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Уважаеми господин Дафинкичев, редколегия
и читатели,
За мен е удоволствие да поздравя Вас, екипа и
читателите на вестник „Пенсионери” по повод
честване на 27 години от неговото създаване!

сряд а

Вие сте повече от
Гостува ни
чудесни!
певецът
Орлин
ГОРАНОВ

- Г-н Горанов,
любимото четиво
на хиляди хора
празнува пореден рожден ден,
пожелайте му нещо вдъхновяващо!
- Нека оставим
статистиката на
статистиците.

На стр. 30

Размисли на главния редактор

Помирение
Случи се чудо! В парламентарната република министър-председателят,
придържащ се към мнението, че депутатите са безделници, неочаквано посети Народното събрание. Стори го в
петък по време на контрола, за да отговори на въпрос на Корнелия Нинова, заподозряла го в тайни договорки
с Меркел. Дори обясни, че досега не го
е правил, защото не са знаели как да
го поканят. Какво означава „да се яви
незабавно!“, че той е зает човек, цялата държава е на гърба му…
В притихналата пленарна зала бяха
по-малко от половината избраници, дето сме ги пратили да решават проблемите ни. Изненада и объркване цареше
не само в редиците на опозицията, но
и на самите гербаджии. Ами ако шефът
им поиска да разбере кой точно бяга
от работа, може да има проблеми цялата група. В крайна сметка около 30
минути с бащинска загриженост Борисов разясни политиката на кабинета по
мигрантската криза и намерението да
не подписва нищо на срещата, на която големите от Европейския съюз ще
се опитат да наложат свои правила, неизгодни за пограничните членки. Кой
знае какви новости не бяха споделени.
Бойко по народняшкия си начин успя
да се похвали колко близък е с Виктор (приятеля Орбан) и как е заплашил
канцлера на Австрия Себастиян, че ако
започнат да връщат бежанци в страните, от които са дошли, няма да пусне
нито един самолет да кацне у нас. Такъв е характерът му – обича да се самоизтъква. Но само това да му е кусурът, простено да е.
На стр. 4

Вдигат
пенсиите
с 3,8%
от
1 юли

На стр. 3

От зор
се родих
Аз, вестник „Пенсионери”, станах на 27
години! Родих се в зората на ДЕМОКРАЦИЯТА. Ей така, от зор
се родих. Народа така
го завъртя тази вихрушка, наречена демокрация, че още не
може да се опомни.
На стр. 2

Абонирайте се!
От 1 до 15 юли
във всички
пощенски
станции.

Песента ми отвори
прозорец към света
Гостува ни народната
певица Бинка Добрева

Абонатите
винаги
печелят!
Цените са:

1 месец 2 месеца
3 лв.
5,40 лв.

5 месеца
13,20 лв.

каталожен №552

- Г-жо Добрева, родена сте в тракийското село Роза. Кога започнахте да пеете, кой ви насърчи, как
избрахте народната песен?
- Казват, че човек не избира родното
си място и родителите си. Аз съм горда, че
съм израснала в един красив и богат тракийски край и моите родители
винаги са
стояли
зад
мен
Празни- и
кът е пос- с а
ветен на
християнските първовърховни апостоли св.
Петър и
св. Павел.
В традиционния
български
бит е един
от найпочитаните празме подкрепяли. Първият учител и човекът,
ници през
който ме запали с този фолклорен певчески
летния
огън, е моята майка.
На стр. 8
период.

Петровден
29 юни
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Пенсиите
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Права на лицата с увреждания Социалната пенсия
„расте“

Пенка Колева от Несебър ни пише: „От дълги години съм ваш читател и не пропускам нито една сряда да си взема вестника. От него
научавам много полезни
неща, за което искрено
ви благодаря.” Тя пита:
”При 92% инвалидност
какви са нормативните документи и към кого трябва да се обърне
моя първа братовчедка,
какви права и привилегии има като инвалид I
група освен инвалидната пенсия от 220 лв.?”
Привилегиите, които
имат лицата с увреждания, са уредени в много
нормативни документи.
Основният нормативен
акт е Законът за интеграцията на хората с увреждания (ЗИХУ), влязъл в сила от 1.1.2005 г.
Освен в него подробни
разпоредби, предназначени за интеграцията
на хората с увреждания,
се съдържат и в редица други закони: Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда, Закона за защита от
дискриминация, Закона
за насърчаване на заетостта и др.
В ЗИХУ е регламентирано правото на хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст на месечна добавка
за социална интеграция
според индивидуалните
им потребности и съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента на тяхното увреждането, а именно:
1. Право на месечна
добавка съобразно вида на увреждането имат
лицата:
1.1. Със затруднения в
придвижването, с намалена работоспособност
от 50 до 70 на сто – за информационни и телекомуникационни услуги.
1.2. С трайни слухови
и/или зрителни увреждания, довели до нама-

Б

лена работоспособност
71 и над 71 на сто – за
достъпна информация.
2.3. С над 90 на сто
намалена работоспособност с определена
чужда помощ – за информационни и телекомуникационни услуги.
3. Лицата с трайни увреждания с над 90 на
сто намалена работоспособност и военноинвалидите имат право на
добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание

от лекар специалист.
Лицата с трайни увреждания с определена чужда помощ получават двойния размер
на тази добавка - за покриване на разходите
за един придружител.
4. Лицата с трайни увреждания с 50 и над 50
на сто намалена работоспособност имат право на месечна добавка
за наем на общинско
жилище, ако са самотни и договорът за наем
е сключен с тях.
5. Лицата с трайни увреждания със 71 и над
71 на сто намалена работоспособност имат
право на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени
продукти при условия
и по ред, определени с
наредба на министъра
на здравеопазването и
министъра на труда и

ритански и американски
учени доказаха, че синовете на възрастните бащи са по-умни, по-амбициозни
и чуждото мнение почти не ги
интересува в сравнение с
децата на млади родители. Синовете на възрастни бащи се съсредоточават върху интересите си,
по-малко върху обществените задачи и почти
не ги засяга мнението на
другите за личността им.
Експертите от Кралския
колеж в Лондон изследваха информация, събрана от 15 хиляди двойки
близнаци във Великобритания. Децата проведоха
онлайн тестове за интелигентност, интересите и нивото им на социална изолираност.
"Проучването ни доказа, че

социалната политика.
Освен тези помощи
хората с трайни увреждания имат право още и
на целеви помощи за:
1. Покупка и/или
приспособяване
на
лично моторно превозно средство - в размер
на 1200 лв. (ако средномесечният доход на
член от семейството за
последните 12 месеца е
равен или по-нисък от
трикратния размер на
гарантирания минимален доход).
2. На финансови облекчения по ред, определен от Министерския
съвет, при внос на лично моторно превозно
средство.
3. Преустройство на
жилище – ако са с над 90
на сто трайно намалена
работоспособност/вид
и степен на увреждане
и децата с определени
вид и степен на увреждане, които се придвижват с инвалидна количка - еднократна целева помощ в размер до
600 лв. (ако средномесечният доход на член
от семейството за последните 12 месеца е
равен или по-нисък от
двукратния размер на
гарантирания минимален доход).
4. Придружители - за
лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица
с психически разстройства.
5. Интерпретаторипридружители - на лица със слепо-глухота и
преводачи на лица с увреден слух.
Трябва да подчертая, че месечните добавки и помощите по
чл. 42 и чл. 44 от ЗИХУ са
освободени от данъци
и такси и от тях не могат да се правят удръжки. Правото на месечни добавки и помощи
е лично. Отказът от то-

може да има някои ползи от
това да имаш баща в напреднала възраст. Вече знаем за
негативните последствия от
създаването на поколение на

ва право, както и прехвърлянето му са недействителни. Лицата, недобросъвестно получили месечни добавки
и помощи, се лишават
от тези добавки и помощи за срок една година.
Тук ще посоча и реда, по който съответното лице с увреждания
може да потърси своите права. Това става
с подаване на заявление-декларация за
месечната добавка за
социална интеграция,
подадено от правоимащото лице по ЗИХУ до дирекция "Социално подпомагане"
по неговия постоянен
адрес. След преценка
на всички обстоятелства, отразени в социална оценка, директорът издава заповед за
отпускането й. Заповедта за отпускане или за
отказ се съобщава писмено на лицето, подало
молба, в 7-дневен срок
от издаването й, като
отказът за отпускане
на месечна добавка за
социална интеграция
задължително се мотивира. Заповедта може
да се обжалва пред директора на регионалната дирекция "Социално
подпомагане" по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Накрая ще отбележа, че тези помощи и
привилегии в момента се обсъждат от правителството и тенденцията е те да се ограничават до лицата,
които имат доказани
нужди.
Отговаря
адвокат Кръстан
Владимиров –
Софийска
адвокатска
колегия

по-добри перспективи в образованието и кариерата", каза ръководителят на групата
доктор Магдалена Янечка.
Вероятността възрастните бащи да имат сериозна кариера и по-висок
социално-икономически
статус от младите мъже е
по-голяма, което означава, че децата им могат да
отраснат в по-благоприятна среда и да имат достъп
до по-качествено образование.
Вече беше доказано, че
децата на възрастни родители по-често от другите стават шизофреници и
аутисти. Някои от гените,
свързани с аутизма, съвпадат с частици ДНК, отговарящи за високия интелект.

Синовете на възрастните
бащи са по-умни

тези години, но сега показахме, че децата може да имат

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Социалната пенсия за
старост ще се увеличи
от 120,98 лв. на 125,58
лв. от 1 юли. Това предвижда приетото от Министерския съвет Постановление за определяне на нов размер на този вид пенсия. Увеличение на пенсиите с 3,8%.
Промяната ще доведе
до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност,
тъй като по закон техният размер се определя

в зависимост от социалната пенсия за старост.
Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната
пенсия за инвалидност
и персоналната пенсия.
Ще се повишат и нормативно установените
добавки към пенсиите,
които се определят в
процент от социалната
пенсия за старост.

Кръстан Владимиров:

От зор се родих

От стр. 1
На младите взеха работата, на нас, пенсионерите, одялкаха пенсиите, че
едва оцеляваме. Това се
случи с нас. Други прибраха банките, заводите,
мините. Свиха ни електроцентралите. Останахме без армия. Абе обраха
ни до шушка. Ние, хорицата, втрещено гледахме
и не можехме да повярваме, че това, което сме
съградили през социализма, така ще се разграби
и бастиса. А питам: колко
много бяхме съградили?!
Толкова много, че вече 28
години демокрация още
има какво да се краде и
разсипва. От телевизии,
радиа разни соросоидни
типове ни крещят: ”Имате свобода, имате демокрация, може да говорите каквото си искате, да
ходите където пожелаете...” Абе истината е, че
ни отряскаха отвсякъде.
И в тази суматоха от
нищоговорене аз, вестник „Пенсионери”, взех,
че се родих. Родих се
с мисия да дам надежда, да подкрепя страдалците, да се провиквам
от страниците си: „Стига лъжи! Стига празнодумство! Стига грабеж!”
Родих се да дам трибуна
на вас, „преторианската
гвардия”, която осиротя
през тези години. Гвардия, която заедно с бащите и дедите си съгради изпепелената родина
след Втората световна
война. Да дам трибуна

на лекари, които да ви съветват, на артисти, писатели, поети, учители, професори, научни работници, които
да погалят мислите ви и да
ви отговорят
честно, почтено на въпроси
защо, като имаме свобода, като имаме демокрация, нямаме
работа, здравеопазване, образование? Защо
нацията се топи като
снега през март? Къде
са ни децата? А ние,
вестникарите от редакцията, поемаме вашия
зов и тръбим за неправдите на днешните
управляващи, за гешефтите им, за корупцията, която се шири. Защитаваме болните, инвалидите пред институциите, които нехаят.
Консултираме нуждаещите се как да отстояват и защитават правата и интересите си. Информираме ви точно,
професионално какво
става по света. Правим всичко възможно
да споделяме вашите
мъки и несгоди. С вас,
нашите читатели, празнуваме празници, често забравяни от другите медии. От вашите писма споделяме
тревогите и радостите
ви. Правим възможното, за да се чувстваме
една общност. Спомагаме да споделяте свои
случки от живота и да
установявате помежду
си познанства и приятелства. От страниците на вестника гоним
скуката, самотата. Правим всичко възможно
да сме ваш верен приятел и другар, който ви
посещава по домовете
всяка сряда и седнали
на чашка кафе, си говорим с вас... за живота!
Хаирлия да е! За много години напред, в.
„Пенсионери”!

