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ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ
ИЗЛИЗА

В

СРЯД А

кандидатпенсионери с
право на избор

Димитър маринов:

Ще се върна,
когато
България
се върне
- г-н Маринов, вие сте актьор, но
и музикант, пеете и танцувате доста
добре, рисувате, прекрасно пишете,
а сте и дипломиран майстор-готвач.
30 години, откакто сте в саЩ, последните 10 - в холивуд.
на стр. 22

Видният журналист и преводач Димитри Иванов твърди, че
отдавна е изхвърлил телевизора. Приятелско семейство с много добри материални възможности са без телевизор, защото...
имат четири деца. Напоследък доста образовани хора не без
гордост споделят, че не гледат телевизия.
А какви времена бяха, помните ли! На 26 декември 1959 г.
за първи път у нас светна синият екран, измести сладкодумните баби и стана член от семейството.
на стр. 4

ÏÐÀÇÍÈ×ÍÈß
ÁÐÎÉ 26 -

29 годиНи
весТНик
„пеНсиоНери“

НОи ще върне часовника за 7707 кандидат-пенсионери.
на стр. 2

Специално за „Пенсионери”
от Холивуд, СаЩ

Изключете телевизора!
Не, изхвърлете го!

Очаквайте

ÅÍÜÎÂÄÅÍ
24 юни

Празникът се отбелязва винаги на 24 юни, втория ден след лятното
слънцестоене. Вярвало
се, че тогава небесното
светило се преобръща
три пъти, за да тръгне
назад по своя път към зимата. Празникът е посветен на борбата срещу
болестите, защото се
смята, че слънцето вече е достигнало своя зенит и преди да започне да
слиза по-ниско, се окъпва
в живата еньовска вода.

на стр. 11

ДЪлГолетниЦи

Æèâîò
ïî÷òè
ñòîëåòèå

Баба Ценка Митова живее сама в
стара кирпичена къща в село Очин
дол, горе във Врачанския балкан.
Къщичката е от турско време, но

×àðîâíèÿò
оñòàâêàòà ãðîçíèê Ñåðæ
Ãåíñáóðã
ПоЗиЦия

очакването на управниците, че поредният форум на
БСП ще бъде кървав, а разпадът на столетницата ще е
неудържим, не се сбъдна. организирано и мирно бе висшето събрание. Представители на социалистите от цялата страна с бурни аплодисменти и ставане на крака посрещнаха решението на лидерката да оттегли емоционално обявената оставка. на водещо място бе дискусията как спечелените първенства в 60 общини при последната надпревара да се удвоят през есента, новите
червени кметове и общински съветници да са реална сила – лост за провеждане на социална политика в интерес на хората.
За нас, пенсионерите, е изключително важно да има
силна опозиция. Без нея авторитаризмът е факт. вече
десет години сърбаме Бойковата попара с мижави увеличения на доходите и постоянен скок на цените. Стоим в
преддверието на Шенген и сме на последно място по какво
ли не в европейския съюз. явно онези, които с позволени и
непозволени средства неистово удържат кокала на властта, не ги интересуват балансът в демократичното
общество и съдбата на 2 млн. едва оцеляващи българи.
Поредното заседание на 49-ия конгрес може да се нарече пречистващо. от присъстващите около 700 делегати 580 подкрепиха корнелия нинова. и само 23-ма бяха
против и още толкова се въздържаха. ако следващият
ход е обединение на всички антидесни сили в ляв фронт,
дните на ГерБ са преброени…

„П“

Още в първите дни след излизането на пазара тази песен се изчерпва в милионен тираж. Би Би Си отказва да я пуска по радиото,
а самият папа римски налага върху нея проклятие, за което авторът го признава за найдобрия си пиар.
на стр. 6

градината й е перфектно окопана, засадена,
подредена. Да се чудиш на нейните 92 години как го постига.
на стр. 5

Топъл обяд
за над
50 700 души

Над 50 700 души в 211 общини получават целогодишно топъл обяд по оперативната програма за храни и материално
подпомагане на най-нуждаещите се. Това
каза министърът на труда и социалната
политика Бисер Петков.
на стр. 3
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Пенсиите
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втората пенсия Безплатна правна помощ не
по-малка от 40 лв.

отГоваря аДвокат крЪСтан влаДимиров – СоФиЙСка аДвокатСка колеГия

Много наши читатели имат нужда от правна помощ, но поради ниските пенсии и доходи
не могат да си позволят да наемат адвокат,
който да им помогне
да защитят правата си
пред надлежните административни, полицейски, прокурорски и съдебни органи. Този въпрос е уреден подробно в Закона за правната помощ, влязъл в сила от 1.1.2006 г. В чл. 1
от закона е посочено,
че „този закон урежда
правната помощ по наказателни, граждански
и административни дела пред всички съдебни
инстанции”. По-нататък
е казано, че правната
помощ се осъществява
от адвокати и се финансира от държавата. Това
означава, че ако определеният адвокат окаже
правна помощ на нуждаещото се лице, ще получи възнаграждението
си от държавата.
Органът, който организира и осъществява правната помощ, е
Националното бюро за
правна помощ и съответните адвокатски съвети. Целта на този закон е да гарантира равен достъп на лицата до
правосъдие. В чл. 5 от
ЗПП се сочи, че „Правна
помощ се предоставя на
физически лица на основанията, посочени в
този и в други закони”.
Законът точно определя видовете правна
помощ, които едно лице, което отговаря на
изискванията, може да

получи. Те са: консултация с оглед постигане на споразумение
преди започване на
съдопроизводството
или за завеждане на
дело; подготовка на
документи за завеждане на дело; процесуално представителство; представителство при задържане по чл. 63,
ал. 1 от Закона за Министерството
на вътрешните работи. За
да получи едно
лице правна помощ, то трябва да
отговаря на определени условия, свързани
с неговото
материално
и физическо
състояние. В чл. 22
е посочено, че „правна
помощ се предоставя
на лицата, които отговарят на условията за
получаване на месечни социални помощи
по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и на лица,
настанени в специализирани институции за
предоставяне на социални услуги.” По-нататък законът предвижда, че правна помощ
могат да получат също
така и „приемно семейство или семейство на
роднини или близки,
при което е настанено
дете по реда на Закона
за закрила на детето.”
Правна помощ се полага и в „случаите, при ко-

От стр. 1
Толкова са хората, подали заявление за пенсиониране от началото на годината до 7 май 2019
г., когато стана ясно, че коефициентът, по който се определя размерът на пенсията, може да
се изчисли по стария и по новия метод . Те са и
първите, които ще избират между изчисляване
на базата на три последователни години с висок доход и осигурителни вноски, или на основата на доходите, които са получавали след 2000
година. До тази ситуация се стигна, след като се
прие промяна в Кодекса за социално осигуряване, според която от 1 януари 2019 г. пенсиите
се определят само по доходите след 2000 година. Това обаче предизвика протести и в крайна
сметка се реши да се даде гратисен период от
три години - до края на 2021 г., в който хората
ще имат възможността да направят избор на поблагоприятния за тях вариант. Въпросните 7707
кандидат-пенсионери ще имат възможност да
подадат заявления за преизчисляване на пенсията в шестмесечен срок – до 4 ноември. НОИ
отвори мобилни приемни, в които експерти на
института консултират кандидат-пенсионерите
да могат да направят правилния избор. На експертите се налага да решават много и различни
казуси. Често при тях идват бъдещи пенсионери
с липсващи документи или с неяснота как да си
подредят стажа. Когато заявлението се подаде в
съответната териториална дирекция на НОИ, ако
има несъответствия, срокът за оправяне на документите за пенсиониране е един месец. Изнесените приемни помагат тези несъответствия да
се предвидят и да се отстранят преди подаване
на заявлението. Тъй като новият Закон за защита на личните данни не допуска заявлението за

ито по силата на закон
задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник
или представителство
както и когато обвиняемият, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно
дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има
такъв и интересите на правосъдието изискват това”.
Тук възниква
и въпросът кой
преценява дали едно лице
отговаря на
изискванията на
закона, за да получи
правна помощ. Този отговор е уреден в чл. 23,
ал. (3), където е посочено, че „по наказателни
дела преценката, че обвиняемият или подсъдимият няма средства
за заплащане на адвокатско възнаграждение
се извършва от органа,
който ръководи процесуалните действия въз
основа на установеното имуществено състояние на лицето по конкретното дело”. Тези
органи са полицията,
прокуратурата и съдът.
В следващата алинея 4
на чл. 23 се обяснява, че
по граждански и административни дела правна помощ „се предоставя в случаите, когато
въз основа на предста-

вени доказателства от
съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма
средства за заплащане
на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид: доходите на лицето или семейството;
имущественото състояние, удостоверено с декларация; семейното положение;
здравословното състояние; трудовата заетост; възрастта и други констатирани обстоятелства.
Накрая искам да посоча, че ако някой от читателите на вестника счита, че има право на безплатна правна помощ
по някое наказателно,
гражданско или административно дело, следва
да се обръща за предоставянето му на правна
помощ към съответния
държавен орган – полиция, прокуратура, съд. В
молбата си трябва да поиска такава помощ, като
обоснове с доказателства, изброени по-горе.
По тези въпроси
гражданите могат да
се обръщат и към Националното бюро за
правна помощ на адрес: 1421 софия, ул.
"развигор" №1, nbpp@
nbpp.government.bg,
02 8193200, 02 8654812
http://www.nbpp.
government.bg/

Първите, които ще получат допълнително тези
пари, ще се пенсионират през 2021 г. Нейната сума не може да е по-малко от 20% от минималната
пенсия за възраст и трудов стаж. Тя в момента е
200 лева, така че, ако не се увеличи, през 2021 г.,
когато се очаква да се пенсионират първите, които ще я получат, тя да е около, но не под 40 лева.
През 2021 г. жените, навършили пенсионна възраст, ще придобият право на допълнителна пенсия, а за мъжете годината ще е 2024.

И на 81 г. се обичат
като тийнейджъри
Фаустино Хасинто и
Естефания Гомес – една достойна необичайна двойка. През 1932
г. между тях възникват
чувства, които продължават и до днес. За 81 го-

гражданска церемония,
защото нямали достатъчно пари да си платят
сватбата. От 1932 г. те са
заедно в болест и здраве. Двамата не съжаляват за нищо. Наслажда-

дини съвместен живот в
брак те имат 11 деца, 65
внуци, 110 правнуци и
18 праправнуци.
В младостта си той искал да се ожени за нея,
а тя едва го познавала
и не била сигурна. Все
пак той я дочакал и заедно напуснали родния
дом на Естефания. Наложило се да се оженят на

ват се на живота, знаейки, че ще дойде време, когато заедно ще си
отидат от този свят. Техните деца, внуци и правнуци се грижат за спокойствието и здравето
им. Тази вдъхновяваща
двойка продължава да
се радва на любовта си,
която въпреки годините
е все така силна.

кандидат-пенсионери с право на избор
пенсиониране да се подава по пощата, а само лично, приемните спестяват и пътуването до областния
град. Опитът от приемните показва, че не са малко хората, на които години от стажа им се губят по
различни причини. Най-често това се случва при
ликвидиране или приватизация на предприятията.
Принципно ведомостите от закритите дружества се
съхраняват в архива на НОИ. При подаване на заявление за пенсиониране те се изискват от териториалната дирекция с протокол. Имало случаи оба-

че, в които документацията не е водена коректно
и в нея има празноти. В някогашните земеделски
структури на АПК и ТКЗС например се водели партидни книги, в които са отразени планираните работни дни, но те не винаги са отработени. На места пък били записани само сумите, но не и работните дни. В трети случаи в някогашните предприятия жените в майчинство се записвали в отделна
ведомост, която нерядко липсва и няма как да се

докажат годините, прекарани в майчинство. Месеци се губят и от това, че парите за майчинство
често са изплащани накуп за три месеца. Експертите са установявали и не малко опити за злоупотреби, в които се представят стари документи
с печат и подпис на лице, което не може да носи
отговорност. Затова внесените документи за отпускане на пенсия задължително се сравняват с
тези в архивите. Според експертите на НОИ новата методика с определяне на коефициента по
доходите след 2000 г. е въведена заради неточните данни и за да се избегнат злоупотреби. От
1998 до 2000 г. персоналният регистър на НОИ е
бил експериментален. През тези години част от
данните са на хартиен носител, а други са били
въвеждани в онлайн масива. След 2000 г. регистърът вече работи и цялата информация е въведена в него. Почти всички, които са ползвали
досега услугите на мобилните приемни на НОИ,
настояват да им се направят прогнозни изчисления и по двете методики, за да могат да преценят коя е по-благоприятна за тях, обясниха експерти. Досегашната практика сочи, че тези, които
не са прекъсвали трудовия си стаж, предпочитат
старата методика и те за момента са по-голямата
част от кандидат-пенсионерите. Хората, които по
различни причини имат дупки в стажа, се ориентират към новата. Когато празнотите са под 5 години, те си заплащат стажа, каквато възможност
дава нормативната уредба.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социални

19.VI. - 25.VI.2019 г.

25

Български

Цените на тока и парното
се увеличават от 1 юли

Парното и топлата ще поскъпнат
средно с 4,5% от 1 юли - това предвижда доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Една от причините за увеличението
е поскъпването на въглеродните емисии, които топлофикациите трябва да
купуват, за да се вместят в позволеното замърсяване на околната среда.
Най-голямо е увеличението в Разград - със 17,53%. Голямо ще е увеличението и в Габрово - 12,53%. Най-

малко пък ще е това в Перник - с 1,77%,
сочи докладът на КЕВР.
В София е предвидено увеличението да бъде 4,3 на сто, в Пловдив - 7,4%,
във Варна – 1,96%, в Бургас – 7,42%,
във Велико Търново - 7,26%, във Враца – 7,52%, в Русе – с 3,86%.
Предвижда се в Сливен цената на
парното да падне с 0,4%.
В същото време стана ясно, че цената на тока ще се увеличи с 3,5% от
1 юли.

бисер
Нека настаним бежанците у нас в къщите за
гости на Порожанов и
компания.
Ренета ИНДЖОВА

Предстои цените на
тока и топлоенергия-

та да бъдат обсъдени и
окончателно приети.

Топъл обяд за над 50 700 души Награди за изрядни
От стр. 1
Това стана по време
на посещение в Банско,
където заедно с кмета на общината Георги
Икономов откри реновирана обществена кухня към Домашния социален патронаж в града.
Трапезарията осигурява топъл обяд за над
250 души. Обновяването на социалната кухня е реализирано с финансовата помощ на два
проекта към Министерството на труда и социалната политика. Санирането и предприетите енергоспестяващи
мерки са извършени по
проект „Красива България“. Фонд „Социална
закрила“ е финансирал
закупуването на уредите за трапезарията.
На територията на
общината се предлагат 17 социални услуги, които продължават
да се развиват и надграждат, за да отговарят на потребностите
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проблеми

кРАТКИ
ВЕСТИ
Ново
поскъпване

данъкоплатци

на нуждаещите се. 14
от тях са държавно делегирани дейности, а 3
се финансират от общината, отбеляза министър Петков. Банско бе
и сред първите 15 общини, които подписаха договори с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на патронажна грижа за хора с увреждания и възрастни хора с
невъзможност за самообслужване.
Министър
Петков
припомни, че от 1 юли
всички пенсии, отпуснати до края на 2018 г., ще
бъдат увеличени с 5,7%.

По този начин средната
пенсия през 2019 г. ще
стигне 386 лв., което е
с около 24 лв. повече в
сравнение с миналата
година. От 1 юли ще се
повиши и минималната
пенсия за осигурителен
стаж и възраст, която
ще стане близо 220 лв.
Увеличава се и максималният размер на получаваните пенсии от
910 на 1200 лв. Правителството прие решение, с което ще се увеличи социалната пенсия
за старост също с 5,7
на сто, което ще повиши размера на всички
нетрудови пенсии, които зависят от нейната
стойност.

Медицинските сестри
отново на протест
"добре организиран хаос, от който парите изтичат". По думите й нито едно от обещанията
към протестиращите медицински сестри не е изпълнено.
Здравният министър
Кирил Ананиев обвини
омбудсмана Мая Манолова, че създава хаос в
здравната система.

Имената на 3217 души, заплатили задълженията
си към местната хазна, бяха включени в томболата,
организирана от данъчната администрация в Ценово. В разиграването на наградния фонд участваха всички данъкоплатци от деветте населени
места на общината. „Инициативата се реализира
за първи път. Целта на местното ръководство беше да се постигне по-добра събираемост на данъците в периода с отстъпка“, уточни Пламен Цветанов, началник на отдел „Местни данъци и такси“ в общинската администрация.
Условията за участие в томболата бяха оповестени публично още през март. Обявените награди се оказаха добър стимул за повишаване активността на данъкоплатците. По мнението на финансови експерти досега е отчетена много добра събираемост от началото на годината.
Томболата се проведе в присъствието на зам.кмета на община Ценово Ваня Игнатова и секретаря на общинската администрация Мария Найденова. Имената на данъкоплатците предварително
бяха поставени в прозрачна урна. За да се избегнат съмнения за манипулация и да се постигне
пълна прозрачност, процедурата се проведе на

Застрахователни
компании предупредиха, че предстои поредно поскъпване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. През миналата година тя скочи с
над 50%.

Некомпетентност

Държавата ще „награди” с милиони евро
нарушителите с къщи
за гости заради управленска некомпетентност или умишлено оставена врата за злоупотреба.

Некачествен
ремонт

централния площад в Ценово, а имената на печелившите бяха изтеглени от случайни граждани.
По всяка вероятност тонколонките за компютър,
които спечели Тодор Георгиев от Ценово, ще зарадват най-много внуците му. Микровълновата
фурна отиде в домакинството на Красимир Йорданов от Ценово с обещанието веднага да влезе
в употреба. Голямата награда – плазмен телевизор, стана притежание на Божидар Павлов от Велико Търново, който е заплатил данък за имота
си в село Пиперково. От местната администрация
увериха, че инициативата ще продължи и през
следващата година, а наградният фонд постепенно ще се увеличава.
Марий ПEЙЧЕВ

Некачествените
участъци по столичната улица „Граф Игнатиев” няма да бъдат ремонтирани, а на изпълнителя ще бъде наложена глоба.

Надути субсидии

Регистрация на домоуправителите

Медицинските сестри в Стара Загора излязоха отново на протест.
Те настояват за еднаква основна заплата за
всички независимо от
местоработата или собствеността на болницата. Медицинските специалисти искат първоначално възнаграждение в размер на две минимални работни заплати - или 1110 лева, независимо дали работят в

здравно или в социално заведение.
Те настояват и за заплащане на нощния им
труд по българското законодателство, както и
да се спазват медицинските стандарти.
Протестиращите започват мълчаливо шествие. Към тях се присъедини и омбудсманът
Мая Манолова.
Манолова обяви, че
здравната система е

До няколко дни стартира нова
програма, насочена към домоуправителите, целяща по-добра комуникация между жителите на блока и
„Топлофикация София”, съобщиха от
дружеството. "Открихме имейл адрес, на който нашите домоуправители-клиенти могат да се регистрират
и да получават информация за спирания и аварии, които евентуално
биха продължили повече от няколко часа", каза говорителят на "Топлофикация София" Елизабет Павлова.
Домоуправителите могат да се обръщат и с въпроси, свързани с дяловото разпределение, ако "Топлофикация София" е техен топлинен

счетоводител, както и по различни
други проблеми, които могат да изникнат във връзка с отоплението и
топлата вода в една сграда. Те биха
могли да получават актуална информация и много полезни съвети, свързани с енергоспестяването, обясни
още говорителят на дружеството.
Елизабет Павлова заяви, че очаква
домоуправителите да се регистрират на имейл адреса, като информация за него има на сайта и колцентъра на "Топлофикация София". По
този начин ще се улесни комуникацията не само с тях, но и с цялата
етажна собственост, обобщи Елизабет Павлова.

Финансовият министър е надувал субсидията на политическите сили. Партиите
ще трябва да връщат
14,5 млн. лв., тъй като
за 2018 г. са получили
не по 11 лв. за всеки подаден за тях глас, както
повелява законът, а по
13,23 лева.

Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

И в Дания левицата
спечели изборите

На проведените на 5 юни парламентарни избори в Дания при 84,5% активност на имащите право на глас успех постигна блокът на левите партии, който ще разполага с 96 депутати в 179-местния парламент. Вотът бе най-вече
провал за популистката крайна десница, която
крепеше правителството на либералите и консерваторите.
Резултатите откриват пътя пред 41-годишната
Мете Фредериксен (на снимката), лидерката на
Социалдемократическата партия – най-голямата
сред левицата, към премиерския пост. Тя ще е
най-младият министър-председател в историята
на Дания и втората жена, която ще управлява
правителство след друга представителка на социалдемократите - Хеле Торнинг-Шмит, заемала това високо кресло в периода 2011-2015 г.
Така Дания става третата северна страна, където левицата идва на власт през тази година,
след Швеция и Финландия.
Управлявалата досега десноцентристка коалиция ще разполага със 75 народни представители. Независимо че либералната партия „Венстре” на досегашния премиер Ларс Льоке Расмусен управлява страната 14 години в последните 18, с 23% от гласовете няма възможност
да формира мнозинство, за да остане на власт.
Тежка загуба на изборите претърпя Датската
народна партия, като резултатът й от 9% е повече от два пъти по-нисък от 2015 г., когато тя
получи 21 процента.
В датския парламент влиза нова партия – антиимигрантската формация „Новите десни”, която спечели 4 места.
На тези избори гласоподавателите дадоха израз на недоволството си от мерките за икономии на управляващата десноцентристка коалиция. Така нареченият северен модел бе стандартът за социална държава за много леви политици в глобален мащаб.
Застаряването на населението обаче накара
правителствата на много страни да започнат да
ограничават социалните разходи.
Датчаните, както и гражданите на останалите
северни държави, плащат едни от най-високите данъци в света, за да поддържат социалната държава. Те се безпокоят, че по-нататъшните
мерки за икономии ще подкопаят универсалната здравна, образователна и социална система,
които отдавна приемат за даденост.
След обявяване на изборните резултати лидерът на Социалдемократическата партия Мете Фредериксен пред ликуващите привърженици, обявявайки победата за историческа, заяви: „Вие избрахте да има ново правителство.
Изборите бяха основно за социалните придобивки и датчаните казаха недвусмислено – тази вечер ние поставяме социалното добруване
на първо място.”
За отбелязване е и фактът, че социалдемократите заеха и по-твърда позиция по имиграционната политика.
Предстои формирането на еднопартийно ляво правителство след този триумфален успех
на социалдемократите. А в Европа се очаква
и нейното решение за подкрепа на Маргрете
Вестергер – комисаря по защита на конкуренцията, в битката й за поста председател на Европейската комисия.
Със смяната на курса в управлението на Дания избирателите показват явно отдръпване от
десните партии.
Цветан ИЛИЕВ
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От стр. 1
Нищо че образът беше черно-бял и със снежинки, на мачове и важни събития съседите
вземаха по бутилка и
стол и отиваха при гордия стопанин на „Опера” или „Кристал”. Стана цветна, след 16 години се появи и Втора
програма. Паметни ще
останат предаванията
„Панорама”, „Всяка неделя”, „Минута е много”,
студентското „Ку-ку”,
което на 22.12.1991 г. изправи на крака страната с мнимата авария на
АЕЦ „Козлодуй”, „Клуб
НЛО” с тримата от диванчето, постановките
и новогодишните програми на Хачо Бояджиев, сериалите „Записки по българските въстания”
и „Петко войвода”… Телевизията растеше и
укрепваше под
ръководството
на Леда Милева, Павел Писарев, Иван Славков, Филип Боков, Уляна Пръмова, Вяра Анкова... Един от тях Асен Агов (199293), определи генералната линия
на телевизията –

Общество

тел на СЕМ Георги Лозанов „той е трудна за
удържане кандидатура,
защото той, разбира се,
в някакъв смисъл е независим”. Оказва се, че независимостта е скандална, за властниците той е
непредвидим и опасен.
Самият Диков признава,
че независимо че отговаря на всички условия
за поста, шансовете му
са минимални, защото
не желае да превърне
националната телевизия в рупор на властта.
В навечерието на
конкурса „Капитал“ пусна бомбата, че

БНТ е пред фалит

Според публичните
отчети на телевизията,
пише изданието, към

ви, че в БНТ има много талантливи и можещи журналисти, вината
не е в тях, а в шефовете, които се избират от
СЕМ, а СЕМ изпълнява
политиката на правителството. И кръгът се
затваря. Диков поставя
още един въпрос, който според нас е определящ. Става дума за

морала в
журналистиката

Вярно е, че морал и
пари са взаимно свързани понятия. И все
пак. БНТ като флагман
на четвъртата власт
споделя с останалите
и предимно с изпълнителната вината за незавидното 111-о място в света по свобода

Изключете телевизора!
Не, изхвърлете го!

да върви
след
победителите

Сиреч медията послушно да
служи на власт
та. Заветът на синия господин бавно, но последователно и неотклонно започна да се претворява в дела. През 2017
г. за директор на националната обществена телевизия СЕМ избра Константин Каменаров с
най-слабата според някои концепция, но доказал, че следва генералната линия. След две години беше уволнен за
влязла в сила присъда
за шофиране в нетрезво
състояние и на стола му
седна за три месеца като и. д. Емил Кошлуков.
Предстои конкурс. Осем кандидати пожелаха
да оглавят обществената телевизия, сред които Сашо Йовков, Емил
Кошлуков, Къци Вапцаров и Сашо Диков. Смята се, че фаворит сред
тях като най-удобна фигура е Емил Кошлуков.
Злите езици обаче твърдят, че той няма право
на участие в конкурса,
защото не е бил програмен директор, каквото е едно от условията за участие. В телевизия „Алфа” той е бил
водещ на предаване, а
не програмен директор, но Кошлуков твърди обратното. Най-скандалната фигура сред
кандидатите безспорно е Сашо Диков. Според бившия председа-

19.VI. - 25.VI.2019 г.
От екрана ни се подхилват разни звезди, звездички и свещички от
шоубизнеса, но

няма ги творците,
интелектуалците,
създателите

на идеи и блага. Обаче
всеки ден „откриваме“
завод след завод и възстановяваме индустриалната „мощ“ от преди
1945 г.
Да, БНТ - обществената и най-значима телевизия, е скучна, фалшива,
сервилна към властващите, далеч от потребностите на обществото
и от ролята на четвърта власт, коректив на останалите. Анализаторите посочват, че кандидатите за шефския стол
трябва да изхвърлят
своите стратегии и
концепции и да покажат качества на мениджъри от висш пилотаж. Но колкото и способни да са, те трябва да пристъпят към
съкращения, орязване на заплатите, свиване на програми и
предавания, отказ от
външни продукции и
филмопроизводство.
А това ще доведе вече до нулева гледаемост, пълна досада
сред най-твърдите
зрители на БНТ, нахалост хвърлени средства.

Има ли изход
от ситуацията?

края на 2017 г. задълженията са за 6,8 млн.
лв., половин година покъсно вече са нараснали до 8,6 млн. лв., а към
края на 2018-а са стигнали над 18 млн. лв. Само няколко месеца покъсно синдикатите на
БНТ публикуват съвместно изявление, в което се казва, че дефицитът в бюджета на медията е „над 35 млн. лв.“,
а според два източника сумата приближава, но не надминава 50
млн. лв. Годишният бюджет на БНТ – държавната субсидия и приходите от реклама за 2018 г.,
е около 76 млн. лв., или
иначе казано, в момента БНТ е свръхзадлъжняла. Има реална опасност срещу нея да бъдат
заведени дела, и то от
международни институции. Основната причина е, че държавата отделя твърде малко средства за обществената телевизия. Сравненията с
Македония, Румъния и
Чехия не са в наша полза. Но е факт, че и тези
средства се управляват
неефективно от ръководството на БНТ. Пред
“Сега“ Сашо Диков заяви: “БНТ в момента е в
унизително положение
с мижава гледаемост и
огромна загуба на престиж и доверие.“ И доба-

на словото. Сервилното отношение към управляващите дава основание на критиците да
твърдят, че журналистиката вече е срамна
професия, а репортерите са просто „дръжки
на микрофони“. Предаването „Панорама“, което някога се радваше
на огромна популярност, сега е безкрайно втръснала говорилня на едни и същи фигури с едни и същи заоблени и досадни слова. „История БГ“ заради
ярко демонстрираното
русофобство и отричане на всичко от годините на социализма мнозина наричат „Истерия
БГ“. Дори в религиозното предаване с водещ Г.
Благоев политическата
обремененост не липсва. Новините обикновено са подробно описание на сводките на
МВР кой кого пребил,
ограбил, убил, измамил
с разказите на съседи,
бивши учителки, случайни свидетели, но без
анализ на причините за
престъпленията. Големите теми като корупцията, демографската
катастрофа, мизерията, трагичното здравеопазване и не по-малко
трагичното образование, липсата на инвестиции и други липсват.

Положението може да се промени
само ако властта се откаже да държи на къса каишка медията или
обществото я принуди
да го направи. Това означава адекватно финансиране, оценяващо
огромното значение
на обществената телевизия за сплотяване и
мобилизиране на обществото за постигане
на едни по-високи цели, превръщане на четвъртата власт в градивен коректив на другите три. Ръководството
трябва да се избира от
обществен съвет, независим от политиците,
предлагащ дръзновени и творчески личности, а не удобни и послушни люде. Да има
пълна прозрачност на
приходите и разходите
и обективен критерий
за оценка на всяко предаване.
Най-важното обаче е
националната обществена телевизия да работи в полза на обществото, да поставя честно и открито наболелите и злободневни проблеми, да дава идеи за
тяхното решаване.
В противен случай
– изключете телевизора! Или го изхвърлете,
както вече мнозина го
правят.
Иван ВАСЕВ
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Уважаеми господине,
Пиша до вас, за да
споделя мнението си
за политическата класа, която ни управлява
от доста години. Още
от времето на първото правителство на
Борисов между хората
се говореше, че "мафията си има вече и правителство".
Сега, след като доста министри си подадоха оставките за извършени мафиотски
действия, това се потвърждава. Че при мафията всички са навързани като свински
черва, както се изрази един от моите приятели, е видно. Още в
началото на първото Бойково правителство той заяви: "Каквото правите, си е ваша работа. Хванат
ли ви, носите си отговорностите." По-точно тези думи се разбират така: „Крадете, но
да не ви хванат. Когото хванат, си носи последствията.”
Разкритията на
кражбите ще продължават. Трябва да се
има предвид, че кметовете и техните
роднини също трябва

да кажат какво са свършили. Цялата страна
е обхваната в мрежа,
както паякът обвива
своята жертва. Насажда се страх чрез полиция и администрация.
Лишават се от работа или непрекъснато

се тормозят от проверки отделни дребни
и средни бизнесмени.
Прокуратурата също
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трябва да бъде проверена, тъй като тя
не защитава държавните интереси, прикривайки мафиотските действия. Ако една
честна и отговорна
прокуратура разследва дейността на ГЕРБ
за годините на управлението им, сигурен
съм, че ще може да възстанови на страната
десетки милиарди левове. Иначе сентенци-

ята "За кокошка няма
прошка, а за милиарди прокуратурата те
варди" ще излезе вярна.

