см, фабрични – по 5 лв.

Съобщения

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
0878/338141 – добри по
характер, работят и учат в
София, не пият и не пушат.
Желаят доглеждане или купуване на по-стар апартамент в София и кварталите. Петров
0876/574681 – заменя
апартамент в Силистра за
ниви
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
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
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Съобщение

Съюзът на българските журналисти уведомява 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 Игнатиев” № 4, ет. 4, „Деловодство”, тел. 0879 532 836.
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
0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 ,
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.
0894794406 – продава къща със стопански постройки с двор 740 кв. м,
гъбарник, трифазен ток, водоснабдено, с. Тополи, Варненско
0878/593726 - продава
дворно място 620 кв. м в с.

Ряхово, Русенско, на р. Дунав. Цена по договаряне!
0882/488551 - продава
подземен гараж в центъра
на Пловдив, бул. "Мария Луиза" 27
0876/344456 - продава
двуетажна къща обзаведена в с. Ст. Караджово, общ.
Болярово, с дворно място
1,240 кв. м. В селото има минерален извор
0898/225564 – продава идеален селски имот с
2 дка двор, лозе, овошки
и две сонди за поливане +
масивна къща в Пловдивско, общ. Първомай
0877/311136 – търси
стая под наем за сам човек в къща – в София или
около София
0898/225564 – приемам нуждаещо се младо
семейство или пенсионери за поддръжка на идеален селски имот в Първомайско
0878/288210 – продава
двуетажна тухлена къща на
две плочи, гараж, стопански сгради, овошки – село
Цани Гинчево, Шуменско
0889/027105, след 19 ч.
- продава едноетажна масивна къща с ток, вода, платен данък в Пловдив, 1300
кв. м двор. Цена по споразумение
02/4690408 – спешно
дава обзаведена стая под
наем! Изгодно! Гараж под
наем – оборудван, с ток
и вода, близо до градски
транспорт и метрото
0877/756033 – продава
двуетажна вила с декар насаждения, пчели – до Перущица, на 15 км от Пловдив.
Има ток, вода изворна
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лУнЕн
КАлЕндАР

13 юНи, 29/1 луНЕН ДЕН,
НоВолуНиЕ,
луНа В БлиЗНаЦи
Може да експериментирате и
да пробвате силите си на ново поприще. Хората, склонни към лекомислие и безотговорност, ще се
нуждаят от сериозна опека.
14 юНи, 2 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа,
луНа В рак
Желаещите да имат успех може да тръгнат по пътя на изпълнение на поставените задачи, безгранично трудолюбие и готовност да
извършват дори и чужда работа.
15 юНи, 3 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа,
луНа В рак
Проявете инициатива, предлагайте нестандартни решения,
старайте се да привлечете към
себе си максимум внимание. Разчитайте на своите сили, плодотворното сътрудничество е малко
вероятно.
16 юНи, 4 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа,
луНа В лъВ
Възможно е да усетите вътрешен дискомфорт, неувереност в
утрешния ден. Не вярвайте на думите на малко познати хора, което може да доведе до сериозни
проблеми.
17 юНи, 5 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа,
луНа В лъВ
Разногласията ще попречат не
толкова на работата ви, колкото
ще дадат тласък на търсенето на
нови пътища, за да получите желаното, ще развихрят вашето въображение и така ще постигнете
нужния успех.
18 юНи, 6 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа В
лъВ
Трябва да бъдете готови за
дребни неприятности и неочаквани ситуации, налагащи промяна на плановете ви. Не се отчайвайте, всичко е временно и си има
край – така ще отминат и неприятностите.
19 юНи, 7 луНЕН ДЕН,
НарасТВаЩа луНа, луНа В
ДЕВа
Хората, свикнали да се ръководят от чужди решения и да не
се доверяват на собственото мнение, все пак ще трябва да проявят
самостоятелност. Важни събития
ще ви отнемат много сили.
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ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН
на АНДРЕЙ МАРИНОв АНДРЕЕв
Пожелавам му здравината на скалите, дълголетието на сокола, младостта на елхите и на банките парите! Много години занапред да чества рождените си дни и да стане прадядо като баща си!
Марин андреев колЕВ,
с. гурково, обл. Добрич