Социални

27.VI. - 3.VII.2018 г.
От стр. 1
Това е време, през
което
създадохте
сплотен колектив,
успяхте да се наложите като много ценено печатно издание
и заслужено си спечелихте много приятели и съмишленици
сред читателската
аудитория от цялата страна!
В този празничен
ден искам да изразя
дълбокото си уважение и признателност
към всички вас, които с обич и съпричастност се грижите за съществуването на вашия седмичник, който за почти
три
десетилетия
се превърна в любимо четиво на хиля-
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Все така на страната
на справедливостта!

ди възрастни хора.
Това не е случайно,
във вашата работа
вие отразявате професионално, реално
и социално ангажирано дневния ред на
българския пенсионер – далеч от суетата и политическите страсти.
Като омбудсман и
защитник на всички български граждани съм извела като приоритет найуязвимите социални
групи в българското
общество, сред които за съжаление са и
нашите майки и ба-

щи. Подобно на вас,
безпристрастните
журналисти, аз съм
ангажирана с проблемите на хората от
третата възраст и

3

проблеми

работя за повишаване качеството им на
живот.
От уважение към
българските пенсионери за трета поред-

на година реализирах
единствената национална кампания за
възрастни хора – „Великден за всеки – дари празник за баба и
дядо”, с която успяхме да зарадваме повече от 80 000 пенсионери с ваучери, а хиляди други получиха
пакети с храна, за да
посрещнат малко подостойно празника!
Господин Дафинкичев, пожелавам
на Вас и колегите
Ви да бъдете живи и
здрави и все така на
страната на справедливостта!
Честита
27-годишнина!
Мая МАНОЛОВА,
омбудсман
на Р България

кРАТКИ
ВЕСТИ
Зелена светлина
за АЕЦ „Белене“

Парламентът препотвърди решението на Комисията по енергетика и
даде мандат на министъра
на енергетиката Теменужка Петкова да търси стратегически инвеститор за
изграждането на АЕЦ „Белене“.
Парно и топла вода
поскъпват

Без отделен закон Достъп до плажа за
за личната помощ хора с увреждания

След двучасови дебати Националният съвет на хората с увреждания реши, че няма да има отделен закон за личната помощ. Така исканията на майките на деца
с увреждания не се удовлетвориха и те бяха категорични, че про-

тестите ще продължат с още поголяма сила.
Според журналиста Валерия Велева проблемът е натоварен с
много емоция и преживявания,
които оказват влияние върху настроенията на хората към сегашното правителство.
"Важно е как се отнасяме към
тези майки и деца. Всяка необмислена реакция може да предизви-

ка взрив в държавата. Опасно е,
ако този проблем остане да тлее
по площадите, а властта излезе в
лятна ваканция", уточни Велева.
Анализаторът проф. Михаил
Константинов е на мнение, че
проблемът с хората с увреждания
определено става опасен за
власт
та
и
всички
страни
трябва
да проя в я т
разум
в решаван е т о
му.
"Става въпрос за 50-60 хил. души с увреждания. Много хора са засегнати.
Проблемът не е задоволително
решен никъде - у нас, разбира се,
е по-лошо решен. Решението се
крие в между 600 и 700 млн. лв.
годишно. Трябва властта да отдели тази сума, защото отношението към тези деца е мярката за нашата цивилизованост", каза още
професорът.

На плажа "Слънчев бряг - централен" има
осигурен специален достъп за инвалиди и така ивицата предлага равни условия за всички
туристи. Това констатира министърът на туризма Николина Ангелкова при инспекция на
място. И допълни, че един от приоритетите на
министерството е повече ивици да имат специално предназначен вход за хора в неравностойно положение.
Полагаме усилия в тази посока от миналата
година, работата ще продължи и през този сезон, обясни още министър Ангелкова. Стопанинът на плажа е предвидил и персонал, който да помага на хората с увреждания, а чадърите за тях са безплатни.
Спасителните постове отговарят и дори надвишават съгласуваната схема с министъра за
осигуряване на водноспасителната дейност.
Работи и медицински пункт. Поставените преместваеми обекти също отговарят на одобрените от министерството параметри и заемат
утвърдените площи. Има отделена и задължителната свободна зона за поставяне на лични
плажни принадлежности.

Подменят печките с дърва Вдигат лихвите по депозити
Жителите на 21 общини ще бъдат финансирани със 111
млн. лв. по програма
„Околна среда”, за да
подменят печките на
твърдо гориво с поекологични.
Бенефиценти ще
бъдат общините, хората няма да доплащат нищо.
Те ще получат пари, за да се присъединят към местните топлофикации или
газоразпределителни
дружества, ако има

такива, или да сменят
печките с климатици,
фотоволтаици или с
пелети.
Програмата
ще
действа на два етапа – през лятото могат да кандидатстват
седемте общини с
действащи програми
за качеството на въздуха – София, Монтана, Видин, Смолян,
Димитровград, Бургас и Благоевград. В
началото на 2019 г.
ще могат да кандидатстват останалите 14.

Лихвите по
новите левови
депозити
на
граждани през
май нараснаха до средно 0,45% при
0,39% за април,
сочат данните
на БНБ.
При влоговете на домакинствата в евро лихвите се
увеличават от
0,30% на 0,31%.
Въпреки това лихвите
по левовите депози-

ти остават близо два
пъти по-ниски спрямо

същия месец на миналата година. При
лихвите по кредитите за граждани през
май се отчита леко
намаление.
Годишният
процент на разходите
(ГРП), който включва
лихвата и всички такси по потребителските заеми в левове, пада до 9,42%, а за тези
в евро - до 5,80%. По
жилищните заеми ГПР
се понижава до 4,4%
по левовите и 4,74%
по тези в евро.

Цените на парното и
топлата вода за следващото тримесечие, които ще
важат от 1 юли, ще се повишат, но до излизането на
броя не беше ясно с колко
точно. Причина за това е, че
след обществено обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР)прогнозните цени за
парното и топлата вода могат да се променят.
Износ към Китай

Българският износ за
Китай през последните десет години се увеличи седем пъти и Китай се превърна в наш втори по големина експортен партньор
сред страните извън ЕС.
Най-добрият град
за живеене
Бургас спечели титлата
най-добър град за живеене
в България за 2017 г. Запитването се провежда за 11та поредна година. Бургас
побеждава и в гласуването на журито и във вота на
слушателите. Сравнението
се прави между 27-те областни града и по редица
критерии.

б и с е ри
Президентът Плевнелиев е специализиран да
атакува Радев, прави го,
за да покаже своята евроатлантичност. Той няма собствен характер и
не обсъжда собствените
си позиции, а репетира
позициите на евроатлантическите инстанции.
Д-р Николай Михайлов
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Ципрас и Заев - между
„Осанна” и „Разпни го”
На 17 юни в малкото гръцко селце Псарадес на Преспанското езеро бе подписан договорът за разрешаване на гръцкомакедонския спор за
името и за стратегическо партньорство
между правителствата на Република Македония и Република
Гърция. Втората част
от официалната среща на двете делегации бе на македонския бряг в Отешево.
За участие в церемонията и на двете места пристигнаха върховният представител
на Европейския съюз
за външната политика
и сигурността Федерика Могерини, еврокомисарят Йоханес Хан
и зам. генералният секретар на ООН Розмари ди Карло.
Този договор се чака над четвърт век, но
бе подписан на фона
на сериозно напрежение както в Гърция, така и в Македония. И в
двете страни подписването бе съпроводено от
протести.
З
а
мнозина
гърци
този
договор е
„национално
предателство”. Последните проучвания, публикувани в гръцките
медии, сочат, че 70%
от гърците са против
името Северна Македония. Според многобройните коментари това ще срине доверието в управляващата „Сириза”. Във
връзка с подписването на договора опозиционната партия „Нова демокрация” внесе
вот на недоверие към
правителството на Ципрас, който обаче беше неуспешен. Същевременно македонският президент Георге Иванов не възнамерява да подпише
документа след ратификацията му в македонския парламент,
тъй като според него
той предвижда промени в конституцията и име за всеобща
употреба. Премиерът
на Македония Зоран
Заев обаче е твърдо

убеден, че договорът
ще донесе само полза за двете страни и
целия регион.
Преди подписването двамата премиери
направиха обръщения. „Никой не вярваше, че този спор може
да бъде решен. Днес
се намираме тук, гледайки очите в историята на нашите народи.
Тук сме, за да изпълним и двамата патриотичния си дълг”, заяви Ципрас.
Зоран Заев започна обръщението си
с жест към домакините. „Ще перифразирам две поговорки от
гръцкия философ Аристотел – не можеш нищо да постигнеш без
храброст. Преместихме планини, можем
да бъдем приятели с
тези, които досега се
опитваха да ни внушават, че са ни врагове”,
заяви Заев.
Подписи под историческия договор положиха външните министри Никола Димитров и Никос Кодзияс.
Найзнак о вият
момент
з а
н о вата
ера
в отн о шен и ята между Атина и
Скопие дойде след
подписването, когато Зоран Заев подари
вратовръзката си на
Алексис Ципрас – премиера, който по традиция никога не носи
вратовръзка.
Въпреки подписването на договора смяната на името все още
не е факт. Има поне
още две неизбежни
стъпки. През есента в
Македония ще има референдум дали гражданите приемат споразумението.
След
това вероятно президентът ще наложи вето, което също трябва да бъде преодоляно. Трябва да се изчака и гласуване в парламента на Гърция. И
ако бъде одобрено и
там, окончателно ще
влезе в сила и на политическата карта ще
се появи държава с
ново име.
Цветан ИЛИЕВ
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Български

От стр. 1
Хитрината в случая
е, че точно преди дискусиите за вота на недоверие, внесен от БСП
заради несправяне на
управниците със сигурността, премиерът,
който най-добре от
всички знае, че на този фронт излагацията
е тотална,

ХВЪРЛЯ МОСТ

към опонентите. Повтаря известни на грамотните българи неща, защото му е изгодно да
говори за тях. Виж, ако
трябваше да се отчита
за провалените реформи във всички области
и за тоталната бедност,
нещата са съвсем други. Тогава се сърди и
заканва. Според него
той има два невероятни успеха, заради които всички сме длъжни
да го обичаме. Първият
– другарчетата от ЕНП,
командващи в Брюксел, щом падна Орешарски, веднага отпушиха фондовете с траншове евро по предварителния план. И вторият – научи се да общува с партньори от
чужбина, без да се напряга да овладява английски,
немски,
френски или
руски език. Прегръща,
целува, кани ги на гости, черпи щедро и те го
възприемат за свой въпреки непротоколното
му поведение. Премиерът на България, която за десет години не е
мръднала от последните места по нито един
показател и не е допусната в шенгенското пространство, има
самочувствието на голмайстор на „Бистришките тигри“ или на победител по белот над
подсъдимия бивш министър на здравеопазването Петър Москов.
Преди да напусне
парламентарния контрол, бившият охранител с чаровна усмивка
обеща, че ако депутатите го слушкат, държат се прилично и го
канят възпитано, ще
идва при тях от време
на време да им разказва това-онова. Председателката Караянчева,
тръпнеща и пременена в летен тоалет, заяви, че в бъдеще ще го
прави по подходящия
и желан от него начин.
Не може да отречем, че демокрацията
печели червени точки
от правилния начин на
общуване между властите. Подобно нещо се
забелязва и в изказване на президента Радев
по време на скорошен
форум и при посещението на македонския
му колега. Той оцени
положително усилията
на кабинета „Борисов“
за приобщаването на

Общество

Западните Балкани към
ЕС и НАТО. Не пропусна обаче да подчертае,
че е крехка надеждата
това да се случи. Медиите, в по-голямата
си част, премълчаха този факт.
Отнасяме се със симпатии към синхрон и
разбирателство на основните стълбове на
републиката. Помним
баснята на Крилов за
лебеда, рака и щуката
от най-ранно детство.
Но освен да си говорят благо,

ВОДАЧИТЕ
НА НАЦИЯТА

с дела трябва да подобряват благосъстоянието на обикновения човек. Елитът и да се кара,
и да се хвали помежду
си, все си е добре. Но
пропастта между нас и
него е огромна. Непоносимо е и хитруването – токът щял да поскъпва, газта също, защото цената им била
най-ниската в Европа?!
Когато се твърди подобно нещо половинчато, идва ти да счупиш екрана на стария
си телевизор. Покупа-

За нашата рожба
„Пенсионери“ – възмъжала и пораснала, подобре е други да дават
оценки. Ние, които всяка седмица раждаме поредния брой, си го обичаме. Нашето „гардже“
е най-хубавото. Но появи ли се критика, не си
затваряме очите, особено ако е обективна,
добронамерена, каквато бе в писмото на Атанаска Белчева от Мъглиж. Повторили сме две
стихотворения и две карикатури от едни и същи автори. Явно дежурните редактори не са
били достатъчно прецизни. Лошото е, че имаме сътрудници в доста
напреднала възраст, които в желанието да видят творението си отпечатано, често изпращат
вече излезли неща, леко променени. Обещаваме да бъдем по-взискателни в бъдеще. Благодарим на внимателната читателка и я молим
да продължава да бди
за качеството на нашияваш вестник.
Рядко, два-три пъти
годишно, пристигат откровено сърдити, дори