на читателя

Борисов и компания
се надяват да си назначат свой човек за главен прокурор, който да
ги пази, след като напуснат властта.
Всички трябва да получат това, което са
заслужили, и България,
отърсвайки се от оковите на мафията, да
тръгне напред в своето развитие. Ще мълчи
и ще трае ли още народът тези паразити,
които смучат кръвта му? Не се
страхувайте! Изправете снага,
за да свалим
робството
на мафията и тръгнем по пътя
на развитието и подобряването
на живота.
Тогава ще се
върнат голяма част
от нашите
синове и дъщери и България
ще
тръгне смело напред,
защото нашият народ
е кадърен, умен и предприемчив.
христо ДЖурОВ

5

Водните лилии
За 12-и път в красивата местност при езерото
в с. Малък Преславец,
Силистренско, се проведе празник на
водните
лилии.
Езе-

места. Всички се представиха много добре.
Местността се огласяше от хубавата народна музика и красивите добруджанс к и

рото
бе побеляло от
красивите цветя. Съборът беше открит от
кметския наместник Галина Ангелова. С добри
думи към самодейците
се обърна младият Неджет, кмет на гр. Главиница, който е възпитаник на известната Силистренска математическа гимназия.
Явиха се 20 състава от
Гарван, Долно Ряхово,
Старо село, Калипетрово, фолклорна група от
Силистра "Златен клас"
при НЧ "Доростол" и от
много други населени

песн и .
Най-добър беше танцовият колектив "Танцуващи лилии".
Предварително бе
обявен конкурс за рисунки на тема "Природните феномени на Малък Преславец".
На първо място се
класира Дияна от Тутракан, а на второ и трето - деца на Срацимир.
Те получиха грамота, сувенири и парична награда.
Празникът завърши с
голямо българско хоро.
Йорданка ВасилЕВа,
силистра

Æèâîò ïî÷òè ñòîëåòèå

ня как затулвали
прозорците, за да
не се вижда светлинка отвън, та да
не хвърлят бомбите от самолетите.
Някога били 7 братя и сестри. Личи,
че къщата е надстроена, повдигната с около метър
по-висока, където
била отгледана голяма челяд. Имали две врати. Разказвали й, че като
ги подгонят турците от едната порта,
бягали през другата към гората и така се спасявали.
Докато ми говори баба Ценка, усетих бистрия й ум,
макар да обърква
реда на събитията
– кое кога се е случило. Много обича да разказва как
учила вероучение,
какви притчи е запомнила от Библията, за Дева МаБаба Ценка е щастлива, посетена от правнуците рия, за Исус Хрисси Десислава и милен и праправнучката си никол тос, който бил предаден от другариОт стр. 1
дем внуци, седем пра- те си.
Тя е родена на 11 внуци и двама праСподеля ми, че преноември 1927 г. в съ- правнуци. Баба Цен- ди много време е пощото село. Цял жи- ка ми разказва, че ка- чувствала, че е надавот се е занимавала то пасяла стоката, хо- рена свише да лекусъс селскостопанска дела по гората и пее- ва, лее на хората курработа, била е и пас- ла, много обичала пе- шум против страх, за
тир. Отгледала е три сните. Минала през да не „оживее“ в тях и
деца. Днес тя има се- войните, тя си спом- да ги разболява. Как го

прави и какви думички
изрича негласно, само
тя си знае. Лекува още
бездетните жени. И успява. Дава им някаква
билка, после те идват
с децата си и й казват:
„Това дете е от тебе!”
Казва, че се е учила от
майка си Параскева,
Кева й викали, която
била прочута знахарка. Е, някога не е имало
лекар на стотици километри наоколо. Хо-

вот и здраве. Слагам
си ръка на сърцето и
казвам: „Исус Христос,
чуй ме и помогни на
тази жена!”
Питам я какво й
прави впечатление от
днешния живот? „Не
е добър. Родиш дете,
гледаш го, очуваш го,
после да го убият. Даже две деца наведнъж.
Майка и баща вземат
дете от дом, че приличало на техните деца.

дителите си. Бог ще
отнесе много народ”,
казва тя.
Баба Ценка с радост споделя, че децата й идвали да я навестяват всеки ден.
Носят й топла храна.
„В тази къща съм
готвила и посрещала
много хора. Сега вече не мога. Господи,
дай простор за живот,
дълголетие на младите! – с тези думи по-

възрастната жена ме изпраща с букетче здравец от нейната градина
рата сами са се лекували, като познавали
билките и свойствата
им със силно внушение, че ще помогнат.
А баба Ценка допълва: „Господ дава жи-

Светът отива на много
лошо. Ще дойде един
преплав (обрат, промяна), защото ученици
се бият, деца убиват ро-

срещам и изпращам
хората, които идват
при мен”, казва накрая на срещата ни тя.
Дарина НЕНОВа
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От стр. 1
Авторът на най-еротичната песен за всички времена – „Je t’aime…
moi non plus”, е Серж
Генсбург, който я пише
през 1967 г. по време на
романа си с Брижит Бардо. За първи път я изпълнява в дует с актрисата.
По молба на 33-годишната тогава Бардо записът не е пуснат, тък като
тогава тя е на върха на
славата си и е омъжена.
Парчето превзема ефира малко по-късно, но в
нов вариант – женският глас е на Джейн Биркин, следващата голяма
любов на автора и трета
негова съпруга. А записът с Брижит Бардо все
пак се появява, но едва
5 години след смъртта
на автора си.
Рожденото име на
Серж Генсбург е Люсиен
Гинсбург. Той е роден в
Париж през 1928 г. Родителите му Олга и Йосиф
Гинсбург са руски евреи,
eмигранти във Франция. Мечтата на младия
Люсиен е да стане художник, но се прочува
като автор на текстове,
композитор и изпълни-

Женски
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С Брижит Бардо
тел на песни. Пробва се
и като актьор. Текстовете на песните му са често
двусмислени и изразяват потребността му от
нежност и деликатност,
но и от предизвикателства – понякога еротични и порнографски.
Като дете Люсиен
мрази огледала. Страхува се от тях, защото смята, че е грозен и се срамува от това. По природа е срамежлив и често като повечето плахи
хора се прикрива под

краСиви на вСяка вЪЗраСт

Боядисване на косата
с природни средства
Хубавият и интензивен цвят прави косата да
изглежда по-плътна и бляскава. Ако не искате да
използвате боя (по каквато и да е причина), може да си забъркате домашна отвара. Промяната
в цвета на косата няма да е бърза и фрапантна
както с боята за коса. Когато се използват билки
и треви, е нужно повече време.
Но така може да сте сигурни, че косата ви няма да е увредена, а напротив - освен с цвят ще се
сдобиете и с по-здрав косъм.
Сивите коси може да станат в топла кафява гама, ако ги изплаквате със смес от 1 ч. л. черен чай,
запарена с ¼ ч. ч. вода за 30 минути. След като се
прецеди, към него се добавя същото количество
какао или инстантно кафе. Смесва се, за да се получи хомогенна смес, и се разнася по дължината

маската на цинизма. Само най-близките му приятели са наясно с истинската му много ранима,
несигурна в себе си и
тщеславна душа. В края
на 50-те години Люсиен
Гинсбург приема псевдонима Серж Генсбург,
като променя правописа на фамилното си име.
Докъм 30-ата си година
работи като учител по
рисуване, по пеене и
дори като възпитател в
лицей. По-късно започва работа като музикант

и певец в нощни баро- големи любови на Генве и казина. 23-годишен, сбург са Брижит Бардо
Серж се жени за дъще- и Джейн Биркин. На Баррята на руски емигран- до Серж посвещава няти, но бракът не просъ- колко от най-известниществува дълго, защото те си песни. С англичансъпругата му не издър- ката Джейн Биркин се
жа на неговите безброй- запознава във Венеция
ни изневери.
на снимачната площадКариерата му също е ка. Там започва страстдоста колеблива. Епоха- ната им връзка, която
та на йе-йе стила съвсем трае 12 години и изцяго обезкуражава. Още ло променя живота на
повече че щом се опи- композитора. От брата да пее пред публика, критиката го съсипва от подигравки заради
огромния нос и щръкналите уши.
Успехите идват, когато започва да пише песни за Петула
Кларк, Жулиет Греко, Франсоаз Арди
и главно за Франс
Гал, която с негова композиция
печели награС Джейн Биркин
да на Евровизия
през 1965 година. През ка им се ражда Шарлот
1964 г. Генсбург се жени Генсбург, която днес е
отново, ражда се дъще- известна актриса. И на
ря му Наташа, но след- Джейн Серж посвещава
ва бърз развод. Двете песни, които са извест-

умира след петата тежка сърдечна криза. Гробът му в гробището
Монпарнас е един от
най-посещаваните.

Íà ãîñòè íà ãðóçèíñêàòà Ñóïðà
Продължение от бр. 24
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Продукти: 1200 г пуешко
месо без кост (или друго птиче
месо), 500 г лук (4 средни глави),
60 г масло и 60 г олио, 400 г домати, 100 г доматено пюре, 300
мл пилешки бульон или вода,
40 мл оцет 6%, 5-6 скилидки чесън, 1 зелена чушка 150 г (сиврия), 1 равна с. л.
сол, 1 с. л. захар с връх, 1
равна с. л. подправка хмели-сунели, 1 равна с. л.
брашно.
Приготвяне: Месото се
нарязва на късчета с големина по желание. Лукът се
почиства и нарязва на полумесеци. Посолява се, претрива
се с ръка и се оставя за 30 мин.
Чушката се почиства и нарязва на дребно. Доматите се белят
и нарязват на дребни кубчета.
В сух тиган се запича брашното до леко покафеняване. Го-

товото брашно се прехвърля в
тенджера, в която ще се готви
всичко накрая.
В

същия
тиган се
загряват
половината масло и олио; прибавя се отцеденият нарязан лук и се пържи до
златисто. Готовият лук се прехвърля в тенджерата. В същия ти-

Ñòóäåí îðåõîâ ñîñ

на косата. Разресва се и се изплаква след 40 минути. За постигане на кестеняв цвят използвайте и орехова шума. Ще ви потрябват 2 шепи орехови листа и 1 л вода. Кипнете водата и пуснете
листата да се варят на бавен огън за 15 минути.
Махнете съда от огъня, прецедете отварата и нанесете сместа равномерно върху измитата и още
влажна коса. Оставете да подейства 4 часа, след
което изсушете.
Прочута рецепта на Петър Димков е
така наречената шапка от коприва за
почерняване на побелелите коси
Двеста грама ситно нарязани корени от коприва се варят в един литър вода и 250 мл оцет,
докато течността остане наполовина. С отварата
косата се масажира всяка вечер.

ни по цял свят.
От голямата слабост
на Генсбург към алкохола идва и прякорът
му Генсбар. През 1973
г. Серж получава сърдечна криза, но продължава да пие и пуши, верен на личността, която е избрал да бъде. Не
се разделя с нощните
клубове, винаги зле избръснат и на градус, образ, който у едни буди
възхищение, а у други
неприязън.
Джейн не издържа
на този живот и през
1980 г. го напуска.
Серж
продължава да я обича до края
на живота си. През
1991 г.
Серж Генсбург

Продукти: 5-6 скилидки чесън, 1 ч. ч. орехови ядки, 1 филия сух бял хляб, 3 с. л. олио.
Приготвяне: Чесънът и орехите се счукват
поотделно. Филията хляб се накисва в хладка вода и
се изстисква добре.
Натрошава
се на трохи
и се смесва
с орехите и
чесъна.
Добавят
се олиото
и киселото
мляко. Разбива се много добре и се разрежда до умерена гъстота с хладка вода. Пасира
се, за да стане сосът по-гладък.
Сосът е подходящ за риба, тиквички, патладжани, спагети.

ган се загряват останалите масло
и олио и се запържва месото до
златисто от всички страни - ако
тиганът е малък, това се прави
на два пъти, за да може наистина да се запържи месото. То също се прехвърля в тенджерата.
Последно в тигана се изсипват нарязаните домати и чушката и се готвят 4-5 мин. - само да омекнат малко. Изсипват
се в тенджерата при останалите
подготвени продукти. Прибавя
се всичко останало - подправките, доматеното пюре, водата,
оцетът и пасираните скилидки
чесън. Разбърква се и тенджерата се премества на котлона. Щом
заври, степента на котлона се намалява и се оставя тихо да къкри,
без да се разбърква често. Пуешкото месо се готви за около час.
Домашното пиле се готви за около час и половина (за него може
да нарежете доматите малко поедро). А бройлерите от магазина
се готвят за около 40 мин.

Ñìåñåí ñîñ çà ÿñòèÿ îò
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Продукти: 50 г масло, 150 г смлени орехови ядки, 1 глава кромид
лук, 1 с. л. (10 г) брашно,
1/2 глава чесън, 3 с.л. (30
мл) оцет, 1/2 ч.л. (3 г) канела, 1/2 ч. л. (3 г) смлян
карамфил, 1/2 ч. л. (3 г)
сладък червен пипер, 1
малък дафинов лист, 1 ч. ч. (200 мл) силен бульон (пилешки или говежди), 1/2 връзка магданоз, копър, сол.
Приготвяне: Ситно нарязаният лук се изпържва до
златисто оцветяване в маслото, залива се с бульона и
се кипва. Прибавят се размитото в малко вода брашно
и останалите съставки. Сосът се вари във водна баня
до сгъстяване, като постепенно се разбърква. Накрая
се прибавят магданозът и копърът.
Този сос е особено подходящ за запържени сухи меса.
Страницата подготви Наталия ГЕНАДИЕВА

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

21.VI. - 27.VI.2019 г.
22:00
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:40
12:00
12:30
13:35
14:00
15:00
15:15
15:45
16:00
16:10
16:30
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00

ПЕТЪК, 21 юни
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни /най-доброто/
Капри
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Дом за нашите деца
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Предаване за хора с увреден слух
Сафарито на Скаут
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Още от деня
Търсачи на реликви
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко ВасиБНТ 2

6:00
6:30
7:30
8:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:00
14:00
15:00
15:30
16:00
16:25
16:45
17:15
17:30
18:00
18:20
19:10
19:20
20:20
21:10
21:30
22:00
22:30
23:00
23:25
0:30
0:45
1:15
2:15
2:45
3:45
4:15
5:00
6:00
6:30
7:00
7:25

ПЕТЪК, 21 юни
Най-доброто от...
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Откакто свят светува
По света и у нас
История.bg
Библиотеката
Натисни F1
Парламентарен контрол
60 минути за култура
До Европа и напред
Пътувай с БНТ 2
Най-доброто от...
Бърколино
Бързо, лесно, вкусно
Натисни F1
Новото познание
По света и у нас
Едно Антарктическо
лято
10 000 крачки
Съкровище в двореца
Търсачи на реликви 2
София в един снимачен
век
Музика, музика...
Младите иноватори
В близък план
По света и у нас
Концерт на Калин Вельов
& Tumbaitu
Натисни F1
Изкуството на 21 век
Вяра и общество с Горан
Благоев
Откакто свят светува
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
Търсачи на реликви 2
Съкровище в двореца
СЪБОТА, 22 юни
Часът на зрителите
Пазители на традициите
Сид – дете на науката 2
Хоп – троп и Дореми
БНТ 4
ПЕТЪК, 21 юни

6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
22:00
22:30
23:00
23:25
23:30
0:00
1:00
1:40
2:10
3:15
4:15

Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Туризъм.бг
Натисни F1
По света и у нас
България от край до
край 8
До Европа и напред
Бразди
Иде нашенската музика
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура /
избрано/
Малки истории
На опера с БНТ 2
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Панорама
В близък план
Джинс
По света и у нас
Зелена светлина
20 години Сателитен
канал на БН
100% будни
Още от деня
Време за губене
История.bg
Панорама
Бързо, лесно, вкусно

25

Най-гледаните

19.VI. - 25.VI.2019 г.

23:00
23:25
23:30
0:30
1:50
2:50
3:55
4:20
5:00
6:00
6:25
7:15
7:45
8:00
8:30
9:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
7:50
8:20
8:30
9:00
9:30
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
17:50
18:00
19:00
19:30
20:00
20:30
22:20
22:35
23:35
23:50
1:00
1:30
2:00
3:50
4:45
5:15
5:30
6:00
6:30
7:00
7:25
7:50
8:10
8:30
9:00

лев
Госпожо Държавен секретар
По света и у нас
Зелена светлина
Марио Станчев трио
Някой друг
Култура.БГ
100% будни /най-доброто/
Туристически маршрути
Още от деня
Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 22 юни
Инуяша
Сребристият жребец
Магна Аура, изгубеният
град
Телепазарен прозорец
Пътеки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
Туризъм.бг
По света и у нас
Бразди
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
Вяра и общество с Горан
Бертолдо
Златни ръце
По света и у нас
Домът на вярата
Вяра и общество с Горан
Благоев
Откакто свят светува
Гайдите на Родопа планина
Време за губене
По света и у нас
Репетиция
В близък план
Арт стрийм
Добър ден с БНТ 2
Вярвам в гения на българския народ
Островът на сините птици
Европейски маршрути
Рецепта за култура
Часът на зрителите
Арт стрийм
Музика, музика...
Игра на любов
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Шифт
Гжех Пьотровски, Рут
Майер и Теодосий Спасов Проект
Туристически маршрути
Време за губене
Игра на любов
Рецепта за култура
Домът на вярата
Европейски маршрути
Пиренеите
НЕДЕЛЯ, 23 юни
Време за губене
Откакто свят светува
Сид – дете на науката 2
Хоп – троп и Дореми
Бертолдо
Моето решение
По света и у нас
Приказките на госпожа
Виола: Българско - мо-

4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
СЪБОТА, 22 юни
6:00 Отблизо с Мира
7:00 Туризъм.бг
8:00 Време за губене
8:30 По света и у нас
9:00 Джинс
9:30 Новото познание
10:00 Рецепта за култура
11:00 Златни искри
11:40 Дребосък
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 Златни ръце
13:10 Олтарите на България
13:20 Капитан Петко войвода
15:00 Откакто свят светува /
избрано/
15:30 Туризъм.бг
16:30 Денят започва с Георги
Любенов
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Младите иноватори
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Силна вода /75 години от
рождението на актьора
Иван Григоров/
22:05 Концерт на Western
Balkans Band BG
23:35 Часът на зрителите
0:05 По света и у нас
0:20 Рецепта за култура
1:20 Музика, музика...
1:50 Репетиция /избрано/
2:20 Вечната музика
2:50 Младите иноватори
3:20 Олтарите на България
3:30 Денят започва с Георги
Любенов
5:30 България от край до
край 8

15:00
17:00
17:30
18:00
19:00
19:55
20:00
20:30
20:45
22:20
22:35
23:45
1:20
2:05
3:00
3:30
4:30
5:00

6:00
6:25
7:15
7:45
8:00
8:30
9:00
11:00
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00
17:15
18:00
18:30
19:00

9:50
10:00
10:30
11:00
12:00
12:30
13:15
14:00
15:00
15:35
16:05
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
19:30
20:00
21:35
21:45
22:30
23:00
23:15
0:15
0:45
1:00
1:30
2:00
2:55
3:25
3:55
4:25
4:55
6:00
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
11:00
12:00
12:30
13:00
13:45
14:55
15:30
16:30
18:30
19:30
20:00
20:30
20:45
22:15
23:15
0:00
0:15
0:45
1:45
2:45
3:45
5:45

19:55
20:00
20:30
20:45
21:15
23:00
23:15
1:40
3:30
4:45

7

тв програми

Български

Благоев /най-доброто/
Рокаджии
В кадър
Джинс
Извън играта
Островът на сините птици
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Господин Селфридж 2
По света и у нас
Студио “Х”: Тайфуни с
нежни имена
Екстремни операции
Госпожо Държавен секретар
Търсачи на реликви
Джинс
Туризъм.бг
Бразди
Иде нашенската музика с
Даниел Спасов и Милен
Иванов
НЕДЕЛЯ, 23 юни
Инуяша
Сребристият жребец
Приказка за обърканото
царство
Телепазарен прозорец
Пътеки
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
Отблизо с Мира
По света и у нас
# Европа
Съпребиваване с културата на старите българи
Библиотеката
Осъдени души /110 години от рождението на
Димитър Димов/
Семейство Даръл 3
Джаз фестивал в Монтрьо “Микстейп”
Спорт ТОТО
Островът на сините птици

Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
В кадър: Опасна игра
Изненадата
По света и у нас
Кървавите скали
Господин Селфридж 2
Някой друг
Вяра и общество с Горан
Благоев /най-доброто/
5:45 Телепазарен прозорец
ПОНЕДЕЛНИК, 24 юни
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-доброто/
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Време за път
13:35 Бързо, лесно, вкусно
14:05 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Васко да Гама от село
Рупча
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Хрътката 3
22:00 Госпожо Държавен секретар
22:45 Националните съкровища на Чехия: Тршебич
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:20 Култура.БГ

1:20 100% будни /най-доброто/
2:20 Госпожо Държавен секретар
3:05 Туристически маршрути
3:30 Търсачи на реликви
4:15 Брат за брата 3
5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 25 юни
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-доброто/
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Време за път
13:35 Бързо, лесно, вкусно
14:05 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Васко да Гама от село
Рупча
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Госпожо Държавен секретар
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни /най-доброто/
2:20 Госпожо Държавен секретар
3:10 Туристически маршрути

дерно и класическо
Олтарите на България
Пиренеите
Домът на вярата
Рецепта за култура
По света и у нас
Концерт на “Софийски
солисти” и Софийската
филхармония с диригент
Пламен Джуров
В огъня на борбата и
любовта
Добър ден с БНТ 2
За българските работи:
От Арденица до Голо
бърдо
№1 Туризмът: СПА богатствата на Варна
Черно-бяло кино: “Бялата стая” /100 години от
рождението на писателя
Богомил Райнов/
Опера на открито
Шифт
Натисни F1
Новото познание
Младите иноватори
Откакто свят светува
Севилският бръснар
- опера от Джоакино
Росини
Златни ръце
Световните градове на
България
Днес и утре
По света и у нас
Добър ден с БНТ 2
Джинс
Олтарите на България
Пътешествия
Музика, музика...
Вярвам в гения на българския народ
№1 Туризмът: СПА богатствата на Варна
Репетиция
Младите иноватори
Арт стрийм
В близък план

5:25 Туристически маршрути
ПОНЕДЕЛНИК, 24 юни
6:00 Най-доброто от...
6:20 Култура.БГ
7:20 Бързо, лесно, вкусно
7:50 Цяр
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Домът на вярата
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Часът на зрителите
14:00 Музика, музика...
14:30 Репетиция
15:00 Пиренеите
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:15 Рецепта за култура
20:10 Репетиция
20:40 В близък план
21:10 Триптих за Димитър Димов /110 години от рождението на писателя/
21:40 Многоликата Япония:
Земята е само една
21:55 Новото познание
22:25 За българските работи:
От Арденица до Голо
бърдо
23:00 По света и у нас
23:25 Концерт на “Софийски
солисти” и Софийската
филхармония с диригент
Пламен Джуров
0:10 Натисни F1
0:25 Знание.БГ
0:55 60 минути за култура
1:50 Цяр

2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:30

НЕДЕЛЯ, 23 юни
Малки истории
Иде нашенската музика
Бразди
По света и у нас
Време за губене /избрано/
Часът на зрителите
Библиотеката
Вяра и общество с Горан
Благоев
По света и у нас
# Европа
Извън играта
Войната на таралежите
Музикантите от Филиповци
Отблизо с Мира
Денят започва с Георги
Любенов
Добър ден с БНТ 2
В близък план
По света и у нас
Спортни новини
Досието Петров
Нощни птици
Извън играта
По света и у нас
Опера на открито
Библиотеката
Отблизо с Мира
Иде нашенската музика
Денят започва с Георги
Любенов
Под морските вълни: На
изгрев

ПОНЕДЕЛНИК, 24 юни
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Добър ден с БНТ 2
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 Библиотеката
17:15 Как върнахме дядо към
живота
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Туризъм.бг
22:00 Младите иноватори
22:30 Опера на открито
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 20 години Сателитен
канал на БНТ: “Часът на
зрителите “
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Откакто свят светува /
избрано/
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Вяра и общество с Горан
Благоев
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Олтарите на България

Домът на вярата
Репетиция
Младите иноватори
Часът на зрителите
Библиотеката
Пътувай с БНТ 2
ВТОРНИК, 25 юни
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Триптих за Димитър Димов
8:30 По света и у нас
8:45 Новото познание
9:15 За българските работи:
От Арденица до Голо
бърдо
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Музика, музика...
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Арт стрийм
14:00 60 минути за култура
15:00 Джинс
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:25 Търсачи на реликви 2
21:10 София в един снимачен
век
21:30 Опера на открито
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Безплатно пътуване
0:50 Натисни F1
1:05 Знание.БГ
1:35 60 минути за култура
2:30 Олтарите на България
2:40 Библиотеката
ВТОРНИК, 25 юни
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Добър ден с БНТ 2
Натисни F1
По света и у нас
Денят започва с Георги
Любенов
14:30 Пътеки
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура /
избрано/
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:20 Още от деня
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:45 10 000 крачки
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Референдум
22:00 Знаци по пътя: Васил
Попов /85 години от
рождението на актьора/
22:30 Домът на вярата /избрано/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:40 Гайдите на Родопа планина
2:15 Добър ден с БНТ 2
3:15 Малки истории
4:15 Бързо, лесно, вкусно
4:45 Култура.БГ
5:45 Малки истории
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30

3:35
4:20
5:05
5:45
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:40
12:00
12:30
13:35
14:05
14:15
14:30
15:40
16:00
16:10
16:30
17:25
17:30
18:00
18:20
19:00
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
22:45
23:00
23:25
23:30
0:20
1:20
2:20
3:10
3:35
4:20

Търсачи на реликви
Брат за брата 3
Още от деня
Телепазарен прозорец
СРЯДА, 26 юни
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни /най-доброто/
Капри
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Дом за нашите деца: Време за път
Бързо, лесно, вкусно
Малки истории
Телепазарен прозорец
Резерват за розови пеликани
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Капри
Зелена светлина
Бързо, лесно, вкусно
По света и у нас
Още от деня
Търсачи на реликви
Лека нощ, деца!
- 2 - сряда /26.06./
По света и у нас
Спортни новини
Хрътката 3
Госпожо Държавен секретар
Националните съкровища на Чехия: Кутна Хора
По света и у нас
Зелена светлина
Брат за брата 3
Култура.БГ
100% будни /най-доброто/
Госпожо Държавен секретар
Туристически маршрути
Търсачи на реликви
Брат за брата 3

3:40 Пътувай с БНТ 2
4:10 Търсачи на реликви 2
4:55 Съкровище в двореца
СРЯДА, 26 юни
6:00 Най-доброто от...
6:30 Култура.БГ
7:30 Бързо, лесно, вкусно
8:00 Свищов - Зимнич-близки
брегове
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:45 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Младите иноватори
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 Опера на открито
14:00 60 минути за култура
15:00 Изкуството на 21 век
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 2
21:10 София в един снимачен
век
21:30 Часът на зрителите
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Агата и Одисей
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви 2
5:00 Съкровище в двореца
6:00
8:30
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:30
13:30
14:00
15:00
16:00
16:10
16:15
17:15
17:30
18:00
18:20
19:00
19:15
19:45
19:55
20:00
20:45
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:25
23:30
0:20
1:20
2:00
3:00
3:15
4:15
4:45
5:45

СРЯДА, 26 юни
Сутрешен блок
По света и у нас
Култура.БГ
100% будни
Отблизо с Мира
Натисни F1
По света и у нас
Референдум
В кадър
Малки истории
100% будни
По света и у нас
Зелена светлина
60 минути за култура /
избрано/
Малки истории
Знание.БГ /избрано/
По света и у нас
Още от деня
Натисни F1
Бързо, лесно, вкусно
10 000 крачки
Зелена светлина
По света и у нас
Спортни новини
Музика, музика...
Арт стрийм /избрано/
Новото познание
Пътеки
По света и у нас
Зелена светлина
20 години Сателитен
канал на БНТ: “Посланици на България”
100% будни
Още от деня
Нощни птици
Златни ръце
Отблизо с Мира
Бързо, лесно, вкусно
Култура.БГ
Малки истории

5:05 Още от деня
5:45 Телепазарен прозорец
ЧЕТВЪРТЪК, 27 юни
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни /най-доброто/
10:45 Капри
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Дом за нашите деца: Време за път
13:35 Бързо, лесно, вкусно
14:05 Малки истории
14:15 Телепазарен прозорец
14:30 Легенда за Белия глиган
15:40 Телепазарен прозорец
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:30 Капри
17:25 Зелена светлина
17:30 Бързо, лесно, вкусно
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Търсачи на реликви
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Хрътката 3
22:00 Госпожо Държавен секретар
22:45 Националните съкровища на Чехия: Великоморавия
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Брат за брата 3
0:20 Култура.БГ
1:20 100% будни /най-доброто/
2:20 Госпожо Държавен секретар
3:15 Националните съкровища на Чехия: Великоморавия
3:30 Туристически маршрути
4:00 Търсачи на реликви
ЧЕТВЪРТЪК, 27 юни
Най-доброто от...
Култура.БГ
Бързо, лесно, вкусно
Гайдите на Родопа планина
8:30 По света и у нас
8:45 История.bg
9:40 Библиотеката
10:45 Натисни F1
11:00 Знание.БГ
11:30 Време за губене
12:00 По света и у нас
12:30 Култура.БГ
13:30 На опера с БНТ 2: “Отело”
от Джузепе Верди
14:00 60 минути за култура
15:00 Пътешествия
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Бърколино
16:45 Бързо, лесно, вкусно
17:15 Натисни F1
17:30 Знание.БГ
18:00 По света и у нас
18:20 60 минути за култура
19:10 10 000 крачки
19:20 Съкровище в двореца
20:20 Търсачи на реликви 2
21:10 София в един снимачен
век
21:30 Арт стрийм
22:00 История.bg
23:00 По света и у нас
23:25 Веселият джентълмен
1:00 Натисни F1
1:15 Знание.БГ
1:45 60 минути за култура
2:45 Библиотеката
3:45 Пътувай с БНТ 2
4:15 Търсачи на реликви 2
5:00 Съкровище в двореца
6:00
6:30
7:30
8:00

ЧЕТВЪРТЪК, 27 юни
6:00 Сутрешен блок
8:30 По света и у нас
8:45 Култура.БГ
9:45 100% будни
10:45 Малки истории
11:45 Натисни F1
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на българската
музика
13:30 Домът на вярата /избрано/
14:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
15:00 100% будни
16:00 По света и у нас
16:10 Зелена светлина
16:15 60 минути за култура /
избрано/
17:15 Малки истории
17:30 Знание.БГ /избрано/
18:00 По света и у нас
18:15 Още от деня
18:30 Часът на зрителите
19:00 Натисни F1
19:15 Бързо, лесно, вкусно
19:40 10 000 крачки
19:45 Златни ръце
19:55 Зелена светлина
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 В кадър: Опасна игра
21:30 Бразди
22:00 Репетиция /избрано/
22:30 Пътеки
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Пътувай с БНТ 2
0:00 100% будни
1:00 Още от деня
1:15 Извън играта
2:00 Бразди
2:30 Рецепта за култура
3:30 Домът на вярата

2
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Петък, 21 юни
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, с.4 еп.20
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави”
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.33
15.00 Премиера: „Шест сестри”
с.5, еп.59
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
с.3 еп.5
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” с.13, еп.32
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” еп.27
21.30 „Игрите на звездите“
- гейм шоу с водещ Катерина Евро, еп.4
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Тежки престъпления”
с.6, еп.7
bTV синема
Петък, 21 юни
06.00 “Седем часа разлика” сериал с.2 еп.11 - 13
09.00 “Най-дългото пътуване”
11.45 “Седем часа разлика” сериал с.2 еп.14, 15
13.45 Телепазар
14.00 “Ден на подбора” - спортен, драма
16.15 “Еди Орела” - спортен
18.30 Телепазар
18.45 “Кибритлии” - криминален, комедия (САЩ,
2003), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Никълъс
Кейдж, Алисън Ломан
21.00 “Терминатор: Генисис”
- фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2015), режисьор Алън
Тейлър, в ролите: Арнолд
Шварценегер, Емилия
Кларк, Джейсън Кларк,
Джай Кортни, Джей Кей
Симънс, Мат Смит и др.
23.30 „Размяната” - комедия,
фентъзи (САЩ, 2011), режисьор Дейвид Добкин,
в ролите: Райън Рейнолдс, Джейсън Бейтман
01.45 “Блясъкът на чистия
ум” - фантастика, драма, романтичен (САЩ,
2004), режисьор Мишел
Гондри, в ролите: Джим
Кери, Кейт Уинслет,
Джери Бърн, Илайжа Ууд,
Марк Ръфало, Джейн
Адамс, Дейвид Крос,
Кирстен Дънст, Том Уилкинсън и др. [14+]
04.00 „Баща ми трябва да
умре“ - криминален,
психотрилър (тв филм,
Канада, 2014), режисьор
Елизабет Гилис, в ролите: Синтия Стивънсън,
Уилям Моузис, Себасчън
Пигот и др.
бтв комеди
Петък, 21 юни
06.00 “Теория за големия
взрив” еп.4, 5
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Добре дошли в Гимназия за чудовища” - анимация
09.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2017)
10.00 “Снежната кралица” анимация, семеен, приключенски (Русия, 2012),
режисьори Максим
Свешников и Владлен
Барбе
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Тя е баща ти” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели” - сериал, с.8
еп.2, 3
19.00 “Столичани в повече” сериал, с.3 еп.4
20.00 Премиера: “Новите съседи” - сериал, с.11 еп.1
22.00 “Двама мъже и половина” - сериал, с.3 еп.9, 10
23.00 “Кухня” - сериал, с.4 еп.5,
6
00.00 “Снежната кралица”
/п./ - анимация, семеен,
приключенски (Русия,
2012)
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” – сериал

Най-гледаните
01.00
02.00
02.30
04.30
05.20
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Български

тв програми

19.VI. - 25.VI.2019 г.