ЗаПОЗнайте се

068/639416 – 74 г., без
ангажименти, с позитивен
ум, търси мъдър господин
за сериозна връзка
0884/792862 - 61 г./173
см/65 кг, добър и скромен мъж с отлична визия
и здраве, работи, не пие
алкохол и не пуши, очаква запознанство с добра и
приятна жена, която да е
като него с чувство за хумор – от Ловешка област,
Северна България
0894/358377 – майстор готвач търси дама
за сериозна връзка или
брак. Заедно да работим
през лятото на морето, зимата – по зимните курорти. Моля само сериозни
обаждания и СМС!
0898/344893 – 68 г./160
см./67 кг, добра домакиня
с добро сърце търси другар за спокойни старини,
до 72 г., от Пловдив и региона
0896/783992
–
71/155/75 – вдовица пенсионерка търси другар за
старини. Предпочита да е
от Русенска и Разградска
област, може и от Великотърновска
02/4690408 – самотен
учител пенсионер от София, с възможности да подсигури спокоен и смислен живот на себеподобна дама от 65 до 75 г., 163170 см. Самостоятелността е главно и важно условие. Държавата, националността и др. са без значение. Владеенето на съ-

временни технологии са
за предпочитане и уважение. Да се обаждат сериозни и подходящи дами!
0879/578077 – 63
г./164 см/75 кг, търси жена, за която да се грижи –
до 87 г., по възможност от
град, да живее при нея с
цел съжителство и разбирателство
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 6080 г./160-180 см/60-80 кг,
възможна кореспонденция, живеене, може и при
нея - зимата в столицата,
лятото на село
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 сериозно 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

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (13.VI.- 19.VI.2018 г.)
оВЕН - Възможностите
ви за реализация ще се
крият в способността да
разчитате правилно сигналите,
дадени ви от звездите. Добре е
да се придържате към балансирано натоварване.
ТЕлЕЦ – Направете
необходимото, за да
осъществите личните
си планове.
Откритият характер и умението ви да превръщате негативните ситуации в позитивни ще
ви заредят с положителни емоции.
БлиЗНаЦи - До средата на седмицата се постарайте да постигнете
развитието, от което се нуждаете, за да реализирате своя отдавна планирана идея.
рак - На отправените
ви покани за сътрудничество реагирайте предвидливо. Не се страхувайте, че някой друг ще заеме мястото ви.
Ще спечелите, ако обърнете
внимание на здравето си.

лъВ - Около средата на
периода не се колебайте да завишите вниманието по отношение на здравето си. Ако искате да се справите
с ангажиментите в срокове, помолете за помощ.
ДЕВа – Чувствате се
физически и психически изтощени, което ще
е една от основните причини
да посветите повече часове на
пълноценен отдих. В края на
разглежданата седмица се освободете от ангажиментите.
ВЕЗНи - В материално
отношение нещата ви са
изрядни. Постарайте се
да бъдете ефективни при изпълнението на текущите си рутинни задължения. Опитайте се да
не пренебрегвате здравето си.
скорПиоН - Нуждите на
интимната ви половинка
нарастват. Ако се чувствате твърде изморени, не изпълнявайте всяка негова/нейна прищявка. Използвайте рационално времето си.

сТрЕлЕЦ - Интимната
половинка да се съобрази с някои ваши изисквания. Добре е да намерите
вариант, за да се освободите от
напрежението. Действайте с повишено внимание.
коЗирог - Внимавайте спрямо новите личности, навлизащи в личния ви
живот. Ще се нуждаете от близостта, разбирането и любовта
на интимната си половинка. Не
пренебрегвайте здравето си.
ВоДолЕй - Откъснете се поне за кратко от
злободневните си ангажименти. Намерете време за
хоби. Паниката ще е най-лошият ви съветник! Опитайте се да
съхраните позитивната нагласа.
риБи – Положителният
ви характер и умението
ви да превръщате негативните
ситуации в позитивни ще ви изведат от депресията. Постарайте се да постигнете развитието,
от което се нуждаете.
дЖЕСИКА

Съобщения

13.VI. - 19.VI.2018 г.

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, ансамбли за народни песни и танци, народни хорове и групи за обработен фолклор, хорове за школувано пеене, хорове за православни 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 автори от цялата страна. Ще бъдат връчени награди на най-добрите
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 попълнена заявка-образец: 9020 Варна, кв. Възраждане, бл. 73, вх. г,
ет. 2, ап. 35 - стефка Делина, тел. 0878906978, st_delina@abv.bg, гергана 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
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, непушач, 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

времетО

в сряда се очакват краткотрайни превалявания, но
температурите остават във високи граници – от 16 до
29 градуса. в четвъртък няма да има съществена промяна в атмосферните условия. в петък обаче се очаква леко
захлаждане и по-съществени валежи, които ще допринесат за понижаването на температурите с няколко градуса. те ще са от 15 до 25. в събота валежите ще намаляват, а температурите ще са от 14 до 24 градуса. в неделя
валежите отново ще се усилят, температурите ще спаднат още малко – ще са от 15 до 22 градуса. в понеделник
също се очакват валежи, но няма да има промени с температури от 16 до 22 градуса. във вторник ще има разкъсана облачност, ще е леко ветровито, а градусите ще бъдат от 15 до 25.