27.VI. - 3.VII.2018 г.
за споменатия по-горе закон лети с билет за над 8 хилядарки до Ню Йорк, където се провежда конференция за хората в
неравностойно положение, на която сме
председател. Тръгва в
последния момент и
смята, че някой „я е
сготвил“, а не че хаосът във ведомството й
е пълен. Реакцията на
обществото е нулева.
Пенсионери се събират всеки четвъртък на
протест зад парламента. Рядко са повече от
100 души. В столицата
сме между 350 и 400
хиляди. В същото време седим пред телевизорите и на сянка в градинките, оплаквайки се
от мизерията, но не сме
на площада. Защо?
Да се върнем към
„Георги Петров“. Той
се възмущава, че не
сме „мърши“, защото, когато е трябвало,
честно сме се трудили. Пояснявам: стихотворението

Помирение
телната способност е
определяща. Пенсията
на гърка в кризисната
обстановка е двойно
по-голяма от тази на
баба Пена с 40 години трудов стаж в първомайската птицекланица. А литър бензин
е само с 20 на сто поскъп, като минеш границата. Немците плащат електриката с 35
на сто повече от нас,
но работниците им по
закон не може да са с
надница под 12 евро на
час! За два дни германският строител взема
повече от нашия праг
на бедност! Под него
са кажи-речи милион
възрастни хора…
Първоначалното
намерение да звучат
празнични дитирамби, нормални за 27-ия
рожден ден на „Пенсионери“, отстъпиха заради „епохалното събитие“ – появата на Б.
Борисов в парламента.
Нямаше как като исторически хроникьори
да пропуснем макар и
бърз анализ на промяната в отношенията, защото тя е положителна. Иначе ни обвиняват в черногледство.
Дори да е маньовър в
края на домакинството
на Европейския съюз и
да е опит за смекчаване на противопоставянето преди вот за недоверие, пак си е затопляне на отношенията.
Времето ще покаже дали намеренията на Борисов са чисти, прагматични или коварни…

„Не сме народ“

е писано през 1875 г. от
Дядо Славейков и е видяло бял свят като част от уводна
статия във вестник „Напредък“.
предизвизлобни реакции, осо- Поводът,
кал
гнева
на
безспорбено на публицистичните изяви на четвър- ния патриот, и изводът,
та страница, с поли- че сме „мърши“, е контически привкус. Не кретен. Когато се добих отговарял на „Ге- бави към поговорките
орги Петров“ от Плов- „Преклонена глава садив, ако не беше ва- бя не я сече“ и „Всежно да се изясни ци- ки народ си заслужатат, използван често по ва управниците“, споповод търпимостта на ред народопсихолобългарина към безоб- га проф. Марко Семов,
разията на управници- член на редколегията
те. Безспорна е неспо- на „Пенсионери“ ведсобността да се обеди- нага след създаването
няваме срещу неправ- му, показва черта на
дите, извършвани към българския характер –
отделни гилдии, групи, робска търпимост към
съсловия и т.н. Протес- тирани, властолюбци,
тират миньорите от Бо- търгаши, корумпирани
бов дол, че 400 души политици. Разбира се,
остават на улицата – имаме и своите герои –
подкрепя ги омбудсма- Левски, Ботев, априлци
нът и никой друг. Май- от 1876 г., септемврийките на децата с увреж- ци от 1923 г., антифашидания трети месец ги сти и т.н. Но разровим
лъжат, че ще има за- ли се по-дълбоко в личкон, решаващ болките ните разочарования и
им, разпъват палатко- предателства на учасви лагери, носят чер- тници в националноони фланелки с надпис свободителното движе„Системата ни убива“. ние и революционните
Ние стоим настрана и битки, волю-неволю си
наблюдаваме какво ще спомняме за Дядо Сласе случи. Бойко ту при- вейков. Той ни спохожема, ту връща остав- да и когато сме пасивни
ката на социалния ми- и безучастни към собстнистър, отговарящата вената си съдба.
На аудиторията, одобряваща линията на
поведение на изданието, обещаваме, че и в бъдеще перото ни ще е остро и ще правим необходимото, щото съвестта на пенсионерството да е будна, чувството за собствено достойнство да не дреме, страхът да бъде преодоляван. Добруването не е даденост, за него
трябва да се воюва! „Пенсионери“ оцеля 27 години и просперира, защото не се предаде пред
трудностите. И има подкрепата на десетки
хиляди мислещи като нас.
Да ни е честит рожденият ден и нека заедно продължим смело напред към по-светли и
щастливи дни!
Петьо ДАФИНКИЧЕВ
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на читателя

Поздравиха ни

Абонирайте се

Заслужено си спечелихте Не мога без в. „Пенсионери!
многобройна аудитория

Уважаеми колеги,
Обръщам се така
към вас, защото близо тридесет и пет години се занимавам с
журналистика, а найблизко до сърцето ми
е вестникарството.
Не само защото предците много преди нас
са били наясно, че писаното слово остава, но на вестникарската страница спокойно можеш да разкажеш по-подробно за
това какво се е случило. Материалите във
вестниците са по-обширни и предполагат
възможност за емоционален изказ, а не
са като новинарските емисии по радиото и телевизиите –
да отговарят само на
въпросите за обстоятелствено пояснение.
Плюс това в печатните медии, колкото
и да се твърди, че са
на изчезване, не преобладават шокиращите новини от черната хроника за убийства, измами, пътни
инциденти. За разлика от централните
средства за масово ос-

ведомяване, където на
първо място преобла-

дават информации от
столицата, във вестниците все още може
да се прочете и добрата новина. В различните рубрики може да се
срещнеш с обикновения
човек от малкото населено място, да прочетеш за дребни, но истински и човешки истории. И именно вестник
„Пенсионери“ си е извоювал заслуженото място в тази ниша.
Колкото и да звучи
невероятно, за немалко жители от селата в
община Ценово седми-

цата не започва от понеделник, а от сряда.
От деня,
когато
на вестникарските сергии или
по пощата пристигне новият брой
на „Пенсионери“.
И
така
през годините изданието заслужено си
спечели вярна и многобройна аудитория от
читатели. И както се

казва, дай Боже всекиму такава радост и
през следващите години още по-голям абонамент, повече сътрудници от различни общини в страната и
нестихващ читателски интерес.
В чисто човешки
план нека да сме живи
и здрави, за да може да
се радваме на човешкото и доброто в делници и празници!
Честит рожден ден
на вестник „Пенсионери“ и на многая лета!
Марий Пейчев,
активен автор и
читател на вестника

Честито, вестниче
любимо!

П

Дълголетници

Баба Янка от Разлог
празнува 100 години

Двадесет и седем години е достойна, достолепна и младежка възраст за един хубав и четен вестник като "Пенсионери"! На екипа пожелавам все така да го списва интересно и вълнуващо. На читателите - да го очакват, защото
с всяка година, месец и брой става все по-интересен, желан и любим за всички възрасти.
Николинка Христова - ваш редовен
читател и почитател

На многая лета!

реди 27 години на една
будка видях нов вестник.
Името му беше "Пенсионери". Веднага си го закупих. Много ми хареса и от тогава всяка
сряда е в дома ми. Внуците ми
също много го харесаха, защото има публикации и за децата.
Внучката ми питаше: "Бабо, ко-

Привет, мили труженици на нашия любим вестник! Аз съм целогодишен абонат на в. „Пенсионери” от дълги години.
Останах сама в живота и пак съм с вас
през цялата година.
Много ви обичам и до края на дните
ми вестникът ще бъде моето другарче в
живота. Много сте добри.
Не мога без в. „Пенсионери”. Посрещам го всяка сряда и му се радвам като
на жив човек. Благодарна съм на Бог, че
ми дава още възможност да го чета, макар че вече съм на 80 г.
С много обич и поклон пред вас,
Запряна Кобурова, с. Мирово,
Старозагорско

га ще дойде нашият вестник?"
и грабваше листите, в които пишеше за децата. После започнах
да пиша във вестника. Много се
радвах, когато излезе първата
ми статия "Кобилата фронтовак".
След това се заредиха повече от
300 статии, засягащи различни
теми. Много благодаря на вестника. Писала съм за Силистра, за
селата в Силистренско, за моето
родно село Бяла река, участвала съм в конкурси и съм печелила награди. Вие правите най-истинския вестник, който се харесва от читателите. Тук намирам
всичко,което ми е необходимо.

Гордея се,че и аз съм участвала
с мои материали в любимото издание. На вестника, на главния
редактор, на всички пишещи в
него, желая от сърце много нови творчески успехи и вдъхновение, здраве и радост. Нека с
голямо усърдие и сили да продължавате да издавате "Пенсионери", за да го има на книжния
пазар и занапред. Вие сте съвременни будители! Да се чете
от много хора, да е интересен и
обичан нашия вестник!
На многая лета, приятели!
Йорданка Жекова,
Силистра

С бодър дух и усмивка посрещна 100-годишния си рожден ден Янка Белчева от Разлог, а
кметът Красимир Герчев я поздрави лично в
дома й с торта и цветя.
Столетницата е преживяла Втората световна
война, помни самолетите и криенето от тях,
годините без баща й, който работел в Америка, и декарите тютюн, който отглеждала. Животът на Янка е белязан и с много тежки момени, като загубата на близки хора – две деца и
внуци. Единствено остават дъщеря й Милка и
племенницата Антоанета, която живее в Дания.
Рожденичката казва, че въпреки трудните моменти е благодарна на живота. Макар
че не е очаквала след всичко преживяно
да доживее сто години, баба Янка се радва, че посреща гости в дома си именно по
този повод.

Среща с племенника на Никола Вапцаров

Наскоро в с. Горно
Абланово се проведе
среща с племенника на
Никола Йонков Вапцаров. Поканени от сем.
Венкови, г-н Никола Борисов Вапцаров заедно
със съпругата си Светла
Вапцарова с удоволствие приеха поканата. Те
разказаха на аблановци
с увлечение за събитията през тежките години на войната и нелепата смърт на младия поет. Донесоха със себе си

и изложба със снимки и
стихове на поета Никола Вапцаров.
Никола Б. Вапцаров
разказа, че е бил 5 години генерален консул
в чужбина и лично познава от 1981 г. г-н Игнат Канев. Той го е водил в Пиринския край до
гробовете на Гоце и Яне
и други герои, когато г-н
Канев е идвал на гости в
България.
Племенникът на поета и съпругата му из-

дадоха книга за живота
на Никола Йонков Вапцаров, като им предстои и второ издание.
Неговата поезия носи своята сила и дълбока справедливост.
Името на Вапцаров е
обкръжено с любов и
почит, стожер на българската култура, велик поет, преведен на
72 езика. Едва на 33 г.
на 23.4.1942 г. прекъсва неговият млад творчески и революционен
живот.
Всяка епоха ражда своите изключителни личности, носещи в
себе си целия заряд на
времето, в което живеят. И сега ни е потребен поетът със словата
си към всички нас, хора-

та, за да ни разкрие нови истини за човешката вяра и за нашия дълг
към живота.
Прекланяме се пред
Къде сте, приятели?

творчеството и подвига на Никола Йонков Вапцаров.
Нашата среща завърши с рецитал по негови

стихове от литературния клуб при НЧ „Канев
- Пробуда 1924”.
Еленка Прокопиева,
с. Горно Абланово

Къде сте сега?