„Вечно твоя” еп.197, 198
bTV Новините
„Преди обед”
„Опасни улици” - сериал
„НепознатиТЕ” – документална поредица
Събота, 22 юни
„Монстър Хай: Приключенията на призрачния
отряд” анимация, еп.6
- 10
„Кое е това момиче” с.6,
еп.21, 22 (последен)
„Тази събота и неделя”
„Cool...T”
bTV Новините
„НепознатиТЕ“
„Полицейска академия 7:
Мисия в Москва“
„Аламинут: Добре дошли
в България“ - скеч шоу
„Истински истории“ - документално риалити
„Мармалад” - токшоу с
водещи Радост Драганова и Иво Аръков
„Карбовски: Втори план“
bTV Новините - централна емисия
bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
Мегахит: „Индиана
Джоунс и последният
кръстоносен поход“
Мегахит: „Х-Мен: Дни на
отминалото бъдеще“
“Нинджа убиец”
„Кое е това момиче” с.6,
еп.21, 22
„Мармалад”
„Cool...T“

Неделя, 23 юни
06.10 „Монстър Хай: Приключенията на призрачния
отряд”
07.00 „Двама мъже и половина” еп.1, 2
08.00 „Тази събота и неделя”
- предаване с водещи
Жени Марчева, Алекс
Кръстева и Диана Любенова
11.00 „Търси се“ - токшоу с
водещи Меги и Нели
12.00 bTV Новините
12.30 „Хотел Елеон” с.2 еп.16
13.00 „Сержант Билко“ - комедия (САЩ, 1996),
режисьор Джонатан Лин,
в ролите: Стив Мартин,
Дан Акройд, Фил Хартман
15.00 „Лъжовна съпруга“
17.00 „120 минути”
17.50 Спорт тото
18.00 „120 минути”
19.00 bTV Новините - централна емисия
19.25 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20.00 „Гневът на титаните“
- фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2012),
режисьор Джонатан
Либесман
22.00 „Джон Кю“
00.15 „Аз: Началото“
02.20 „Двама мъже и половина” - сериал
02.50 „Търси се“
03.40 „120 минути”
05.30 „Лице в лице”

Понеделник, 24 юни
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, с.4 еп.21
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед”
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.34
15.00 Премиера: „Шест сестри”
с.5, еп.60
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
с.3 еп.6
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова.
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” с.13, еп.33
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” еп.28
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ еп.13
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Тежки престъпления”
с.6, еп.8
01.00 „Вечно твоя” еп.199, 200
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал
05.30 „Лице в лице” /п./

Вторник, 25 юни
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, с.4 еп.22
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.35
15.00 Премиера: „Шест сестри”
с.5, еп.61
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
с.3 еп.7
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” с.13, еп.34
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” еп.29
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ еп.14
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Тежки престъпления”
с.6, еп.9
01.00 „Вечно твоя” еп.201, 202
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Сряда, 26 юни
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, с.4 еп.23
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.36
15.00 Премиера: „Шест сестри”
с.5, еп.62
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
с.3 еп.8
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: „Опасни улици” с.13, еп.35
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” еп.30
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ еп.15
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Тежки престъпления”
с.6, еп.10
01.00 „Вечно твоя” еп.203, 204
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./
05.30 „Лице в лице” /п./

Четвъртък, 27 юни
06.00 „Трансформърс: Роботи
под прикритие” - анимация, сериал, с.4 еп.24
06.30 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09.30 „Преди обед” - токшоу
с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините
12.30 „Шоуто на Слави” /п./
13.30 Премиера: „Втори шанс”
еп.37
15.00 Премиера: „Шест сестри”
с.5, еп.63
16.00 Премиера: „Сестра Бети“
с.3 еп.9
17.00 bTV Новините
17.25 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: „Опасни улици” с.13, еп.36
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: „Сълзи от
Рая” еп.31
21.00 Премиера: „Вътрешен
човек“ еп.16
22.30 „Шоуто на Слави” - вечерно токшоу с водещ
Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна
емисия
00.00 „Тежки престъпления”
с.6, еп.11
01.00 „Вечно твоя” еп.205, 206
02.00 bTV Новините /п./
02.30 „Преди обед” /п./
04.40 „Опасни улици” /п./ - сериал

Събота, 22 юни
06.00 „Фийби в страната на
чудесата” - драма
08.00 “Среднощно слънце”
10.00 Телепазар
10.15 “Кибритлии” - криминален, комедия (САЩ,
2003), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Никълъс
Кейдж, Алисън Ломан
12.30 “Като на кино” - предаване за кино, с.4
13.30 Телепазар
13.45 “Запознай се с нашите”
- комедия (САЩ, 2000),
режисьор Джей Роуч, в
ролите: Бен Стилър, Робърт Де Ниро, Тери Поло
16.00 “Терминатор: Генисис”
18.30 “Най-дългото пътуване”
21.00 “Последният ергенски
запой” - комедия (САЩ,
Германия, 2009), режисьор Тод Филипс, в
ролите: Зак Галифанакис,
Брадли Купър, Джъстин
Барта, Ед Хелмс, Хедър
Греъм, Майк Тайсън,
Джефри Тамбор, Майк
Епс и др.
23.00 Cinema X: “Ел Ей зомби
апокалипсис” - фантастика, хорър, екшън (САЩ,
2014), режисьор Търнър
Клей, в ролите: Джъстин
Рей, Джеръд Мар, Стефани Естес, Рон Ханкс и др.
[16+]
00.45 “Като на кино” /п./ - предаване за кино
01.45 „Бременна на 17“ - трилър (тв филм, Канада,
2016), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Джоуси Бисет, Зоуи Де Гран
Мезон, Рорк Кричлоу,
Рогън Кристофър и др.
03.30 “Мисия Лондон” - комедия България, Великобритания, Унгария, Македония, Швеция, 2010

Неделя, 23 юни
06.00 „Баща ми трябва да
умре“ - криминален, психотрилър
08.00 “Вината в нашите звезди”
- романтичен, драма
10.45 „Бременна на 17“ - трилър (тв филм, Канада,
2016), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Джоуси Бисет
12.45 “11 А” - драма, комедия,
(България, 2015), режисьор Михаела Комитова,
в ролите: Яна Маринова,
Ралица Паскалева
14.30 “Запознай ме с вашите”
- комедия, романтичен
(САЩ, 2004), режисьор
Джей Роуч, в ролите: Бен
Стилър, Робърт Де Ниро
16.45 “Последният ергенски
запой” - комедия (САЩ,
Германия, 2009), режисьор Тод Филипс, в ролите: Зак Галифанакис
18.45 “Еди Орела” - спортен,
драма (Великобритания,
САЩ, Германия, 2016)
21.00 “Аватар” - фентъзи, приключенски, екшън (САЩ,
Великобритания, 2009),
режисьор Джеймс Камерън
00.00 „Професия жиголо” романтичен, комедия,
драма (САЩ, 2009), режисьор Дейвид Маккензи, в
ролите: Аштън Къчър
02.00 “Ел Ей зомби апокалипсис” - фантастика, хорър,
екшън (САЩ, 2014),
режисьор Търнър Клей,
в ролите: Джъстин Рей,
Джеръд Мар, Стефани Естес, Рон Ханкс и др. [16+]
03.45 „Размяната” - комедия,
фентъзи (САЩ, 2011), режисьор Дейвид Добкин

Понеделник, 24 юни
06.00 “Седем часа разлика” сериал с.2, еп.13 - 15
09.15 „Директно от Комптън“
12.30 “Седем часа разлика” сериал с.2 еп.16, 17
14.30 Телепазар
14.45 „Фийби в страната на
чудесата”
16.45 “Двете лица на януари”
19.00 “Нокаут или Всичко,
което тя написа” - драма,
спортен, романтичен
(България, САЩ, 2018),
режисьор Ники Илиев,
в ролите: Гари Дурдан,
Саня Борисова-Илиева,
Орлин Павлов, Башар
Рахал, Диана Любенова,
Ники Илиев, Александър
Кадиев и др.
21.00 Премиера: “Kingsman:
Тайните служби” - екшън,
комедия, приключенски
(Великобритания, САЩ,
2014), режисьор Матю
Вон, в ролите: Тарън
Еджъртън, Колин Фърт,
Самюъл Джаксън, Марк
Стронг, Майкъл Кейн,
Джак Давънпорт, Марк
Хамил, София Бутела и
др.
23.45 “Тайният живот на Уолтър Мити” - фентъзи,
комедия (АЩ, Великобритания, Канада, Австралия, 2013), режисьор
Бен Стилър, в ролите:
Бен Стилър, Кристен
Уиг, Шон Пен, Шърли
Маклейн и др.
02.00 “Седем часа разлика”
04.00 “Ел Ей зомби апокалипсис” - фантастика, хорър

Вторник, 25 юни
06.00 “Седем часа разлика” сериал с.2 еп.15 - 17
09.00 “Двете лица на януари” трилър, романтичен
11.15 “Седем часа разлика” сериал с.2 еп.18, 19
13.30 “Kingsman: Тайните служби” - екшън, комедия,
приключенски
16.15 “Вината в нашите звезди”
- романтичен, драма
19.00 “Последният ергенски
запой” - комедия (САЩ,
Германия, 2009), режисьор Тод Филипс, в
ролите: Зак Галифанакис,
Брадли Купър, Джъстин
Барта, Ед Хелмс, Хедър
Греъм, Майк Тайсън,
Джефри Тамбор, Майк
Епс и др.
21.00 Премиера: “ФАНатик” трилър (тв филм, Канада,
2017), режисьор ЖанФрансоа Ривар, в ролите:
Бетси Бранд, Бенджамин
Артър, Кейти Брайър,
Алисън Лаудър и др.
23.00 „Пандорум“ - хорър, фантастика, психотрилър
(Германия, Великобритания, САЩ, 2009), режисьор Кристиан Алварт,
в ролите: Бен Фостър,
Денис Куейд, Кам Джигандей, Антье Трауе, Кунг
Ле и др. [16]
01.15 “Седем часа разлика” /п./
- сериал, с.2
03.15 „Професия жиголо” романтичен, комедия,
драма (САЩ, 2009), режисьор Дейвид Маккензи, в
ролите: Аштън Къчър

Сряда, 26 юни
06.00 “Седем часа разлика” сериал с.2 еп.17 - 19
09.00 “Ден на подбора”
11.30 “Седем часа разлика” сериал с.2 еп.20, 21
13.30 Телепазар
13.45 „Баща ми трябва да умре“ - криминален
15.30 “Тайният живот на Уолтър Мити” - фентъзи
18.00 “Аватар” - фентъзи,
приключенски, екшън
(САЩ, Великобритания,
2009), режисьор Джеймс
Камерън, в ролите: Сам
Уърдингтън, Зоуи Салдана, Сигорни Уивър, Мишел Родригес, Джовани
Рибиси и др.
21.00 “12 години в робство”
- драма, исторически
(САЩ, Великобритания,
2013), режисьор Стив
Маккуин, в ролите: Чиуетел Еджиофор, Майкъл
Фасбендър, Пол Джиамати, Бенедикт Къмбърбач,
Брад Пит, Пол Дейно,
Лупита Нионг`о, Алфри
Уудард, и др.
23.45 „Обичам те, човече” комедия, романтичен
(САЩ, 2009), режисьор
Джон Хамбърг, в ролите:
Пол Ръд, Джейсън Сигъл,
Рашида Джоунс, Сара
Бърнс, Джейми Пресли,
Джон Фавро, Джей Кей
Симънс, Анди Самбърг
01.45 “Седем часа разлика”
03.45 “Живи машини” - фантастика, трилър (Испания,
България, 2014), режисьор Габе Ибаньес

Четвъртък, 27 юни
06.00 “Седем часа разлика” сериал с.2 еп.20, 21
08.00 “Нокаут или Всичко, което тя написа” - драма
10.15 “Седем часа разлика” сериал с.2 еп.22, 23
12.15 Телепазар
12.30 „Бременна на 17“
14.15 “Американско момиче:
Грейс постига успех” семеен, юношески (САЩ,
2015), режисьор Винс
Марсело, в ролите: Вирджиния Мадсън, Кейтлин
Кармайкъл, Оливия
Родриго, Рафаел Едхолм
и др.
16.15 „Тайни“ - трилър (Канада,
2014), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите:
Кейтлин Тарвър, Тамара
Дуарте, Ники Ейкокс,
Питър Дилън и др.
18.00 Телепазар
18.15 “12 години в робство”
21.00 „Последният ловец на
вещици” - фентъзи
23.15 „Джак, убиецът на великани” - фентъзи
01.30 „Размяната” - комедия,
фентъзи (САЩ, 2011),
режисьор Дейвид Добкин, в ролите: Райън
Рейнолдс, Джейсън
Бейтман, Лесли Ман,
Оливия Уайлд, Ти Джей
Хенсън, Ед Акерман и др.
[14+]
03.45 “ФАНатик” - трилър (тв
филм, Канада, 2017),
режисьор Жан-Франсоа
Ривар, в ролите: Бетси
Бранд, Бенджамин Артър, Кейти Брайър

Събота, 22 юни
06.00 “Теория за големия
взрив” с.6 еп.6, 7
07.00 “Приятели” - сериал
09.00 “Барби: Страната на сънищата” еп.19 - 22
10.00 “Ледена епоха 3: Зората
на динозаврите” - анимация, приключенски,
екшън (САЩ, 2009), режисьори Карлос Салдана
и Майкъл Търмайер
12.00 “Четири Коледи” - комедия, романтичен, семеен
(САЩ, 2008), режисьор
Сет Гордън, в ролите:
Винс Вон, Рийз Уидърспун, Робърт Дювал, Сиси
Спейсек, Мери Стийнбъргън, Джон Войт
14.00 “Игрите на звездите”
15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Тя е баща ти”
20.30 “Непоносима жестокост”
- криминален, комедия,
романтичен (САЩ, 2003),
режисьори Джоуел Коен
и Итън Коен, в ролите:
Джордж Клуни, Катрин
Зита-Джоунс, Джефри
Ръш, Седрик Шоумена,
Едуард Хърман, Пол
Аделстайн
22.30 “Лигата на джентълмените” еп. специален
23.30 “Двама мъже и половина” - сериал
01.00 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Лигата на джентълмените” - сериал
04.00 “Барби: Страната на сънищата” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Неделя, 23 юни
06.00 “Теория за големия
взрив” с.6 еп.8, 9
07.00 “Приятели” - сериал
09.00 “Барби: Страната на сънищата” еп.23 - 26
10.00 “Непоносима жестокост”
- криминален, комедия,
романтичен (САЩ, 2003),
режисьори Джоуел Коен
и Итън Коен, в ролите:
Джордж Клуни, Катрин
Зита-Джоунс, Джефри
Ръш, Седрик Шоумена,
Едуард Хърман, Пол
Аделстайн
12.00 “Снежната кралица” анимация, семеен, приключенски (Русия, 2012),
режисьори Максим
Свешников и Владлен
Барбе
14.00 “Игрите на звездите”
- гейм шоу с водещ Катерина Евро
15.00 “Кухня” - сериал
17.00 “Тя е баща ти” - сериал
20.30 “Ледена епоха 3: Зората
на динозаврите” - анимация, приключенски,
екшън (САЩ, 2009), режисьори Карлос Салдана
и Майкъл Търмайер
22.30 “Лигата на джентълмените” с.3 еп.1, 2
23.30 “Двама мъже и половина” - сериал
01.00 “Кухня” - сериал
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Лигата на джентълмените” - сериал
04.00 “Барби: Страната на сънищата” - сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Понеделник, 24 юни
06.00 “Теория за големия
взрив” с.6 еп.10, 11
07.00 “Столичани в повече”
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
10.00 „Лъжовна съпруга“ комедия, романтичен
(САЩ, 1992), режисьор
Франк Оз, в ролите: Стив
Мартин, Голди Хоун, Дейна Делейни, Джули Хари
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
17.00 “Домашен арест” еп.11,
12
18.00 “Приятели” с.8 еп.4, 5
19.00 “Столичани в повече” с.3
еп.5
20.00 “Тя е баща ти” еп.5
21.30 “На гости на третата планета” - сериал
22.00 “Двама мъже и половина” с.3 еп.11, 12
23.00 “Кухня” с.4 еп.7, 8
00.00 “Непоносима жестокост”
- криминален, комедия,
романтичен (САЩ, 2003),
режисьори Джоуел Коен
и Итън Коен, в ролите:
Джордж Клуни, Катрин
Зита-Джоунс, Джефри
Ръш, Седрик Шоумена,
Едуард Хърман
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Вторник, 25 юни
06.00 “Теория за големия
взрив” с.6 еп.12, 13
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Домашен арест” с.2
еп.13, 14
10.00 “Ваканция с приятели”
- комедия (САЩ, 2013),
режисьор Малкълм
Лий, в ролите: Моника
Калхун, Морис Честнът,
Мелиса Де Суза, Терънс
Хауърд, Реджина Хол и
др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” с.8 еп.6, 7
19.00 “Столичани в повече” с.3
еп.6
20.00 “Тя е баща ти” еп.6
21.30 “На гости на третата планета” - сериал
22.00 “Двама мъже и половина” с.3 еп.13, 14
23.00 “Кухня” с.4 еп.9, 10
00.00 “Ваканция с приятели”
/п./ - комедия (САЩ,
2013)
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Сряда, 26 юни
06.00 “Теория за големия
взрив” с.6 еп.14, 15
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2017)
10.00 “Шантава седмица” комедия, драма (САЩ,
2014), режисьор Шон
Леви, в ролите: Джейсън
Бейтман, Тина Фей,
Джейн Фонда, Адам
Драйвър, Роуз Бърн и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
18.00 “Приятели” с.8 еп.8, 9
19.00 “Столичани в повече” с.3
еп.7
20.00 “Тя е баща ти” еп.7
21.30 “На гости на третата планета” - сериал
22.00 “Двама мъже и половина” с.3 еп.15, 16
23.00 “Кухня” 11 еп. с.4 еп.11,
12
00.00 “Шантава седмица” /п./
- комедия, драма (САЩ,
2014)
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече” сериал
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

Четвъртък, 27 юни
06.00 “Теория за големия
взрив” с.6 еп.16, 17
07.00 “Столичани в повече” сериал
08.00 “Двама мъже и половина” - сериал
09.00 “Комиците и приятели” комедийно шоу (2018)
10.00 „Нечиста наука“ - комедия, роматичен, фентъзи
(САЩ, 1985), режисьор
Джон Хюз, в ролите:
Антъни Майкъл Хол,
Илан Мичъл-Смит, Кели
ЛеБрок, Бил Пакстън,
Робърт Дауни мл., Джуди
Аронсън и др.
12.00 “Приятели” - сериал
13.00 “Кухня” - сериал
14.00 “Двама мъже и половина” - сериал
15.30 “Барът на Пепе” - сериал
16.30 “На гости на третата планета” - сериал
17.00 “Шоуто на Слави” - вечерно токшоу (2016)
18.00 “Приятели” с.8 еп.10, 11
19.00 “Столичани в повече” с.3
еп.8
20.00 “Тя е баща ти” еп.8
21.30 “На гости на третата планета” - сериал
22.00 “Двама мъже и половина” с.3 еп.17, 18
23.00 “Кухня” с.4 еп.13, 14
00.00 “Нечиста наука” /п./ комедия, роматичен,
фентъзи (САЩ, 1985)
02.00 “Теория за големия
взрив” - сериал
03.00 “Приятели” - сериал
04.00 “Столичани в повече”
05.00 “Теория за големия
взрив” - сериал

05.50
07.00
08.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.40
15.00
16.00
18.00
19.00
19.25
20.00
22.30
01.00
02.50
03.40
05.20
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Съáор на средновековния
áит и кóлтóра

Осмото поредно издание на
събора-фестивал на среднове-

О

громна риба, изработена от 4000
пластмасови бутилки, бе поставена на
северния плаж в Бургас
като част от фестивала "Рециклирай с фантазия", организиран от
местната община по повод Европейския ден на
морето и фестивала "Зелени дни в Бургас". Арт
инсталацията с размери
8 на 10 метра е дело на
председателя на дружеството на художниците
в града - Добрин Вътев.

ковния бит и култура "Дни на
предците" се състоя в Нацио-

налния историко-археологически
резерват "Плиска", съобщиха от
Регионалния исторически музей
в Шумен. Във фестивала традиционно участваха клубове за исторически възстановки, конни клубове, реконструктори, изпълнители
на автентичен фолклор, майстори
на старинни занаяти от страната
и чужбина. Целта бе всички те да
покажат бита и традициите на старите българи и сродни култури от
ранното и късно Средновековие,
отбелязват от музея.
Оттам уточняват, че акцент в
програмата на фестивала е било
представянето на воински умения
и бойни практики, възпроизведени от гърба на коня и в пеши битки, конна езда и използването й
при пресъздаването на различни
исторически периоди.

Огромна риба
от пластмасови бутилки
Тя ще служи като пункт
за събиране на пластмасови отпадъци.
Фестивалът
"Рециклирай с фантазия"
обхвана събития на
различни места в Бургас - остров Света Анастасия, експозиционния
център "Флора", културния център "Морско казино" и други. В програмата бяха включени

информационни кампании, демонстрации,
арт работилници и игри за деца, изложба на
автори с творби от рециклирани материали,
между които и дизайнерски рокли. На остров Света Анастасия
напитките се предлагаха само в стъкло и метал. Съдовете за еднократна употреба бяха от
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хартия, чашите и сламките - също. „Знаем, че
пластмасата е навсякъде около нас, но малко
по малко, чрез личния
пример на всички нас,
възрастните, трябва да
научим днешните деца
да ползват все по-рядко най-неекологичните нейни производни”,
каза управителят на острова Павлин Димитров.

По стъпките
на четата на
Таньо войвода
Попово посрещна наскоро участниците в похода "По стъпките на четата на Таньо войвода".
34-ото му издание премина под патронажа на
президента румен радев.
Проявите започнаха в Бялото градче. Организирана бе кампанията "Бъди войник" - информационна борса за набиране на войници
и матроси. Показаха и въоръжение и оборудване на сухопътните войски и Военноморските сили.

Поповската общественост посрещна с възторг участниците в националния поход. Проведе се и регионален преглед на строевата и
маршовата песен, в който участваха гвардейският представителен духов оркестър и Представителният ансамбъл на въоръжените сили.
По-късно проявите се пренесоха в село априлово. В покрайнините му на керчан баир
по традиция бе отдадена почит на войводата Таньо стоянов и неговите четници, поднесени бяха венци и цветя на паметника в знак
на признателност. историците припомнят, че
четата на Таньо войвода води три последователни сражения в Поповско: при днешното село ломци, на хълма Припека край светлен и
последното на керчан баир, в което е разбита. Тук войводата намира смъртта си.

Êултурен центúр на името "Двореца" в Балчик се представи
на Éордан Ради÷êов
на европейски панаир

Културен център на името на големия писател Йордан Радичков бе открит в Берковица от кмета на града Милчо Доцов и сина на
писателя Димитър Радичков.
Кметът заяви, че в него ще витае духът на
писателя, който е роден в близкото село Калиманица и е завършил гимназия в Берковица. Димитър Радичков отбеляза, че в България
рядко се откриват културни центрове и този
на името на баща му трябва да е жив, за да
съхранява местната и родовата памет. Радичков-син подари на културното средище фото-

графия от последната изложба за баща му от
пътешествието му до Сибир през 1964 г. със
заглавие "Неосветените дворове" по едноименния му пътепис.
Културен център "Йордан Радичков" ще се
използва за експозиции, литературни четения
и беседи с автори, както и за представяне на
културно-историческо наследство. В него ще
намери място и дружеството на краеведите,
които изследват творчеството на писателя.
Йордан Радичков е единственият българин,
номиниран два пъти за нобелова награда за
литература. Приживе той многократно е казвал, че черпи сюжети за творчеството си от
"прекрасния Български северозапад и от родното си село Калиманица". Днес централният
площад в Берковица носи името на писателя,
на площада има и нетрадиционен паметник на
Радичков - дърво на живота с издялани в него герои от разказите на писателя.

Природни и исторически забележителности в архитектурно-парковия комплекс
"Двореца" в Балчик бяха представени на Европейския панаир на
замъците и дворците в румънския
град Хунедоара,
съобщават от държавния културен
институт. В петото издание на форума, което бе организирано от управата на замъка
"Корвин" и община Хунедоара,
"Двореца" привлече посетителите със самостоятелен щанд с

информационни и видеоматериали, посочват от културния център. Те са научили повече за ис-

торията на архитектурнопарковия комплекс и за възможностите,
които предлага културнопознавателният туризъм в
региона. Щандът на "Двореца" бе посетен от кмета на
Хунедоара Дан
Бобоуцану. Румънски медии
представиха в
свои репортажи за европейския панаир и "Двореца" в Балчик, допълват от културния институт.

Äàðèõà ñêóëïòóðà íà Áîðèñ Õðèñòîâ
Бронзова скулптура
на Борис Христов получи като дарение
община Пловдив, съобщиха от пресцентъра на
общинската
администрация.
С и н ъ т
на
известния български
скулптор Красимир Русев - Петър
Красимиров Русев, дари на общината в лицето на
заместник-кмета по култура и туризъм инж. Алексан-

дър Държиков скулптурен портрет от бронз на
оперния певец Борис Христов, изработен от
неговия баща.
По волята на дарителя портретът e експониран в централната част на Дома на
културата, каквато е била волята на автора приживе.
Скулпторът Красимир Русев (19442015) е автор на редица творби, свързани с пловдивски личности и събития. Най-известната му творба е бюстът на Стефан Стамболов на едноименния площад пред община Пловдив,
където всяка година на 31 януари се чества годишнината от рождението на българския държавник.
страницата подготви соня ВълкОВа
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Опасна игра „Рекордьори” на пътя Крими

Опасна игра „забавлява“ децата. Но не
виртуална, а съвсем реална – случва се на улицата. Децата внезапно
изскачат върху платното за ужас на шофьорите, разказват свидетели. Опасната игра набира скорост в цялата
страна, а проявленията
й са различни. Случка от
Ловеч разказва Красимира Рачева: „Три деца - момиченца на около 7-8 г., заставаха от
страната на тротоара
между спрелите коли
клекнали и в момента, в който наближи
кола към тях, те просто притичват колкото
могат бързо пред колата, стигат до средата
на платното и започват да се смеят.“ По думите й те не осъзнавали, че това, което правят, е опасно, и се забавлявали.
Валерия Христова се
движела пеша и преси-

чала оживена улица във
Варна: „По шосето се
движеха две момчета
на около 13-14 години.
Бяха с тротинетки, караха ги и си говореха.
В един момент едното
от тях хвърли тротинетката, огледа се, видя, че няма коли, и легна. Това е много опасно. Стана и смеейки се,
каза на другото момче: Видя ли как легнах
на пътя? Вероятно го
имат за геройство.“
Сред причините за тази опасна игра психологът Весела Банова виж-

да желанието на детето
да докаже на връстниците си, че не го е страх
и може да направи нещо прекалено опасно.
„Тъжна констатация
е, че за да стигнат до
такава игра, тези деца
няма на какво да играят и липсват адекватни занимания “, посочи Банова. Ако станем
свидетели на тази игра, трябва да поговорим с детето, да потърсим контакт с родителите му, а ако не успеем, да
подадем сигнал, съветва Весела Банова.

Над 1100 фрапиращи случая на превишена
скорост има само за 6 месеца. Седем шофьори
са били засечени от камерите на Пътна полиция
с над 200 км/ч. Рекордьорът е сниман с 277 км/ч
на магистрала „Струма“. Преди броени седмици на същия пътен участък с 268 е преминал
друг водач на мощна кола. Сред фрапантните
нарушители е и шофьор, минал със 266 км/ч
на магистрала „Тракия“ в района на Пазарджик.
Глобата, която рекордьорите по
превишена
скорост ще
отнесат, е
между 1200
и 1350 лева.
Повечето от тях
са натискали газта по
магистрали и скоростни пътища.
Сред джигитите има и варненец с мощна кола, който вдигнал 186 км/ч, въпреки че пътни
знаци указвали, че не може да кара с повече от
60 км/ч. Според експертите в бранша основните причини за фрапантните нарушения са чувство за безнаказаност и високата самооценка.
Има и отличници на пътя. Според статистиката на КАТ от 4 милиона шофьори близо 400
000 са притежатели на златен талон. Той се
издава, ако не си правил нарушения 6 години.

1000 нарушители в бус лентите Шофьор брутално

Мобилни камери на Центъра
за управление на трафика към
Столичната община следят бус
лентите в София.
"Установени са над 1000 нарушители - те ще бъдат предадени към Пътна полиция за

налагане на глоби", каза Димитър Петров - шеф на дирекция "Управление и анализ на

трафика", след като мярката
действа само 24 часа.
Той уточни, че целта не е
самоцелно глобяване на шофьорите, а те да бъдат дисциплинирани и да се осигури побързо придвижване на градския транспорт в столицата.
"Локациите са навсякъде,
където има
бус ленти средно на
400 метра
разстояние една от
друга", каза Петров,
като уточни, че камерите са 40. Глобата за шофиране в бус лента е
50 лева.

Кошче лети
по ученици
Учителка от ПГ по туризъм и хранителни
технологии "Никола Димов" в град Пирдоп
удря ученици с кошчето за боклук по време
на час, показва клип, излъчен по национална телевизия.
"Разбира се, това е абсолютно еднократен
случай. След проверка установихме една неадекватна реакция на педагога да се справи със създадена ситуация в класната стая.
След проучване стана ясно, че е резултат
от ученическа провокация, което не е видно от клипчето поради неговата краткост
и това малко изкривява обективната ситуация", коментира директорът на училището
Павлина Ценова.
По думите й учителката все още е в процедура по уточняване на казуса.
"Предприети са мерки. Тя има право на
личен избор да напусне, но това ще бъде
един доброволен акт и нейно лично решение", каза още тя.

удря велосипедист

Шофьор слезе от автомобила си и удари жестоко в главата
велосипедист, сваляйки го на
асфалта, само защото се подпрял на колата му. Бруталният
случай на агресия е от Казанлък, при това - на изключително оживено място.
Инцидентът станал на коо-

перативния пазар в града. Един от свидетелите
посочва, че велосипедистът се подпрял на колата на нападателя, докато наблизо минавал друг
автомобил.
„Човекът излезе и
удари велосипедиста в
главата. Той падна, удари се в другата кола”. И
допълни, че нападателят
се оправдал с това, че велосипедистът се блъснал в
автомобила му. Извършителят е 60-годишният Мехмед Мехмедов. Той обяснил агресивното си поведение с това, че в автомобила му имало дете, което
се изплашило. Мехмедов е
задържан.

„Доктор” рецидивист
По искане на Районната
прокуратура - Стара Загора,
съдът взе постоянна мярка задържане под стража спрямо
Евгени Коцев, на 48 години.
Той е привлечен като обвиняем за това, че в условията
на продължавано престъпление упражнявал професията
на лекар, без да притежава
за това съответната правоспособност, като деянието е
извършено за пореден път.
Той бил завършил висше образование за медицински специалист, но към
момента бил безработен.
За да си осигурява доходи, Евгени
Коцев започнал да практикува професията на общопрактикуващ лекар, като обособил помещение като лекарски
кабинет, в което приемал болни пациенти, предписвал и назначавал лечение, издавал съответни медицински

хроника
Змия пълзи в селско
кметство
Екип на Регионалната
дирекция Пожарна безопасност и защита на населението в Монтана е заловил змия в кметството на
с. Долно Белотинци. Влечугото се е скрило в сградата, но е открито и изнесено.