БиОПрОгнОЗа

ако в началото на периода се чувствате уморени, сънливи и с понижен жизнен тонус, причина за това ваше състояние може да бъде въздействието върху нервната ви
система на луната, преминаваща през фаза новолуние. За
повишаване на жизнения тонус ще спомогнат умерените
по времетраене и интензивност физически натоварвания,
контрастните душове на тялото и спазването на диета,
богата на свежи плодове и зеленчуци, на пълнозърнести
храни, ядки и семена, а също и на риба. като цяло периодът ще бъде относително неблагоприятен за здравето на
страдащите от бъбречнокаменна болест. съществено
място в профилактиката и лечението на това заболяване заема ежедневното изпиване поне на 1,5-2 л течности,
предимно под формата на вода, на чайове и на прясно изцедени плодови и зеленчукови сокове.
Д-р иван сТояНоВ

магнитни бури - 14, 15.VI.

ËÓÍÍÀ
ÄÈÅÒÀ

13
юни 2018 22:44:25 ч. - новолуние.
За да смъкнете 1-2 кг,
трябва да започнете
диетата от този час и да
продължите на сокове и
течности до същия час
на следващия ден.
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Екипи ще следят за ÊÐÈÌÈ
Пенсионерка хвърли пари
джебчии по морето
на измамници, съсед ги прибра
ÕÐÎÍÈÊÀ

Бдителен
варненец успя да изпревари телефонни измамници и преди
тях стигна до
парите, които
възрастна жена им пуснала
през балкона.
В найлонова
торбичка наивната жертва хвърлила
2000 лева. Съседът й обаче забелязал това и прибрал сумата.
Той не успял само да види от
кой етаж са пуснати парите и затова залепил в блока бележки,
че са в него и собственикът им

може да си ги потърси. За случая разказа шефът на варненската полиция главен комисар
Данаил Пашов. Той отчете спад
на телефонните измами, които
от началото на година са 95.

Спецекипи ще следят за
джебчии през лятото в автобусите, курортите и центъра
на Варна, съобщи началникът на областната дирекция
на полицията в крайморския
град старши комисар Даниел Пашов.
Той уточни, че през юни,
юли и август край морето ще
работят по 42-ма служители
на реда, командировани от
вътрешността на страната.
Четирима от тях ще бъдат
включени в екипи в курорта "Камчия", осем - в "Св. св.
Константин и Елена", а останалите ще работят в "Златни пясъци".
През юли ще пристигнат
и първите полицаи от Румъ-

ния. Те ще действат в смесени екипи с българските си
колеги в „Златни пясъци“.
Най-вероятно през това лято в курорта ще бъдат командировани и германски
полицаи. За реда ще следят
и екипи на велосипеди. Те
ще действат на територията
на „Златни пясъци“ и на Морската градина във Варна.
През това лято за първи
път служителите на "Пожарна безопасност и защита на
населението" ще дават дежурства в курортите.
От София ще бъдат командировани двама полицаи,
които ще следят за джебчийки в градския транспорт и
търговските центрове.

Трима се удавиха в гръмнаха избягал рецидивист
началото на сезона
При опасно мъртво вълнение по Южното Черноморие трима души се удавиха - двама братя в
Поморие и още един човек - в Лозенец. И друг
път се е случвало сезонът да започне с удавници и с мъртво вълнение, но не и трима в разстояние само на два дни, коментираха бургаски
морски спасители.
Ани Средева загуби съпруга си на плажа в Поморие. 29-годишният мъж и 32-годишният му
брат се удавили пред очите й. Двамата млади
мъже влезли в морето, въпреки че е било много бурно, а температурата на водата е била не
повече от 17 градуса. Първоначалната версия
освен предположения за мъртво вълнение са,
че единият от мъжете е получил хипотермичен
шок заради студената вода.
Когато го видял да се дави, брат му се притекъл на помощ, но и той потънал.