Скъпи състуденти от випуск 1967 г. на УИ „Лазар Станев”
в Плевен със специалност начални учители с курсов ръководител Пенка Василева,
Изминаха повече от 50 г. от завършването ни и досега не
сме се срещали или свързвали. Минаха толкова години и затова реших да направя това чрез любимия ни вестник „Пенсионери”. Обръщам се с молба към всички състуденти да
установим по някакъв начин контакти. Някои може би още
работят, други са пенсионери с побелели коси, трети може
би не са вече между живите. Аз съм Георги Николов Арнаудов от с. Козловец, област Велико Търново. Изкарах задължението си като учител в Родопите и след това се установих
и продължих професията си до пенсионирането в Стара Загора. Благодаря ви, ако установим контакти и се срещнем. За
връзка с мен: 6010 Стара Загора, кв. ”Казански”, бл. 25, ап.
45, Георги Николов Арнаудов, или на тел. 0888 957 263
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Писмата

Търся половинката си

Опомнете се,

български мъже!
Уважаема редакция,
Позволявам си да напиша това възмутено
писмо, за което ме провокираха изискванията
на няколко господа в рубриката „Запознай се”.
Даже не на няколко, а на почти всички! Става
дума за факта, че те (господата) почти винаги търсят запознанство с необвързана жена,
със самостоятелна дама. Какво значи това?
Че ние не трябва да имаме деца и внуци или да
ги зарежем и да се отдадем само на новия си
партньор? Нима така е хуманно? Нима самите
господа не са имали или нямат близки, за които са се грижили или се грижат? Нима човек
не е роден да дава своята обич и подкрепа на
близките и приятелите си? Какви са тези егоистични изисквания? Вярно е, че има жени, които злоупотребяват с благоразположението на
своите партньори и ги ограбват, буквално казано. Но означава ли това да не водим внуците на училище например или пък да не преспиват в новия ни дом. Та нали човекът, дал обявата за запознанство, иска да се спаси от самотата. А това означава да приеме близките
на своята партньорка, да се радва с нейните
радости, да скърби с нея за неудачите. В противен случай си е чиста проба егоцентризъм и
на подобен човек друг не му е нужен! Ако става
дума само за грижи, нека си търсят домашна
помощничка, на която да бъдат така добри да
плащат! Защото жената до тях не им е слугиня, както много са се научили да гледат на
нея през годините. Аз смятам, че подобни изисквания в обявите са много неприлични и непристойни! Опомнете се, български мъже. Животът е отдаване и любов!
Иванка Петкова, София
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Подадена ръка

Спрете алкохола
Здравейте, драга редакция. Пиша ви по повод писмото на В. Д. от
Монтана, поместено в
брой 6 на в. „Пенсионери” и озаглавено „Тя не
ми излиза от ума”. В него читателят споделя, че
е на 65 г., пенсионер, но
се влюбил в млада жена, която го напуснала,
и той давел мъката си в
алкохол.
Уважаеми В. Д., това,
че давите мъката си в алкохол, е страшно и може
да ви повлече към бездната. Има реална опасност да се пристрастите и да станете алкохолик. Затова от мен съвет - спрете алкохола и
не се наливайте. Приемете философски това,
което ви се е случило.
Явно връзката ви е била обречена. А помислете и за нещо друго. Раз-

ликата в годините между вас и младата жена
щеше да ви изиграе лоша шега. Защото вие рано или късно ще остареете по-бързо от нея
и ще страдате. Съветвам
ви да си потърсите жена

сят приятелство. Сигурна съм, че ще намерите.
Аз имах подобно състояние на вашето, когато съпругът ми ме напусна. Тогава се почувствах много самотна, обидена и унизена.

момент спрях и осъзнах,
че това не е начинът да
се успокоя. След години намерих друг мъж, с
когото сега живея на семейни начала. Чувствам
се щастлива с него. Пожелавам и на вас да на-

с по-близка възраст до
вашата. Има много самотни жени, които тър-

Посягах и аз към алкохола, като смятах, че така ми олеква. Но в един

мерите половинката си!
Успех!
И. И., София

Не приписвайте жилищата си
И аз като много пострадали хора реших да ви пиша, за да споделя мъката си. Преди 4 години
прехвърлих апартамента си в Казанлък на внучката
ми, което беше моя фатална

грешка.
Преди да го прехвърля,
тя даваше големи обещания, че ще ме гледа. Но действителността се оказа друга. Дойдох да живея при нея месец след

прехвърлянето на апартамента.
Заварих в имота сменена външна врата, премахната остъклена
тераса, подовото електрическо
отопление ликвидирано. Нямаше ги и около 100 мои книги и
още куп неща. Докато дойда в
апартамента, в него се нанесли освен внучката ми и нейният приятел и майка му.
Беше станало тясно,
за да живея и аз при тях,
но се примирих. В един момент казах на внучката да внимава как се отнася към мен, да
не ме ядосва, защото с нервите
вече не съм добре и че е тясно в
жилището да живеем всички заедно, а тя ме посъветва да си оти-

да през лятото в град Павел баня, където имам друг имот, а само зимата да стоя при тях. Попитах я дали си спомня обещанията, преди да й прехвърля апартамента, че ще се грижи за мен. А
тя ми каза: „Не съм те карала насила да ми го даваш.”
Затова се обръщам към всички, които имат намерение да постъпят като мен – не приписвайте приживе жилищата си на други роднини, защото можете да останете на улицата. По-добре, ако
имате имоти, продайте ги, вземете си парите и отидете в някой хубав старчески дом.
Христо Неделчев, гр. Павел
баня, Старозагорско

Вие питате - ние отговаряме

Продължение от бр. 24
Откъде идват най-популярните изрази, които използваме, например като израза „Изложи се като кифладжия” и други подобни, ни
пита нашият читател Йордан Василев от
Каспичан. Продължение по темата очаквайте в брой 28.

Напи се като свиня
Свинете са податливи на алкохолизъм.
При редица изследвания е установено, че
те са най-близо до човека спрямо реакцията към алкохола. Обаче в естествената си
среда
свинет е
нямат
дост ъ п
до алкохол.
Тяхната среда е кочината, където се въргалят по цял

ден в мръсотия и кал.
Пияният, след като загуби контрол над себе си, също се въргаля често пъти в нечистотия.
Така че думата свинщина реално
отбелязва поведение,
което е
свързано
с липсата на
задръжки и обществено неприлично
държание, най-вече
въргаляне.

И чеп за
Подмазваш Честито на патерица
зеле не става
се
от теб

Да се подмазваш на
някого, означава да му
правиш комплименти и
да се държиш добре с
него, обикновено за да
се облагодетелстваш
или да поискаш услуга. Мнозина твърдят,

че фразата произлиза
от древна Индия, когато хората мятали малки
топки масло по статуите на различни богове,
когато ги молели за помощ.

Смята се, че този израз идва от българския обичай „Светец“. Той се чествал
в далечното минало и бил посветен на
стопанина на къщата, който според вярванията след смъртта
си се превръщал
в дух - покровител на дома и рода.
С навлизането на
християнството празникът
станал
известен като
„Светец“.
Денят
след празника пък се
нарича „Патерица“ и се
смята, че тогава
светецът покровител вече си е отишъл, но в дома е останала тоягата, с която се подпира. На този ден се прави скромна трапеза, а оттам
идва и изразът „Честито на патерица!“.

Киселото
зеле е отговорна
работа, в
която
чепът
играе
онази
важна
роля
да не
ти изтече зелевата чорба. Въпреки това в разговорната реч
той се е наложил като сравнение за нещо почти безполезно
и лесно заменимо - че всичко
буквално може да се използва за въпросния чеп, който
да запушва дупката в кацата.
И ако някой дори за това не
става, значи най-вероятно не
става за нищо.
Следва

Страницата подготви Соня Вълкова
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Места с мистична енергия
България е богата на силно енергийни места, които зареждат с добра
енергия. Някои от тях са древни
светилища, други излъчват неразгадана мистична енергия, подобна
на космическата, която лекува душата и тялото. Дори и водени от
чисто любопитство, тези „чудеса“
трябва да се видят. Ето кои са найсилните места в България.

Татул

Седемте Рилски езера

През първата половина на август тук се събират дъновистите. Около Седемте езера започва да се пълни с народ още в началото
на месеца, а на 19 август, когато изпълняват
свещения танц паневритмия, навсякъде е по-

Рупите
Светилището на Орфей край село Татул е запазило енергиите на миналото – в изсечената в
скалата пресечена пирамида са се извършвали
многобройни жертвоприношения, почитали са
се древногръцки и тракийски божества.

Бегликташ

беляло от хора. Можете да се насладите на
танца и да се опитате и вие да усетите енергията на планината.

Мадара

Тя привлича човека още от най-дълбока
древност, съдейки по следите, които се откриват там, датиращи още от времето на праисторията. Днес нейният енергиен център е известният на всички българи Мадарски конник,
който ЮНЕСКО призна за паметник със световна значимост.

Ванга е твърдяла, че Рупите са място с много силна енергия, затова и е избрала тук да
приема идващите за помощ при нея. Енергията идва от Кожух планина. Според Ванга някога там е имало златен град с красиви хора,
които са загинали след катаклизъм.

Златолист

Село Златолист е още едно място, свързано със силна пророчица – Преподобна Стойна. Там може да се посети църквата „Свети
Георги”, където е живяла и се е молила Стойна. Разказват, че веднъж един човек заварил
жената да се моли в храма. Когато се загледал, видял, че тя не е стъпила на пода, а се
носи над него.

Побитите камъни

Близо до Приморско, в прохладните гори на
Странджа се намира още едно от многото оставени от траките светилища – Бегликташ. Ако
прекарвате лятната си отпуска в този район,
не пропускайте да го посетите. Тук ще видите
Брачното ложе, Каменния трон, Слънчевия часовник, Свещената пещера – тайнствени имена
на места за мистични ритуали.

Кован кая

Белинташ

В източната си част Родопите пазят вълнуваща тайна – Белинташ или Скалата на познанието. Това е местност, където природните
енергии си играят с явленията. Стрелките на
компасите полудяват от магнетичните сили.
Снегът не се задържа, а се топи веднага щом
падне. Хората, които посещават местността,
често споделят странни преживявания. А легендите за Белинташ са невероятни.

„Българският Стоунхендж“ също е едно от
най-особените в енергийно отношение места
в цяла България, за което хора с екстрасензорни способности казват, че може дори да
лекува. Неговите тайни обаче все още не са
докрай разгадани от науката.

Перперикон

Уникалното светилище в България е със
световна значимост и според някои е едно от
местата с най-силна духовна енергия в целия
свят. Неговото откриване се сравнява с това на Троя и наистина всеки българин тряб-

Около подобните на дупки на кошер оставени от траките паметници (какъвто е Кован Кая,
намиращ се на 45 км от Хасково и на 30 км от
Маджарово) има една голяма мистерия – за какво са служели.
Най-разпространена е версията, че в трапецовидните ниши са се съхранявали урни с пепелта на починали видни траки. Може обаче да
са имали и чисто култови функции.

ва да се чувства горд от факта, че се намира
именно тук.
Следва
Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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Песента ми отвори прозорец към
света

От стр. 1
Йовчо Караиванов, коДа ми е жива и здра- гото бях слушала само
ва, остана ми тя. И до по радиото. Тук срещден днешен си спом- нах и Стайка Гьокова и
ням моментите, кога- Вълкана Стоянова. Тото тя вършеше нещо с ва беше моето първо
ръцете и в същото вре- докосване до тях. Изме пееше, а аз я гле- ключително бях щастдах с възхита и попи- лива, че мой преповах всяка нейна песен. давател беше ВълкаОще тогава от нея раз- на Стоянова. Дори и
брах, че песните раз- в сънищата си не съм
казват истински исто- мечтала това да ми се
рии. Повечето българ- случи. Тук се запознах
ски песни са тъжни. В с едни големи имена,
тях са преплетени чо- които са образец не
вешките съдби в едно само в пеенето, но и
тежко време. И в също- като хора, които мото време са богати на гат да те поведат в прамного орнаменти, из- вилния път. Сигурно и
пълнени са с драма- аз съм имала някакви
тични моменти и до- качества, защото бях
косват този, който ги тяхна любимка и винаизпълнява, и този, кой- ги бях първа в концерто ги слуша.
тите. Много съм горда,
- В училището в Ко- че бяха до мен в този
тел ваши учители
са били Вълкана
Стоянова, Йовчо
Караиванов – големи български
изпълнители. Какви спомени пазите
за тях?
- Подкрепата на
моите родители беше много важна за
избора ми на образование. Моят баща
беше много горд с
мен. В ония времена беше тежко да
отделиш чедото си
от дома толкова ра- Със студентите си
но, но той повярва
в моя талант и в же- период на живота ми.
ланието ми да се за- И днес казвам на моинимавам с пеене и ме те студенти, че е мнозаписа в училището в го важно кой стои до
Котел. Разбира се, там теб в началото на пъсе влизаше след много тя. Защото те вдигнаха
сериозен подбор. На- много високо летвата
времето имаше само пред мен. Научиха ме
две училища в Бълга- да се радвам на усперия за подготовка на хите и да не драматинародни изпълните- зирам неуспехите – те
ли – в Котел и в Ши- също са една стълбичрока лъка. Като знак на ка нагоре.
съдбата при приемни- Съжалявали ли
те изпити за първи път сте някога за избора
се срещнах с големия на професията си?