Засякоха
непълнолетен
да шофира
В село Дреновец полицейски служители засекли местно непълнолетно
момче да шофира лек автомобил „Шкода“ без свидетелство за управление.
Деянието е извършено в
едногодишния срок от наложено му по административен ред наказание за същото действие.

Питбул нападна
жена
77-годишна софийска
жителка е била нападната от питбул в монтанското село Дългоделци. Жената е преминавала покрай
частен имот, когато кучето скочило върху нея и я
съборило на земята.
На пострадалата е оказана незабавна помощ и е
транспортирана до болницата в Лом. При прегледа
е установено, че е получила счупване на тазобедрена става.

Задържаха
побойници
Четирима мъже, които пребили пътник в автобус на столичния градски
транспорт, са задържани
за 72 часа. Те започнали
да вилнеят в рейс по линия 111 около спирка "Суходол". Когато пътник им
направил забележка, те го
нападнали, като му нанесли удари по лицето и тялото.
Продължили с агресията си и при пристигането на полицейски патрул.
Униформените били обект
на обиди и заплахи, такива
не били спестени и на шофьора на автобуса.

Разкриха грабеж на
голяма сума пари

документи. Коцев е многократно
осъждан за престъпления от общ
характер, като са му налагани различни по вид и размер наказания,
в това число и ефективно лишаване от свобода. Коцев е лекувал
предимно роми.
През 2011 г. възрастен старозагорец, който също го е посещавал, почина.

Служители на полицията в Монтана разкриха
извършителите на опит
за грабеж. Престъплението е извършено пред входа на магазин на бул. "Трети март" в гр. Монтана две
неизвестни лица нанесли
удар по главата на 66-годишен монтански жител и
направили опит да отнемат торба с парична сума
в особено големи размери.
Парите били оборот на магазин, които трябвало да
бъдат инкасирани.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА

19.VI. - 25.VI.2019 г.
От стр. 1
Църквата отбелязва рождението на свети Йоан Кръстител,
когото българите почитат като патрон
на кумството и побратимството. Йоан Кръстител – Предтеча, се
ражда няколко години преди
Христа,
за да

прокара пътя на неговото учение. Той
пръв започнал да кръщава във водите на река Йордан. Затова празникът се свързва с името на светеца.
По значение Еньовден
за българите стои редом с Коледа, Великден и
Гергьовден. Той има различни названия – Яньовден, Летен Ивановден,
Иван Бильобер, Среди
лето. С него са свързани
множество вярвания за
слънцето, водата и лечебните растения. Започне ли да се показва
слънчевият диск, хората застават с лице към

Роден
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него и през рамо наблюдават сянката си. Ако е
цяла – човекът ще бъде
здрав през цялата година, а очертае ли се наполови-

ва за изцеление на болежките и за рожби на
бездетни жени. После се
къпят на реката, като
“измиват” всички болести.
В нощта на умиращото и възраждащото се
слънце е апогеят на

лечебната
сила на
растенията

Събраните
в потайна доба преди изгрев чер трън
и еньовче, вратига и комунига, иглика и маточина
се използват за лек
през цялата
година. Билките се вият на
венци и се разпределят на
Свети Врач.
Грижата за
съхраняване
на реколтата и страхът
от природните сили са породили забраната да се жъне на Еньовден. В народните представи
той е “аталия” (лош)
ден – свети Еньо ще
порази с гръм нивата
на онзи, който не го е
уважил на празника му

и е отишъл на работа.
Има поверие, че в нощта срещу Еньовден
там, където има заровено имане, от земята
излиза син пламък.

ка и др. – общо 77 билки. Снопчетата се окичват на различни места
в къщата и след като се
изсушат, се използват
за лек. Най-старата же-

пространените магически ритуали за добро
по нашите земи се правели тъкмо на Еньовден.
Но има и недобри магии.
Из житните поля

тръгвали
бродници

на разбива в менче вода и мед и поръсва къщата, домочадието и
стоката за здраве. После се вие голям венец,

наречени “житомамници”. Те “обирали” силата и берекета на нивите и го “пренасяли” на
друго място. “Обирачката” се събличала гола, възсядала кросно, захапвала лъжица и през
зъби викала: “Тук ли си,
Еньо? Я ме попитай защо съм дошла?”
Ако някой копнее да
се сбъдне негово съкровено желание, става
призори на 24 юни, излиза навън и застава
бос на тревата. Гледа
към небето и ако е чисто и се вижда ясно луната, ще му се сбъдне желаното.
Прастара легенда

Празизвежда още мяхово сиреникът на
не и ортмач – обяснява, че
цветятова е извара от пресечета и билно мляко.
ките в с.
Тя и семейството й са
Могилипастири на 300 овце, отца, Смоглеждат ги в съседно селянско,
ло Сивино, където и обрасъбиботват млякото в млечни
ра мнопродукти.
жество
Гордост за Десислава са
хора на
дъщеря й Мирена, завърравнашила екология, и синът Рута полямен, учил в аграрния уникойто окачват на черна с име
верситет в Пловдив за зоничев, крушов или ябълБадала,
оинженер.
ков прът. Важно е пръна кояДаниела на дълго ми
тът да е дълъг и жилав –
то расразказва за предимствасимвол на живота. В тотат редта на уникалните каракава време жените пеят
ки расчански овце в нейното стапесни за змейове и зметителни
до, качеството на млякоици. На някои места в
видове,
то, което превръща в мностраната се извършва
защитего вкусните и екологично
ладуване
ни
от Пазар за празника на билките и цветята в село могилица чисти сирена, извара и киТова е стара езичеприросело мляко.
ска символика, останадата. Сергии представят
ла от култа към богиместните занаяти, отрунята Лада от древнипани с какви ли не проте славянски времена.
изведени от местните хоОт предишната нощ
ра неща, сред тях най-васе покрива с престилка
жни са екологично чискотел, пълен с изворотите продукти. Най-шива вода, който нощува
роко усмихната и сърцапод трендафил. На друта сред домакините е Дегия ден в него се пускат
сислава Манолева от секитки и пръстени и се
ло Смилян, предлагаща
пеят песни с молба към
овчи продукти – сирене,
Лада за здраве, семейно
кашкавал, брънза, което
щастие и благополучие.
представлява кашкавал с
Някои от най-разовча извара, натрошена в центъра на село могилица е символът на селото гигантска
дървена
лъжица
на ситно. Десислава проДора алЕксаНДрОВа

разказва, че когато
Бог измайсторил от
кал човешкото създание, го положил на тревата да изсъхне през
нощта. На следващия
ден щял да му вдъхне
живот и той да започне своя пълноценен
живот. Но коварният
дявол, като видял божието творение, силно завидял и решил да
му напакости. Взел една пръчка и го надупчил където му попадне.
На сутринта, когато Бог видял поразията на дявола, силно се натъжил. Но не
изоставил творението си, а взел различни
треви и билки и запушил всяка дупка с тях.
Така успял да го спаси,
като превърнал тревите в билки, които
излекували поразените места.

на –
болест ще го
споходи. В нощта срещу празника

магическа сила
придобива водата

За лечение и гадаене
при залез слънце се взима на чист извор “мълчана вода” (налята при
пълна тишина, за да не
се погуби от човешки
глас силата й). В самия
ден не се пере, за да не се
разболее член на семейството. Рано сутринта на този ден хората
ходят боси по тревата,
мокрят се с росна тре-

В еньовския
букет (венец)

има още комунига, вратига, тинтява, чемери-
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Ч „Светлина –
1919” – с. Алдомировци, обл.
София, е създадено
през далечната 1919 г.
То е едно от десетките
новоучредени читалища в България в периода след Първата световна война.
Създателите
му
Евлоги Георгиев, Драган Апостолов, Алекси
Миланов, Борис Хранов под непосредственото влияние и ръководство на прогресивния учител Михаил Георгиев
го кръщават
с името
„Светлина”,
което
е ясен
знак, че
новосъздаденото огнище на култура и просвета ще бъде като пътеводен светилник в
цялостния живот на селото. Малката стаич-

Съюзен живот
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Народно читалище "Светлина - 1919"
ка в бившата кооперативна сграда е мястото, където се събира будната част от населението.
Първите читалищни изяви, макар да се
ограничавали с
уреждането
на
ве-

черинки и
сказки, имат своето положително въздействие върху хората. Поставят се пиесите

„Изгубена Станка”,
драматизации за
Ботев, Левски, „Хъшове” на Иван Вазов и много други.
Библиотечната сбирка, събрана от учителя Михаил Георгиев,
съдържала
поре-

дица от малки брошурки за Филип Тотю, Ге-

орги Раковски, Петко
войвода и много други бележити българи.
Следват години, когато библиотеката работи „съвсем на съзнание” – няма помещение, няма библиотекар, а книгите се предават от ръка на ръка
или пък вечер се събират и един чете, а останалите слушат. Впоследствие читалището
полага усилия библиотечната дейност да бъ-

Среща с поетесата Ирина Петрова

Поетесата Ирина Петрова от Исперих
направи промоция на две свои книги. Първата книга „Вълшебно детство” бе представена пред членовете на пенсионерски клуб
„Педагози”, в който членува и бившата учителка Ирина Петрова.
Поетесата Миланка Михайлова припомни, че авторката има увлечение към детската поезия и пише оригинални творби.
На литературната среща присъстваха директорът на дирекция „Хуманитарни дейности”
в община Исперих Исмаил Айдън и секретарят на общината Севим
Адем. Поетесата прочете свои стихотворения и подари книги на
своите колеги. Разказа
кое я вдъхновява. Състоя се задушевен разговор, на който педагозите й пожелаха нови творчески успехи и
да бъде с млад дух и душа.
Централната общинска библиотека „Петя
Йорданова” и НЧ „Съзнание 1891” в Исперих
организираха литературна среща с Ирина
Петрова, на която присъстваха представители на общината, местни литературни творци, бивши учители, както и нейни приятели – ценители на поезията.
Представянето на книгата й „Лакирана

мъгла” (сатира и паралелни закачки) направи редакторът на осмата й книга Антоанета
Александрова. Тя изказа благодарност, че
е била допусната в нейния римуван свят.
Той е свят на мечти, на болка, на съзерцание и непримиримост.
Присъстващите имаха възможност да се
насладят на творчеството на Ирина и получиха книгата с автограф. „Лакирана мъгла”
е първата издадена сатири чна книга, сега
подготвя деветата си книга, която ще бъде
отпечатана през тази година.
Председателят на пенсионерски клуб
„Педагози” Румяна Събева припомни, че
Ирина Петрова е гордостта на нейния клуб,
който има активна дейност. Пожела й нови
творчески успехи. Топли и сърдечни пожелания отправи и председателят на Тракийското сдружение в Исперих Марена Георгиева, като информира, че Ирина членува в него. Катинка Цветкова прочете свой
оригинален поздравителен адрес до поетесата.
На литературната среща бе припомнено, че тя обича децата, семейството, природата и особено успешно описва детството. Цветана Иванова – председател на пен-

сионерски клуб „Надежда”, изпя песен по
стихотворението на Ирена Петрова „Мило
чедо”, която развълнува присъстващите.
Поетесата сподели, че чрез сатирата показва истините от живота. Тя получи подарък от секретаря на общината Севим Адем
и други подаръци и цветя от своите колеги.
Ангел Николов, Исперих

де един от основните
приоритети. Първоначално тя се е осъществявала в неголяма къща на главната улица.
По-късно, през 1967 г.
е преместена в голяма
самостоятелна сграда.
Днес стремежът на читалището е да се запази и да се изгради
у подрастващите ясно
национално самосъзнание и принадлежност, като същевременно изпълнява ро-

лята на духовен център за
разпространение на знания и информация чрез
съхраняване
на ценностите на традиционното изкуство и култура. Търсят
се нови форми на обучение в читалището, съобразени с изискванията и нуждите на
жителите на с. Алдомировци – народни
танци, вокални групи,
клуб по изобразително
изкуство, курс по английски език, модерни танци.
От октомври 2011 г.
НЧ „Светлина – 1919”
постави началото на
нова традиция – издаване на вестник с актуални новини от селото и читалищната
дейност.

Самодейка
от Силистра
Митанка Пейчева е родена през 1931 г. в с. Калипетрово близо до Силистра.
Селото е известно с народната певица Васила Вълчева, която е леля на Митанка.
Освен леля й пеела и майка й Бойка. От майка си и
леля си тя научила много
песни. В семейството расли четири
деца – Митанка, Милка,
Ненка и Черньо. Бащата и майката ги научили на труд.
Всички деца пеели,
сега брат й
Черньо пее
към читалището.
Митанка още в училище се
изявява като солистка в училищния хор. След завършване на основното си образование отива да учи в гр.
Две могили за трактористка
и комбайнерка. Там среща
Сашо и след завършването
се оженват. Ражда се дъщеря им Милка. Работят в ТКЗС – с. Главан. По-късно като офицер изпращат мъжа й
на границата в Генералово
и Свиленград. Там отива и
Митанка с детето. По-късно
се преместват в Кърджали и
до пенсия живеят там. Но
нали са добруджанци, връщат се в Силистра и си построяват жилище. На границата пее в Тракийския
ансамбъл. В Силистра се
включва в клуб №2 и става
художествен ръководи-

тел заедно с акордеониста
Минчо Панев. Трупата развива богата дейност и носи
много награди. Изявяват се
в Плевен, Варна, Копривщица, Върбино, Каспичан и на
много други места. След загубата на съпруга си и дъщеря си тя живее заради
четиримата си внуци и на-

мира смисъл в плетенето.
Изплела е множество работи и нито минута не седи
без работа. Апартаментът й
блести от чистота, посреща
гости и никого не изпраща, без да го нахрани. Често отваря старите албуми,
за да възрадва душата си.
Митанка има силен дух и
продължава да живее и пее.
При откриване на паметна
плоча на леля й тая година
тя пее, облечена в национална носия. Такива жени
като Митанка са солта на
земята. Човек може само да
им се възхищава и покланя
до земя.
Бъди жива и здрава и се
готви за своя 90-годишен
юбилей!
Йорданка Жекова,
Силистра
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а 8 май 1945 г. в Берлин е подписана безусловната капитулация
на германските въоръжени сили и на Третия райх.
Великата отечествена война на съветския народ завършва победоносно. Непосредствено след разгрома на Хитлерова Германия
върховният главнокомандващ Червената армия Й. В.
Сталин предлага на 24 юни
1945 г. да се организира в
Москва парад на победата
на СССР над германските
завоеватели. Неговата подготовка и провеждане са
възложени на едни от найталантливите пълководци –
маршал Г. К. Жуков, който
приема парада да язди на
черен кон, а маршал К. К. Рокосовски командва парада.
В Парада на победата вземат участие по един сборен
полк от 1000 души от всеки
фронт, като не се смятат командирите. В края на Великата отечествена война те
са били десет плюс Военноморския флот. Разрешавало се е на всеки фронтови сборен полк да носи 36
свои бойни знамена, или общо 360 знамена за десетте
фронта. В Парада на победата участват представители
на военни академии, воен-

История

24 юни - Парадът на победата
ни училища и на
Московския военен гарнизон. В
сборния фронтови полк на Трети
украински фронт
начело с маршал
Ф. И. Толбухин
взема участие
генерал Владимир Стойчев, командир на Първа
българска армия,
която има принос за освобождението на Югославия, Унгария
и Австрия. В Парада на победата са включени
и представители на Полската армия.
Начело на парадното
шествие е червеното знаме
на победата, на което са изобразени сърп, чук и петолъчна звезда. То е било забито на 1 май 1945 г. на купола на Райхстага в Берлин
от безстрашните сержанти
разузнавачи М. В. Кантария
и М. А. Егоров. За този свой
подвиг и двамата получават
високото звание „Герой на
Съветския съюз”. На 24 юни

Създавате хаос
в системата

Уважаема госпожо омбудсман,
Не приемам спекулациите Ви относно възнагражденията на медицинските специалисти и обвиненията, че „парите изтичат“. Предполагам, че
става въпрос за отпуснатите от Министерския
съвет допълнителни средства по бюджета на МЗ,
както и за 50-те млн. лв. – разблокирани средства
от резерва на НЗОК за увеличение на клинични
пътеки, чиито цени години наред не са променяни. В тази връзка обръщам внимание на нещо, което, отново предполагам, отлично знаете, а именно – че болниците са търговски дружества, и аз
като министър няма как, колкото и да искам, да
вдигам заплатите на персонала в лечебните заве-

дения. Това, което мога да направя, е да защитя
допълнителен ресурс за извършена медицинска
дейност. Убеден, че българските професионалисти по здравни грижи и българските лекари заслужават достойни възнаграждения, го направих.
Към момента лечебните заведения са получили единствено 30 млн. лв. - средствата, които Министерският съвет отпусна на 20 февруари предназначени основно за общински и областни болници.
Госпожо Манолова, не съм обещавал „до 20
април т.г. да има нови проекти на закони за съсловните организации“, както твърдите. Обещах
единствено да проведа разговори с партиите от
управляващото мнозинство по темата и го направих. Оттук насетне в техни ръце е законодателната инициатива.
Г-жо омбудсман, не искам извинение от Вас за
хаоса, който създавате в системата.
Кирил Ананиев,
министър на здравеопазването

1945 г. те са определени да
носят знамето на победата.
Предвидено е още да се изнесат 200 пленени хитлеристки
знамена, които да се хвърлят
върху паважа пред мавзолея
на В. И. Ленин на Червения
площад. Сред тези пленени
знамена е и личното знаме на
Хитлер. За носенето и хвърлянето на фашистките знамена
е сформирана специална рота. Военният оркестър, който е съпровождал Парада на
победата, наброявал 1400 му-
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зиканти. Той
непрекъснато е изпълнявал „Слався русский
народ” и различни военни маршове.
На трибуната на мавзолея на Ленин е висшето ръководство на Съветския съюз начело с
Й. В. Сталин.
На трибуните
около мавзолея са били
представителите на различни слоеве от съветското общество. Тук са били и дипломати на чуждите посолства.
Пред мавзолея е направена
специална площадка за генералите, които са воювали във
Великата отечествена война.
За организирането на този
парад е било необходимо
за кратко време да се ушият
над 10 хил. комплекта парадни военни униформи, тъй като участниците са идвали направо от окопите на бойното

поле. На Парада на победата слово произнася маршал
Г. К. Жуков. В кратката си
реч той поздравява с победата съветските граждани и
бойците и командирите от
Червената армия, които са
на фронта в Европа и Азия.
Военният Парад на победата продължава два часа.
Проливният дъжд е попречил да участват колоните на
трудещите се.
За неповторимостта на
този парад говори и фактът, че през цялата история на Съветските въоръжени сили от 23 февруари
1918 г. не е имало такъв парад и че Червеният площад
не е виждал подобно нещо
в продължение на своето
800-годишно съществуване.
Ще минат години и десетилетия, много неща ще се
променят в света, но Парадът на победата ще остане
в паметта на благодарното
човечество, че СССР и неговата Червена армия имат
решаващ принос за победата над фашистка Германия.
Парадът на победата ще бъде завинаги неразделна част
от историята на СССР и съвременна Русия.
Александър ТИМЕВ,
с. Горна Козница,
обл. Кюстендил

Мая Манолова:

Не сте в позиция да назидавате!
Уважаеми господин
Ананиев, като министър не сте в позиция да
искате. Не сте в позиция
да назидавате. Министрите са в позиция да дават на обществото. Министрите са слуги, а не
господари на тези, които са ги избрали и от
чиито данъци получават заплатите си.
Що се отнася до хаоса, тук съм съгласна.
Виждам хаоса не само
на протестите на медиците, виждам го в жалбите на гражданите до
омбудсмана всеки божи ден.
Не аз или гражданите сме източник на хаос
в системата на здравеопазването. И да искаме, не можем да го създадем, защото не ние
издаваме наредби, постановления, закони и
административни актове. Източникът на хаос
в която и да е сфера на
държавното управление може да бъде само
един – този, който има
властта да го направи.
Името му сега е Кирил
Ананиев.
Оправдавате се с това, че болниците са търговски дружества. Нима
не го знаехте, когато
щедро заедно с премиера Борисов обещахте
50 милиона лева за повишаване заплатите на
медицинските специалисти, така че от 1 юни
т. г. да бъде постигнато

стартово възнаграждение от 950 лева, както
е регламентирано в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.

трансплантация. Сега се
оказа, че и омбудсманът
Ви пречи.
Като стана дума за
гражданите, страх ли Ви
е от тях? Защо не се из-

Като Ви пречат търговските дружества, защо не променихте статута им досега? Или пречат само понякога, когато е удобно, а пък в други случаи не пречат, даже помагат.
Изглежда че Ви пречат не само търговските дружества. Пречеха
Ви дълговете на болниците и даже самите болници, пречеха Ви лекарите, сестрите и специализантите, пречеха Ви
дълговете на НЗОК към
чужди болници, пречеше Ви предишният управител на НЗОК и попредишният, пречат
Ви новите лекарства и
реекспортът на лекарствата, пречат Ви фирмите, внасящи лекарства и изотопи, пречеше Ви Фондът за лечение на деца, трансплантираните и чакащите за

правите очи в очи с медиците и да им кажете,
че не можете да изпълните исканията им? Защо не приехте да участвате лично поне в един
разговор с протестиращите медици във Враца, Ловеч, Стара Загора,
Бургас, Видин и в другите градове?
Оправданията, изложени в писмото Ви, не се
приемат. Времето за това отдавна отмина.
Обществото очакваше от Вас реформа, а
получи само неизпълнени обещания.
Уважаеми господин
Ананиев, празните обещания и раздаването на
субсидии не са реформа. С тях си купувате политическо време.
Обещахте до 25 април т. г. да поставите
на сайта на МЗ проект
на закон за изменение

на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Обещахте
до 10 май т. г. да изготвите нова методика за
формиране на работните заплати, която да
обсъдите на среща с
протестиращите.
До момента никой не
е видял проекта освен
Вас и Отрасловия съвет
за тристранно сътрудничество в здравеопазването.
И отново да Ви повторя: обещахте всички медицински специалисти
да получат минимална
работна заплата в размер на 950 лева и това да се види във фишовете за заплати още
на 1 юни.
Кога, господин Ананиев, според Вашия календар ще настъпят 25
април, 10 май и 1 юни?
За финал едно обещание от мен към Вас.
Няма да Ви оставя на
мира! Няма да Ви дам и
един ден почивка, докато не решите най-наболелите проблеми на
здравната система. И не
се съмнявайте, че ще изпълня това обещание!
С дължимото в
случая уважение
Мая Манолова,
омбудсман на
Република България

Страницата подготви Цветан Илиев
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Çà âàøåòî
информационна кампания
с безплатни прегледи
за профилактика на
внезапната сърдечна смърт
в умбал „александровска“

УМБАЛ „Александровска“ и Портал
на пациента (www.
portalnapacienta.bg)
продължават стартиралата миналата година информационна кампания за профилактика
на внезапната сърдечна смърт (ВСС) „За всеки
един удар на сърцето“.
В периода 17-21
юни от 8 до 16 ч. ще
се провеждат безплатни прегледи в Центъра за електрокардиостимулация и електрофизиология към кардиологичната клиника на Александровска
болница и в приемноконсултативния кабинет на клиниката, локализиран на партера
на Втори хирургичен
блок (вход на ул. „Пенчо Славейков”, срещу баня „Мадара”). Направления по НЗОк не
се изискват, но е необходимо предварително записване на тел.
02/ 9230 339.
От прегледите могат
да се възползват и пациенти с ритъмни нарушения, рецидивиращо предсърдно мъждене, камерна тахикардия
и сърдечна недостатъчност, които се нуждаят
от имплантация на кардиостимулиращо устройство. На специален
щанд студенти медици
ще раздават информационни материали за

риска и превенцията
на сърдечносъдовите
инциденти.
Информационната кампания „За всеки един удар на сърцето“ се провежда поради тревожния факт, че
над 70 000 българи годишно умират от сърдечно-съдови заболявания. 70% от фаталните инциденти са причинени от внезапна сърдечна смърт (ВСС). По
този показател България е на първо място в
Европейския съюз. Общо случаите на знакови заболявания на съвремието ни като инсулт,
рак на белия дроб, рак
на гърдата и СПИН едва достигат броя на пациентите, които загиват
от внезапна сърдечна
смърт (ВСС). Затова този проблем се очертава
като убиец №1 сред незаразните заболявания
в света.
До 40% от пациентите в риск от ВСС могат да
бъдат спасени, ако навреме им бъде поставен имплантируем кардиовертер дефибрилатор, който разпознава
нарушенията в ритъма
на сърцето и подава
сърдечни импулси при
необходимост, включително и ако то спре. В
момента устройствата
се поставят с частично
финансиране от Здравната каса на част от па-

циентите, които вече
са преживели внезапна сърдечна смърт, за
да се предотврати повторен инцидент.
България е на едно
от последните места по
имплантиране на кардиовертер дефибрилатори. У нас хората с
вродени сърдечни малформации или други
сърдечни заболявания
трябва да доплащат от
2500 до 5000 лева за имплантирането на кардиовертер дефибрилатори, които спасяват живота им при настъпване
на тежка аритмия.
Сърдечни аритмии
могат да се явят при
напълно здрави хора и
да са невинни по характер, но в някои случаи
могат да бъдат знак за
сериозно заболяване.
Тревожни признаци са,
ако аритмията е съпроводена с болка в гърдите, слабост, замайване,
силна умора.
Сред най-опасните
аритмии са камерното мъждене и трептене. При някои пациенти сърцето е напълно
здраво, но имат вроден дефект в проводната система. При тях
също може да настъпи сериозна и дори
фатална аритмия. Понякога първата и последна изява на тези
състояния е внезапна
сърдечна смърт.

Колко вода да пием при диабет

Диабетиците, които пият по-малко
от 0,5 литра вода всеки ден, се нуждаят от повече терапевтични и превантивни мерки, за да запазят нивото на
кръвната захар под контрол. Препоръчва се по 1 мл вода на всяка калория. Например ако сте приели 2000
калории, трябва да изпиете около 2
литра вода. Разбира се, може и дори
е препоръчително да пиете повече
вода. Но не бива да прекалявате, ако
имате бъбречни проблеми или прие-
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спрете цигарите без стрес, без
зависимост, без напълняване!
Alvofix за отказване от тютюнопушенето е създаден на
базата на дългогодишни изследвания в областта на никотиновата зависимост и органичните продукти, които могат да
помогнат тя да бъде преборена успешно.
Продуктът е преминал успешно през няколко различни
клинични изследвания и тестове в най-известните институти
по наркология в Европа. Участвалите в тях потвърждават положителния ефект от един курс
(продължителност на курса - 3
месеца) на третиране.
Очакваните резултати от
приема на алвофикс включват:
 Отказ от цигарите;
 Елиминиране на синдрома на абстиненция;
 Потискане на желанието
за пушене след употреба на алкохол;
 Убиване на психологическата и физиологическата зависимост;
 Пълна детоксикация на
организма;
 Без преяждане и наддаване на тегло;
Съдържанието на продукта
се състои единствено от билкови и растителни екстракти, както и комплекс от подхранващи
и пречистващи организма минерали и витамини. Те успешно извършват пълна детоксикация на черния и белия дроб.
Акцентът в мощните органични съставки пада на сапонините – естествено срещани
в природата вещества, които блокират рецепторите на
удоволствието при пушене.
как ни въздейства Alvofix?
 Извлича катраните и токсините от организма.
 Особено добри резултати дава при упорити кашлици.
 Втечнява бронхиалния секрет и улеснява отхрачването.
 Премахва влечението ни
към цигарите.
 Елиминира психологическата зависимост.
 Очиства организма от тютюневите токсини.
 Потиска желанието за пушене под влиянието на алкохол.
 Елиминира физическата
зависимост към вредните навици.
Alvofix — елиминира пушенето само с 1 курс
Сапонини – естествено вещество, което помага да се откажете от пушенето. Именно него са намерили руски учени в
лабораториите. То блокира рецепторите на удоволствието
от цигарите и кара организма
да реагира на получаването на
никотин.
По този начин хората не
искат да пушат, а желанието
им за това изчезва напълно.
В основата на формулата
на Alvofix са сапонини, билкови екстракти и витамини. Благодарение на тях се подобрява

самочувствието, прочистването на организма, без добавяне
на допълнително тегло.
Alvofix - двуфазна система за борба с пушенето, без
мъки и странични ефекти.
как Alvofix помага да се откажем от пушенето?
Растителният комплекс съдържа активните вещества сапонини, витамини и екстракти
от лекарствени растения. Капките предпазват мозъчните неврони от вредното въздействие
на никотина, намаляват стреса
и регулират обмяната на веществата.
 93% от бившите пушачи
отчитат подобрение на сексуалната активност, повишена физическа активност и умствени
способности. Те не наддадоха
на тегло, не почувстваха синдрома на глада.
Откажете се от пушенето без
болка, без увеличаване на теглото, без раздразнителност.
Мнението на специалиста
“Тютюневата зависимост може да се сравни с хероиновата. Само си помислете – никотинът навлиза в мозъка в рамките
на 10 секунди след вдишването. Всеки втори пушач страда от
безсъние, раздразнителност и
упорита кашлица. Има доказан
начин да се разделите с никотина веднъж и завинаги, това е
Alvofix – средство, което аз препоръчвам на моите пациенти.
Той действа както вътре, така и
извън него. Капсулите нормализират функцията на вътрешните
органи. И най-важното – изчезват симптомите на абстиненция
и раздразнителност.“
атанас атанасов,
лекар нарколог
Забравете за кашлицата и
дихателните проблеми!
 20 минути след прием на
Alvofix се повишава чувствителността в крайниците вследствие подобряване на кръвообращението.
 8 часа след прием на
Alvofix организма намалява количеството на въглеродния оксид в кръвта, нормализирайки

нивата на кислород.
 2 дни след прием на
Alvofix се извежда никотинът
от организма. Изведен изцяло,
влечението към тютюнопушенето намалява.
 2 дни след прием на
Alvofix организма си възвръща вкусовите усещания, нормализирайки функцията на вкусовите рецептори.
 2 дни след прием на
Alvofix организмът си възвръща обонянието, нормализирайки функцията на обонятелните
рецептори.
 3 дни след прием на
Alvofix организмът възстановява дишането. След три дни
в дробовете се възстановява
ресничестият епител. Тютюнопушенето унищожава микроскопичните реснички, изчистващи дихателните пътища. За
щастие тези реснички могат да
се възстановят. Alvofix спомага
за активното възстановяване на
влакнестия епител.
 1 седмица след прием на
Alvofix организмът понижава кръвното налягане, намалявайки риска от инсулт, сърдечносъдови заболявания, сърдечна и бъбречна недостатъчност,
стенокардия.
 2 седмици след прием на
Alvofix тютюнената кашлица отслабва вследствие на извеждането на натрупалите се в белите
дробове вредни вещества.
 2 седмици след прием на
Alvofix организмът напълно
възстановява кръвообращението и оросяването на крайниците, което от своя страна възстановява половия живот – посилна и продължителна ерекция при мъжете.
 3 месеца след прием на
Alvofix се възстановяват цветът и еластичността на кожата.
Никотинът ограничава постъпването на кръв в горните слоеве на кожата, което я прави побледа, суха и допринася за нейното набръчкване. Никотинът
стимулира появата на бръчки,
тъй като блокира изработването на колаген.

Поръчайте на телефон: 0877 72 10 40
и на: https://biotica.bg или в аптеките.
мате лекарства, които засилват уринирането. Иначе казано, ако приемате диуретици, ограничете водата до
8-10 чаши на ден.