Избягалият от Централният софийски затвор рецидивист Владимир Пелов е бил
убит, а друг криминално проявен е в болница
след среднощна престрелка в центъра на Ботевград.
Идентификацията на
Пелов е извършена по
пръстови отпечатъци,
тъй като брат му отказал да го разпознае.
Стрелбата е станала зад
сградата на Историческия музей на Ботевград. Пелов е издъхнал
на място.
Раненият е 39-годишният Марио Панчев с
прякор Големия. Той е

Æертви на домаøни краæби
Обитатели на апартаменти на
вторите етажи в столичния квартал "Толстой" са жертва на домашни кражби с един и същ почерк.
"Това, което се знае до момента,
са 14 обира от лятото на миналата
година. Абсолютно всички обрани сме на втория етаж", казват потърпевшите.
Решетките, оковали почти всички
апартаменти на първия етаж, служат
като стълби на обирджиите. "Влизат
през прозореца, вземат дребни вещи, пари в брой, бижута, които след
това лесно могат да препродават",
посочват граждани. Пострадала жена и приятелят й спели, когато ги обрали. Преди да влязат през балкона,
крадците са качили до входната врата на апартамента й и били записа-

ни от камера.
"От комшиите получихме видеозапис от тяхната камера - разказва
младата жена. - Когато взехме клипа, разпознах един от извършителите. Той живее в квартала. Предадох клипа в полицията, след това го
пуснах и в социалните мрежи. В резултат ме заляха обаждания, есемеси, че още много хора са разпознали въпросното лице. Предоставихме цялата информация на полицията. Даже намерихме номер на кола,
с която той се движи.“
От полицията заявиха, че са задържани и двамата извършители,
повдигнати са им обвинения. Но потърпевшата и съседите й не са спокойни, защото продължават да срещат предполагаемите крадци.

приет с две прострелни
рани в корема в „Пирогов”. От болницата съобщиха, че по-късно е
починал. Според кмета
на Ботевград Иван Гавалюгов Марио Панчев е
доста близък приятел,
съмишленик и последовател на Владо Пелов.
Панчев е регистриран в полицията за

грабежи и незаконно
притежаване на оръжие, но не е лежал в
затвора. Кметът запита как човек, издирван
с червена бюлетина,
спокойно може да се
разхожда из родния си
град. Той поясни, че в
центъра на Ботевград
има над 30 камери.
Пелов избяга заедно
с друг опасен рецидивист през централния
вход на Софийския затвор, след като стреля
с пистолет по охраната.
Той
излежаваше
32-годишна присъда
за грабеж, отвличане
и опит за убийство на
полицаи.

Сгазиха инвалид
в количка
В РПУ-Хисаря е образувано досъдебно производство във връзка с
тежък пътен инцидент.
На кръстовище в село
Старосел 65-годишен
водач с лек автомобил
"Фолксваген" е блъснал 78-годишен мъж в
електрическа инвалидна количка.
Възрастният човек е
откаран в тежко състояние в болница, където по-късно издъхнал.
Иизвършен е оглед. Двамата участници в катастрофата са тествани с дрегер, резултатите са отрицателни. С полицейска заповед шофьорът е задържан за срок до 24 часа.

Масов бой заради каруца

И

нцидент с кон и
счупена каруца
в София е завър-

шил с масов бой, при
който тежко е пострадал млад мъж.

Инцидентът, който е
заснет, е станал на бул.
"Владимир Вазов".
"Докато чакаме на
светофара, към колата
ни препуска бясно обезумял кон, носещ със себе си част от каруцата.
Конят се врязва право в
колата ни, като каруца-

та, се удари в предната
й част, след което продължи да лети надолу по
улицата", пише в сигнала на млада жена.
"След малко забелязахме човек, тичащ
след коня. Приятелят
ми слезе от колата, за
да опита да го задър-

жи, докато дойде КАТ.
Без да казва и дума, собственикът на коня напада приятеля ми. Към
него се присъединиха
и други.“
Развихрило се меле.
От камерите за видеонаблюдение се издирва
причинителят.

ИзвАДИХА
ТРУП ОТ МОРЕТО

гранични полицаи с
бордова лодка са извадили от морето труп на
младеж. Тялото е намерено на около 1 миля от
Змийския остров край
созопол.
Младежът е на видима възраст около 15-20
години и с ръст около
170 см. При извършения
първоначален оглед не
са открити следи от насилие. Тялото е откарано за аутопсия.

МЛАД МъЖ
СЕ САМОУбИ

Млад мъж се самоуби
на автомивка в Благоевград.
По първоначална информация самоубийството е извършено с
огнестрелно оръжие.самоубиецът е на около
35-годишна възраст. Все
още не са ясни причините за самоубийството.

АРЕСТУвАХА
НАШЕНцИ
зА СвОДНИЧЕСТвО

Варненският апелативен съд остави в ареста
огнян стефанов и райчо
райчев, срещу които във
Франция тече разследване за сводничество,
трафик на хора и участие
в организирана престъпна група.
Двамата са задържани на основание на европейски заповеди за
арест от окръжния съд
в Бобини.