- Никога! Имала съм
трудни моменти, но съм
ги преодолявала и съм
продължавала напред.
По-скоро ми е било
трудно, когато е трябвало да оставям децата ни при нашите близки. Аз и на моите студенти казвам – когато господ ти е дал една дарба и те е орисал с нея,
ти си длъжен да я
развиваш, защото
иначе той ще ти я
отнеме. Тази професия ми е доставила толкова много радост, дала ми
е възможност да
видя много страни, да срещна великолепни хора
от световна величина. Тя ми е отворила прозореца към света и аз
много се радвам,
че съм я избрала.
- Коя е вашата
любима песен?
Всички ви свързват с песента „Даньова мама думаше” култово изпълнение.
Кое е най-характерното за тракийската
песен?
- Една от моите любими песни е „С либе шега не бива”. Тя е една
житейска история. Друга моя любима песен е
„Гергана, пиле шарено”,
„Божура”. Тези песни се
знаят от голяма част от
българския народ и се
изпълняват от много певци. Има някаква магия
в това една песен да стане обичана и популярна. Ти влагаш душата си
във всички, но не всички стават така популярни. Тракийската песен е

тъжна, волна, разказвателна – тя бързо печели любовта на слушателите.
- Били сте част от
знаменития ансамбъл „Филип Кутев” –
как попаднахте там?
- Като студентка бях
в ансамбъл „Тракия”.
След завършване на
Академията за музикално и танцово изкуство,
още преди да се дипломирам, кандидатствах
в ансамбъл „Филип Ку-

тев”. Представих се с автентичен хубав репертоар. Направих впечатление с добрата орнаментика, със стиловите особености на родния край. В ансамбъла
всичко има значение,
важна е възможността
да се слееш с останалите певици, важно е дори
и колко си висок. Когато

с тях. Имам самочувствието да кажа, че аз също съм допринесла за
утвърждаването на то- ни. Щастлива съм от инзи ансамбъл. Имах къс- тереса към моята музимета да бъда на точни- ка и от любовта, кояте места в точното вре- то мога да кажа, че цял
ме. Срещите с възторга живот ме съпровожда.
и любовта на публиката Благодарна съм на моу нас и по света ще ос- ите почитатели.
- Преподавате натанат като най-скъпия
спомен в моя живот. На- родно пеене в Югозавсякъде бяхме по- падния университет
срещани като ис- „Неофит Рилски”- доцент сте. Преподаватински звезди.
- Вашите деца те народно пеене и в
харесват ли на- 144-о столично учиродната музика, лище. На какво искапроявяват ли ин- те да научите вашите
студенти и ученици?
терес към нея?
- Вече почти десет го- Винаги съм се
радвала, че жи- дини съм преподавател.
вотът ме свърза Радва ме интересът на
с музикант, тво- младите хора към нарец, композитора родната песен. Има
Александър Рай- прекрасни изпълнитечев. Аз съм щас- ли, които вярвам, че ще
тливка, защото съ- извоюват своето място
пругът ми ме съ- и ще продължат нашепровожда нався- то дело. Нямам тревога
къде и е най-до- за българската народна
Със съпруга си
брият ми критик. песен – има кой да я преЕдна голяма част даде нататък.
Имам много събрапостъпих във „Филип Ку- от песните от моя ретев”, не мога да ви опи- пертоар са композира- ни неизпети песни, коша какво беше вълнени- ни от него с мой текст. ито ще подаря на моието ми от контакта с го- Ние сме тандем, който те ученици и студенти.
лемите български изпълнители.
Тук срещнах Надка
Караджова
и тайничко
стоях зад
нея и попивах всичко, което
правеше тя,
Бойка Трифонова, ЛиВъзпитаници на певицата
ляна Галев- Къде ще радвате
ска. Аз много млада по- винаги се допълва. Имастъпих в ансамбъла, ве- ме две прекрасни мом- вашите почитатели точе бях изявила своите чета и един внук. Децата ва лято?
- С моите студенти
к а ч е с т в а не поеха по нашия път,
и талант, но имат изграден вкус ни предстои участие в
но исках към музиката. Малки- международен фолклооще мно- ят ни внук Александър рен конкурс в Охрид,
го да нау- много иска да пее и мо- предстои ми журиране
ча. „Филип же би ще ни последва, на първия фолклорен
конкурс в Банско, конКутев” е вече има и свои изяви.
класа, рес- Неотдавна в род- церт във Варна, в Бургас.
пект! Ви- ното ви село се про- След това през юли занаги съм веде конкурсът „С почвам майсторски клас
се стремя- песните на Бинка До- по народно пеене в лятла да бъ- брева”. Разкажете как на академия в Созопол,
по-късно в Разлог. Очда различ- премина.
на, да бъ- Конкурсът се про- аква ме интересно лято.
- Какво ще пожелаеда стилово вежда за трета годиинтересна на. С годините се уве- те за рождения ден на
и да пред- личава интересът, все вестника?
- Безкрайно много се
ставям ху- повече стават и учасбав и въл- тниците, и слушатели- радвам, че съм гост на
нуващ репертоар.
те. Радостното за мен вашия вестник точно за
След 7 години бе обя- беше, че се изпълнява- рождения ви ден. 27 говен конкурс за солисти ха много различни пес- дини са хубава младежв „Мистерията на бъл- ни от моя репертоар – ка възраст - достигнагарските гласове” и аз широка палитра. Гран ли сте я с много труд и
реших да се пробвам. И при беше присъден на ентусиазъм. Пожелавам
отново попаднах сред моята ученичка Поли- здраве, много читатели,
величия като Надежда на Порумова за песен- хубави новини, с които
Хвойнева, Василка Ан- та „Ще ходя, мамо, на да ги радвате, интересдонова, Олга Борисова, гурбет”. Радостното ни хора, с които да ги
Елена Станчева. С голе- беше, че имаше много срещате. На редакционмите се мериш по раз- млади хора и мънички ния колектив - творчеличен начин - те те дър- деца от различни кра- ско вдъхновение!
пат нагоре и ти трябва ища на България. НайВъпросите зададе
да имаш силите и та- възрастната изпълниМаргарита
ланта да бъдеш равна телка беше на 77 годиЛозанова
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Уна - музата на Селинджър и Чаплин
През 1940 г. Уна
О'Нийл, дъщеря на мрачния драматург и Нобелов лауреат за литература Юджийн О'Нийл, чийто отблъскващ характер
тя никога не прощава,
е влюбена в Джери Селинджър. Такива слухове кръжат.
Джери е своенравен
и твърде амбициозен.
Тя е болезнено свенлива - прелестната й сдържаност е почти митична.
Джери е суетен, раздразнителен мегаломан със
силно развито чувство за
собственост. Тя има само
един порок - прилича на
ангел.
Когато среща Джери, е
на 15, той на 21 г. Тази любовна история е обречена по рождение, защото
Джери вече е избрал войната. Можел е да избегне
касапницата, тъй като е
имал здравословен проблем, но решава да се отдалечи от Уна. Или да предизвика копнежа й? Малко по-късно Уна се запознава с Чаплин и се жени
за него, а Джери й изпраща писма, които звучат почти жлъчно, той е
геронтофоб, вероятно заради избора й да се посвети на големия актьор.
Уна избира уюта и сигурността с мъж, чието име е символ на неизчерпаема артистична

енергия. Ражда осем деца на най-великия комик
на всички времена Чарли Чаплин. Мъж, който
е скандално по-възрастен от нея, егоцентричен, вманиачен, нарцистичен и свадлив.
Любовта не търпи
обяснения. Историята
на Уна, Селинджър и Чаплин става повод за написването на потресаващи страници за Втората
световна война, за травмите, които се множат с
мълчанието, за мълчанието, което ражда призраци, за дълга ни към бъдещето, което с всеки изминал ден се доближава
към миналото.
Уна О’Нийл заминава
за Холивуд, за да опита
вкуса на артистичната кариера, преди да навърши 18. Тя е изключително красива, с впечатляващ чар. Там се среща с
Чаплин.
Той е 54-годишен, има
три брака зад гърба си, а
в този момент го съдят за
бащинство. Уна е ухажвана и от 26-годишния режисьор Орсън Уелс. По
време на първата им среща той хваща дланта й и
гадае по нея. Линията на
любовта води към повъзрастен мъж. Един ден
Орсън разбира, че Уна
ще се среща с Чаплин, и
предсказва какво ще се

случи. Тя ще бъде съкровището на златотърсача
от „Треска за злато“.
Чарли не държи особено да
се срещне с Уна.
Имайки предвид
стила на творбите на баща й, очаква тя да прилича на скучна сепия.
Но все пак приема
поканата на агента
й. В спомените си
той пише, че мигновено е поразен
от лъчезарна красота, самотен чар
и толкова привлекателни доброта и
нежност. А тя среща късния Чаплин –
изключителния беловлас синеок аристократ, който с годините е заместил
самомнителния комик, специалист по
млади момичета.
Това е двустранно
привличане, на което никой не може и не
смята да устои. Тя става
негова четвърта съпруга.
Какво би станало със Селинджър, ако Уна беше
останала с него? Никога
няма да разберем.
Уна избира Чаплин и
сянката. Те заживяват в
Швейцария. Тя ражда и
отглежда осемте им деца.
„Ако бях срещнал Уна или
друго момиче като нея в

самото начало на живота
си, аз, разбира се, не бих
имал проблеми с жени-

те – пише Чаплин. – Цял
живот съм я чакал, без да
зная.” Това, разбира се,
не може да бъде сигурно. А още по-малко вероятно е да срещне друго момиче като нея. „Найсетне имам съпруга, а не
амбициозна актриса.“
Известен работохолик, комикът живее почти изцяло в студиото си,
докато Уна се наслажда-

ва на парка на имението, потънал в палми, ели
и смърчове, между които тичат диви
зайци. Обядва
в модни ресторанти, играе тенис, размотава
се около басейна и излиза вечер със съпруга си. „Представям си след
всичко това вечер – пише саркастично Джери Селинджър,
нейният кандитат-любовник и
вече известен
писател – как
Чаплин се мотае от спалня в
спалня, поклащайки простатата си...“ Жълтите вестници пък рисуват
картина в стил
„Красавицата и
звярът“, защото
Америка ненавижда англичанина Чаплин, който отказва американско
гражданство, пишат за
неговата алчност, похотливост, за златната клетка, в която живее вятърничавата дъщеря на Нобеловия лауреат, но Уна
нехае за това.
Съпругата на Уилям
Сароян – Каръл Маркъс
Сароян, е била близка на

Уна. Един от разговорите с тяхна обща приятелка е звучал така:
- Тази сутрин получих
писмо от уна…
– Аз също…
– Тогава значи знаеш,
че пак чакат дете…
– Е, така и предполагах. Винаги очаквам това.
– Този чарли извади
голям късмет!
– Естествено, уна би
била чудесна съпруга на
всеки мъж!
– Глупости… уна
става само за гении…
Дъщеря на талант и
съпруга на гений, Уна е
закърмена с усещането за изключителност.
Обаятелна, интелигентна, благородна, тя става
една от най-обичаните
героини на своето време. Прекрасна майка и
вярна съпруга - винаги
е до Чаплин. Когато се
е налагало, е била и счетоводител, и костюмер,
и лекар.
Уна живее 14 години след смъртта на Чарли. Въпреки алкохола и
младите любовници никога не успява да открие
онова, което е намирала
в Скитника. Когато разбира, че е болна от рак,
признава, че смъртта не
я плаши, защото само тя
може отново да я събере с Чарли.

Модният стил
на италианката Домашни летни маски за лице
КРАСИВИ НА ВСЯКА ВЪЗРАСТ

Представете си седнала в бар на кафе с
приятели възрастна
дама на около 70 г., с
кожено манто, лачени обувки на нисък
ток, класически прав
кафяв панталон, блуза в пастелен цвят и
перлена огърлица на
врата. Такъв е портретът на преобладаващата част от италианските пенсионерки в го-

лемите градове. Жените в Италия
до смъртта
си остават
дами, не са
безразлични към своята външност,
комбинират облеклото по цвят и
стил, купуват
модни дрехи
и не пропускат периодично да посещават козметични салони.
Гардеробът на италианката е
изключително богат. Като се има
предвид, че в периода
на трудовата си дейност е получавала заплата между 1200 и
1500 евро, тя е имала възможност ежемесечно да придобива по нещо, отговарящо на сезона и модата.
Не са редки случаите
италианка да заплати
за маркова чанта „Армани“ 500-600 евро -

около 1100 лв. Практиката да се пазарува
на кредит е изключително популярна.
Споделеното дотук
в по-голяма степен се
отнася за жителките на
Милано, Рим, Венеция,
Торино, Флоренция. В
провинцията естествено не е така. В селце, намиращо се на 200
км от столицата, в което има само един магазин за дрехи, рядко ще видите цени на
дрехи над 100 евро. Но
местните жителки успяват традиционно да
изглеждат в крак с модата. Италианките обожават стилните дрехи
и за тях това е въпрос
на чест. Те харчат парите си за храна, кафе
и, разбира се, и за облекло. По-възрастните
избягват ярките и предизвикателни цветове.
Напротив, подбират и
комбинират всичко така, че да не изглежда
вулгарно.
В Европа се смята,
че италианките дори и
в напреднала възраст
са най-стилните жени
на планетата.