ЦЕНа:
1 бр. х 42 лв. + Безплатна доставка /Общо: 42 лв./
2 бр. х 38 лв. + Безплатна доставка /Общо: 76 лв./
3 бр. х 35 лв. + Безплатна доставка /Общо: 105 лв./
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ÏÐÈ ÁÐÎÍÕÈÒ
рЕЦЕПТа 1 (при остър бронхит): В чаша сок от моркови се
добавят няколко лъжички мед. Разбърква се добре до получаване на еднородна смес. Приема се по 1 с.л. 4-5 пъти дневно. Държи се на хладно.
рЕЦЕПТа 2 (при остър бронхит): Една с.л. наситнен полски хвощ се залива с 400 г вряла вода. Оставя се да стои 2-3
часа, след което се прецежда. Приема се по 1 с.л. 5-6 пъти в
денонощието.
рЕЦЕПТа 3 (при остър бронхит): Ако въпреки предприетите мерки, описани по-горе, възпалението се развива надълбоко, тогава на гърдите, близо до гърлото, и на стъпалата трябва да се сложи лапа от синапено семе (хардал) и да се
държи там, докато може да се търпи.
рЕЦЕПТа 4 (при остър бронхит): Сто грама стрито ленено семе се смесват с 20 г стрит анасон и 20 г стрит джинджифил. Размесва се добре и се добавя към 0,5 кг чесново-медена смес (450 г мед и 1 глава чесън). Приема се по 1 ч.л. 3 пъти на ден 30 мин. преди храна.
рЕЦЕПТа 5: Изчистват се на скилидки три средно големи
глави чесън. Вземат се 5 лимона, от които се махат само семките. Чесънът и лимоните се смилат в машинка за месо или
се протриват през ситно ренде. Получената смес се залива
с 1 л преварена вода, оставена да се охлади до стайна температура. Държи се в затворен съд 5 денонощия, след което
се прецежда, а остатъкът се изстисква. Приема се 3 пъти на
ден по 1 с.л. 20 мин. преди храна.
рЕЦЕПТа 6 (при хроничен бронхит): Един кг зрели домати и 50 г чесън се смилат в месомелачка и се смесват с 300
г настърган корен от хрян. Посолява се на вкус. Слага се в
стъклени буркани, които се съхраняват плътно затворени в
хладилник. Приема се за деца по 1 ч.л. преди храна 3 пъти на
ден, а за възрастни – по 1 с.л. Преди употреба да се затопля
до стайна температура.
рЕЦЕПТа 7 (при хроничен бронхит): Вземат се 1,3 кг липов
мед, 1 ч.ч. ситно нарязани листа от алое, 200 мл зехтин, 150
г брезови пъпки и 50 г цвят от липа. Преди използването им
откъснатите и измити с вряла вода листа алое трябва да стоят 10 дни на хладно и тъмно място. Ако медът е захаросан, се
разтопява на водна баня и в него се слагат наситнените листа алое. Сместа трябва добре да се загрее, за да се разтвори
алоето в меда. В отделен съд с 400 мл вода се слагат брезовите пъпки и липовият цвят и се оставят да врат 1-2 минути.
Прецежда се добре, като се изстисква получената каша, а
сокът се долива в меда.
Съхранява се в 2 стъклени бутилки, в които се добавя по
равно зехтинът. Съхранява се на прохладно място.
Взема се по 1 с.л. 3 пъти на ден. Преди употреба се разклаща добре.

КРАЙ НА АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИТЕ ПЛАКИ И РАЗШИРЕНИТЕ ВЕНИ!
Съдови хирурзи от Великобритания след няколко годишни проучвания и изследвания представиха на тазгодишния медицински
конгрес в Дъблин чист биологичен метод за прочистване на кръвоносните съдове. Благодарение на тази формула предоставят
възможността на пациентите да намалят с 87% риска от инфаркт, 73% от инсулт и дори 48% внезапна сърдечна смърт.
ОТПУШВА АРТЕРИИТЕ
НАПЪЛНО
“Невероятно, но преди 10 години
не бих повярвал на това, че с тази
формула плаките и съсиреците
се отмиват и изчезват напълно”потвърждава един от най-добрите
съдови хирурзи на Обединеното
Кралство. “Въпреки големия си
опит не успях да помогна на майка
ми, която почина на 61г. от инфаркт
заради запушване на артериите от
плаки. Това ме накара да помогна
на други хора и реших да открия
алтернативен
натурален
метод
за прочистване на кръвоностните
съдове.” - емоционално разказва
откривателя на формулата Лари
Томсън.
”Няма значение дали имате от
скоро или с години запушване на
артериите или вените - те могат да се
отпушат по естествен път” - уверено
споделят Лари Томсън.
Почти 100 хил. души и над
1000 кардиолози в цяла Европа,
потвърдиха ефективността на тази
уникална формула - в това число през
2018г. са регистрирани 3240 души
от България, които са преминали
терапията и потвърждават ползите
от този метод. (виж снимката преди/
след).

“Не можахме да повярваме, че без
приема на статини, бета-блокери,
медикаменти
или
оперативна
намеса, може да се постигне подобен
ефект.” - споделят хирурзите от
България. “Можем да се поддържаме
вечно здрави, но стига да можем
да намерим тайната на природата
и нейните дарове. Само качествен
продукт съставен от чисти натурални
вещества може да даде бързи и
трайни резултати, стимулирайки
организма да реши тези проблеми
по натурален път. Благодарение
на съвременната технология на
молекулярно ниво, също и следвайки
биопроцесите в природата, помогна
да се създаде уникалният продукт
‘’VENIMO’’ - споделя Лари Томсън

15 активни съставки, които бързо и
ефективно размекват съсиреците
и ги отмиват, премахват плаките,
успокояват възпалените места и
дават възможност да се възстанови
гладкостта на вътрешните стени
на кръвоносните съдове. Това
дава възможност на кръвта да
започне нормално да циркулира и
да достигне до най-отдалечените
капиляри и ефективно да се оросят
органите и целия организъм. В
следствие на това се подобрява
работата на сърцето, кръвното
налягане, намалява се вредния
холестерол и бихте подобрили
значително
здравословното
си
състояние. Препоръчителния период
на терапията с препарата е 2 месеца.

достъпен препарата за българските
граждани, са избегнати всякакви
посредници и дистрибутори. В
момента консултацията и покупката
на
препарата
“Венимо”
става
чрез телефонно обаждане към
оторизирания
представител
за
България с безплатна доставка до
дома Ви. Само първите обадили се
100 души ще получат привилегията
да се снабдят с препарата вместо
189 лв. само за 47 лв. - опаковка
достатъчна за едномесечен курс
на
ползване.
Промоционалната
отстъпка е валидна до 15.07.2019г.
МНЕНИЯ НА ХОРА
ПРЕМИНАЛИ ТЕРАПИЯТА
“Преживях инфаркта, но вече се
страхувах за живота си. От мой
познат в Англия чух за капсулите
и ги пих 4 месеца. Вече повече
от година се чувствам чудесно и
холестерола вече ми е в норма.”
Георги И., 68г., София
“Кардиолога ми забрани, но реално
нямах подобрения от статините,
които ми преписваха. С капсулите
“Венимо”
плаките
изчезнаха,
оросяването на крайниците ми се
подобри и се чувствам много подобре. Личния ми лекар е в шок!”
Даниела М. 72г., Пловдив

СЪДОВИТЕ ХИРУРЗИ НЕ
БИОЛОГИЧНА НАТУРАЛНА
САМО ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ “Невероятно , но как е възможно?
МОЖАХА ДА ПОВЯРВАТ
ФОРМУЛА
Понеже
технологията
за Имам 3 байпаса , но след като
Показвайки резултатите от
Формулата на този продукт е обработка на ценните съставки преминах терапията с продукта
терапията на кардиолози и съдови
хирурзи, всички те бяха шокирани... поместена в капсула съдържаща не е евтина, и за да е финансово се чувствам много по-добре и се

радвам, че съм жив.“
Васил С. 84 год., Стара Загора
“От 5 години страдах от разширени
вени, но след като ползвах 4 месеца
Венимо вените вече не ме болят и
се върнаха в своя нормален размер”
Петър Х., 57г., Варна

ЛЯТНА ПРОМОЦИОНАЛНА ОТСТЪПКА
ЗАПОЧНИ ПОЛЗВАНЕТО НА „ВЕНИМО” И
СЕ ИЗБАВИ ОТ РАЗШИРЕНИТЕ ВЕНИ И
ЗАПУШЕНИТЕ КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ
САМО ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДУШИ И
ДО 15 ЮЛИ 2019 СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА

ВМЕСТО 189 ЛВ. САМО 47 ЛВ.
(30 КАПСУЛИ ЗА 1 МЕСЕЧНО ПОЛЗВАНЕ)

ЕКСПРЕСНА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС

ОБАДИ СЕ ОЩЕ СЕГА И ПОРЪЧАЙ

024738722

ОБАЖДАНИЯ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК
ОТ 08:00 ДО 20:00 И СЪБОТА ОТ 10:00 ДО 16:00
ОНЛАЙН ПОРЪЧКА: WWW.GREENWAY-ESHOP.COM
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Лечение с морска сол

Eстествената морска сол е най-полезна за човека. Нейният състав е най-близък до кръвната плазма. Съдържа всички необходими химически елементи (64 на брой) - мед, калий, натрий, калций, магнезий, фосфор, желязо, манган, цинк, хром, селен, сяра, силиций, бром, йод.
Подобрява функцията на щитовидната жлеза,
активира храносмилателните ензими, нормализира кръвното налягане, регулира водния
баланс, укрепва имунната система.
При хрема. Промивайте носа си с разтвор
на морска сол с концентрация 1 чаена лъжичка на чаша вода. Процедурата може да се направи, когато и двата синуса са свободни. Запушете едната ноздра и налейте течността във
втората. Главата трябва да бъде леко наклонена. Водата попада в носоглътката и започва да
тече от втората ноздра.
Срещу настинки и болки в гърлото. Вземете две чаши топла преварена вода, прибавете
2 супени лъжици ситна морска сол и разбъркайте. Правете гаргара на гърлото и после изплюйте разтвора
Срещу токсини. Вземете 500 г едра морска
сол, добавете я в затоплена до температурата
на тялото вана и полежете в нея в течение на
15-20 минути. Минералите активно проникват в
кожата, възстановявайки водното, белтъчното,
витаминното и минералното равновесие в организма. Освен това освобождават токсините.
Срещу целулит. Ситна морска сол смесете с
душгел и втривайте във влажното тяло. Изплакнете с топла вода.
За кожата и ставите. Вани с едра морска сол
се назначават при лечение на кожни заболявания - псориазис, витилиго, различни видове
диатеза, невродермит, екзема и др. Освен това
те могат да се използват за лечение на заболявания на ставите, ревматизъм, остеохондроза.
При подути крака. Вана с липов цвят, мента
и морска сол ще излекува краката ви от оток.
Вземете по 2 шепи листа от мента и липов цвят,
залейте ги с 1 литър вряла вода и оставете на
водна баня в течение на 10 минути. Готовата отвара прецедете в леген с вода, добавете шепа
морска сол и хубаво разбъркайте. В така приготвената вана потопете краката си. Процедурата трае 15 минути.

Парафинова терапия
Парафиновата терапия е широко разпространена като един от най-добрите начини да си осигурите мека кожа на ръцете и краката. Рецептата гарантира сигурни резултати заради ефективните съставки, които задържат влагата в кожата.
Продукти: 1 блокче парафин, 20 капки етерично масло от лавандула, няколко капки зехтин или кокосово масло, найлонови торбички.
Може да използвате процедурата както за ръцете, така и за краката. Предложените количества на съставките са за ръце, но ако желаете да
приложите и на двете зони, удвоете.
Разтопете парафина, като поставите ароматното масло от лавандула. Внимателно пресипете в съд и изчакайте, докато се образува тънка

покривка на върха. Препоръчваме да изпробвате малко количество върху китката, за да не
се изгорите.
Подгответе предварително ръцете, като ги измиете с подходящ продукт, и втрийте с масажни
движения зехтин или кокосово масло. Сложете
найлоновите пликчета върху ръцете си и останете с тях за около 30 минути. За да засилите
ефекта, увийте и с хавлиена кърпа, която предварително сте затоплили. Накрая премахнете парафина внимателно, като започнете от китките.
Перфектният завършек на процедурата е нежен масаж по цялата дължина на ръцете.

Зелената ябълка е много полезна
За да се възползвате максимално от полезните качества на зелените ябълки, трябва да се уверите, че разполагате с органични
плодове, чиято кора може да бъде консумирана.
Зелените ябълки често биват
препоръчвани, заради ниското
си съдържание на калории. Те са
богати на фитохранителни вещества, осигуряващи на организма
допълнителни ползи за здравето. Леко киселият вкус на зелените ябълки не може да бъде сбъркан. Те съдържат основно вода.
Ето защо са средство за детоксикиране и рехидратиране на организма. Зелените ябълки съдържат
диетични фибри, аминокиселини,
витамини и минерали, които се
грижат за физическото и психическото здраве.
Диетолозите препоръчват изяждането на една зелена ябълка
на гладно не само защото е ценен
източник на енергия. Този плод
засилва метаболизма и ни предпазва от редица болести.
Причини да изяждаме по една
зелена ябълка на гладно
Отслабване. Една зелена ябълка съдържа едва 80 калории. Въпреки този факт тя е мощен източник на енергия благодарение
на съдържанието си на въглехидрати и аминокиселини. Консумацията на този плод на гладно оси-

гурява на организма голямо количество фибри, които освен че
подобряват храносмилането, ни
засищат за дълго време.
Предпазва от диабет. Ежедневната консумация на този
плод е лесен и ефикасен начин
да понижите риска от появата на
диабет. Това
важи с особена сила за
хората,
предразположени
към
това
заболяване. Високото съдържание на
разтворими фибри в ябълките играе важна роля в разграждането на захарите и
спомага на организма да ги използва като източник на енергия.
Освен това изяждането на една
зелена ябълка на гладно намалява
апетита за сладко и спомага правилното използване на инсулина
от организма.
Грижа за здравето на сърцето. Хранителните вещества в този
сорт ябълки – най-вече флавоноидите и фибрите – играят важна роля в грижата за здравето на сър-

дечносъдовата система. Консумацията на зелени ябълки спомага
за контролирането на високото
ниво на холестерола, спирайки
образуването на плаки в артериите. Те съдържат значително количество калий, важен минерал, балансиращ нивото на електролитите в организма, защитавайки мускулите и сърцето.
Храносмилане. Изяждането на една зелена ябълка на гладно може да сложи край на забавеното храносмилане и хроничния запек
веднъж завинаги. Пектинът, един от видовете фибри в този плод, регулира движението на червата и спомага изхвърлянето
на отпадните вещества.
Грижа за здравето на мозъка. Зелените ябълки съдържат
много антиоксиданти като катехини и епикатехини. Те защитават клетките на мозъка от вредното въздействие на свободните
радикали. Флавоноидите заедно
с витамин С и магнезия насърчават възстановяването на клетките, подобряват кръвообращението и снабдяването с кислород на
мозъчната тъкан.
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Алтория и заболяванията При високо кръвно
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 пътища, 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, които

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

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

чесън. Яжте дневно по 2-5 скилидки чесън и
скоро ще усетите разликата.
Билкова отвара от здравец. Ще ви е необходим здравец (коренищата). Отварата се приготвя
като 2 чаени лъжици ситно нарязани коренища
се заливат с 2 чаши студена вода. Сместа се оставя да престои 8-10 часа. Прецедената отвара
се приема 3 пъти дневно.
Сок от цвекло. 500 мл прясно приготвен сок
от цвекло ще подобри състоянието ви.
Билкова отвара от мента, дяволска уста,
шишарки, липа, босилек (в равни количества). От сместа се взимат 2 суп. лъжици и към
тях се прибавят по 1 ч.л. канела, настъргани кори от портокал и няколко зърна карамфил. Сместа се запарва с 500 мл вода и престоява една
нощ, след което се прецежда. Отварата се пие
три пъти дневно.

При вода в коляното
Счукайте на прах 3
конски кестена и ги
сложете в стъклена купичка. В друга купа сипете оцет и в него потопете филия бял хляб.
Изцедете я добре и добавете сместа при счуканите на прах конски
кестени. Разбъркайте,
така че да се получи
кашичка.
Готовата смес се разстила на памучен плат
и се налага върху засегнатото коляно. С компреса се престоява цяла нощ. На сутринта се
сваля и мястото се измива с топла вода.
За да постигнете положителни резултати,

е нужно да повтаряте
процедурата поне 5 поредни дни.
Не бива да забравяте, че коляното се нуждае от почивка. Правете леки разходки, но не
го претоварвайте.
Добре е, когато тялото се намира в покой, краката да са изпънати напред. За още
по-голямо удобство
поставете възглавничка под засегнатото коляно.
Избягвайте кляканията и сгъването на крака, защото тези движения влошават положението и усилват болката.

Научно откритие за болни стави прави чудеса!
Д-р Стоянов разказва за последните новости в помощ на ставните заболявания

Уверено препоръчвам на своите пациенти продукта „Артрофикс Регенератор“ - с многостранно
действие, насочено към първоначалното облекчаване на болката, а при продължителна употреба –
и към възстановяване на ставния хрущял и костната тъкан, което от своя страна ще доведе до бързо
възвръщане на мобилността на ставите и предишния начин на живот на употребяващия го. Формулата е патентована със стандарт, което означава найвисоко качество на съставките с щателни клинични
и лабораторни изследвания.
Артрофикс Регенератор може да се прилага
за всички видове заболявания на ставите и костите
и всякакви видове артритни заболявания, включително и деформация на костите вследствие на артрит. Съставките във формулата работят по синергичен начин и задействат процесите на регенерация на ставите до 700 пъти по-бързо в сравнение
с естествената възможност на тялото да възстановява жизненоважни хрущялни и костни тъкани. По
този начин в рамките на 5-10 до 25-30 дни в зависимост от степента на заболяването, вида на травмата и естеството на проблема, можете да очаквате
подобрение до 90-100%.
Тайната на изключителния ефект на продукта е
във вложения във формулата Глюкозамин сулфат,
който представлява комплекс от аминокиселини и
захари, които се използват за директна синтеза на
глюкозаминогликани. Това са вещества, които имат
структурно укрепващо действие в организма. Служат за производство на синовиална течност, която
спомага за правилното функциониране на ставите
чрез повишаване на мобилността и намаляване на
триенето, както и предпазване от износване. Друга
функция на глюкозамина е хрущялното производство, което с възрастта намалява, затова е задължително да се приема като хранителна добавка след
определена възраст – най-често след 50-годишна
възраст. Добавянето на глюкозамин във формулата е с цел подобряване на “смазването” на ставите
и намаляване на болката и отока.
Защо да предпочетете Артрофикс Регенератор

пред алтернативни продукти?
 Действието на Артрофикс Регенератор е насочено към решаване на първопричината за болката, а не само временното й притъпяване. С помощта на активирането на естествените сили на
регенерация на организма и синергично действие
на съставките Вие ще подсилите, подхраните и възстановите ставния хрущял, костните връзки и тъкани, като по този начин ще си решите проблемите с
костите и ставите.
 Основните съставки на продукта са естествени
екстракти, сред които екстракт от босвелия и полски хвощ. Бързото проникване на съставките в тъканите позволява спиране на по-нататъшното разрушаване на ставите и едновременното стартиране
на регенерация на увредените тъкани без каквито и
да било странични ефекти или рискове за здравето.
 Артрофикс Регенератор е клинично и лабораторно тестван. Преминат е строг качествен и количествен контрол. Патентованата формула съдържа съставки без аналог в сравнение с който и да е
конкурентен продукт. Можете да сте сигурни, че ще
изпитате възможно най-добрата ставновъзстановителна формула, създавана някога! Освен това продуктът е тестван с пациенти, в чиито изследвания
е установено, че след използването на продукта:
1. Болката намалява и дори изчезва от пациентите след 8-10 минути още след първото нанасяне.
2. Отбелязано е възстановяване на хрущялната тъкан от пациентите след един пълен курс на
лечение.
3. Облекчаване на симптомите при пациентите,
страдащи от артрит и артроза.
Забелязал съм, че пациентите ми регистрират
подобрение още от първия ден на прием на „Артрофикс Регенератор“. Въпреки това аз препоръчвам да приемате продукта поне три месеца,
за да се натрупат полезните съставки дълбоко в
ставния хрущял и да получите дълготраен ефект.
Наблюденията ми в продължение на година затвърдиха мнението ми, че продуктът е изключително ефективен.

„Артрофикс Регенератор“ можете да поръчате
на телефон 0877 72 10 40 и на https://biotica.bg
или в повечето аптеки в страната.

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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Някъде небето просветлява,
в стара доба - тъмен ритуал.
Нощни веди танци заиграват.
Еньовден е - лумва огън бял.
Самодиви палят лунни клади,
призовават с песен всеки мъж пламъка с косите си разпалват
и се лее страстно цветен дъжд.
Аз самата, знам, съм самодива,
пази тайни моето сърце пареща съм, като биле жива,
и летя на вятърни коне...
Мен обикнеш ли - изпепелен си,
ще се вричаш вечно всеки ден.
А да се завърнеш, май е късно сам поиска своя жаден плен.
Еньовден е... Билките са живи,
изцеляват всеки поглед лош,
но танцуват в клади самодиви омагьосват всеки посреднощ...
Йорданка гОсПОДиНОВа

уната е
жълто-червен
кръг
сред нощното ароматно небе. Въздухът е
плътен, по-тежък от вода, гъст, пълен. Тъмни
безплътни сенки плават из него. Сред тъмната нощ, огряна от луната, бушува бездна от
синьо-зелени цветове:
златни отблясъци танцуват по синьо-чернозелените борове, по
нежните тъмни брястове и се гмурват в неизбродимата дълбина на
елата. Тя стърчи сама
сред плътното небе и
се наслаждава на неговата гальовност.
Кръвта се надига
да пресрещне допира на въздуха. Тялото
се разтваря, за да го
пропусне в себе си, а
енергиите нахлуват и
протичат навън през
телесните пространства и се сливат с небето. Затова може да
се лети.
Това е времето,
когато вещиците летят. Глупавите хора ги
рисуват яхнали метли. Това са всъщност
маскирани магьоснически жезли, които са

Ëеля Äора
Всички в квартала
познаваха леля Дора.
Тя живееше в малка едноетажна къща, боядисана в жълто, която отдалече приличаше на
голям слънчоглед. Леля Дора обичаше цветята и в подредения
й двор пъстрееха рози, лалета, зюмбюли, карамфили… Съседките често й
гостуваха, защото беше гостоприемна и с готовност помагаше на всекиго,
който я помолеше. Пролет, лято, есен в двора й се събираха жени и насядали около дървената маса под старата лоза, пиеха кафе и си
приказваха.
Леля Дора имаше
необикновена дарба гледаше на кафе, затова я търсеха не само от
квартала. За нея гледането на кафе беше забавление и не вземаше за това ни подаръци, ни пари.
Много често идва-
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Приказка
за магията

Åíüîâäåí

Еньовден е - ведите са боси.
Билките ухаят на роса.
Дъх на лудост във нощта се носи,
грее горе пълната луна.

Поезия

ха девойки, които леля Дора не познаваше, но ги посрещаше
усмихната, сваряваше
ароматното турско кафе и след като го изпиваха и обръщаха порцелановите чашки, тя
започваше да разгада-

случи, какво ще е бъдещето и какво ще стане в живота. Момичетата я слушаха, затаили дъх. После радостно споделяха, че леля
Дора всичко им познала и всичко е станало
така, както е предска-

ва фигурите, оставени
от утайката.
С бяла като памук
коса, с гладко свежо
лице, макар че вече беше на години, и с очи
като топли кестени леля Дора приличаше на
жрица, дошла незнайно как от далечни векове. Шепнейки, загледана в чашата, тя предсказваше какво ще се

зала.
Веднъж дойде разплакана млада жена хубава, стройна, с дълги кестеняви коси и със
сини като бистри езера очи. Беше ясно защо
идва. Леля Дора бързо свари кафето и двете седнаха до масата
под старата лоза. Дълго разглеждаше чашата, после с тих напевен

проводници на
енергия. Вещиците са особено чувствителни индивиди, които пускат
еньовския въздух през
себе си и се издигат с
него до някой подходящ връх. Той трябва
да е разположен така,
че да се вижда колкото може повече и оголен, за да може да го
вижда небето. Там вещиците забиват жезлите си така, че да съберат повече космическа
енергия, която струи
от еньовското небе, защото тогава небесните сфери застават над
енергийния път на земята и го заливат с
могъщ поток: лятното енергийно наводнение. Някои по-ефирни космически същества загиват в него.
Хората обаче се къпят
като риби и лудуват
във водопадите и вировете на тази космическа придошла река.
Не всички обаче. Повечето са нечувствителни ограничени деца на земната твърд.
Разказват и за онези
танци – за голите вещици. Е, то е ясно защо са
голи – дрехите пречат
на къпането в енергийглас започна дума по
дума да реди. Жената
си тръгна замислена,
но успокоена.
Не мина много време, може би седмица
или две, тя се появи
отново с голям букет
от рози. Сега сякаш
имаше крила. Грееше
от щастие и радост, а
очите й искряха още
по-сини и по-лъчисти.
- Лельо Доре!
– каза тя. – Всичко стана така, като ми предсказа.
Мъжът ми се върна и отново сме
заедно!
- Да сте живи,
здрави и винаги
бъдете заедно! –
пожела им леля
Дора.
Когато жената
си тръгна, попитах леля Дора наистина ли е предсказала, че мъжът на
младата жена, който я
беше напуснал и заживял с друга жена, ще
се върне.
- Не – отговори ми
тя. - Нищо не предсказвам и нищо не познавам. Само надежда давам, защото може ли да се живее без
надежда!
георги МихалкОВ

ния поток. Абе странното е, че онези, които са ги наблюдавали
скришом, не са усетили
течението и са останали затворени за полъха
на магията, студени като камъни на дъното на
реката. Сигурно и те са
разбрали, че нещо не
са в ред, защото, когато са се връщали тайничко в село, са се опитвали да станат интересни, като са разказвали за неприличните
танци на вещиците.
Последните пък не
ги опровергавали много, защото така щели
да раздухат цялата работа. Освен това имали съмнения, че способността за сливане
с енергиите на Космоса е по-неприемлива
за земните същества,
отколкото едно голо
хоро. Така че си мълчали и се опитвали да
стават все по-потайни,
понякога прескачали
сборища.
Та вещиците и магьосниците я карат помързеливо сега. Само
от време на време се
случва някоя от тях да
тръгне из еньовското
небе. Кой с каквото
може – едни си живеят до гората и просто
излизат в градината.
Други се качват на

пияния влак, трети си
имат коли – карат, карат, спрат на голото
било и гледат с копнеж към луната, дишат и после си тръгват,
защото вече не приемат лично отговорността за енергиите на
Еньовден. Също може
да се лети със самолет
– малко го могат. Когато такива хора са в самолета, нищо лошо не
може да му се случи.
Еньовден е вратата
на магията – умението
да използваш космическата енергия. Хората доброволно се отказват от нея – едни се
страхуват от последиците, други ги домързява, а трети се самоограничават – ами да
използваш магическата си сила сред нещастните земни същества е като да имаш
лазерно оръдие сред
орда първобитни ловци с каменни ножове.
А има и случаи, когато
космическата енергия
направлява действията на хората – на едни се въздава силата да регулират, други
се възпират, а децата
им обикновено владеят способността да откриват и разбират силата, но не и да я управляват.

ÍÎÙÅÍ
ÀÊÂÀÐÅË
Спуска се поредно нежен мрак
на деня довиждане да каже.
Стъпила в пътеката си с крак,
ето, и Луната идва даже!
Сред полята Божият закон
в сън подканя и треви, и твари.
Рой светулки, яхнали на кон,
с въгленчета сякаш мрака парят!
Някъде обажда се щурче,
там далечно бухалче се чува...
Горе от кошарите звънче
ни подсказва още, че будува!
Трепкащи звезди за кой ли път
на земята шепнат серенада.
Тайните си думи те мълвят
както във любовна нощ се пада!
Леко вече гали ведър хлад –
от горите поздрав ти донася.
Тънат ти очите в звездопад
и сърцето се в мечти унася.
Приказката – нощен акварел,
без палитра лятото рисува...
Боси самодиви – топ модел,
със поли ефирни там танцуват!
И така, разнежил се в нощта –
тръпне ти копнежът, не унива.
Със очи, прелели в красота,
на тревата росна ти заспиваш!
стоян МихаЙлОВ, Търговище
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Mишo Øaмapa cмeни
Èñêàò çà õîñïèñ 2000 ëâ. íà ìåñåö! paбoтaтa cи
СПоДелете С наС

Уважаема редакция,
Минаха евроизборите с големи
фанфари и гюрултия. Наслушахме
се на сладки обещания, на такива
красоти в предизборните речи, че
ако бяхме по-лековерни, като нищо щяхме да се вържем. Казват, че
тези избори били шамар по управляващата класа, избирателната
активност била ниска. Ами да! За
какво да гласуваме? Нима изпълниха
поне част от това, което и преди
обещаваха? Нима приеха закон за
възрастните хора? Или увеличиха
подобаващо мизерните ни пенсии?
Знаете ли какъв ужас настъпи в моето семейство, когато се наложи
да дадем баба ни в хоспис? В сто-

лицата има много такива, но никъде няма места.
Най-накрая намерихме някакъв новооткрит и знаете ли колко ни
поискаха? 2000 лева за месец! Смятате ли, че има
нормално семейство – не пенсионер с жалки доходи
- което да отдели толкова средства, за да настани вече отиващия
си човек в подобно заведение? Или
тези институции
отново са само за
свръхбогатите? И
тук се замислям
отново - дали това е смисълът на
обединена Европа – да има големи
маси бедни и един елит от много богати? Ако е така – дето се
вика, няма нужда! А възрастните
хора ще стават все повече у нас
поради застаряващото население
и демографската криза. Редно е
държавата да помисли за повече
старчески домове, където и условията, и цените да са приемливи
за пенсионерите. Защото следващото поколение, което ще потърси тези услуги, сме ние. Е, управниците – които и да са те – да мислят за народа и да изпълняват
обещанията си!
ивана ПЕТкОВа,
софия

Íå ñå ïðåäîâåðÿâàéòå êàòî ìåí!
Здравейте, аз съм от
Благоевград, пенсионер на 82 г. В продължилата вече около 30 г.
криза, по-чувствителна
за хората в третата възраст, всеки търсеше пътища за оцеляване. Така и аз със сравнително малък ресурс предоставих срещу наем
по договор за една година помещение на Царинка Ив. Самичкова с
нейния син СветославАлександър, с двойно гражданство, от Силистра – за времето от
6 март 2018 г. нататък.
Не мога да посоча до
кой момент, тъй като те
са напуснали помещението без предизвестие и без да ми се обадят, около 14 февруари
2019 г. с дължими към
мен 430 лв.
Сумата е от неподавана точна информация за разходвана електроенергия в разстояние на 5-6 месеца. Когато ги попитах просълзен като наемодател,
синът Светослав-Александър призна за некоректността си, обяснявайки вината си с не-

добро зрение, лошо
равновесие в резултат
на преживяна от тях катастрофа.
Първоначалната ми
реакция беше съчувст-

вие. Но дали е точно
така, не съм сигурен.
Многократно бях приканван от тях „да се
сближим”, но аз мълчаливо отхвърлях.
Не съм сигурен дали
ще успея да си получа
дължимото обезщетение, на моята възраст
едва ли ще се реша да

пътувам до тяхното ново, неизвестно за момента заселване.
Доколкото разбрах
по-късно, преди години те са били видени да
пребивават
пак в Благоевград и така, бродейки, са пресекли половин
България
– през Силистра, Плевен, София,
Благоевград,
Стара Загора
– по техните
устни данни,
и отвъд границите ни –
в Букурещ.
Нищо не ги
извинява за
поведението им, защото почти всеки днес
живее с проблемите си,
включително и аз като
онкодиспансеризиран,
често пъти с непредвидени разходи.
с уважение
стефан ВълкОВ,
Благоевград

Πopeдна житeйcка
тpанcфopмация изживява pапъpът Mишo Шамаpа, кoйтo oт някoлкo гoдини живee cъc
ceмeйcтвoтo cи в CАЩ.
Πeвeцът c пипepлив
изказ вpeмeннo cлeзe
oт TИP-а, c кoйтo дългo вpeмe изкаpвашe
пpexpаната си, и запoчна pабoта oтвъд Oкeана

катo кpаниcт.
„Дигам
вcичкo“,
пoxвали ce Шамаpа c кадъp в coциалнитe мpeжи и cбъpкан пpавoпиc. Toй нe ce пpитecнява oт бачкатopcкия cи
eмигpантcки живoт и e
катeгopичeн, чe в CАЩ
ce чyвcтва мнoгo дoбpe
и нe иcка да ce вpъща в
Бългаpия.