ГАвРА
С НАцИОНАЛНОТО
зНАМЕ

образувано е досъдебно производство срещу за Михаил Михайлов
за опетняване на националното знаме и за хулиганство с изключителен цинизъм и дързост.
установено е, че деянието, последвано и
от други непристойни
действия, е било извършено на 29 май 2018 г.
и публикувано в сайта
"гласът на стара Загора" на 2 юни.

ОСъДИХА ШОФЬОР
зА МАРИХУАНА

районният съд в Мадан осъди на 3 месеца
"лишаване от свобода"
при първоначален общ
режим шофьор, който
е управлявал лек автомобил след употреба на
марихуана, съобщиха от
прокуратурата.
Водачът на лек автомобил "Фиат Пунто"
е спрян за проверка в
град Мадан. Тя е показала употреба на наркотични вещества - тетрахидроканабинол (марихуана).
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА

2
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минути

13.VI. - 19.VI.2018 г.

13.VI. - 19.VI.2018 г.

Вицове

Прекрасен е българският език! Например
фразата "Тук бяха български туристи" се пише само с три букви…

- Докторе, бързо идвайте, че детето глътна
50 стотинки!
- Спокойно, няма
страшно! Кметът лапна
500 хиляди, а пращи от
здраве!

Бабата се затътря до
офиса на адвоката и иска той да й помогне да
се разведе.
- Ти на колко си? –
пита той.
- 84 г.
- 84? А на колко е дедото?
- На 87 г.
- Боже, боже...! И колко години сте заедно?
- През септември стават 62 г.
- 62 г. брак...! Защо сега искаш развод?
От бабата лъха завидно спокойствие:
- Па стига толкоз!

Мъж на разпит в полицията:
- Господине, като видяхте как лицето преби
възрастната дама, защо
не се притекохте на помощ?
- Мислех, че тоя левак ще се справи и сам!

Млад актьор, получил първата си роля,
споделя с баща си:
- Ще играя съпруг,
женен от 25 години!
Бащата:
- Не е лошо като за
начало, другия път може да ти дадат роля с
реплики!

Хванал съм офисен
вирус – до обед съм
гладен, следобед ми се
спи и постоянно имам
чувството, че малко ми
плащат!

Разбрах, че имам кофти репутация, след като се оплаках във фейсбук със статуса "Счупих

- Като всички...
- А в леглото как е?
- Като всички...

Разговор между съседки:
- Не мога да си намеря партньор в живота и
това е!
- Как да не можеш!
То е като пътуването
с градския транспорт чакаш, чакаш твоя номер, пък накрая се качваш на който дойде!
- Да, ама после?!
- Прекачваш се, какво толкова!

Жените са много
хитри и коварни. Ще
легнат на гърдите ти
и ще попитат невинно:
„Миличък, ти някога изневерявал ли си ми?” И
после само ще чакат да
ти се ускори пулсът…

Професор се възмущава от студент:
- Защо не учите? От
учение никой още не е
умрял!
- Знам. Обаче не искам да рискувам.

Военен парад. Президентът приема парада. Пред него минават
танкове, артилерия, вътрешни войски, в небето трещят вертолети и
самолети... След поредната рота униформени
войници се задава каре от дребни хорица с
костюми и дипломатически куфарчета.
- Какви са тия? - пита
шашнат президентът.
- Най-страшното ни
оръжие! - отговарят
генералите. - Чиновниците от финансовото министерство. За нула време могат да разкажат играта на всяка
държава.

- Скъпа, аз реших,
повече с теб няма да
се карам!
- Виж го ти, той решил, а мен пита ли ме?

- Иван Петров е

ръка". Само един приятел попита лявата или
дясната, а 57 ме попитаха "На кого?".

- Хубава заплата ли
взема мъжът ти?
- Като всички...
- А пие ли?

спрял да пие!
- Така ли? Лека му
пръст!

В детската градина
момиченце 15 минути
се мъчи да си обуе маратонките. Зачервена,
запотена, задъхана и
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Смях от сърце

ядосана:
– Както казва мама през нощта на тати:
"Дълго, изморително и
безрезултатно!"

- Келнер, в бирата ми
има муха!
- Е, стига де! Колко ще
изпие една муха?!

Върви горският през
гората и среща бракониер, метнал на гърба
си диво прасе. Горският:
- Ей, какво е това на
гърба ти?
Бракониерът:
- Ах, гад мръсна! Как
ме е полазила - и хвърля прасето.

- Тогава искам две със
сметана, три дълги със
захарин и едно късо със
захар - поръчала блондинката.

Стажант строител се
опитва да забие гвоздей, но наобратно, с
главата напред. Минава бригадирът:
- Как е, младеж?
- Не мога да забия
гвоздея.
- Това, младите, сте
много загубени... Не
виждаш ли, че си взел
гвоздей за отсрещната
стена!