Най-често за тях се използват плодовете и зеленчуците. Те добре противодействат на стреса, а и са пълни
с полезни витамини и минерали. Подхранват и съживяват кожата, почистват я и я тонизират. Да не пропускаме факта, че подчертават и тена. Ето
няколко универсални идеи, подходящи за лицето и шията:

Подхранваща

Разбийте половин зряла ябълка на
пюре, добавете 2 чаени лъжички мед и разтворете 1 капсула витамин Е. Разбъркайте добре и
охладете леко. Намажете плътно, като
избягвате зоната
около очите,
и оставете
да действа
10-15 минути.
Измийте с хладка вода. Маската
е подходяща за мазна кожа.

Хидратираща

Смесете по 1 супена лъжица портокалов и лимонов сок с купичка пълномаслено кисело мляко. Разбийте до получаване на еднородна смес. Нанесете за 20
минути, после измийте с хладка вода.

При торбички
и тъмни кръгове
под очите

Обелете една краставица и една
червена ябълка. Пасирайте ги, след
което ги сложете във фризера за 1520 минути - така маската ще има още
по-голям ефект, защото студенината
намалява подпухналостта. Краставицата ще направи кожата
по-еластична и ще
намали торбичките, а ябълката ще
се бори
с тъмните
кръгове,
като
и з равн
и
и изсветли
тена на
кожата благодарение на
алфа-хидрокиселините, които съдържа. Оставете да действа 15-20
минути, изплакнете лицето с хладка
вода и хидратирайте. Нанасяйте маската всеки ден в продължение на 2
седмици и ще забележите огромна
промяна.
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Насладете се на патладжана
Лилавият красавец има забележимо хипогликимично действие при продължителна и постоянна употреба. Храненето с патладжани е много полезно за профилактиката и лечението на атеросклерозата, тъй като подпомага извеждането на
холестерола от организма. Наличието на
калий в него оказва положително влияние
върху дейността на сърцето и подпомага
извеждането на течностите от организма.

Пълнени
с орехи
Продукти: 2-3 патладжана,
100 г орехи, 1 връзка босилек
или магданоз, 2-3 скилидки чесън, сол

Приготвяне: Патладжаните
се нарязват на филийки с дебелина около 2 см и се изпичат на
фурна в намазнена тава. Орехите се счукват. Прибавя се 1 с.
л. вода. Подправките се нарязват на ситно и се смесват с орехите. Добавя се счуканият чесън. Посолява се на вкус. Плънката се слага върху патладжаните и те се завиват на рула.

Смятан за зеленчук, патладжанът е плод
от семейство „Ягоди“. Много е полезен и химическите му свойства оказват на организма противораково действие, влияят върху
работата на жлезите с вътрешна секреция,
регулират киселинно-основния баланс, извеждат радионуклеотидите. Затова хората, които се намират на територия с радиоактивно замърсяване, трябва да употребяват патладжани или продукти от тях.

Капоната
Продукти за 4 порции: 1 голям патладжан, 100 г зелени маслини без костилките,2 стъбла целина, 2 с. л. каперси, 1 глава лук,
4 домата, 2 с. л. захар,2 с. л. винен
оцет, 1 връзка магданоз,
зехтин за пържене,
сол, черен пипер
Приготвяне: Патладжанът
се обелва, нарязва се на
кубчета
със средна големина, слага се
в купа и се
поръсва със
сол. След 15
минути се измива със студена вода
и се подсушава. В тиган се
загряват 2-3 с. л. зехтин. Прибавя
се патладжанът и се пържи 4 минути, след което се прехвърля в голяма купа. Маслините и каперсите

се измиват върху сито и се нарязват на ситно. Целината се измива,
лукът се обелва и нарязва на ситно. Смесват се пържените патладжани, наситнените лук и целина,
приготвените маслини и каперси.
Доматите се попарват и кожицата им се обелва. Меката
им част се нарязва на неголеми парчета.
В тиган се загряват
1-2 с. л. зехтин. В него се слагат доматите, прибавя се захар
и се задушава 4 минути. Към доматите се
прибавя оцет. Посоляват се и се овкусяват с черен пипер. Готвят се на силен огън без
капак 7–8 минути. Магданозът се измива, подсушава
се и се нарязва на ситно. Патладжаните се подправят с доматен сос. Прибавя се магданозът и
се оставят да изстинат до стайна
температура, после ястието се слага в хладилник.

Аджапсандали
(Грузинско зеленчуково ястие)

Продукти: 5 патладжана, 2 сладки чушки, 4 глави лук, 3 картофа, 8 домата, 1 скилидка чесън, връзка
копър, 2-3
стръкчета босилек, 4 с. л. олио, сол, черен пипер
Приготвяне: Патладжаните се нарязват на едри парчета, поръсват се със сол и се оставят за 20 минути. След
това се измиват и леко се изстискват. Лукът и картофите
се обелват. На чушките се изважда сърцевината. Доматите се попарват и се обелват. Всички зеленчуци се нарязват на едри парчета. Подправките се измиват, подсушават се и се нарязват на ситно. Чесънът се обелва и се
счуква със сол. В тиган се загрява 2 с. л. олио. В него картофите се пържат 5 минути. Прибавят се патладжаните и
се готви още 4 минути. Всичко се премества в тенджера.
Добавят се зелените подправки. В тенджерата се налива останалото олио, изпържва се лукът за 5 минути. Прибавят се чушките и доматите, готви се на тих огън още
5 минути. Всичко се изсипва в тенджерата с картофите
и патладжаните. Прибавят се чесънът, солта и пиперът.
Ястието се приготвя на силен огън. След като кипне, веднага се маха от котлона. Поднася се горещо.

Коктейлни хапки
Продукти: тънки резени патладжани, сирене,
босилек, чесън
Приготвяне: Патладжановите резени се осоляват, престояват 15 минути, измиват се и се подсушават. Увиват се рула със сиренето, босилека
и чесъна и се пекат на скара до пълна готовност.
Щом станат готови, се забождат с дървени клечки за зъби.

Пълнени с пилешко и зеленчуци
Продукти: 1 патладжан,
около 400 г пилешко филе,
1 глава лук, 1 малък морков,
2 чушки (червена и зелена),
2 с. л. доматено пюре, черен
пипер, сол, 100 г кашкавал,
2 домата, 2 скилидки чесън,
магданоз
Приготвяне: Измийте и
разрежете патладжана на
две части. Поръсете със сол
и оставете за 30 минути. Из-

мийте, подсушете и ги издълбайте. Сложете ги в тавичка.
В малко олио запържете лука
и моркова, нарязани на ситно. След това добавете нарязаните чушки, издълбаното от патладжана и след няколко минути-пилешкото филе, нарязано на малки кубчета. След като месото смени
цвета си, добавете пюрето,
малко вода и подправките.

Саалук салата
Продукти за
4 порции:
2 патладжана, 3
средни
тиквички,
4 с. л. фъстъчено
олио, 1 ч.
л. червен
пипер, 2 скилидки чесън, пресовани, 4 домата, 4
печени червени чушки, 1 малка люта чушка,сол
на вкус
Приготвяне: Патладжаните и тиквичките се
нарязват на малки кубчета, без да се обелват. Измиват се и се слагат в тиган с олиото, червения
пипер, чесъна и сол на вкус. Добавя се 50 мл вода и се слага да заври. Доматите се обелват, срязват се на четири, почистват се от семките и се
добавят в тигана. Сместа се разбърква от време
на време, докато течността се изпари почти напълно. Добавят се печените чушки, лютата чушка и след 3-4 минути се подправя на вкус. Салатата може да се яде както топла, така и студена.

След 5 минути махнете от
котлона.
С получената смес напълнете патладжаните. Сипете малко вода в тавичката, покрийте с фолио и запечете на 200о около 20 минути. Нарежете доматите на
ситно и ги смесете с нарязания на колелца чесън и
щипка сол.
Изсипете сместа във та-

вичката и върнете обратно за
още 10-15 минути. Накрая поръсете с настърган кашкавал.

В бутертесто
Продукти: 1 кг патладжани, 1 кг бутертесто, 1 връзка
магданоз, 1 връзка копър, 1 глава
чесън, 150 г сирене бри, 4 яйца, 250
г готварска сметана, 250 г прясно
мляко, олио, сол,
черен пипер
Приготвяне: Патладжаните се нарязват на
колелца, осоляват
се и след 15 минути се измиват и се
подсушават. Изпичат се в тиган
с незалепващо покритие,
колкото да омекнат. Зелените подправки се измиват, нарязват се на ситно
и заедно с почистения чесън се пускат в блендера.
Към тази смес се прибавят

яйцата, сиренето, сметаната,
солта и
черния
пипер
и пак се
разбива. Дъното и
стените на
тава с
незалепващо покритие
се облепват
с бутертесто. Върху него се
нареждат патладжаните
и се заливат с микса. Ястието се пече на фурна до
пълна готовност. Вкусно
е както топло, така и студено.

Върнете обратно във фурната за няколко минути, колкото да се разтопи.

Сладко от патладжани
Продукти: 20 бадема или други ядки, 500 г захар,
1 ванилия, 1 лимон, 20 малки и неузрели патладжана
Приготвяне: Изберете по-малки и неузрели патладжанчета. Обелете ги и ги накиснете за поне 5-8
часа в подсолена вода. Извадете ги, отцедете ги и
ги пуснете във вряща подсолена вода, за 5-7 минути на умерен огън. Леко омекналите патладжанчета сложете в съд, залейте с вода с прясно изстискан лимонов сок.
Захарта се смесва с 2 ч.ч. топла вода. Бърка се,
докато се
разтопи, и
се кипва.
Вари се на
тих огън до
сгъстяване. В още
горещата захарна смес се
пускат едно по едно патладжанчетата, като във всяко се поставя по еднаядка. Ароматизира се с ванилия и се вари до омекване.
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Цвете за настроение
Циганчето е сред
най-популярните растения в лятната градина, веселите му цветове
внасят пъстрота и будят усмивки. Циганче –
цвете за настроение и
безгрижно лято! Сигурно не случайно е наречено така – веселите
неугледни циганчета
също предизвикват
все още добри усмивки. А и не са претенциозни – също като
цветето.
То е познато и с латинското си наименование импатиенс (или
импациенс). В буквален превод означава
нетърпелив, тъй като
цветето има способността бързо да разтваря появилите се
пъпки. Наричат го още
прасковка.
Циганчето е предпочитано от градинарите, защото не е ка-

призно, издръжливо е
на промените на времето и на практика може да се отглежда където поискате. Подходящо е както за стайно растение, така и за
градинско цвете, в сандъче на балкона или в

ганчето цъфти целогодишно в бяло, розово,
цикламено, виолетово,
червено.

Как да си
отгледаме

Дори начинаещите
градинари могат лесно

изложение, така че всеки дом може да се сдобие с него.

Поливане

Циганчето изисква
редовно поливане,
почвата не бива да
остава суха. Внимавайте обаче да не го
преполеете – винаги
проверявайте с пръст
влажността на почвата.
Освен това гледайте да
не намокрите цветовете му, защото бързо ще
окапят.

Светлина

кашпа.
Има тъмни листа,
сред които се открояват едри цветове. При
създадени условия ци-

да си отгледат импатиенс. Циганчето не изисква особени грижи. Расте както на северно, така и на южно и източно

Импатиенсът расте
еднакво добре на слънчеви и полусенчести
места. Ако е на слънце,
внимавайте да не „прегрее“, защото циганчето
не обича прекалено високите температури.

Почва

Изборът на почва за
цветето също няма да

ви затрудни. Циганчето вирее
в лека и плодородна почва. Подходяща е градинската
пръст, смесена с малко пясък. Важно е почвата да е добре дренирана. Редовното торене пък ще увеличи броя
на цветовете.

Размножаване
Циганчето се размножава целогодишно с помощта на рез-

ници. В началото на пролетта пък може да
се опитате да си
го отгледате от семе.

Пресаждане

Веднъж установило
се в подходяща за размерите му саксия, циганчето може да престои там 2-3 години. Пресажда се, когато саксията стане тясна за корените му. Хубаво е също
почвената смес да се
подменя всяка година.