B Амepика cа и двeтe
мy дeца и жeна мy, катo наcлeдникът мy дopи
гpади pап каpиepа.
Hoвата pабoта на Мишо пpeдизвика вълна oт
пoдигpавки cpeщy нeгo.
B coциалнитe мpeжи гo
pазкpитикyваxа, чe нe
пpиляга на pап лeгeнда
да pабoти катo кpаниcт.
Дpyги гo нападнаxа, чe
никoга нe e бил дoбъp
пeвeц.
Той oбачe нe oбpъща
вниманиe на xeйтъpитe
и cи глeда живoта. Винаги e oбoжавал Щатитe и
шанcът да живee имeннo там гo пpави щаcтлив
и дoвoлeн. C pабoтата cи
тoй cи пoзвoлява мнoгo
пoвeчe нeща, oткoлкoтo
бoлшинcтвoтo бългаpи
y наc.
Pапъpът oбачe нe
cпиpа да cлeди cлyчващoтo ce в poдината и да
изказва мнeниeтo cи пo
peдица пoлитичecки и
coциални въпpocи.

Cúдят Kaмeлия Bo÷e
Πeвицата и гoтвачка бe изпpавeна пpeд cъда заpади своя кyлинаpна книга. Иcкът cpeщy нeя e oт издатeля Bалeнтин Bаcилeв и фиpмата му „Bалдeкc“, на кoитo звeздата
e длъжница.
Toй ce e oбъpнал към Coфийcкия
pайoнeн cъд и чаcтния cъдeбeн изпълнитeл Cтeфан Πeтpoв. Дeлoтo
e завeдeнo в кpая на 2018-а и бе
наcpoчeнo за апpил, нo тoгава нe
тpъгна, тъй катo пoдcъдимата нe бe
oткpита. Hа втopoтo дeлo Kамeлия
Boчe ce явила c адвoката cи и бe
дадeн xoд на дeлoтo.
Cъдията пoиcкал cпpавка за имoтнoтo cъcтoяниe и cмeткитe на пeвицата. Hа тoва защитата oтгoвopила,
чe щe я пpeдcтави на cъда, акo й бъдe дадeн cpoк.
Cлeд катo наcpoчи cлeдващoтo заceданиe, адвoкатката пoжeла дeлoтo да

ce глeда пpи закpити вpата, тъй катo
ce изнаcят лични данни.
Boчe дължи
14 606,35 лeва
на издатeлcтвo
„Bалдeкc“ и затoва ЧCИ e налoжил запop на
фиpмата й. Tя
има и запop пo
мoлба на дъpжавата и Банка ДCK. Наскоро
Kамeлия Boчe e
закpила фиpмата cи „Kамeлия
Boчe“
EOOД,
кoятo e имала дългoвe към
ДCK oт 60 177,72,
още към фиpма за бъpзи кpeдити за
2049,92, кактo и към издатeлcтвoтo.

Áратът на Pa÷кoв с проблеми
Бpатът на Димитъp
Pачкoв – Πeтъp, e залoвeн oт чeнгeтата.
Pазcлeдващитe oткpили y нeгo тpи запалки и двe пакeтчeта c
наpкoтици, cъoбщават
oт пoлицията.
Той бил аpecтyван на
мeтpи oт
дoма cи в
бypгаcкия
кваpтал
„Bъзpажданe”,
pазкpиват
мopcки
пoлицаи.
Kpиминалиcтитe
щpакват
бeлeзницитe на бpата на кoмика, cлeд катo ceдмици наpeд гo
cлeдят. Унифopмeнитe пoлyчили пълна инфopмация oт близък
дo запoдoзpeния къдe
дилъpът дъpжи cинтeтичната дpoга. Cлeд

кoeтo пpeтъpcили и дoма мy. Tам oткpили тpи
запалки „Kлипep”, натъпкани c дoзи мeтамфeтамин, и oщe двe
пликчeта c пикo, кoитo тoй пpигoтвил да
пpoдава. Cтаpтиpа и
дeлo cpeщy Πeтъp Pач-

кoв за плаcиpанe на
дpoга, cъoбщават oт
Oкpъжната пpoкypатypа в Бypгаc. Πeтъp
бe аpecтyван и пpeз
апpил 2018 г. Тoй бe
pазcлeдван пpeди тoва

за наpкopазпpocтpанeниe. Тогава чeнгeтата
внeзапнo oбиcкиpат
дoма мy и намиpат
чeтиpи пакeтчeта c амфeтамини.
Πpoвepката ycтанoвява, чe тoй пpитeжава oбщo 4,5 г амфeтамин. Πpибpан
e и бypкан cъc
cтpаннo бялo
пpаxooбpазнo
вeщecтвo. Ho
пpи pазcлeдванeтo
ce
ycтанoвява, чe
тoва e xpанитeлна дoбавка.
Бpатът
на
Димитъp Pачкoв e coчeн за дилъp и
гo гpoзят мeждy 2 и 8
гoдини затвop, акo гo
пpизнаят за винoвeн.
Πeтъp мoжe да плати и
coлeна глoба - oт 5000
дo 20 000 лeва.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Ще се върна, когато
България се върне

19.VI. - 25.VI.2019 г.

Европа, но и от света и
има млади таланти, които искат да знаят. Работя върху проект, с който
искам да направя майсторски клас по актьорско майсторство за кибих се върнал то- но, телевизия и театър
Роден е на 6 октомври 1964 г. в София. Започва да свири на ци- гава, когато Бъл- по системата, по която
гулка още като дете. И до днес е благодарен на Тодор Колев, че му гария се върне... се работи и преподава
помага и насърчава да свири и да изнася представления. Завършва Аз излязах, не за тук, в САЩ. Старая се
ВИТИЗ в класа на проф. Крикор Азарян заедно с Мариус Куркински, Ка- да напусна стра- да правя и поемам инимен Донев, Койна Русева, Лилия Маравиля, Стефан Вълдобрев и Сте- ната, а от профе- циативи да се връщам
по-често до България.
фан Денолюбов. Прекосява океана, където след години къртовски сионална гледна Липсва ми.
труд стига до върха в кариерата, има сплотено семейство с два- точка, отивайки
- Вие сте щастлив
ма синове - Йордан и Михаил. Българският произход е факт, с който там, където ни- съпруг и баща. Какъв
Димитър Маринов се гордее и не пропуска да изтъкне.
кой не ме знае, съвет давате често на
никой не ме по- своите деца?
- От дете меч- ка, трябва и да знаеш къ- живота си. Изкачих още знава, да пробвам се- Единият ми син е на
един връх”. Върховете в бе си в свят, в който ня- 13, другият - на 6. Това,
тая, без да се за- де риболовстваш.
блуждавам. Аз
- Как бихте дефини- живота ни са безкрайни. ма граници. Създал съм на което държа, са доссъм реалист и ко- рали върха във ваша- Изкачвайки един, след- дом и семейство в Щати- тойнството и авторитеващият е по- те, но с удоволствие бих тът. Не съм цербер роОт стр. 1
гато съм
труден и ви- се връщал в България и дител (смее се), но дърВ Щатите с безпо- мечтаел, съм го
сок.
щадни акули ли се правил реално.
бих помагал. Важно е не жа на дисциплина, ред,
- Труд, та- какво правя аз, а какво постоянство. Давам им
сблъсквате, или с дел- Това всъщност е
лант, шанс. давам на другите. Зато- свобода, но не и слобофини?
и съвет към моКакво значе- ва и преподавам в май- дия. Не ги ограничавам,
- В живота има и аку- ите студенти: не
ние имат те- сторска школа в Лос имат възможност да изли, и делфини, зависи можем да мечтази неща във Анджелис, създадох и бират, насочват и пробколко, къде и какво е пъ- ем и фантазиравашата фор- собствена майсторска ват. Навремето имах
туването. Зависи и в как- ме, без да можем
мула на ус- школа в Сан Диего по ки- проблем с моята осиви води си - дали те са да го превърнем
пеха?
дружелюбни или враж- в практика. Златно и театър. С тези мла- новителка, имах страх,
- Всяко ед- ди хора споделям не са- но той не беше от ресдебни. В началото 4-5 ната рибка я хвано от тях,
години в САЩ имах уни- нах още в Бългапект и увавзети закалния късмет непре- рия, когато взех
жение, а
едно, са
къснато да попадам на решение да напанически
формула
добри делфини. Първи- пусна страната.
- да не бъза успех.
те ми четири дни там бях В родината знада наказан,
Те не мона улицата, но ме прие ех какво ще прада не ми се
семейство, мили, откро- вя, но исках да не знам та холивудска карие- гат едно без друго,
карат. Девени, добри християни, какво ме очаква. Аван- ра, който желаете да но за да работи тацата трябзи формула, трябкоито ме видели по те- тюристът у мен ме из- изкачите?
ва да имат
левизията. Без дори и да вади от България и ме
- Не желая да изкач- ва да има талант по
страхопосе разбираме, те помог- насочи. Желанието, ко- вам връх. Ако трябва да природа, който не се
читание
наха чисто човешки на ето имах към златната определя бъдещето си учи, даденост е. Той
към родиедно непознато 25-го- рибка, се изразяваше в като изкачване, какво трябва да се открие
теля, какдишно момче. Повече това да намеря себе си, ли ще стане, след като и обработи, тогава
то и моите
от дружелюбни делфи- да имам възможността го направя?! Трябва да влиза трудът, прего имат, но
ни бяха за мен. След то- да се докажа. Късметът е започна да слизам надо- дава на таланта сине и страх.
ва, когато се преместих навсякъде, но хората не лу. Всеки проект за мен лата, възможностиВсички
в Сан Диего, първите го виждат, защото не са не е връх, той е част от те и го изявява. Труправим
акули, които срещнах, готови за това. Работех моето пътуване и висо- дът никога не спира,
грешки, не
колкото и тъжно да е, дисциплинирано, с по- чината, силата и пре- докато талантът рае страшно.
бяха българи емидизвикател- боти, а той работи
По-страшгранти от доста гоството на то- от положения труд,
ното е да не
дини. Не само че не
зи евентуален за да се повиши майсе признае,
ми подадоха ръка,
успех са едно сторството. Великида бъде поно се и опитаха да
удоволствие, ят Гьоте казва: „От
крита, без
ме убедят, че място
което аз по- всичко, което учим,
да се пов Америка нямам.
срещам с го- ставаме майстори
прави. БаВинаги съм бил чотовност и же- само на това, което
ба казвавечен, но „благолание. Пости- прилагаме в пракше: „Дупце
даря” така и не пожението е в тиката.” Имах близнае две
лучих, с малки изтрудността на зък приятел, който
и двеста.”
ключения. Сърби и
катерене, на беше уникален бизМоите баСемейството на г-н Маринов
руснаци тук се подборба, пости- несмен, сега живее
ба и дядо,
държат, но при нас,
гайки крайна- в Австралия. Правеше мо опита си, помагайки роднини и родители вибългарите, нещата
та цел. Когато пари от нищо. Питах го им да не допускат греш- наги са ми давали възнезнайно защо са
някой реши как го прави и той ми ка- ките, които съм правил можността да съм своразлични. През пода направи за да се огледам, защо- аз, а да правят свои по бодомислещ, научиха
следните 10 години
нещо и пред то парите са около мен, свой начин, да им дам ме да поемам инициатиима ново поколенего стои съд- но аз не ги виждах. От- стъпало по-нагоре. То- ва, без да се страхувам.
ние, което е далеч
боносен мо- върна, че това е пробле- ва е удопо-добро. От амемент, не бива мът, че не ги виждам, а волствие
риканска страна
да бъде оп- щом не ги виждам, зна- за мен!
акули за мен нямаределяно ка- чи, че не съм готов. Съ- Ако моше - успехът ми в
то връх, кой- щото е и с шанса. Той ид- га да доХоливуд и театъра Червеният килим е сбъдната мечта то да изкачи, ва тогава, когато талан- принеса
в САЩ е подкрепян,
а като пътека, тът, вече открит и раз- за бълза именития нашенец
прегръщат ме с люпо която вни- работен, се възвишава. гарското
бов, ограждат ме с вни- стоянство и неуморимо, мателно да преценява Шансът ще започне да изкуство,
мание, дават ми стра- за да мога да съм готов и всяка стъпка, и ако вся- се появява тогава, тряб- ще
се
хотни възможности. За достоен да го видя. Ап- ка от тях е добре пре- ва да се грабне и дока- в р ъ щ а м
мен преобладават дел- лодисментите и награ- ценена и решението е же резултатът от поло- з а р а д и
фините, за акулките не дите са резултат от до- правилно взето, без за- жения труд.
проекти
- Неотдавна, при като бължелая да се сещам.
бре свършена работа. видно самочувствие и
- Последното ви от- Ако непрестанно се на- помпозност, арогант- първото си посещение г а р с к и
личие е връх, мечта дяваме на златна рибка, но самолюбие и его, то- в Чикаго, президентът ф и л м и
в кариерата за всеки се превръщаме в комар- гава няма начин да не Румен Радев призова или телефилмов деец - „Оскар”. джии, които отиват, на- се стигне до желаната българите да мислят визионни
Сред акулите и делфи- дявайки се за нещо, за крайна точка. Поглеж- за връщане в родина- сериали.
ните попаднахте и на което дори и не са се дайки назад, човек да та. Вие бихте ли се вър- България
златната рибка. Какво потрудили. За да можеш си каже: „Ето, аз преми- нали?
е малка, но тя е и голяВъпросите зададе
- Откровено казано, ма, тя е част не само от
ви „каза” тя?
да уловиш златната риб- нах още една пътека в
Иво АНГЕЛОВ
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Международен лекоатлетически Със скок от 1,94 м
турнир „Самарско знаме” Мирела взе бронз в Осло
Отлично представяне на нашите спортисти

Габриела Петрова и Александра Начева постигнаха много добри резултати в скока на дължина. Победата заслужи единствената чуждестранна състезателка в сектора Анджела Морошану (Румъния) с 6.45 метра (0.9
м/сек).
Габриела Петрова, която вече си осигури участие на световното в Доха в тройния скок,
спечели сребърния медал с
6.42 м (0.6 м/сек), а младежката
олимпийска и световна шампионка за девойки в тройния скок
от миналата година Александра Начева записа личен рекорд за третото място от 6.27
метра (1.4 м/сек).
Шампионката на България
за 2019 г. за девойки под 20
години Симона Симеонова завърши четвърта също с личен рекорд от 6.22 м (1.9 м/сек). Милена
Миткова не направи най-доброто си състезание и остана пета с
6.09 м (1.6 м/сек).
Най-добрият български състезател в скока на височина в последните години Тихомир Иванов завърши на второ място. Той
приключи състезанието с 2.19 метра. След това направи един фаул
на 2.23 м и качи летвата на 2.26 м,
където допусна още две грешки.

С

айтът на Международната асоциация на лекоатлетическите федерации (IAAF) отдели
специално внимание
на Ивет Лалова. 35-годишната спринтьорка
продължава да печели важни състезания и ще
бяга на петата
си олимпиада
(бел. ред. - Токио 2020), след
като преди няколко седмици
отвя конкуренцията в Осака.
Българката дебютира на
олимпийските
игри през 2004
г. с 4-то място
на 100 м и 5-то
място на 200 м.
В Пекин през
2008 г. Лалова стигна
до полуфинал на 100 м,
през 2012 г. в Лондон до полуфинал на двете
дистанции, а в Рио де
Жанейро преди 3 години завърши 8-ма на
200 м.

Победител с 2.23 м стана представителят на Беларус Андрей Скабейка, а трети с 2.15 м се нареди
шотландецът Алън Смит.
Инна Ефтимова и Светлин Иванов спечелиха спринтовете на

200 метра при жените и мъжете.
Ефтимова триумфира убедително с 23.2, а след нея финишираха
Елена Митева с 24.3 сек и Мартина Писачева с 24.6 сек.
При мъжете най-бързият на
100 м това лято Светлин Иванов
(на снимката) заслужи първото
място на половин обиколка с 21.1
сек , следван от Антонио Иванов
с 21.2 сек и от Венелин Георгиев
с 21.3 сек. Денис Димитров спечели спринта на 100 метра с ре-

зултат от 10.2 секунди. Второто
място извоюва шампионът на 200
метра за юноши под 20 години на
открито за 2019 г. Слави Мутафов
с 10.3 сек, а трети се нареди Иван
Булкин с 10.5 сек.
На 400 метра при мъжете убедителна победа извоюва Алекс
Василев с 49.4 сек, следван от Марио Андреев с 50.1 сек и Мустафа Мустафа с 50.3 сек.
При жените първото място на
една обиколка спечели гъркинята Ирини Василиу с 52.4 сек, следвана от сестра си Анна Василиу с
54.7 сек, а трета се нареди Кристина Борукова с 55.2 сек.
Живко Господинов спечели
хвърлянето на чук. Възпитаникът на Андриан Андреев постигна 61.94 метра за златния медал.
Втори с 61.15 метра се нареди
15-годишният Никола Михов с
61.15 метра, а третото място зае
Даниел Джехани с 60.18 м.
Силни резултати записаха медалистите на 1500 метра при мъжете. Златото заслужи Иво Балабанов с 3:45.4 мин. Втори финишира Стоян Владков с 3:48.9
мин., а третото място на почетната стълбичка зае европейският шампион за хора с увреждания за 2018 г. Християн Стоянов
с 3:51.6 мин.

Мирела Демирева
стана четвъртата българска атлетка, която покри норматив за
участие на световното
първенство на открито в Доха през есента. Сребърната олимпийска медалистка от
Рио де Жанейро 2016
завърши трета на Диамантената лига в Осло в скока на височи-

тиви за планетарния
форум покриха европейската шампионка
в зала в тласкането на
гюле Радослава Мавродиева, Ивет ЛаловаКолио на 200 м и Габриела Петрова в тройния
скок. Победата с постижение №1 в света за сезона от 2.01 м изовюва
световната шампионка
в зала и на открито Ма-

на с личен рекорд за
сезона от 1.94 метра,
който й осигури квота за планетарния форум. Преди нея норма-

рия Ласицкене. Шведката Ерика Кинси зае
второто място, след като преодоля 1.96 м от
трети опит.

„Трикольорите”
ни инкасираха
две загуби
Ивет се размечта

В материала, посветен на спринтьорката,
35-годишната ЛаловаКолио е написала писмо
със съвети до себе си...

до младата Ивет, преди
всички върхове и падения, преди всички изпитания и контузии.
"Ивет, твоето атлетическо приключение ще бъде изпълнено
с върхове и спадове. Ня-

В няколко изречения
Състезанията за Световната купа по конен
спорт на конната база „Генерал Крум Лекарски” –
прескачане с препятствия, се оказаха успешни за
българските национали Ангел Няголов с кон Чакотаго, Антон Дацински с Бамби, Ивайло Бонев с кон
Каунт Ебони и Руслан Петков с Ен Вож. Те завършиха на второ място в отборната дисциплина
– Купа на нациите, и така си осигуриха участие
във финала на купата, който ще бъде през юли в
Атина с участието на 8-те най-добри държави
от Дивизия 2 на Европа.

ма винаги да печелиш
златни медали или да
подобряваш рекорди.
Ще има времена, в които сърцето ти ще е разбито, ще изпитваш
физическа болка, ще
имаш контузии и ще
страдаш, но мога да
ти гарантирам едно нещо: с времето
ще става по-добре.
Ще станеш позряла и ще разцъфтиш, ще станеш поуверена и дори на 35
ще се чувстваш физически и ментално по-силна откогато и да било преди това. Когато си
дете, леката атлетика е много по-забавна. Помниш ли, когато посети концерт
на главния площад в
Мурсия, Испания, като
17-годишна по време на
европейския младежки
олимпийски фестивал?
Помниш ли насладата

от танцуването цяла
нощ? Тогава беше толкова безгрижна. Опитай
да се осланяш на онези
чувства възможно найдълго, защото всичко
ще се промени. Ще спечелиш спринта на 200
метра на европейското първенство за юноши през 2003 г. в Тампере, Финландия. Твоят
успех ще те издигне до
нови висини, но с нарастването на очакванията ще се покачва и напрежението. Моля те,
дръж се за онези забавни моменти и спомени,
Ивет, и се наслаждавай
на всяка минута.
Най-накрая, Ивет,
помни, че си любопитно дете с много интереси извън леката атлетика. Ще продължиш
с другите си страсти.
А и никога не се знае един ден може би ще напишеш собствената си
история!"

Нападателят на Левски Валери Божинов, който не е желан от Петър Хубчев, получи разрешение
от "сините" да тренира с Ботев (Враца)
От тима бяха освободени още Жерсон Кабрал,
Милош Цветкович, Богдан Вашчук, Антони Балмон,
Серджиу Буш, Луи Нганоьони, Ривалдиньо, Седри
Хунтонджи, Филипе Нашименто, Луан Виана Алекс
Боримиров и Александър Любенов.
Българката Милена Миткова завърши на второ място в дисциплината скок дължина на турнира по лека атлетика в Зеница (Босна и Херцеговина). Националната шампионка в зала и на открито заслужи сребърното отличие с постижение от
6.10 метра.

Пред собствена публика в зала “Конгресна” на
Двореца на културата и спорта във Варна момчетата на Силвано Пранди надделяха много трудно
над Австралия с 3:2 (21:25, 29:27, 22:25, 25:21, 15:13).
Изпуснаха да победят Япония, като загубиха драматично с 2:3 (25:22, 19:25, 25:16, 19:25, 19:21).
Отборът на Италия се оказа прекалено силен за
нашите волейболисти и заслужено загубихме с 3:1
(25:14, 25:20, 22:25, 25:21) в последния мач от турнира от Волейболната лига на нациите в морската ни столица.
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Õоðа иëи пðиðода? Çíàåòå ëè,

М

иналата година
учени ни осведомиха, че сме
били изгорили целия
въглероден бюджет
на човечеството и изменението на климата вече е неизбежно.
На 1 август пък природозащитни неправителствени организации
обявиха поредния годишен Ден на прекаляването – онзи момент в годината, когато
човечеството „влиза в
екологичен дефицит“,
„изяжда Земята“, „изчерпва ресурсите на

планетата за тази година“ и други подобни. Основното послание е пределно ясно:
„Унищожаваме природата!“. От друга страна абсолютно всички
измерители на икономическия просперитет,
образованието, качеството на живот, запасите на ресурси, реколти
и продоволствена осигуреност, чистотата на
въздуха и водите на
глобално ниво непрекъснато се подобряват. Показва го непрекъснатият ръст в гло-

балния индекс на състоянието на околната
среда на университета Йейл. Единствената страна в света, която не е подобрила резултата си в периода
2006-2016 г., е Суринам. Източна Европа
масово отчита подобрение с 15-20%. Екологията е биологична наука, която изучава живите организми и
взаимодействията им с
неживата среда. „Околна среда“ е всичко, което ни заобикаля и където живеем. Ежедневно правим всичко по
силите си да опазваме
тези нейни качества,
които имат значение
за нас, хората – чист
въздух, води, почви и
всичко в природата, от
което имаме пряка или
непряка полза. Качествата на околната среда са ресурс. Опазването на околната сре-

да е антропоцентрична
дейност, която изисква
познания както по екология, така и по физика, химия и икономика.
За съжаление последното напълно отсъства
при повечето еколози.
Природозащитата, от
друга страна, е дял от
опазването на околната среда, който се занимава с опазването
на живата природа или
комплекса от живи организми на планетата.
Тук възниква противоречие, което предизвиква силен конфликт.
От едната страна стои
хуманната или антропоцентрична логика,
според която човешкият живот е най-висшата ценност и всяко
наше действие трябва
да цели запазването и
подобряването му. Това практически означава, че природозащитата е ограничена до

стъпката, в която създава пряка или непряка стойност за хората. За някои хора обаче природата носи някаква висша стойност,
която надхвърля ползата за хората и заслужава да бъде опазвана просто защото съществува. За тях „дивата“ природа е найвисша ценност, тоест
те гледат на човешкото
въздействие или присъствие като на нещо
негативно, срещу което трябва да се борят.
А природата или конкретни нейни представители като животински видове, реки, планини и други придобиват „права на съществуване“. Тук настъпва
хаос, защото липсата на ясни принципи
и приоритети практически води до неяснота кое е правилно и
кое не.

Áîëíè÷íî ìåíþ най-красивото

Масовата представа е, че
болничното меню не може да
събуди кой знае какъв апетит
у пациента. Оказва се обаче,
че това невинаги е така.
В някои болници в развитите държави храната е не
по-лоша от тази в ресторант.
Сайтът Adme.ru ни показва
какво предлагат за обяд болнични заведения в различни
държави.

дете

Германия. Шницел с гарнитура,
салата, кекс.
австралия. месо,
картофено пюре,
бульон, сандвичи,
панакота, ванилов сладолед.

Франция. риба със
зеленчуци, пилешко с тиквички, багета, парче торта.

избор на Ивана Шчекич, лицензирана за
подбор на състезатели за конкурса от Черна гора, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Северна Македония.

Шантавите къщи

С какво хранят в болниците в България, няма да ви кажем, защото всички
сме живи хора и може да се разболеем.

140 ëèòðà âîäà
çà ÷àøêà êàôå
Производството на
доза кафе за една
чаша изисква
140 л вода, съобщи Международната природозащитна организация
WWF. Органи-

Т р и годишно
момченце
бе обявено
за най-красивото дете в света.
Виктор Дукич от черногорския
град
Беране спечели конкурса Little
mister world в Турция.
Новината бе съобщена
на Фейсбук страницата
на модна агенция Top
3 models Montenegro, в
която Виктор е модел.
Момченцето е изпратено в Турция по личен

зацията е използвала
индикатор, разработен от
университета
в холандския
град
Твенте, за да
проследи
„водната сле-

да“ на чаша кафе, която преминава през поливането на растенията, прибирането на реколтата, преработката, транспорта, пакетирането, продажбата и
приготвянето на една
доза от освежителната
напитка.
Взима се под внимание и водата, необходима за произвеждането на самата чаша.
Ако се добави мляко и захар и се използва пластмасова чашка,
„водната следа“ достига 200 л.

Äом от
мехур÷ета

Този екстравагантен дом е проектиран от дизайнера Пиер Карден и се намира в близост до
фестивалния град Кан. Според легендите това е
къщата, в която са се случвали едни от най-извратените купони в околността.

÷å...

 хората, които прекарват много време в
интернет, е по-вероятно да бъдат депресирани, самотни и ментално
нестабилни.
 синдромът “Трюман” е състояние, при
което човек искрено
вярва, че животът му
е част от риалити шоу.
 когато голяма група от хора едновременно стават свидетели на
инцидент, по-малко вероятно е някой изобщо да се притече на
помощ. Това се нарича ефектът на наблюдателя.
 ако заспите, докато мислите много, съзнанието ви остава активно, сякаш сте будни,
и това е причина да се
събудите уморени.
 ако дъвчете дъвка, докато учите дадена
тема, а след това дъвчете същия вкус дъвка по време на изпита,
това ще ви помогне да
си припомните наученото.
 Основната причина да не успяваме да
постигнем щастие е невъзможността на съзнанието ни да се освободи от болезненото
минало.
 умните хора имат
склонност да правят
саркастични коментари по-бързо, отколкото хората, които не са
толкова умни.
 Мозъкът ви ще
работи по-добре, ако
си втълпите, че сте спали добре, дори и това
да не е така.
 инсомнията се
наблюдава по-често
при хора с по-висок
коефициент на интелигентност. Интелигентните хора по-трудно изключват мозъците си.
 изследванията
на интимните връзки
твърдят, че психологическата болка от раздялата е също толкова
истинска, колкото болката от физическо нараняване.
 Дръжте се, сякаш
сте щастливи, и другите ще искат да бъдат
с вас. Хората обичат
щастливи хора, защото
те самите искат да бъдат щастливи.
 ако приятелството продължи повече от
7 години, психолозите
казват, че ще продължи
завинаги.
 Непознатите в сънищата ви са всъщност
хора, които сте виждали в реалния живот.
страницата подготви
иван ВасЕВ
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Най-гледаните
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Петък, 21 юни
Новини
„България се събужда“
ТВ пазар
„България се събужда“
(продължение)
Новини
„Безценната перла“, сериал, 36 еп. (п)
„Студио Икономика“
Новини
ТВ пазар
„Следобед с БСТВ“ с Елена Пенчукова
ТВ пазар
„Маша и Мечока“
Новини
„Безценната перла“, сериал, 37 еп.
„Елиас Канети от Русчук“
- документален филм
„Тихият Дон“ – сериен
филм, 4 епизод (п)
„Холивудски знаменитости“: Леонардо Дикаприо
Новини – централна
емисия
„В обектива“ с водещ
Валерия Касиян
Актуално от деня
„Тихият Дон“ – сериен
филм, 5 епизод, Русия
(2015 г.)
Новини
„Диви истории“ (2014г.),
Аржентина/Испания,
Киносалон БСТВ
Новини – късна емисия
(п)
„България се събужда“ с
водещ Стоил Рошкев (п)
„Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев (п)
„В обектива“ с водещ
Валерия Касиян (п)
„Следобед с БСТВ“ с Елена Пенчукова (п)
Актуално от деня (п)

ПЕТЪК, 21 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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 „Полицаите от края на
града”
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 22
00.30 „Костюмари” – сериен
филм, сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите”

Канал 3
ПЕТЪК, 21 юни
06:00 „Социална мрежа”
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”
00:00 НОВИНИ
00:20 „Спорт в обектива”
01:30 07:00 Повторения

тв програми
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Събота, 22 юни
07.30 „Холивудски знаменитости: Мат Деймън (п)
07.55 „Миа и аз“ – детски анимационен сериал
08.20 „Студио Икономика“
09.35 „Шевица“ – фолклорно
предаване
10.35 „България – земя на три
писмености“
11.30 „Общество и култура“
12.30 Новини
13.00 „Червен картон“ – спортно предаване с Кирил
Веселински
14.00 ТВ пазар
14.15 „Професия Турист“
14.45 „Цветен следобед“
15.30 Новини
15.40 „В обектива“ с водещ
Валерия Касиян
16.40 „Тихият Дон“ – сериен
филм, 5 епизод
17.30 „Не се страхувай“ с водещ Васил Василев
18.30 Новини
19.00 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев
20.00 „Те победиха войната“
21.30 Новини
22.00 „Завръщане“ (2003г.),
Русия, Киносалон БСТВ
23.50 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев
00.50 „Общество и култура“
01.50 „Студио Икономика“ с
водеш Нора Стоичкова
02.50 „Цветен следобед“– избрано от следобедния
блок на БСТВ
03.40 „Гласове“
04.40 „Червен картон“ – спортно предаване с Кирил
Веселински
05.40 „Лява политика“ с водещ
Александър Симов
06.30 „В обектива“ с Валерия
Касиян

Неделя, 23 юни
07.30 „Холивудски знаменитости“: Натали Портман
07.55 „Миа и аз“
08.20 „Нико и пътят към звездите“
09.45 ТВ пазар
10.00 „Шевица“
11.00 „Професия Турист“
11.30 „Лява политика“ с водещ
Александър Симов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Дискусионен клуб“ с
Велизар Енчев
14.05 „Среща със светлината“
14.30 „Цветен следобед“
15.30 Новини
15.40 ТВ пазар
15.55 „Цветен следобед“
16.30 „За историята – свободно“ с Александър Сивилов
17.30 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков
18.30 Новини – централна
емисия
19.00 „Общество и култура“
20.00 „Ив Сен Лоран“ (2014г.),
Франция, Киносалон
БСТВ
21.50 Новини – централна
емисия
22.20 „Риболов в Патагония“
(2012г.), Аржентина, Киносалон БСТВ
23.40 „Гласове“ с водещ Явор
Дачков
00.40 „Студио Икономика“ с
водещ Нора Стоичкова
01.40 „Цветен следобед“ – избрано от следобедния
блок на БСТВ
02.40 „За историята – свободно“ с Александър Сивилов
03.40 „В обектива“ с водещ
Валерия Касиян
04.40 „Общество и култура“
05.40 „Лява политика“ с Александър Симов