Сама жена стои на ба-


Един баща отива в
банката да преведе пари по сметката на дъщеря си, която е студентка. Банковата служителка го пита какъв да бъде обяснителният текст:
- „Захранване на сметка" ли да бъде?
Бащата отговаря:
- Да, пишете захранване и за пийване...

- Скъпи, дадох джинсите ти на съседа.
- Това пък от какъв
зор?
- Ами ти така и така не
ги харесваше...
- Ами да му дадем тогава и майка ти...

Един човек отишъл
да се беси на едно дърво, което висяло над реката. Вързал примката
на един клон, сложил я
около врата си и започнал да се беси. Но клонът се счупил, човекът
паднал във водата и започнал да се дави. Когато едва успял да изплува на брега, си казал:
„Еее, да му се не види! За
едното бесене щях да се
удавя!”

- Помни, че животът
е като каране на колело:
ако ти е трудно, значи се
движиш напред!
- Съдейки по всичко,
карам без седалка и по
павета...

Блондинка влиза в
кафене с термос и пита
кафеджията:
- Извинете, този термос дали ще събере
шест кафета?
- Да, май ще събере
точно шест - отговорил
той, след като огледал
термоса.

ра. До нея сяда мъж. Той
започва разговор:
- Впечатлен съм от
дълбочината на погледа ви, тихото спокойствие, което излъчват
очите ви, усещането за
хармония, което виждам в лицето ви. Какво
пиете?
- Диазепам от 10 милиграма...

Едно циганче пита
баща си:
- Тате, аз какъв съм?
- Как какъв? Циганин
си! Аз съм циганин, дядо
ти и прадядо ти - всички
сме цигани!
Циганчето отишло
при майка си:
- Мамо, аз какъв съм?
- Как какъв си - евреин си! Аз съм еврейка,
дядо ти и прадядо ти всички сме евреи!
- Ама що така сте се
омешали ма, мамо, сега
аз какво да правя? Гледам отсреща на ъгъла
едно колело и се чудя:
да го продам ли, да го
открадна ли...?

Седят души на праведници в рая, пият нектар
и амброзия, дрънкат на
арфа - идилия... И изведнъж отнякъде се втурва една душа, награбва
лъжицата и почва бързо да гребе от купата и
да мляска със страшна
скорост.
- Какво правиш? - възмущават се всички.
- Карай спокойно,
имаме цяла вечност
пред нас!
- За някои вечност, а
други ще ги реанимират
след пет минути...

Препрочитайки скоро "Война и мир", се натъкнах на фразата: "Пи-

ер Безухов разпечата писмото." Пет минути се чудих откъде по
онова време е намерил
принтер...

Шефът към служителите в офиса:
- Непрекъснато хленчите и се оплаквате от
кризата, а не си давате
сметка, че тази година
заплатите ви са с 35%
по-високи!
Чува се плах глас:
- Спрямо коя година?
- Спрямо следващата!

Разбираш, че е началото на май, когато
цената на черешите започне да се изравнява
с тази на кокаина.

Всеки шофьор ще
ти каже, че дете може
да изскочи отвсякъде.
Виж, според гинеколозите нещата далеч не са
толкова разнообразни.

Умират поп и шофьор. Бог ги посреща
– с най-големите почести се оказва шофьо
рът. Попът се почувствал засегнат:
- Господи, защо така... цял живот съм Ти
служил?
Господ:
- Защото, докато ти
проповядваше, всички
спяха... а докато той караше, всички се кръстеха.

Дядо поп кове маса
на двора. На оградата
куп дечурлига гледат.
- Какво, деца, занаят
ли учите?
- Не... Само слушаме
какво казват поповете,
когато си ударят пръста.

Жена с любовник...
Внезапно се прибира
съпругът и тя в бързината скрива любовника си зад масичката с
телевизора. Мъжът се
пльосва на дивана и започва да гледа футболен мач. За да отвлече
вниманието на съпруга си, жената виква от
кухнята:
– Ела да видиш чудо!
Изпуснах чинията със
супата на пода и не се
разля нито капка.
– Разбира ти главата от чудеса! Тук показаха червен картон на
левия защитник и той
мина край мен на път
за съблекалнята...
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Селският майстор
ковач учи калфата си:
- Сега ще извадя подковата от огъня и като
ти кимна с глава, удряй
по нея с всичка сила...
Така калфата станал
майстор ковач.

Дядо ми ми е разказвал, че в момента,
в който е видял „Титаник”, е предсказал, че
корабът ще потъне, но
никой не е поискал да
го изслуша! След това
е предупредил още няколко пъти, преди да го
помолят да напусне киносалона...