Олеандърът – Мента у дома? Защо не!
опасна красота

Стигнем ли до морето,
особено до южните ни съседки, там пък няма дом
и тераса без този омаен
храст. Но красотата му е
опасна, тъй като частите
на олеандъра са отровни.
Олеандърът е сред
най-популярните цъфтящи храсти. Наричан е още
зокум или лян и е многогодишно растение, която
омагьосва с цветове и опиянява със силния си, натрапчив аромат. Цъфти от
края на пролетта до края
на лятото в бяло, жълто,
розово, пурпурно и червено. Характерен е за
средиземн о -

морските райони.
Внимание! Олеандърът е силно токсичен и
попада в списъка с найотровните растения. Токсични са листата, цветовете и дори сокът, затова
когато се работи с него,
трябва да ползвате ръкавици. Освен това олеандърът е опасен за домашни любимци и малки деца, тъй като една „дегустация“ на листо или цвят
може да се окаже смъртоносна. За да си отгледате
успешно олеандър, трябва да сте сигурни, че разполагате с точното място
за него у дома.

Поливане
Олеандърът се нуждае от системно и обилно поливане през лятото,
като през зимата трябва
да намалите количеството значително. Важно е
да не поливате със студена или току-що налята
вода, защото това стресира растението.
Светлина
Олеандърът е едно
от най-топлолюбивите и
светлолюбиви растения,
затова е много важно да
му изберете място, което е целодневно огрявано от слънцето. Найдобре е това да е
балкон с южно
изложение.
Не понася застудявания
и по тази
причина
повечето
се отглежда предимно в саксия,
която се изкарва
напролет, а зимата се
прибира.
Почва
Подходяща за зокума
е почва, богата на хранителни вещества. Тя може да е смес от чимовка,
торф и оборска тор или
комбинация от глинестохумусна градинска пръст.
Размножаване
Размножаването при
олеандъра става в началото на лятото с помощта
на вкореняване на резници. Пресаждането пък се
извършва всяка година
на пролет за младите храсти или през 2-3 години за
по-възрастните.

Ментата е популярна билка, използвана
за лечение на различни заболявания. Тя е
естествено средство
в борбата с мравки,
листни въшки и други
вредители по растенията. В допълнение е
и чудесна в грижата за
по-красива кожа. Ментата се отглежда лесно
в домашни условия и
не изисква прекалено
много грижи. Спазвайте описаните по-долу
инструкции и се наслаждавайте на свежия аромат вкъщи.
Ще ви трябват: резници или семена от

мента, саксии,
почва за засаждане
Инструкции
Най-лесно
е да използвате резници
от друго растение. Разбира се, може да
се ползват и
семена. Ментата расте хоризонтално,
затова е найдобре да използвате широка саксия с
дълбочина поне 25 см. Уверете се,

че е направен добър
дренаж срещу излиш-

ната вода на дъното на саксията.
Насипете
от
почва, по възможност, с високо съдържание на полезни вещества.
Засадете семената или резниците
от мента.
Може да я сложите някъде, където има малко светлина, но идеалното място е под дебела сянка. Важно
е да я поливате
редовно, тъй като
ментата предпочита леко влажната
почва.

Вишните се ронят, не се късат
 Сега е
моментът да намалите
клоните, останали необлагородени през ранната пролет. Такива клони
не трябва да отрязвате
изцяло, но трябва
силно да ги просветлите. Тази операция допринася
значително за засилване на присадените калеми. Отрупаните с плодове необлагородени клони се прореждат само ако няма да има загуба на
плодове.
 Черешите
обикновено се берат с дръжки, но за
вишните се препоръчва да ги откъсвате
без дръжките.
Ако берете вишните
невнимателно и заедно
с дръжките, увреждате

дървото. Пъпката, която
се намира в основата на
дръжката на плода, в повечето случаи се оказва
откъсната. Определените за незабавна консу-

мация вишни оронвайте на ръка, без дръжки,
а всички останали изрежете с ножици, така част
от дръжките да останат

на дървото.
 Овощните дървета с обилен завръз
трябва и през юни да
поливате обилно и да
подхранвате с тор, за
да могат да
изхран я т
плодовете си.
През
сухите
периоди не
трябва
да поливате
с чиста
вода, а
с около 0,3
– процентов хранителен разтвор от някакъв
бързо възприемащ се
комбиниран изкуствен

тор. При това трябва да
поливате така, че водата да попадне в зоната на смукателните коренчета, т.е. тези, които се намират под периферията на короната на дървото.
 Трябва да започнете и борбата с осите, които по-късно биха причинили големи
вреди с наяждането на
плодовете.
Улавянето на оси
със закачени по дървета шишета е найперспективно през
този месец. Напълнете шишета до една
трета с някакъв плодов сироп. През следващия месец осите
няма да се интересуват от шишето, защото вече ще има повече
узрели плодове.
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Договор срещу славянството

П

остигнатата и
подписана договореност
между Атина и Скопие за името на Македония се представя като венец на евроатлантическата
политика и цивилизационните ценности. Под зоркото око
на Америка и Евросъюза двете спорещи
от десетилетия държави си стиснаха ръцете, за да заживeят в
мир и любов под шапката на тези два геополитически полюса. Македония с единия крак е вече в НАТО и бодро закрачва
към другата лелеяна

мечта - ЕС.
Само че това стискане на ръцете едва
ли е плод на алтруизма на споменатите
два полюса, на безкористното им желание да настъпи мир,
любов и благоденствие в Югоизточна Европа. Най-вече единият от тези
центрове преследва
доста сатанински цели, а местните играчи волю или неволю
са оплели държавите
си в неговата мрежа.
Не е тайна, че през
последните две-три
години САЩ дадоха
газ за евроатлантическото приобщава-

не на Черна гора и
Македония заради
Русия - да уплътнят
югоизточния фланг
на Запада в новата
студена и хибридна
война срещу нея.
Дълбоката цел обаче е далеч по-зловеща. "Ние се ръководим от стратегията за
окончателно и безвъзвратно премахване на православно-славянската хегемония на Балканите
и в Централна Европа. Деструкцията на
Сърбия и трайното
присъединяване на
Албания, Македония
и България към мюсюлманските ценности ще създадат нова
обстановка на Балканите и в Европа." Това
е неофициално писмо от 1999 г. на президента Бил Клинтън
до косовските албанци. Известно е, че

то изплува в мрежата
през 2009 г. Ето какво
"осветява" по-нататък "факелът на свободата": "ЕС и САЩ
трябва да унищожат
докрай националните икономики на държавите от региона, за
да станат те неделима
част от новия световен ред. Стимулирането на националното развитие, на националната самобитност трябва да отстъпи място на атлантическите критерии и
ограничаване на националния суверенитет в бившите социалистически страни.
Балканите трябва да
станат център на атлантическия ден."
По думите му Югоизточна Европа трябва "да влезе в новия
световен ред, в който няма и не ще има
място за православ-

Западнобалканският
политически хъб на Борисов
Клакьорите на Борисов побързаха
във вечността на
да обявят дванадесетчасовото му пособственото си
сещение в Русия и разговорите с Пущастие са си пратин за изключително успешни. Един
вили много други
дори го нарече „световен политик”.
български минисДнес да си „световен политик” нитър-председатекак не е трудно. Особено на фона на
ли. Че дори и един
съвременните политически и дърбългарски цар. И
жавни лидери на държавите от Еввсички без изклюропейския съюз. За Борисов това е
чение са приключоще по-лесно с навика му да се пре- Панко АНЧЕВ
вали по един и
гръща и да се целува, за да покаже
същ начин. Всична поданиците си колко е близък с ки са си получавали заслуженото:
тях и как те го имат за свой приятел кой затвор, кой съсечен, кой осъден
и колко го ценят.
на смърт и разстрелян. Вижда се, че
Тази хватка той се опита да прило- сметката и на този не излиза. Просто
жи и в началото на срещата с Путин. защото и тя е „без кръчмар”.
Но Путин, който трудно може да се
Борисов се опита да поиска прошка
сравнява с нашия, с усмивка го поту- от Путин за вината си за провала на
па по лакътя, за да го успокои и да „Южен поток” и АЕЦ „Белене”. И за да
му напомни, че не е нито Меркел, ни- го умилостиви, го поласка, че и този
то Макрон, още по-малко Юнкер. За път „по-големият прощава на по-малПлевнелиев да не говорим.
кия”. Руският президент е правослаКакво последва след Борисовата вен християнин и сигурно му е проспрегръдка и опит за целувка?
тил, но пред всички го отряза: „Мене
Двата часа разговори трудно могат ме смущават разговорите за това кой
да бъдат определяни като разведрява- от нас е по-голям и кой по-малък. Поне на атмосферата и дори като умело големия винаги го карат да плаща.”
изпросена прошка заради магарията, И делово е напомнил, че Русия е накоято самият Борисов направи с от- правила доста разходи, които е биказването да се строи „Южен поток”. ла принудена да отчете като загуби.
Толкова години то не бяха хитрува- Затова сега иска не приказки и прения, не бяха кълчения, лъжи, игрички гръдки, а „железобетонни гаранции”,
на котка с мишка и какво ли не още. за да продължи работата по провалеНакрая Путин разбра, че няма смисъл ните от световния политик проекти.
от повече, и прехвърли интереса на Ако Европейската комисия случайно
„Газпром” от България към Турция и му разреши, разговорите могат и да
други части на света. Но предупреди, продължат.
че всичко ще е за наша сметка. Тогава
С други думи, в Москва западнобалБорисов още вярваше, че щастието му канският политически хъб на Борисов
да бъде министър-председател е веч- приключи. Може да се каже - позорно.
но и че Меркел вечно ще го прегръ- Каквото и да ни внушават клакьорища и потупва по гърба. И че Америка те и министрите му. С Борисов нито
ще му изпраща със самолети и цис- „Южен поток” ще има, нито АЕЦ „Бетерни газ и петрол и че Русия почти лене”! И по-конкретно: нито газ, нито
няма да я има – камо ли да зависим електричество.
от нея. А той ще дупчи земята ни, за
Но трябва да си прочел поне две
да вади от нея роден газ. Щото така книги, за да знаеш, че комуто се приставало във водещите страни.
виждат гьолове, сам в гьол пада.
Такива сметки и такава увереност
Панко АНЧЕВ, писател

но високомерие и
славянско упорство
и превъзходство".
Впрочем православието и славянството не могат да
бъдат обвинени във
високомерие и чувство за превъзходство. Напротив, точно такива са католицизмът и протестантството.
Клинтън
отдавна не е президент,
но за съжаление нямаме основание да
твърдим, че думите
му са хвърлени на
вятъра. Някой може да възрази, че
цитираното писмо
е фалшива новина,
само че приведените в него факти за
провокиране и нажежаване на косовския конфликт говорят, че не става въпрос за измислица.
Но най-вече амери-

канските действия
на Балканите през
последните вече 30
години
нагледно
илюстрират думите
на Клинтън.
След като нашата
страна падна в клопката на унищожаване на националната
самобитност, с едри
крачки натам се е
запътила и Македония на Зоран Заев.
Не се ли е подписал той за края на
славянско-македонската общност? За
трайното присъединяване на страната
му към мюсюлманските ценности? Да,
Заев ще влезе в историята, но тикан не
от САЩ, а от политиката на Сатанинските Американски Щати. А дали ще му е
добре в компанията
на дявола?
Юри МИХАЛКОВ

Мълния

Турция пое към
авторитарна власт

На 24 юни 60 милиона избиратели в Турция бяха призовани да се явят пред урните, за да
гласуват за президент и парламент. Избирателната активност
бе доста висока – 87,3%. Часове преди Висшата избирателна
комисия да обяви първите частични резултати от преброяването, Ердоган вече обяви пред
медиите: „Нашият народ ми повери президентството и правителството.” А това неминуемо
подейства манипулативно на
избирателите, които все още не бяха отишли до урните.
Според неокончателните резултати Ердоган получава 52,5% от
гласовете, а партията му 43%.
Представителят
на Народнорепубликанската
партия Мухарем
Индже взема 31%, а партията
22,4%. От щаба на Народнорепубликанската партия твърдят, че
данните са неверни и че Реджеп
Ердоган получава на първия тур
46%, а Мухарем Индже 40,35% и
трябва да се проведе балотаж.
Изборите бяха последен шанс
да попречат на Турция да се превърне в авторитарна държава.
Победата на Ердоган означава,
че турският президент почти
със сигурност ще изпълни желанието си да стане най-дълго
управлявалия страната политик, надминавайки Мустафа Кемал Ататюрк. Според новата изборна система, създадена с миналогодишния референдум, Ердоган може да остане на власт
до 2023 г.
За 15-годишното си управле-