Понеделник, 24 юни
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда”
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, сериал, 37 еп.
11.30 “Общество и култура”
12.30 Новини
13.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.15 “Маша и Мечока”
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, сериал, 38 еп.
16.35 “Златната църква на цар
Симеон” - документален
филм
17.00 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
18.05 “Холивудски знаменитости”: Пенелопе Крус
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
20.00 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
21.00 “Тихият Дон” - сериен
филм, 6 епизод, Русия
(2015 г.), режисьор Сергей Урсуляк
22.00 Новини
22.20 “Другото мълчание”
(2011г.), Франция/Аржентина/Канада, Киносалон
БСТВ
23.50 Новини - късна емисия
00.10 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
02.35 “Гласове” с водещ Явор
Дачков
03.35 “Червен картон”- спортно предаване с Кирил
Веселински
04.35 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
06.30 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев

Вторник, 25 юни
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, сериал, 38 еп.
11.30 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, сериал, 39 еп.
16.35 “Възрожденец по дух и
наследство” - документален филм
17.00 “Тихият Дон” - сериен
филм, 6 епизод
18.05 “Холивудски знаменитости”: Матю Маконъхи
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Лява политика” с Александър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият Дон” - сериен
филм, 7 епизод, Русия
(2015 г)
21.30 Новини
21.50 “Последната любов на
г-н Морган” (2013г.), САЩ,
Киносалон БСТВ
23.45 Новини - късна емисия
00.05 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
03.10 “Не се страхувай” с водещ Васил Василев
04.10 “Лява политика” с Александър Симов
05.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова

Сряда, 26 юни
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.15 “България се събужда”
(продьлжение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, сериал, 39 еп.
11.30 “Лява политика” с Александър Симов
12.30 Новини
13.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, сериал, 40
еп.
16.35 “Петър Мичев - Педро” документален филм
17.00 “Тихият Дон” - сериен
филм, 7 епизод
18.05 “Холивудски знаменитости”: Кийфър Съдърленд
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият Дон” - сериен
филм, 8 епизод, Русия
(2015г.)
21.30 Новини
21.50 “Човешки капитал”
(2013г.), Италия/Франция,
Киносалон БСТВ
23.40 Новини - късна емисия
00.00 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
03.05 “Червен картон” - спортно предаване с Кирил
Веселински
04.05 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
05.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
07.00 Актуално от деня

Четвъртък, 27 юни
07.30 Новини
07.40 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
09.00 TВ пазар
09.15 “България се събужда”
(продължение)
10.30 Новини
10.40 “Безценната перла”, сериал, 40
еп.
11.30 “За историята - свободно” с Александър Сивилов
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 “Маша и Мечока” - анимационен филм
15.30 Новини
15.45 “Безценната перла”, сериал, 41 еп.
16.35 “Художник на послания”
- документален филм
17.00 “Тихият Дон” - сериен
филм, 8 епизод
18.05 “Холивудски знаменитости”: Уил Смит
18.30 Новини - централна емисия
19.00 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
20.00 Актуално от деня
20.30 “Тихият Дон” - сериен
филм, 9 епизод, Русия
(2015 г.)
21.30 Новини
21.50 “В мрака” (2012г.), Полша/
Германия/Канада, Киносалон БСТВ
00.15 Новини - късна емисия
00.35 “България се събужда” с
водещ Стоил Рошкев
03.10 “Лява политика” с Александър Симов
04.05 “Студио Икономика” с
водещ Нора Стоичкова
05.05 “Следобед с БСТВ” с Елена Пенчукова
07.00 Актуално от деня

СЪБОТА, 22 юни
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Космическа надпревара” – с уч. на Джеймс
Уудс, Анабет Гиш, Алекс
Линц, Уесли Ман и др.
15.00 „Синята лагуна: Пробуждане“ – с уч. на Денис
Ричардс, Брендън Туейтс,
Индиана Евънс, Патрик
Есприт, Джейкъб Артист
и др.
17.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Ничия земя” – предаване
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
20.00 „Твърде лично 3” – с уч.
на Лиъм Нийсън, Фамке
Янсен, Форест Уитакър,
Маги Грейс, Дъгрей Скот,
Дон Харви и др.
22.15 „Димящи аса” - с уч. на
Бен Афлек, Рей Лиота,
Райън Рейнолдс, Джеръми Пивън, Алекс Роко,
Анди Гарсия и др.
00.30 „Обществени врагове”
– с уч. на Джони Деп,
Крисчън Бейл, Марион
Котияр, Стивън Греъм,
Били Кръдъп, Джовани
Рибизи, Джеймс Русо и
др.
04.30 „Мистериите на Аурора
Тийгардън: Истината” – с
уч. на Кандис Камерън
Бър, Марилу Хенър

НЕДЕЛЯ, 23 юни
06.30 „Иконостас”
07.00 „Черна любов” – сериен
филм
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Обсебеният младоженец” – с уч. на Дарин
Брукс, Елизабет Райс,
Девон Никсън, Кейт Върнън и др.
14.15 „Последвай сърцето” – с
уч. на Кейси Дайдрик,
Райли Волкел, Дърк Блокър, Брандън Джоунс, Си
Томас Хауъл и др.
16.00 „Мистериите на Аурора
Тийгардън: Актрисата”
(премиера) – с уч. на
Кандис Камерън Бър,
Марилу Хенър, Яник Бисън, Миранда Фригън и
др.
18.00 „Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Карибски пирати:
Проклятието на черната
перла” – с уч. на Джони
Деп, Кийра Найтли, Джефри Ръш, Орландо Блум,
Джак Дейвънпорт и др.
22.50 „Пълководци” – с уч. на
Джет Ли, Анди Лау, Такеши Канеширо и др.
01.10 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.40 „Обсебеният младоженец” – с уч. на Дарин
Брукс, Елизабет Райс,
Девон Никсън, Кейт Върнън и др. /п/
03.40 „Последвай сърцето” – с
уч. на Кейси Дайдрик,

Райли Волкел, Дърк Блокър, Брандън Джоунс, Си
Томас Хауъл и др. /п/
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 22
/п/
ПОНЕДЕЛНИК, 24 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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 „Полицаите от края на
града” – комедиен сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
22
00.30 „Костюмари” – сериен
филм, сезон 6
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 22

ВТОРНИК, 25 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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 „Шеф под прикритие” –
риалити
22.00 „Добрата съпруга” – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
22
00.30 „Костюмари” – сериен
филм, сезон 7
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 22
/п/

СРЯДА, 26 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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 „Дом за всеки” – предаване на NOVA, нов епизод
22.00 „Добрата съпруга” – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
23
00.30 „Костюмари” – сериен
филм, сезон 7
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 23
/п/

ЧЕТВЪРТЪК, 27 юни
06.20 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „На кафе” – предаване на
NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Моят живот“ – сериен
филм, сезон 3
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
15.00 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 „Плюс – Минус” – публицистично предаване, на
живо
17.00 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
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 „Кошмари в кухнята”–
риалити, нов сезон
22.00 „Добрата съпруга” – сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 „Кобра 11: Обади се!”
– сериен филм, сезон
23
00.30 „Костюмари” – сериен
филм, сезон 7
01.30 „Завинаги свързани” –
сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
05.20 „Кобра 11: Обади се!” –
сериен филм, сезон 23
/п/

СЪБОТА, 22 юни
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева
07:00 „Парчета от реалността”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
08:00 „Пулс” с Гергана Добрева
08:30 „Другото лице”
09:00 „Социална мрежа”
10:00 „Всичко коз” - политическо токшоу -избрано
11:00 „Спорт в обектива”
11:45 „Букмейкър
12:00 Телемаркет
12:15 „Парчета от реалността”
12:30 „Холивуд”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Икономика и бизнес”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Патарински LIVE”
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парламентът на фокус”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Офанзива” с Любо Огнянов
01:00 НОВИНИ
01:30 07:00 Повторения

НЕДЕЛЯ, 23 юни
06:15 „Интервю” с Наделина
Анева
07:00 „Парламентът на фокус”
07:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
08:00 „Пулс”
08:30 „Вечните песни”
09:00 „Икономика и бизнес”
09:45 Телемаркет
10:00 „Офанзива” с Любо Огнянов
11:45 „Букмейкър – коментари
и анализи”
12:00 Топ шоп
12:15 „Парламентът на фокус” 12:30 „Другото лице”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Всичко коз”- избрано
14:00 НОВИНИ
14:15 „Без монтаж”
14:45 Топ шоп
15:00 НОВИНИ
15:15 „Имате думата” 16:00 НОВИНИ
16:15 „Интервю” с Наделина
Анева
17:00 “Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:45 „Парчета от реалността”
20:00 НОВИНИ
20:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
21:00 НОВИНИ
21:15 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Интервю” с Наделина
Анева
23:00 НОВИНИ
23:15 „Беновска пита”
01:00 НОВИНИ
01:30 07:00 Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 24 юни
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 ”Холивуд”п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Икономика и бизнес”
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Беновска пита”
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парламентът на фокус”
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - избрано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

ВТОРНИК, 25 юни
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 „Вечните песни” /п/
09:45 Телемаркет
10:00 НОВИНИ
10:15 „Интервю”с Наделина
Анева- /п/
11:00 НОВИНИ
11:15 „Пулс” – /п/
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:20 „Офанзива” с Любо Огнянов – избрано
13:00 НОВИНИ
13:15 „Патарински Live” – /п/
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
14:45 „Парчета от реалността”
15:00 НОВИНИ
15:20 ”Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз”
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

СРЯДА, 26 юни
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - избрано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 27 юни
06:00 „Социална мрежа” - /п/
07:00 “Всяка сутрин“ – новинарски блок
09:00 НОВИНИ
09:15 Парламентът на живо
10:00 НОВИНИ
10:15 Парламентът на
живо
11:00 НОВИНИ
11:15 Парламентът на живо
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Парламентът на живо
13:00 НОВИНИ
13:15 Парламентът на живо
14:00 НОВИНИ
14:30 Топ Шоп
15:00 НОВИНИ
15:20 „Светски новини”
15:30 „Социална мрежа”
16:00 НОВИНИ
16:05 „Социална мрежа”
17:00 НОВИНИ
17:15 „Всичко коз” – политическо токшоу
18:00 НОВИНИ Централна емисия
20:00 НОВИНИ
20:15 „Патарински Live” – репортерско риалити
21:00 НОВИНИ
21:30 „Спорт в обектива” - избрано
22:00 НОВИНИ
22:15 „Всичко коз” – политическо токшоу /п/
23:00 НОВИНИ
23:15 „Патарински Live”- /п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:20 „Спорт в обектива”/п/
01:30 07:00 Повторения

БСТВ - Българска свободна телевизия
07.30
07.40
09.00
09.15
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26
петък, 21 юни
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 „Паралакс“ - публицистично предаване повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 „Дискусионно студио“
повторение
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти повторение
17.30 Новини на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Прокудени от бащин
край“ повторение
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 “Час по България” с
водещ Пламен Павлов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето. повторение
22.30 Дневниците на уфолога
повторение
23.45 Класическа музика
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 „Прокудени от бащин
край“ повторение
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев повторение
05.00 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 21 юни
10:30 Истинска любов - 39 еп. Сериал
11:15 Любовен облог - 14 еп. Сериал
12:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
13:00 Новини
13:15 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
14:15 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Военна прокуратура - 5
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 39 еп. Сериал
02:45 Любовен облог - 14 еп. Сериал
03:30 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
05:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:50
21:00
21:30
23:30
00:25
01:50

03:20

Петък, 21 юни
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. «Три аккорда»
(16+)
«Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
Премьера. «Анна Ахматова.
Вечное присутствие» (12+)
Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Елизавета Арзамасова,
Ксения Лаврова-Глинка в
комедии «Напарник» (16+)
Рената Литвинова, Яна
Сексте, Максим Виторган,
Анна Михалкова, Надежда
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Най-гледаните

Български

тв програми

19.VI. - 25.VI.2019 г.

06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение
събота, 22 юни
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева на живо
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“ - документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина на живо
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 “Паралакс” – публицистично предаване на
живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по- българско” с Галя Асенова на
живо
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история повторение
23.00 “Телевизионен форум”
с водещ Стефан Солаков
повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето повторение +
Другата история
01.30 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката повторение
03.15 “Изгнаници клети“

03.45 “Паралакс” – публицистично предаване повторение
05.30 “От българско, по- българско” с Галя Асенова
повторение
неделя, 23 юни
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт на живо
14.00 Разбулване - повторение
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски на живо
16.00 „Първото благо“
17.00 Класическа музика
17.30 Новини – информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 Джон Лоутън представя - док.поредица на ТВ
Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“ на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Алтернативи” на живо
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
22.30 „Час по България“ повторение
23.30 “Фронтално” повторение
01.30 Новини.Прогноза за
времето повторение
01.45 “Паралакс“ - повторение
03.15 Прокудени от бащин
край - повторение
04.15 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт повторение
05.15 “Ако зажалиш...” – стари
градски песни с Бони
Милчева повторение
06.45 „Дискусионно студио”

понеделник, 24 юни
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Алтернативи – повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Класическа музика
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Класическа музика
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 Телевизионен форум
повторение
05.00 Облаче ле, бяло – повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

вторник, 25 юни
07.45 Новини повторение
08.00 „Ранни вести“ на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 “Директно за културата“
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ повторение
16.15 „Ако зажалиш“ повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт на
живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 “Дискусионно студио”
- публицистично предаване на живо
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Директно за културата“
- повторение
00.30 Новини. Прогноза за
времето. повторение
01.00 “Дискусионно студио”
повторение
02.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
03.00 „Фронтално“ повторение
05.00 “Разбулване“ - повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

сряда, 26 юни
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести - на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 Дискусионно студио”
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 От българско, по-българско – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 “Здравословно” с Христо Деянов на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
21.00 „Паралакс“ - публицистично предаване на
живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 Изгнаници клети
23.00 Класически концерт
00.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
00.30 Дискусионно студио”
повторение
01.30 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
02.30 “Нови хоризонти“ – повторение
03.30 Алтернативи - повторение
05.00 “Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
06.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
06.45 Дискусионно студио”
повторение

четвъртък, 27 юни
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести на живо
10.15 НОВИНИ – сутрешна
емисия
10.30 Парламентарен живот
на живо
12.30 НОВИНИ – обедна емисия на живо
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо Деянов повторение
14.00 „Дискусионно студио“
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Класическа музика
15.30 Облаче ле, бяло – повторение
16.30 Паралакс – повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
на живо
17.45 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
на живо
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков на живо
19.30 Новини - централна
информационна емисия
на ТВ “СКАТ” на живо
20.00 „Дискусионно студио“
- публицистично предаване на живо
22.00 Новини. Прогноза за
времето повторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
00.30 Новини. Прогноза за
времето повторение
01.00 „Дискусионно студио“
повторение
03.00 “Първото благо“ - повторение
04.00 “Край Босфора“ повторение
05.00 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
05.45 Дискусионно студио”
повторение

Събота, 22 юни
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
10:00 Ключът към успеха
10:30 България, която съградихме - Документален
филм
11:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Шпионката на Коко Скрита камера
16:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
17:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 България на живо - с Иво
Божков
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
03:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:00 Шпионката на Коко -

Скрита камера
04:30 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
05:30 България, която съградихме - Документален
филм
06:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев

05:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
06:59 Делници - с Николай
Колев

04:30 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
05:30 България на живо - с Иво
Божков
06:30 Делници - с Николай
Колев

Скрита камера
06:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
06:59 Делници - с Николай
Колев

Кулезич
06:59 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 24 юни
10:30 Истинска любов - 40 еп. Сериал
11:15 Любовен облог - 15 еп. Сериал
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
14:15 Училище за родители със Стойка Стефанова
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 България на живо - с Иво
Божков
21:00 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
22:00 Военна прокуратура - 6
еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 40 еп. Сериал
02:45 Любовен облог - 15 еп. Сериал
03:30 Училище за родители със Стойка Стефанова

Вторник, 25 юни
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Честно казано - с Люба
Кулезич
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
22:30 Шпионката на Коко Скрита камера
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:00 България на живо - с Иво
Божков
05:00 Интересно със Славчо
Тошев - със Славчо Тошев
05:30 Шпионката на Коко -

Неделя, 23 юни
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:30 Шпионката на Коко Скрита камера
14:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
18:00 Новини
18:30 България, която съградихме - Документален
филм
19:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
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

Маркина, Михаил Боярский
в фильме «Петербург. Только
по любви» (18+)
05:10 «Модный приговор» (6+)
Събота, 22 юни
06:00 Новости
06:10 «Восхождение на Олимп».
Многосерийный фильм (16+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:35 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Премьера. «Чернобыль. Как
это было» (16+)
11:10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:05 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
16:00 Елена Яковлева, Виталий Хаев в комедийном детективе
«Любопытная Варвара — 2»
(16+)
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

22:50 Премьера. Ирина Розанова в
фильме «72 часа» (12+)
00:45 Павел Деревянко, Ирина
Рахманова в фильме «Ехали
два шофёра» (12+)
02:05 Андрей Смоляков, Любовь
Аксёнова, Пётр Фёдоров,
Андрей Мерзликин в фильме
«Родина» (18+)
04:10 Леонид Дьячков, Юрий
Визбор, Алла Демидова в
фильме «Ты и я» (12+)
Неделя, 23 юни
06:00 Новости
06:10 «Восхождение на Олимп».
Многосерийный фильм (16+)
07:55 «Часовой» (12+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:25 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Видели видео?» (6+)
12:50 Премьера. «Камера. Мотор.
Страна» (16+)

14:30 «Карлик Нос». Анимационный фильм (6+)
16:05 Премьера. «Тодес». Праздничное шоу в Государственном Кремлевском дворце
(12+)
18:05 Премьера. «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым
(16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр (16+)
23:40 Премьера. «Владимир Шахрин. Жить надо в „Чайф“»
(12+)
00:40 Алексей Весёлкин, Александр Лыков, Антонина Дивина,
Александр Воробьёв в фильме «День дурака» (16+)
02:15 Анатолий Руденко, Константин Крюков, Вениамин
Смехов, Александр Яцко,
Никита Высоцкий в фильме
«Спираль» (16+)
03:55 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Семён Стругачёв,
Вилле Хаапасало в фильме
«Особенности национальной
рыбалки» (16+)

Сряда, 26 юни
10:30 Истинска любов - 41 еп. Сериал
11:15 Любовен облог - 16 еп. Сериал
12:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
13:00 Новини
13:15 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
13:45 Ключът към успеха
14:15 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
19:30 Новини
20:00 Честно казано - с Люба
Кулезич
22:00 България на живо - с Иво
Божков
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 41 еп. Сериал
02:45 Любовен облог - 16 еп. Сериал
03:30 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
04:30 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
05:00 Честно казано - с Люба

Телеканал Россия (RTR)

12:50
14:00
14:25
14:45
17:00
17:25
18:50
20:00
20:45
21:00
00:15
01:05
02:30
04:15

Петък, 21 юни
Утро России
О самом главном
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой эфир
60 минут
Вести
Вести. Местное время
Сила обстоятельств. Х/ф
2 ВЕРНИК 2
Мой папа - идеалист. Х/ф
Примета на счастье. Х/ф
Андрей Малахов. Прямой эфир

06:00
09:20
09:40
10:20
11:00
11:20
11:40
12:20
12:45

Събота, 22 юни
Утро России. Суббота
По секрету всему свету
Местное время. Суббота
Сто к одному
Вести
Вести. Местное время
Пятеро на одного
Моя любовь – Россия!
Пешком... Донской монастырь

06:00
10:00
11:00
11:25
11:45

Четвъртък, 27 юни
10:30 Истинска любов - 42 еп. Сериал
11:15 Любовен облог - 17 еп. Сериал
12:00 Училище за родители със Стойка Стефанова
13:00 Новини
13:15 Шоуто на Мавриков - с
Васко Мавриков
14:15 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
15:15 Новини
15:30 EuroTV Shop
16:00 Делници - с Николай
Колев
18:50 Новини
19:20 Делници - с Николай
Колев
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Истинска любов - 42 еп. Сериал
02:45 Любовен облог - 17 еп. Сериал
03:30 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
04:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
05:30 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов

13:10
14:45
17:50
20:00
21:00
00:35
01:35

Всем – спасибо!.. Х/ф
Бабье царство. Х/ф
Привет, Андрей!
Вести в субботу
Два берега надежды. Х/ф
Их звали травники
День памяти и скорби. Встреча
перед разлукой. Х/ф
03:00 На всю жизнь. Х/ф
04:40 Моя любовь – Россия!
05:40
09:15
09:40
10:20
11:00
11:20
11:50
12:40
14:45
15:45
16:45
20:00
22:00
22:40
23:30
02:00
03:30
05:00

Неделя, 23 юни
Два берега надежды. Х/ф
Смехопанорама Евгения Петросяна
Местное время. Воскресенье
Сто к одному
Вести
Утренняя почта
Когда все дома с Тимуром Кизяковым
Смеяться разрешается
Далекие близкие
Выход в люди
Надломленные души. Х/ф
Вести недели
МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
Алые паруса
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым
Почтальон
Учитель пения. Х/ф
Далекие близкие

19.VI. - 25.VI.2019 г.

Забавни
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Български

Ñêанäè ñ пðеäâаðèòелно поñòаâенè áуêâè

минути

27

ÑÓдоÊÓ
УПЪтване
във всеки ред, колона и квадрат
от 9 квадратчета трябва да се
съдържат цифрите от 1 до 9,
но без да се повтарят.

ЦифрословиЦи близНаЦи
в тези
цифрословици
буквите са
заменени с числа.
на всяко число
отговаря
определена
буква.
Попълнете
цифрословиците,
като използвате
ключовите
думи за да
откриете кода
на всяка буква.

Îòгоâоðè оò áð. 24
Ñòð. 27

Васил гЕОргиЕВ

Ñòð. 38
ВОДОраВНО: Зазоряване. Оператор. Дакел. Ралин. Лаваца. Дилема. Осил. Акне. Ед. Фара. Оникс. Лава. „Те”. Иречек. Катери. Климат. Ританки. Матрак. Анакин. РАИ. Акран. Талибани.
Пожар. Нон. Ла. Песо. Бал. Вик. Нега. Доли. Старт. Ко. Аса. Корда. К,к. Се. Нос. СБА. Колорит. Откат. Титани. Венета. Етика. Анани. Жак. Петак. Таран. Вало. Ма. Марината. Аронии. Лапа. Иван.
Сана. Ол. „Манон”. Ния. Ламарина. Пир. Тим. Ерик. Ивирон. Никотин. Арсеник.
ОТВЕсНО: Кадифе. Арогантност. Етамин. Зала. Етаж. Леа. Рекет. Пари. Докери. Риал. Град. Атаман. Ремарка. Рабат. Антика.
Ото. Бяла. Елка. Ринит. Очи. Статив. Ми. Каро. Емир. Анан. Насока. Старание. Пелин. Тан. Банат. Ярд. Илик. Ананас. Кон. Карат.
Ин. Алка. Астика. Ивана. ТЕЛК. Етил. Ов. Арамис. Ран. Рани. Лето. Аве. Равелин. Дракон. „Онорин”. ТА. Кранево. Скреж. Илири. Коцев. Носилка. Итами. Нок. Радар. „Пинокио”. Атака. Сан.

2

28

25

Обяви

“Листопад на спомените" - Варна 2019
Съгласно новия регламент право на участие
имат лица на възраст над 55 години, членове на
литературни дружества, на поети от цялата страна, на литературни клубове към читалища и други културни институции, на писателски съюзи
(без участие в класацията), както и на граждани,
индивидуално изявени като поети. Представя се
едно стихотворение, басня или епиграми в електронен вариант, една печатна страница, в срок
до 15 юли. Стиховете и сатиричните материали
не следва да са публикувани, нито да са участвали в минали години в сборника.
Стиховете, басните и епиграмите да са лично
творчество, авторски и да не се представят като
стихове за песни.
Основен критерий за участие и оценяване е:
стиховете да имат художествено поетична стойност. Редакционна комисия извършва селекция
за включване в сборника и всички възникнали
проблеми да се отнасят към комисията за отговор.
Авторите, чиито стихове не са приети, се
уведомяват писмено. Материалите се изпращат на ел. адрес danistoianova@mail.bg
или на хартиен носител (в 3 екземпляра) на
адрес: 9010 Варна, ул. “Евлоги Георгиев“,
бл. 23, вх. Б, ап. 92. Данка Атанасова Стоянова.

0896/872546
СПЕШНО! Купува комбиниран инвалиден
стол - тоалетен и за
баня, на колелца
0884/770787 - ASP
търси жени и мъже за
охрана. Отлично заплащане. София, ул.
"Пирин" №6
0889/378252 - продава
лечебна кализия. Лекува диабет, катаракта и онкологични заболявания; струг
за дърво без двигател - 80
лв., мъжки ризи по 5 лв./бр.
0885/083606,

Съобщения

0877/501088 - продавам изключително
добре запазен „Форд
КА“ за резервни части.
0887/906922 - Търсим млад пенсионер за
поддръжка и почистване на външни площи.

02/9277167 - домашен майстор поправя мебели, дограма и др. Продава триоперационна дърводелска машина, фреза за мерцедес купе 115-115, бял ретроволан,
стъкло за фар, тасове и др.
0884/623471 - продава акумулираща печка "Изгрев", нова, центрофуга алпака за 3/6/ рамка
0878/905168 - мъжко

Обяви:
Лични обяви, написани на талон от вестника, са
безплатни и излизат по реда на пристигането.
Спешните обяви се заплащат по 0,50 лв. на дума.
Обявите за стопанска и търговска дейност,
медицински и др. услуги се заплащат на кв. см.
Заплащане:
- до 4 машинописни реда без снимка - 7 лева;
- до 4 м ашинописни реда със снимка - 10 лева.
- Неплатените не се публикуват.
Заплащането става с пощенски запис на адреса на
редакцията на името на Надка Иванова Ангелова или
на ръка. В пощенския запис да бъде обозначено и
името на човека, за когото е предназначена честитката
или възпоминанието. Желателно е снимките да бъдат
оригинални, а електронните - във формат jpg или pdf.
Редакцията не носи отговорност за верността на съдържанието на обявите.
Материалите, свързани с определена дата, да се изпращат най-късно две седмици предварително.
Ва жно!
Възпоминания, скръбни вести, поздравления, честитки изпращайте на адрес: 1421 София,
кв. „Лозенец“, ул. „Криволак“ №48, вх. „В“, за в.
„Пенсионери“, и на e-mаil: pensioneribg@аbv.bg

манто с подплата каракул
№50/52, със сваляща се подплата - 20 лв.; дамско манто
7/8, не е носено, № 48,50, с
подплата сваляща се - 20 лв.;
дамско манто - №48,50, сваляща се подплата - сиво-бежово - 20 лв.
0 8 9 8 / 3 8 0 3 8 7 ,
02/8242129 - продава китеник, спортен велосипед, пишеща машина, микроскоп,
аптекарска везна, грамофон,
часовник с кукувица, старинни часовник и телефон
032/252448 - продава дачия логан на 25 хил. км. Цена
10 хил. лв.
0898/225564 - за колекционери - продава реставрирани 2 "Симсон" от 1965
г., идеални
0877/882177 - "Панчатантра" - древноиндийска книга, след Библията най-разпространена в света, 200 превода на 60 езика, от 4-ти век досега. Книгата е с наставления и мъдрости - 200 лв.

Жена

Жените от зодия Рак са домошари и консервативни хора. Те са
много уязвими и емоционални и
не биха могли бързо да се влюбят.
Въпреки това, след като спечелите
доверието й, жената Рак ще бъде
страстен и лоялен партньор. Ако

искате да я съблазните, ще трябва
да бъдете този, който да направи
първата крачка. Въпреки предпазливия си характер тя е много еротична и се радва да изразява чувствата си. Бъдете романтичен и в
унисон с това, което тя мисли и
чувства. Бъдете верен и честен, за
да я запазите в живота си.

Мъж
Първото нещо, което трябва да знаете за мъжа Рак, е, че

ПОКАНА

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в
9-ия Национален фестивал "Сребро в косите песен в душите, край морето на Бургас" за стари
градски шлагери, естрадни и патриотични песни и български фолклор под егидата на кмета
г-н Димитър Николов.
Участват самодейни певчески състави, представители на пенсионерските организации и
други клубове. Посвещава се на 1 октомври Международния ден на възрастните хора.
Фестивалът ще се проведе на 26 и 27 септември 2019 г. с начален час 10 ч. и за двата дни във
Военен клуб-Бургас, бул. "Христо Ботев" №48.
На 27.IX. от 17.30 ч. ще се състои галаконцерт
"Бургаски вечери" от най-атрактивните участници, имащи желание и възможности да останат
до края да участват, но не повече от 15 състава.
От организаторите
За контакт: Вяра Андонова – председател,
тел.: 056/82 11 94; от понеделник до четвъртък включително от 14.30 до 17.30 часа.

имоти

лата сграда е санирана отвън зо има и медицинско обслужс 10 см стиропор, вътре всич- ване. Без отопление темперако е ново, боядисано, смене- турата е 18-20 градуса.
ни са вратите и прозорците.
0878/768442 - продава
Изложението е изток-юг, има стара къща в с. Агатово с 1
парк с много зеленина; връзка дка дворно място със стос всички превозни средства, пански сгради и с геран, га0988/339386 – продава/за- до 3-5 минути, също и с всички раж и асми. С хубав изглед.
меня двор с къща, гараж, кла- вериги за пазаруване. Набли- Изгодно!
денец – с. Пъдарско, Пловдивско – 6000 лв.
0897/050151 - продава къща в с. Огнен, 110 кв. м, двор
На 5 юни
1 дка, кладенец, допълнителни
този свят напусна
постройки, с ток
0898/225564 - приема млаАнка Тодорова
до семейство, пенсионерка,
Кръстева
пенсионер до 65 г. - за подна 83 г.
дръжка на идеален селски имот
от
с. Павел,
в Пловдивско
Великотърновско
0884/912727 - наемам апарЖивотът й бе изпълнен с
тамент от собственик в София
много труд. Помагаше на все0884/912727 - купувам
ки. С любов отгледа и възпита
апартамент от собственик в
децата
си.
Много
грижи
положи за отглеждането
София
на внуците. От първия ден на нашето запознан02/469/0408 - продава едство помним красивото й лице, с усмихнатите
ностаен, реконструиран в двуочи и готовността да ни помогне. Ще скърбим за
стаен апартамент, с гараж. Цятеб, мила Анче! Поклон пред светлата ти памет!
От сватовете
Евгения и Асен Горанови - Лом

Зодия Рак (22.VI. – 22.VII.)
Дълбоко интуитивен и сантиментален,
Ракът може да бъде
един от най-трудните за опознаване зодиакални знаци. Той
е много емоционален
и чувствителен, грижи се за семейството и дома. Симпатичен и много привързан към хората, които го заобикалят. Хората, родени под знака на Рак, са много лоялни и съпричастни, с
вашата болка и страдание. Но те могат да
бъдат и егоисти, манипулатори. Едно от най-големите предимства на представителя на
зодия Рак е упоритата му решителност.

19.VI. - 25.VI.2019 г.

ТАРИФА

Конкурс
за поетичен
сборник

малки обяви

Български

най-вероятно ще трябва да направи първата
крачка. Той се страхува
от отхвърляне, така че
ако искате да го съблазните, ще трябва да направите цялата подготвителна работа. Мъжете от зодия Рак са много
чувствителни и срамежливи. За да съблазните
един Рак, ще трябва да
го накарате да се чувства
в безопасност. Подсъзнателно той иска да си намери жена, която пасва
на образа му на идеалната съпруга и майка. Някои от отрицателните черти на
Рака са промяна в настроението
и песимизмът. Въпреки това имат
много положителни черти - креативност, спонтанност, лоялност
и щедрост. Мъжът Рак е емоционален, той обича да се грижи
за други хора. Прави го, за да се
чувства необходим, защото Ракът
обича да взема на традиционната мъжка роля на защитник. В същото време отчаяно жадува обич,
жадува да чуе и една добра дума
за уменията си.