Дядо към внуче, играещо на плейстейшън:
- Вашето поколение
е прекалено зависимо
от електрониката!
- Хм… а кой има пейсмейкър?

Мъж към жена си:
- Лягаш ли си?
- Лягам си, да!
- Ама много те обичам!
- Хм… и аз...
- Какво, и ти ме обичаш ли?
- Не, и аз си лягам...

- Ей, как не те е срам
да пушиш?! И защо не си
на училище?
- Чичко, аз съм на пет
и още не ходя на училище...

Съпруга следи новите си съседи:
- Те изглеждат влюбени един в друг! - казва на мъжа си. - Той я
целува, като излиза. Ти
защо не правиш така?
- Ами аз още не я познавам, как да я целувам?

Жената знае всичко за децата си - кога
са на зъболекар, в кого
са влюбени, кои са найдобрите им приятели,
какво обичат да ядат, от
какво се страхуват и за
какво мечтаят. Мъжът
има обща представа, че
в дома му живеят някакви ниски хора...

Минка при врачка:
- Ох, лельооо... двама
са влюбени в мен, кажи
ми... на кого ще му излезе късметът?
Метнала боба циганката и вика:
- Късмет ше има Пенчо... щот Бончо шта вземе.
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КЪМ ВЪРХА

На пост държавен и висок
една жена се изкачила.
Попитал я един човек:
- Кажи ми как го стори, мила?
- Ще бъда откровена с теб,
без капчица съмнение към този връх поех отдавна
с усмивки нежни и падения...
И мъж един се изкачил,
а онзи също го попитал,
и нямал притеснения.
- Ами и аз като жената,
но само със дарения!
Тогаз на своя ред жената
и онзи мъж със чин висок
попитали как той е скочил,
дали не е с овчарски скок?
И гард ли е, или драскач,
на чий управник е творение,
щом взема интервю от тях
в такова висше учреждение?
- Ами и аз съм като вас със яки връзки и пълзение.
- Че то тук май едва ли някой
със честен труд и ум е стигнал?
- Не, няма и един такъв! усмихнал се и им намигнал.
Така било е и ще бъде!
Дотука който се докопа,
яде и пие на корем
и пее оди за Европа.
И гони висшата си цел да си уреди децата,
та и те да топнат пръсти
във меда и във благата.
А онези - милиони,
отрудени и бедни,
недояли, недоспали кучета ги яли!...
Павлин БЕЛИШЕВ

ащо мълчат рибите? Защото са умни, затова.
А иначе вижте как е
при хората: кажеш нещо и все те разбират неправилно. Ако си риба, даже не риба, ако
си куче или овца, няма
как да изтърсиш някоя
глупост пред неподходящи хора и в неподходящо време. Да не
говорим, че рибата освен всичките си други качества е пълна с
фосфор. Щом ние, ако
ядем риба, си натъпкваме мозъка с фосфор
и ставаме по-умни, то
значи и самата риба е
умна. Нали и нейният
рибешки мозък е тъпкан с фосфор, тъпкан,
та претъпкан. Тя затова и мълчи, а не защото няма какво да каже.
Познавам хора, това е
изненадващо – ядат моруни, есетри, гребат черен хайвер с лъжици, а
като си отворят устата – майко мила! – то
са глупости, то са чудесии. Очевидно фосфорът някъде се смила по
един начин, а другаде по друг.
Рибата е умна, обаче
има една слабост – пада си по червеи. Тази
нейна слабост е гибелна. Другата й слабост
е, че е някак си вкусна.
Тези съвпадения я докарват в тигана или да
се суши на проветриво

не се удавих.
Най-важното
е, че моят познат не разбра
какво съм искал да му кажа, пък него и
не го интересуваше.
А друг мой
познат е от зодия Риби и почесто си мълчи
естествено. Само свети понякога, нали е нагъчкан с фосфор, та свети
особено ако си
пийне повечко
– не знам защо светлинниЯн Новаков
те ефекти при
място под формата на рибите се усилват от алчироз. Гърците казват: кохола. Какво общо има
когато искаш да разва- химическият елемент
лиш една риба, дай я на фосфор от 5-а група по
българина да я изпър- Менделеевата таблица с
жи. А на рибата й е ня- алкохола, в който нищо
как си все едно дали ще химическо не трябва да
я пържиш, или ще я про- има и даже се разбра, че
весваш на проветриво за варене на ракия нямясто.
ма да се вдига акцизът,
Рибата си мълчи и е щото, ако едно нещо се
много ясно защо – защо- вдига някъде, то ведто ако си отвори уста- нага пада нещо друго.
та, ще нагълта вода. Аз, Почти на същото мяспонеже съм приказлив то. Вдига се акциз, падоста, така веднъж, ка- да рейтинг или каквото
то се гмурках под вода- там има още да пада.
та с маска и шнорхел, се
В такива моменти си
опитах да кажа нещо на отваря устата моят приедин мой познат и едва ятел и казва: Ако аз си