Скръбна вест

възпоминание
На 16 юни 2019 г.
се навършиха
13 години без

Христо Русев
Кемалов

от Пловдив, роден в с.
Ягода, Старозагорско,
работил е в Първо РУ
"Горубсо" - Мадан
Много скъп и незабравим си за нас. Помним те
с много обич и уважение. Завинаги оставаш в
сърцата ни. Почивай в мир!
От семейството

19.VI. - 25.VI.2019 г.

ЛУНЕН
КАЛЕНДАР

19 юНи, 17 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа луНа, луНа
В кОЗирОг
Нараства стремежът към
творчество, съзидание с началото на нови проекти. Душевният подем и увеличаването
на жизнения тонус вървят ръка за ръка.
20 юНи, 18 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа луНа, луНа
ВъВ ВОДОлЕЙ
Умората и напрежението отстъпват на заден план. Ще можете да изхвърлите от главите
си принципно неразрешимите
проблеми, като по този начин
ще се избавите от много излишни грижи.
21 юНи, 19 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа луНа, луНа
ВъВ ВОДОлЕЙ
Това е времето, когато още
се намираме под влиянието на
тенденции, често пъти негативни. Не трябва да се безпокоите,
отнасяйте се спокойно и разумно – както са дошли, така и ще
си отидат.
22 юНи, 19 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа луНа, луНа
В риБи
Това е подходящо време за
ново обучение, което ще ви помогне по-нататък в живота. Бъдете решителни, не се увличайте в това да претегляте твърде
прецизно „за” и „против”, за да
не губите ценно време.
23 юНи, 20 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа луНа, луНа
В риБи
Много от вас се поддават на
настроението „да става каквото
ще”, загубват интерес към преследване на избраните цели.
24 юНи, 21 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаЩа луНа, луНа
В риБи
Трябва да завършите започнатите по-рано дела. Животът
ви ще бъде по-скоро бурен и
наситен със събития, което ще
ви създаде трудности да разберете кое от тях си заслужава.
25 юНи, 22 луНЕН ДЕН,
ПОслЕДНа ЧЕТВърТ, луНа
В ОВЕН
Единственото, което се иска от вас през този период, е
да можете да се противопоставяте на съблазните. Желателно
е да намалите до минимум ненужните разходи.

Обяви

КОНЦЕРТ

РУСКИТЕ РОМАНСИ ПРЕЛЕСТ И ВЪЛШЕБСТВО
ТемеНужка ТЮфекЧиева

19 юни 2019 г., сряда, 17,30 ч.
в Руския културно-информационен
център, Мраморната зала
ул. „Шипка” 34, София
тел. 0898 417 945

с медийното съдействие на в. „ПЕНсиОНЕри”

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

на 25 юни
на д-р валери дЮлгеров
от Варна
който упражнява високохуманната професия лекар и се посвещава на
грижите за човека. Пожелавам му да е
все така добър и много успехи, които
се постигат с добро здраве, щастие и
късмет и много години занапред!
Да е жив и здрав да стане прадядо като мен!
На фамилията му също желая здраве и щастие!
Марин андреев колев,
с. гурково, обл. Добрич

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

на раЙко НеделЧев даНев
от с. Тръстеник, Русенско
роден на 21 юни 1941 г.,
който навършва
78 г.
Работил 25 г.
във фирма СО МАТ
Много здраве
и много късмет!
От близките

ЗаПоЗнаЙте Се

0896:073673 - жена от
София, 59 г., желае приятелство само с висок, слаб мъж,
обичащ музика, танци. Да бъде от 55 до 60 г.
0897/270599 - на 69 г.
съм. Търся мъж пенсионер,
от 65 до 75 г., висок над 170
см, без дом, да живее при
мен на село
032/249675 - баща на 89
и син на 62 г. отново търсят
жена до 65 г. - здрава, непу-

шачка, с пенсия, без ангажименти - за гледане срещу
унаследяване
0894/768863 - приема
без ангажименти бездомна
здрава дама от 64 до 75 г.
за доглеждане и унаследяване. Добър съм, тих и весел човек

0893/995492,
0895/245207 - пенсионер търси свободна жена, също пенсионер, без
проблеми, с добър характер, милостива, добросъвестна и доброжелателна, гостоприемна,
учтива, тиха и разбрана.
Да е със собствен дом,
честна, без задкулисно
лицемерие, независимо
с какво образование, от

ВАШИЯТ ХОРОСкОП (19.VI.- 25.VI.2019 г.)
ОВЕН - Не проявявайте
колебание, особено като
ви се предоставя възможност да разгърнете способностите и фантазиите си. Постарайте се
да бъдете максимално организирани и постоянни.
ТЕлЕЦ - Много от вас
ще имат шанс да започнат развитие на нова
основа, което ще подобри ситуацията ви и в материално отношение. До средата на седмицата
очаквайте предизвикателствата.
БлиЗНаЦи - Ангажиментите ви ще са многобройни, особено ако
през изминалите дни и седмици
сте поставили начало на нещо ново. Обръщайте внимание на детайлите, които ще ви спестят неприятности.
рак - Действайте с поголяма увереност дори и да ви се струва, че ви липсва
нужният опит. Не си позволявайте безразлично отношение към
застигащите ви събития, за да успеете в начинанията си.

лъВ - Направете преоценка на текущото си
материално състояние,
тъй като така ще можете да планирате предстоящите си ходове.
Около средата на периода внесете равновесие в емоционалния си свят.
ДЕВа – Ако повдигнете
самочувствието си, ще
сте на ръка разстояние
от набелязаните от вас цели. Не
търсете признание от децата, защото овациите ще закъснеят.
ВЕЗНи - В края на седмицата се постарайте да
сложите под пълен контрол чувствата и действията си,
защото само така ще се справите с текущите си задължения и
ще ви остане достатъчно време
за отпускане.
скОрПиОН - Постарайте
се да бъдете последователни в изискванията си
към близки и приятели. През почивните дни мнозина от вас ще
са склонни на щедрост, която ще
доставя радост.
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сТрЕлЕЦ - Моментът
е изключително подходящ за засилване на
близостта ви с интимната половинка и по-младите представители от семейството.
кОЗирОг - Част от вас
ще се колебаят коя житейска посока да поемат, което до известна степен ще се
дължи на факта, че животът
ви крие изненади. Но най-важно е здравето – погрижете
се за него.
ВОДОлЕЙ - В началото на периода е
малко вероятно да
се сблъскате с непреодолими затруднения, особено ако
сте взели всички необходими мерки. Седмицата ви вещае здраве.
риБи - Постарайте се
да следвате отлична
вътрешна дисциплина и организация, с която ще постигнете стабилността, от която
се нуждаете на този етап от
време.
ДЖЕСИКА

Съобщения
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Ôîíäàöèÿ „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå” è
îðãàíèçàöèîííèÿò êîìèòåò íà íàöèîíàëíèÿ
ôåñòèâàë „Ëèñòîïàä íà ñïîìåíèòå – Âàðíà, 2019”
Ви каНЯТ
за участие в един уникален празник
на хората на 55 и повече години, който ще се проведе на 19 и 20 ОкТОМВри т. г. в зала „конгресна” на Двореца на културата и спорта - Варна.
Фестивалът се организира с подкрепата на Община Варна, от Областния и общинските съвети на СП-2004
- Варна и в. „Пенсионери”.
Състезанието се провежда в пет
категории: изпълнители на градски
и популярни песни; естрадна музика;
групи за автентичен фолклор; обичаи; народни песни и танци; народни хорове и групи за обработен фолклор; хорове за школувано пеене; хорове за православни и църковни песнопения и духовна музика; и художествено слово.
Петчленно жури ще оценява изпълненията, като на 19 октомври ще
се обявят резултатите и ще бъдат връчени наградите. На 20 ОкТОМВри
от 14 ч. ще се състои премиерата
на поетичния сборник „Листопад на
спомените”с произведения на автори
от страната. Ще бъдат връчени награди на най-добрите.

Художествените състави и изпълнители не заплащат такси за участие.
При желание за нощувка организаторите съдействат за настаняване в
подходяща база в рамките на града и
курортните комплекси на преференциални цени. Всички разходи на изпълнителите са за тяхна сметка.
Регламент и талон-заявка могат да
се изтеглят от интернет страницата
и фейсбук група „Листопад на спомените-Национален фестивал”. Заявки за участие ще се приемат до
15.9.2019 г. по пощата и на имейл адрес с попълнена заявка-образец: Варна 9020, кв. Възраждане, бл. 73, вх.
г, ет. 2, ап. 35 – стефка Делина, тел.
0878 906978, listopadnaspomenite@
abv.bg, и гергана стоянова, тел.
0887 055586, за поетичен сборник
„листопад на спомените”–Варна
9010, ул.”Евлоги георгиев”, бл. 23,
вх. Б, ап. 92, Данка ат. стоянова,
email: danistoianowa@mail.bg, тел.
0897 898965
геновева Михова, председател
на Организационния комитет на
фестивала и председател на фондация „листопад на спомените”.

Забележка: Датите в обявата за провеждането на фестивала са
променени. моля обърнете внимание!
От организаторите
село или град.
0888/174253 - пенсионер вдовец на 61 г./160
см/85 кг, търси вдовица
или разведена от 61 до 63 г.
1113 софия, п. к. 73 - 68
г./165 см/65 кг, вдовица, образована, представителна,
търси приятелство с подходящ, необвързан мъж,
с качества, аналогични на
нейните
0876/108124 - вдовица
на 66 г./158 см/73 кг, добра,
интелигентна, скромна, с
благ характер, отлична домакиня, търси добър, честен и морален човек от Варна и региона, Добрич, Шу-

мен и Силистра. Само сериозни обаждания!
0887/979530 – 72 г./165
см/70 кг, неженен, търси
пенсионерка за сериозна
връзка и да желае да живее при него
0896/847907 – 69/170/78
кг, желая запознанство с жена с добри намерения
0877430258 след 19 ч. –
40-годишен работещ варненец 182/96, не пуша, не
пия, търся жена до 37 години от Североизточна България за създаване на семейство и деца.
0899/930488 – мъж на
54 г./187 см/95 кг, търси же-

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

25 юни 2019 12:47:26 ч. - последна четвърт. 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.

времето
в сряда времето ще се задържи нестабилно, горещо, но с
превалявания главно в следобедните часове. температурите
ще са то 17 до 28 градуса. в четвъртък ще настъпи леко подобрение, но все още на някои места ще има краткотрайни
валежи. в петък и събота ще бъде горещо, от време на време ще се заоблачава, но това няма да доведе до валежи. температурите ще са летни – от 18-19 до 32 градуса. в неделя се
очаква леко влошаване на времето, ще има валежи, е температурите леко ще спаднат до поносимите 28 градуса. в понеделник и вторник валежите ще продължат, но температурите ще тръгнат нагоре и ще са отново около 30 градуса.

БиоПроГноЗа
в дните с магнитни бури е възможно да се засилят
оплакванията от главоболие, сърцебиене и чувство
за сърдечен дискомфорт при хора с високо кръвно
налягане. от полза за тях ще бъде неколкократното дневно приемане в добавка към предписаните от
лекаря медикаменти на по 12-15 капки клеева тинктура с чесън. като цяло периодът остава относително неблагоприятен за здравето на страдащите от сенна хрема. За стимулиране на противоалергичната защита ще допринесе приемането на
хранителни добавки, съдържащи калций, магнезий,
витамин С, ненаситени мастни киселини, млечнокисели бактерии и др.
Д-р иван сТОЯНОВ
магнитни бури - 20, 21.VI.

на от 45 до 65 г., с дом и да
ме приеме при себе си за
сериозна връзка
0890/137007 – вдовица
на 69 г./160 см/65 кг, с добро сърце, къщовница търси другар за спокойни старини при него. От Пловдивския регион!
0877/694466 – от Сливен съм, не пия и не пуша,
търся жена над 77 г. – да е
добра и да не лъже. От Сливенския регион!
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19.VI. - 25.VI.2019 г.

създаваТ
ли ШиповеТе
проблеми?

Главоболието, болките във врата, раменете, гърба и ставите
често се дължат на
заболяване на костно-ставната система.
Костният израстък
(шип) предизвиква
притискане на нервите, които излизат в
тази област на гръбначния стълб. Понякога, вследствие на
травма, тежка физическа дейност и др.,
гръбначният стълб се
натоварва допълнително, което е причина за стесняване на
дисковите междупрешленни пространства и притискане
на нервните коренчета. По този начин
болките се засилват,

ставите при ошипяване.
При подобни
оплаквания много добър ефект
имат мануалните и кинезитерапевтичните методи, прилагани в ЦЕНТър За
МасаЖи “БиО
ЕНЕргО сПЕкТър” – София.
Чрез прилагането на над 100
вида манипулативни
техники
на специалния
японски масаж на
проф. М. Сайонджи
се постига постепенно отпускане на пренапрегнатите и заякчаване на отслабените мускули в шийнораменния и гръбначния отдел, след което
се пристъпва към отблокиращи тракции.
В комплекса влизат
още зонотерапия, аурикулотерапия, физиотерапия и възстановителна японска гимнастика. Тези
безлекарствени методи в комбинация
ефикасно повлияват
на болките при ошипяване, възстановяват нормалната двигателна дейност, мускулната трофика, за-

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ !

26 ГОДИНИ “БИО ЕНЕРГО СПЕКТЪР”
Център за
масажи

Възстановителен
сПа център

софия, кв. “лозенец”,
софия, ул. “Поп
ул. “ст. Заимов” 14
Богомил” 35, вх. а,
(срещу ІV рПу,
ет. 1 (до трамв.
близо до х. “хемус”),
сп. “лъвов мост”),
тел. 02/9635692,
тел. 02/9886540 и
0896/691827
0889/628691
изключителен ефект при:
Коксартроза, гонартроза, дископатии, дискови хернии,
шипове, радикулити, ишиас, гръбначни изкривявания,
главоболие, неврози, нощно напикаване при децата,
плексити, затлъстяване, разкрасяващи терапии и др.

ограничава се подвижността на целия
гръбначен стълб.
Няма закономерност за появата на това заболяване. Шиповете могат да се образуват при обездвижване, при неправилна обмяна на веществата, след травма, след неизлекувани инфекции и др.
Влияние оказва и наследственият фактор.
Естествено е да си
зададем въпроса може ли да се запази костната система
здрава и работоспособна за по-дълго
време и има ли начин
да се намалят болките и да се раздвижат

си лват кръвообращението и лимфотока в организма, като
паралелно нормализират променената
му реактивност.
Процедурите
се
извършват от опитни рефлексо- и кинезитерапевти, лично обучени от автора на терапията.
Във ВъЗсТаНОВиТЕлНиЯ сПа ЦЕНТър на фирмата можете да получите и
допълнителни водни
и топлинни процедури, релаксиращи терапии за гръб, както
и специални дрениращи терапии за отекли, уморени и подути крака.

диабеТъТ - най-бързо
прогресиращата болест
Никак не е случайно, че по данни на Международната диабетна
федерация диабетът е едно от
най-бързо прогресиращите заболявания в света. Специалистите
прогнозират, че в близките години то ще стане истинска пандемия.
Това никак не е случайно, защото диабетът се свързва с влошеното качество на живот – недобрите хранителни навици, лошата
двигателна активност, постоянното излагане на стресови фактори
– всичко това е част от ежедневието ни. Често диабетът е съпроводен с усложнения, които се дължат на високите нива на кръвната
захар. Най-общо те се отразяват
върху малките и големите кръвоносни съдове. Усложненията при
малките кръвоносни съдове се изразяват в нарушения във функционирането на очите, бъбреците и
нервната система, а тези при големите кръвоносни съдове водят
до заболявания в сърдечно-съдовата система, мозъка и долните
крайници.
Добрият контрол на нивата на
кръвната захар, както и на нива-

та на кръвното налягане и триглицеридите могат да бъдат предпазна мярка срещу появата на усложнения. Здравословният начин
на живот, включващ добър хранителен режим и движение, е ключов фактор.
Диабефор глюко е натурален
продукт, съдържащ патентован
екстракт Silbinol от дървото Птерокарпус и Хром от обогатени
дрожди. Той допринася за поддържането на нормална концентрация на глюкоза в кръвта и за
нормалния метаболизъм на хранителните вещества в организма.
Екстрактът Silbinol подпомага
нормалните нива на холестерола и триглицеридите. Със своите специфични действия, той повлиява чувствителността на рецепторите към инсулина в самите
клетки, като по този начин осигурява по-добро усвояване на глюкозата от кръвта в клетката и следователно намаляване на кръвната захар. Освен това благоприятства поддържането на нормално тегло.
Диабефор Протект е комби-

нация от шест натурални съставки, които допринасят за защита на
организма от усложнения, свързани с нарушени нива на кръвната захар. Гроздовото семе подпомага нормалното фунциониране на сърдечно-съдовата система. Екстрактът от Центела благоприятства дейността на периферната нервна система и малките
кръвоносни съдове. Леспедезата поддържа бъбреците и тяхната дейност. Натуралният витамин
Е допринася за защита на клетките от оксидативен стрес, а хромът за поддържането на нормална
концентрация на глюкоза в кръвта. Цинкът подпомага нормалното зрение, състоянието на кожата
и нормалната фунция на имунната система.
ДиабеФор Глюко и ДиабеФор
Протект са част от серията Ботаник. Те не съдържат животински
продукти, оцветители и консерванти. Могат да се приемат дълго
време, без да притежават странични ефекти. Можете да ги намерите
в аптеките и без рецепта или онлайн на www.botanic.cc.

ТЕЧНОСТ В
НЕФТА И
БЕНЗИНА
ВЪЗПАЛЕНИЕ
НА ДЕЛОТО
И ТЪНКИТЕ
ЧЕРВА

РАВНА
ПОВЪРХНОСТ
ИМЕНАТА НА
НАША
ОПЕРНА
ПЕВИЦА
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СТРОИТЕЛЕН
МАТЕРИАЛ
ТРЕВИСТО
ПРОСТРАНСТВО
В ТРОПИЧЕСКИЯ ПОЯС

ФИНИКИЙСКИ
БОГ НА
ПРИРОДАТА
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
СЕКТОР

ГЕРОЙ НА
Й.ЙОВКОВ
“ЧИФЛИКЪТ
КРАЙ
ГРАНИЦАТА”

ЕЗЕРО В
СЕВЕРНА
АМЕРИКА
ПРАВИЛНИК

МАГЬОСНИК,
ВЪЛШЕБНИК

ВИСОКА КУЛА
НА ДЖАМИЯ

НАШ ПИСАТЕЛ
1900-1971
“КОРАВИЯТ
ЗАЛЪК”

НЕМСКИ
АВТОБУСИ

КОМПОЗИТОР
ОТ САЩ
“КОНСУЛЪТ”

СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ
ИВАН ВАЗОВ

ВЪПРОСИТЕЛНА ЧАСТИЦА

НАТИСК,
ПОТИСКАНЕ
НЕЖЕНЕНИ
МЪЖЕ
БИВШ
РУМЪНСКИ
ФУТБОЛИСТ

ИСПАНСКИ
ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЕЦ

“РИТАНЕ”
НА ОРЪДИЕ

ДРУГОТО ИМЕ
НА ТРОЯ
ВИД
НАКЛОНЕН
ПЕЧАТАРСКИ
ШРИФТ

ПЛОДОВА
НАПИТКА

ЕКСПЕРИМЕНТИ

МАРКА
ИТАЛИАНСКИ
ВЕРМУТ

ДРЕВНОЕВРЕЙСКИ
СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛ

АРАБСКИ ЕНЦИКЛОПЕДИСТ
980-1037

ВОЕНЕН
КОРАБ С ТРИ
РЕДА ГРЕБЦИ

КАВГА,
КАРАНИЦА

ТРЕТИЯТ
ПЕРИОД ОТ
ПАЛЕОЗОЙСКАТА ЕРА

ГРАД
В РУСИЯ

ВРЕДИТЕЛ
ПО ПОСЕВИТЕ

НАША ПОП
ФОЛК ПЕВИЦА
ГЕРОЙ НА
К.ИЛИЕВ
“БОЯНСКИЯТ
МАЙСТОР”

КЕТОНИ В
КОРЕНИТЕ НА
ПЕРУНИКАТА
РЪКОВОДИТЕЛ
НА ВИСШЕ
УЧЕБНО
ЗАВЕДЕНИЕ

ОТЛОМКИ ОТ
ВУЛКАНИЧНИ
СКАЛИ

КРАХ,
БАНКРУТ

ОТБРАНА
ЧАСТ НА
ОБЩЕСТВОТО

ПРОЯВИТЕЛ
ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА

НЕДВИЖИМИ
ИМУЩЕСТВА

ФРЕНСКИ
ФУТБОЛЕН
ОТБОР

НАША
ЕСТРАДНА
ПЕВИЦА

ЕЛОВА ГОРА

ВИД
МИНЕРАЛ

ИГЛОЛИСТНО
ДЪРВО

МАРКА
БЕЛИНА

ВИД
РЕВОЛВЕР

ЦАРЕВИЧНИ
ПРЪЧИЦИ

МАРКА
САЛАТИ
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ЕЗЕРО ВЪВ
ФИНЛАНДИЯ

ТИШИНА,
СПОКОЙСТВИЕ
ГРАД В
ПАНАМА
ИЗВЪНГРАДСКА КЪЩА
ЗАПАЛИТЕЛНА
ВРЪВ
КАМЕНАРСКИ
ВЗРИВ
МОДЕЛ
НА ВАЗ

РАДИОАКТИВЕН
ЕЛЕМЕНТ

СИЛНО
ЖЕЛАНИЕ

АЗИАТСКА
СПИРТНА
НАПИТКА

ДЕВЕТОСТИШИЕ

ПОРЕСТА
КРЕМЪЧНА
СКАЛА

КРЕПОСТ В
РОДОПИТЕ

ЮЖЕН ПЛОД
ЧАСТ ОТ
ТЯЛОТО

РАДИОЛОКАТОР

ПОДАВАНЕ
НА ТОПКА НА
СЪИГРАЧ

СТАРА МЯРКА
ЗА ТЕГЛО

УКРИВАТЕЛ
НА ПРЕСЛЕДВАНИ

ЧЛЕН
НА ФИЛМОВ
ЕКИП

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА
БОЖЕСТВА

ЕЗДИТНО
ЖИВОТНО

ВЪЛНА
ОТ ШИЛЕ

НАШ
КОМПОЗИТОР
“БЪЛГАРЕ”

СЕЛО ВЪВ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКО

МАЛЪК НОЖ
С ТРИРЪБЕСТ
РЕЗЕЦ

НАШ ПОЕТ
1898-1974
“АРЕНА”

УНГАРСКИ
ХИМИК
1834-1908

ЯПОНСКИ
ДЖУДИСТ,
О.Ш. 1964 Г.

МОКРОТА
МОНГОЛСКИ
ПАСТИРИ

ЖИВОТНИТЕ
ОТ СНИМКАТА

НАША
ПЕЩЕРА

ВИД
СКЪПОЦЕНЕН
КАМЪК

ПО-ГОЛЯМА
СЕСТРА
ГОЛЯМ
КЪТНИК

НЕМСКИ
ХЛАДИЛНИЦИ

СПОРТЕН
ОТБОР
ВИД
ПЕЧАТАРСКА
БУКВА

АРМЕНСКИ
ФУТБОЛЕН
ОТБОР

КЕРЕМИДА
ПО РЪБОВЕТЕ
НА ПОКРИВ

Р Е Ч Н И К: АТКА, ИЛИОН, ИРОНИ, ЛАПИЛИ, ОНТАРИО, РАВИ, РАНИТ, РОКЕ, СОЛАНА, ТРИРЕМА

МАШИНЕН
ЕЛЕМЕНТ
КОРАЛОВ
ОСТРОВ

ГИГАНТИ,
ВЕЛИКАНИ

РАЗКАЗ ОТ
ИСАК БАБЕЛ

ХИЖА В
СРЕДНА ГОРА

НАШЕ ДРЕВНО
БОЙНО
ИЗКУСТВО

ПЕСЕН НА
“ЛОС
ДЕЛ РИО”

БИВША
НЕМСКА
ФИГУРИСТКА

МЪЖ ОТ
ГОДЕЖА ДО
ЖЕНИТБАТА

ФИЛМ НА САЩ
С МАДОНА

ЯПОНСКА
АКТЬОРСКА
ДИНАСТИЯ
ОТ ТЕАТЪР
“КАБУКИ”

ХРАМ С
ПРАВОЪГЪЛНА
ФОРМА

МАЛКОТО
НА КРАВА

НЕМСКИ
КОНСТРУКТОР
1832-1891

СЛОЖНА
ФИГУРА ПРИ
ПЪРЗАЛЯНЕ
С КЪНКИ

МУЗИКАЛЕН
ОТКЪС ЗА
УПРАЖНЕНИЕ
СВЕТЛОЗЕЛЕН
ЦВЯТ

КАТАРАМА

ЯПОНСКО
ИЗКУСТВО ЗА
СГЪВАНЕ НА
ХАРТИЕНИ
ФИГУРИ

ПЛАНИНСКИ
ВОСЪК

МАШИНА ЧОВЕК

ЛЕГЕНДА,
ПРЕДАНИЕ

СВОБОДНА
ОБЩИНСКА
ЗЕМЯ ЗА
ПАСИЩА

ГРУБ ТЕПАН
ВЪЛНЕН ПЛАТ

ПОСТ ВЪВ
ФУТБОЛА
ОСТАТЪК ПРИ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР

ВИКТОРИЯ КРЪСТЕВА
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Защо В затвора е добре

1. В затвора (по закон) на всеки се полагат
пространство по 6 кв. м. На работата - по 1 кв. м.
2. В затвора ви хранят безплатно 3 пъти на
ден. На работата имате само един обяд и той
не е безплатен.
3. В затвора за добро поведение съкращават срока на наказанието. На работата за добро поведение ви дават допълнително работа.
4. В затвора охраната ходи след вас, отваря и затваря всички врати. На работата вие се
сблъсквате с ключове и магнитни карти.
5. В затвора можете да играете карти и да
разказвате вицове. На работата вие получавате за това един по врата от началника.

а се живее е
вредно. Ама като няма какво
да се прави друго?
Ако можеше да се съществува по някакъв
друг начин, аз с удоволствие бих съществувал.
А иначе – ето какво
се получава: събужда
се човек сутрин и почва да гълта въздух, пълен с какво ли не. Не че
не е гълтал същия въздух и докато е спал, но
там е различно. Като
си буден, гълташ всичко съвсем съзнателно.
Да речем, първата бира. Никой не идва да ти
я налива насилствено
в устата, нали? Пишеш
първото си стихотворение за деня (пак никой не те бие по главата да го пишеш, нали?):
Дебил пие бира, бира
пие дебил.
Сърцето ми просто
спира,
все едно че и аз съм
пил.
Това стихотворение е повлияно от телевизионната реклама, която си гледал
снощи. Което показва, че и телевизията е
посвоему вредна, макар че понякога показва полезни неща. Какви са те, аз не успявам
да видя, понеже си лягам рано. След стихотворението се стига
до втората бира, която вече е по-вредна от първата. Заради това, осъзнавайки
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Вредно и по-вредно
цялата вредност, спираш по средата на третата бира и почваш да
закусваш. По-вредно от
да се яде няма. Натрупваш куп ужасни неща в
организма си – консерванти, емулсанти, оцветители, подобрители –
то се насипва в тебе като
в празен джоб. По-вредно от това да се яде – на-

лязва, че и част от водката я няма. И за парите питат, къде са отишли
парите, а ти с пълно основание отвръщаш на
въпроса с въпрос: какви пари, кога тук е имало пари? Измъкваш се
някъде и някак си под
претекст, че отиваш на
работа, макар че отдавна са те съкратили, но

право ужас!, но и да не
се яде – не може. Ако
не ядеш много време,
просто почва да те няма. Ако ядеш – напълняваш. Не се знае кое е полошо. Изведнъж се появява някой твой роднина, жена ти, примерно, или друга, ако по едно стечение на обстоятелствата си разведен.
Тогава всичко става от
вредно по-вредно, защото те питат къде са
отишли биричките, а
слава Богу, не се забе-

това не бива да се знае,
защото ще ти кажат: „Е,
как пък баш тебе няма
да съкратят?!”, а ти ходи се оправдавай със
световната икономическа криза. За тебе, ще ти
отговорят, всяка криза
е икономическа и всяка – световна, нещо като световното първенство по футбол, където
залагаш на Люксембург
да спечели, защото му
е най-висок коефициентът. Слава Богу, част от
водката е останала на

една ръка разстояние
и след нейната вреда,
която нанасяш върху
себе си, излизаш, за да
отидеш кой знае къде.
Всъщност защо говоря на ти? Не, не искам да кажа, че трябва
да говоря на вие, трябва да говоря на аз.
Излизам от дома си
и почвам да мисля, което е най-вредното от
всичките мои занимания. Когато човек мисли, той до смърт убива
мозъчните си клетки, а
мозъчните клетки никога не се възстановяват. Трябва по рождение да съм имал прекалено много от тях, за
да мога все още да мисля след толкова години. Макар че това, дето
го мисля, не е кой знае
какво, то изобщо не си
струва да бъде изказвано словом, затова, като
срещна някой мой познат, по-често хъмкам
и мъкам. От прекалено много мислене човек онемява. Добре, че
в държавата ни повечето хора повече говорят, отколкото мислят.
Иначе такава тишина
ще вземе да настъпи!
И със сигурност - повече вреди за населението. Както и лично за
мен. Като част от населението.
Божидар ТОМОВ

Равносметка

Какво не преглътнах, какво не погълнах...
Но нейсе – аз пак се съвзех.
И пак ще заменям празно за пълно –
т.е. празни надежди за пълен успех.

Шато
„Вапцаров”

6. В затвора могат да ви навестят роднини
и приятели. На работата това не е позволено.
7. В затвора има измет от извратени и садисти. На работата ги наричат мениджъри.

Бодилчета
Когато човек се намери пред стената на
своите надежди, винаги
се зарежда с оптимизъм.
Когато нетърпението стигне най-високия
предел, следва издръжливост.
Ако всяка мечта стане реалност, нямаше да
има разочаровани хора.
Който се опитва да
измие престъплението
си, се изцапва повече.
Никой не е изпил
пиенето, за да свърши,
но мнозина са съкратили живота си след неговата употреба.
Борис АНАНИЕВ

Въпреки тежкия хал, дишам – значи живея.
Но как останахме без идеал –
просто нямам идея.
И един стих – кой знае защо –
звучи в мен с неохота:
“Ще строим шато! Огромно шато!
Шато на живота!”
Васил сотиров

Вицотека

Слави БОРИСОВ

Казано полу на шега

За лошите новини няма почивен ден.
Обикновено националните трагедии
се наблюдават с интерес от съседните народи.
 Политическите
убеждения най-мно-

го вредят на аполитичните хора.
Нашите дни са
преброени. За съжаление броячът никога не блокира.
Запазете спокойствие. Още сме в началото на края на света.

Ако ме обявят за
безсмъртен, докато
съм жив, ще направя
всичко, за да ги опровергая.
Корабите на капитаните с плитък ум
засядат на дълбокото.
Турхан РАСИЕВ


Ела у нас…
– Имаш нещо за ядене?
– Родителите ми ги
няма вкъщи.
– Ще се върнат с ядене ли?

Треньорът съветва
боксьора си на почивката между рундовете:
- Ако и следващия
рунд не успееш да удариш противника си, няма проблем - ще кандидатстваме за Нобелова
награда за мир.


С нея сме заедно от
3 години. Аз съм на 26,
тя на 23. Днес за първи път паднах на колене пред нея с очакващ поглед. Тя, разбира се, не ме разочарова,
нямаше никаква ръжда
или течове.

- Детенцето ви е
много забавно! На колко е?
- На една водка и две
бири.
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