НЕПРИЯТНА ИЗНЕНАДА

Сатирата е състезание
по смелост, не по перодръжки.
Който пише по указание –
не пише по мъжки.
Турхан РАСИЕВ

ОТ ВРЕМЕ ОНО

В нашето градче имахме и все още имаме
много цигани. Аз не ги
наричам роми. Те са си
цигани, както ние сме
българи, арменците
– арменци, турците –
турци, гърците – гърци. Според мен не е важно как се назоваваме,
а какви ги вършим. Нашите цигани са от копанарите и никак не са лоши. Не че им се подмазвам. Някои ги помързява и си обичат ракийка-

та, ама иначе не се бият, не правят протести
и много рядко крадат.
Имат български имена
и са християни.
По време оно, когато имаха работа не само
в завода, бяха известни
като големи детепроизводители. Имаха по седем-осем деца. Не можеха по имена да ги запомнят и си ги проверяваха по бройки.
Един такъв детепроизводител – Мирчо, бе-

отворя устата, знаеш
ли колко неща в тази държава ще светнат? И всички червеи,
таковата... Като всяка
риба, зодия Риба имам
предвид, той не обича
червеите. Обаче при
употребата на алкохол
всяка риба си отваря
устата малко или повече. И като се събуди на
сутринта, има махмурлук. И задава въпроси
на околните риби и рибари: Ама какво? Аз и
това ли казах снощи?
Нима съм го казал наистина? На онзи червей? И какво сега? Аз
в тигана ли съм? Опържен ли съм? А онази
акула не ме ли изяде?...
И така нататък. Както
се забелязва, водят се
малко или повече разговори в ловно-рибарски стил.
А честно казано, рибарските страсти са ми
чужди – не мога да си
представя, че ще застана с въдица в ръка и
ще ловя едно след друго същества, по-умни
от мен. От друга страна
– да ги ям обичам. Тоест нищо човешко не
ми е чуждо.
Божидар ТОМОВ

Улица
Непразни
на името
думи
на писател правоПъдие

РАДОСТЕН ФАКТ

С ПАЧЕ ПЕРО ИЛИ
ЗЛАТНА ПИСАЛКА

13.VI. - 19.VI.2018 г.

ЗАЩО МЪЛЧАТ РИБИТЕ

Отгледахме достойна смяна
за подлости и измяна.
Народът веднъж въстана,
но вместо да хване балкана,
на властта пристана...

Хумор

ЛУДИ – МЛАДИ

Всеки лапнал телефона и
никой никого не слуша.
От всезнаещи галфони
идва ти до гуша!
Няма поздрав, „извинете”,
път на възрастни не правят...
Боже мили, докъде ли
стигнем ще с такива нрави.
Ради КОВАЧЕВ, Габрово
ше мой добър познат.
Той имаше седем деца,
но те бързо пораснаха
и на 12-13 години се задомиха. При Мирчо остана само изтърсакът
Кольо. Майката и бащата решиха малко да
го поглезят, като го почерпят със захарен памук на събора в града.
Но отивайки към центъра, изтърсакът пада в
една локва и се загубва. Бащата веднага го
изважда, ама малкият
е целият в кал. Виждат
се само очите му. Мирчо държи детето за ухо-

то и пита жена си: „Дено, сега кво ще го правим това магаре – ще го
мием ли, или ще си направим друго?” Двамата се споглеждат и поемат дружно към къщи.
Така Кольо не яде захарен памук, ама може
би си има ново братче
или сестриче.
Но, моля ви, това, дето ви го разказах, между
нас да си остане, щото
ако научат циганите, ще
се разсърдят. Иначе те
са много чувствителни.
Васил КАРАКАШЕВ,
Белослав

Кална.
И неосветена.
В сянка денем.
Нощем в мрак.
Биографична.
И почти
документална.
Малка.
И провинциална.
И пак,
и пак така
хората логично,
машинално и полуавтоматично
денонощно
тъпчат я с крака...
Красимир МАШЕВ

безЦелник
МОЛотия
глаДоноги
Юдиномислие
култоазия
подКалвач
лъЖелечение
изМетници
алоБогатур
Кичопей
Мъжкиня
въртоТъщник
безСъдица
отлЪчник
Рачо ПОПОВ,
Сливен
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