ние Ердоган се наложи като найвлиятелния лидер от създаването на съвременната турска държава. Противниците му обаче го
обвиняват в авторитарни стремежи, особено след опита за
преврат през 2016 г., последван
от масирани чистки, засегнали
журналисти, учители, офицери,
съдии, опозиционни лидери.
Резултатите от изборния вот
коренно променят формата на
държавно управление и ще превърнат Турция от парламентар-

на в президентска република.
Според последните поправки
на Конституцията, които влизат
в сила още тази седмица, всички лостове на изпълнителната
власт ще бъдат в ръцете на президента, който поема и функциите на министър-председател.
Новият държавен глава без
санкциите на парламента вече
ще създава закони, ще избира
и назначава министри и висши
съдии, ще изготвя бюджета на
страната, както и ще въвежда и
отменя извънредно положение.
Всички тези промени дават
почти абсолютна власт в ръцете на един човек в справедливо
критикуваната за нарушаване на
демократичните принципи Турция на Ердоган.
Цветан ИЛИЕВ

Редакцията
не носи
отговорност
за промени
в програмите

29.VI. - 5.VII.2018 г.
6:00
9:00
9:15
10:30
11:30
11:45
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
14:45
15:00
15:15
15:40
16:00
16:10
16:25
18:00

ПЕТЪК, 29 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Световното накратко
“Бързо, лесно, вкусно”
представя: “Вкусната Европа”
В неизвестност
Сагуа - сиамската котка
Сийбърт
Специализирано предаване за хора с увреден
слух
Гласувайте за Беки
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Новини на турски език
Създаването на “Плюс
един”
По света и у нас
БНТ 2

ПЕТЪК, 29 юни
06:00 Македонско хоро, хубаво
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Под морските вълни
09:00 По света и у нас
09:15 Средновековните крепости на Източните Родопи:
Походите на Калоян
10:00 Европейски маршрути
10:15 Местно време
10:45 Афиш
11:00 Парламентарен контрол
14:00 Денят започва с Култура
15:15 Япония днес
15:30 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Местно време
18:00 История.bg
19:05 Като дъх музика
/70 години от рождението на диригента Емил
Чакъров/
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Време за губене
21:30 Концерт на Михаела
Филева и Nickname
22:30 Малка пречка
00:15 Туристически маршрути
00:45 Местно време
01:15 История.bg
02:15 Време за губене
02:45 Средновековните крепости на Източните Родопи:
Походите на Калоян
03:30 Непозната земя
04:00 Часът на зрителите

18:15
19:50
20:00
20:45
21:00
22:00
23:45
0:00
2:05
3:25
4:55
5:55

7:00
7:25
7:50
8:05
8:30
10:30
12:00
12:30

15:30
16:30
17:00
17:30
18:00
18:15
18:45
19:15
19:45
20:00
20:45
21:00
22:00
23:45
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
03:00
03:10

ПЕТЪК, 29 юни
Денят започва
По света и у нас
Денят започва с Култура
Зелената линейка
Рецепта за здраве
Малки истории
По света и у нас
Иде нашенската музика
Странната съседка
Бени и Артур
Световна купа по конен
спорт
Зелената линейка
Време за губене
Извън играта
Местно време
По света и у нас
Заедно
Пътуване в миналото
България от край до
край 3
Да намериш приятели
По света и у нас
Спортни новини
Панорама
Закриване на българското председателство на
Съвета на ЕС
По света и у нас
Непозната земя
Пътуване в миналото
Местно време
Пътувай с БНТ 2: Етно
Панорама
Да живееш в група
Съвременници 2: “Мореплавателят, който
сбъдна мечтата си”

Игра на пропаганда
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
Закриване на Българското председателство на
Съвета на ЕС
По света и у нас
Дама, поп, асо, шпионин
Денят започва с Култура
Създаването на “Плюс
един”
Зелената линейка
Панорама с Бойко Василев
СЪБОТА, 30 юни
Инуяша
Животни по пижами
Телепазарен прозорец
Сафарито на Скаут
Денят започва с Георги
Любенов
Думата на краля
По света и у нас
Световното накратко

04:30 Като дъх музика
05:30 Туристически маршрути
06:00
06:30
07:00
07:45
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:00
15:40
16:35
16:45
17:15
18:10
19:30
20:00
20:30
22:35
23:35
00:35
01:30
02:00
02:30
04:20
05:20
05:50

БНТ свят
06:00
09:00
09:15
10:30
11:30
11:45
12:00
12:30
13:30
13:45
14:00
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Най-гледаните

27.VI. - 3.VII.2018 г.

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

СЪБОТА, 30 юни
Специалитетите на Бабет
Пътешествия
Пиксел Пинки 2
Сийбърт
Сребристият жребец
Децата.com
Пътеводител БГ
Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
Рецепта за култура
България от край до
край 4
Време за губене
Ай да идем
Световните градове на
България
Добър ден с БНТ 2
Малка пречка
Када кум прасе и ти вречу
Светлина в безкрая
Пътувай с БНТ 2: Етно
Хрътката 2
В огледалото
Часът на зрителите
По света и нас
Буря в ясен ден
Ново 10 + 2
Добър ден с БНТ 2
Хрътката 2
Абсурдите с БНТ 2
Пътувай с БНТ 2: Етно
Нощта на кардинала
Рецепта за култура
Ай да идем
Специалитетите на Бабет
СЪБОТА, 30 юни
Време за губене
Зелената линейка
Пътувай с БНТ 2: Етно
Ай да идем
Български уроци – аз уча
български
Европейски маршрути
“Мореплавателят, който
сбъдна мечтата си”
Рецепта за култура
Малки истории
5 минути София
По света и у нас
Часът на зрителите
Културни адреси: София,
Европа
Време за губене
Световна купа по конен
спорт
Мера според мера: Пролетта на 1903
Денят започва с Георги
Любенов
Добър ден с БНТ 2
Абсурдите с БНТ 2
По света и у нас
Регионална дискусия –
Пловдив
Джулай
FSB на живо
Рецепта за култура
Часът на зрителите
България от край до
край 3
Непотребното вълшебно
Абсурдите с БНТ 2
Денят започва с Георги
Любенов
Пътят към слънцето или
до Серес и обратно

13:00 Бразди
13:25 Иде нашенската музика
14:15 Скъпа моя, скъпи мой
/80г. от рождението на
Едуард Захариев/
16:00 Трето полувреме
17:00 Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
19:00 Трето полувреме
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
23:00 Трето полувреме
23:45 Страхотни момичета
1:20 Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
3:10 Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
5:10 Днес и утре
5:40 Бразди

19:00
19:50
20:00
20:30
21:00
23:00
23:45
1:20
3:10
5:15
5:45

Световното първенство
по футбол
Трето полувреме
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Трето полувреме
Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
Трето полувреме
Фатално изпълнение
Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
Днес и утре
Телепазарен прозорец

НЕДЕЛЯ, 1 юли
Иде нашенската музика
Инуяша
Животни по пижами
Телепазарен прозорец
Сафарито на Скаут
Денят започва с Георги
Любенов
Вълшебният таван
По света и у нас
Европейското председателство на България
Световното накратко
Извън играта
BG Music Festival 2018
Трето полувреме
Осминафинална среща от

ПОНЕДЕЛНИК, 2 юли
6:00 Денят започва
9:00 По света и у нас
9:10 Кадифе
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Световното накратко
13:00 “Бързо, лесно, вкусно”
представя
13:30 В неизвестност
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сийбърт
15:10 Сребристият жребец
15:35 Гласувайте за Беки
16:00 Трето полувреме
17:00 Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
19:00 Трето полувреме
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Трето полувреме
21:00 Осминафинална среща от
Световното първенство

НЕДЕЛЯ, 1 юли
06:15 Пътешествия
06:45 Световните градове на
България
07:15 Пиксел Пинки 2
08:05 Сийбърт
08:30 Сребристият жребец
09:00 Духовна обител: Кукленски манастир „Свети
Свети Козма и Дамян”
09:25 Изкуството да живеем
09:55 Метафора
10:35 Български уроци – аз уча
български
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем
12:30 Шифт
12:45 Япония днес
13:00 Добър ден с БНТ 2
14:00 Буря в ясен ден
16:05 Часът на българската
музика
17:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:40 Хрътката 2
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Туристически маршрути
19:30 На опера с БНТ 2: “Катерина Измайлова” от
Дмитрий Шостакович
20:00 По света и нас
20:30 Кръвни връзки
22:35 Добър ден с БНТ 2
23:35 Хрътката 2
00:25 Пътувай с БНТ 2: Етно
00:55 Кръвни връзки
03:00 Концерт на Михаела
Филева и Nickname
04:00 Библиотеката
05:00 Ай да идем
05:30 Децата.com

ПОНЕДЕЛНИК, 2 юли
06:00 Ибро Лолов и неговият
оркестър
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Денят започва с Култура
08:45 Европейски маршрути
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:10 Местно време
10:40 Български уроци – народни танци, песни и
обичаи
11:10 Пред олтара на операта
11:40 Япония днес
12:00 По света и у нас
12:30 Патриархат
13:30 Пътеводител БГ
14:00 “Надиграй ме” в училище
15:10 Многоликата Япония:
Земята е само една
15:30 Рецепта за култура
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 5 минути София
19:05 Умно село
20:00 По света и у нас
20:30 Абсурдите с БНТ 2
21:00 Големанов
22:45 Ленти и документи:
„Незабравимият маестро
Ангел Манолов“
23:30 Отвъдморски сюжети
00:00 Днес и утре
00:30 Абсурдите с БНТ 2
01:00 Патриархат
02:00 Пред олтара на операта
02:30 Рецепта за култура
03:30 Непозната земя
04:00 Часът на зрителите
04:30 Када кум прасе и ти вречу
05:30 Днес и утре

НЕДЕЛЯ, 1 юли
Магьосникът от Оз
Опознай България
Български уроци
Децата.com
България от край до
край 3
Мисиите на българската
армия
Живо наследство
Иде нашенската музика
Вяра и общество с Горан
Благоев
По света и у нас
Европейското председателство на България
На опера с БНТ 2: “Турандот”
Световна купа по конен
спорт
Моля те, Нептуне!
Бразди
Денят започва с Георги
Любенов
Добър ден с БНТ 2
Пътувай с БНТ 2: Етно
По света и у нас
Ново 10 + 2
Мъжки времена /80
години от рождението
на Едуард Захариев/
Ретро спорт
Извън играта
Гала концерт на Русенската филхармония
Непозната земя
Иде нашенската музика
Живо наследство
Денят започва с Георги
Любенов
Опознай България

ПОНЕДЕЛНИК, 2 юли
06:00 Денят започва
08:30 София в един снимачен
век: Софийските паркове
и градини
09:00 По света и у нас
09:10 Заедно
09:40 Часът на зрителите
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от....
11:40 Цвят в мрака
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:20 Да намериш приятели
13:35 История.bg
14:35 “Бързо, лесно, вкусно”
15:05 Време за губене
15:35 Пътувай с БНТ 2: Етно
16:05 Вълшебните приказки на
щурчето
16:35 Ретро спорт
17:35 Човешка комедия
18:05 Регионална дискусия –
Пловдив
19:05 Непозната земя
19:35 Европейски маршрути
19:45 Ирко и белите мишки
20:00 По света и у нас
20:30 Нощем с белите коне
21:35 В кадър
22:05 Културни адреси
22:25 Черният щъркел
22:55 5 минути София
23:05 Извън играта
23:45 Часът на зрителите
00:15 Регионална дискусия
01:15 България от край до
край 3
01:45 Вяра и общество с Горан
Благоев
02:45 Български уроци

6:05
7:00
7:25
7:50
8:05
8:30
10:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
16:00
17:00

06:10
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:10
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
16:00
16:20
16:45
18:30
19:30
20:00
20:30
21:30
23:35
00:35
01:15
02:25
02:55
03:45
03:50
05:35
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тв програми

Български

23:00
23:45
0:40
0:55
2:45
4:35
5:30
5:45
6:00
9:00
9:10
11:40
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
14:45
15:10
15:35
16:00
17:00
19:00
19:50
20:00
20:30
21:00
23:00
23:45
0:35
0:50

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

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

по футбол
Трето полувреме
Въпрос на чест 4
Телепазарен прозорец
Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
Въпрос на чест 4
Дойче веле: Шифт
Телепазарен прозорец
ВТОРНИК, 3 юли
Денят започва
По света и у нас
Кадифе
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Световното накратко
“Бързо, лесно, вкусно”
представя
В неизвестност
Сагуа - сиамската котка
Сийбърт
Сребристият жребец
Гласувайте за Беки
Трето полувреме
Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
Трето полувреме
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Трето полувреме
Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
Трето полувреме
Въпрос на чест 4
Телепазарен прозорец
Осминафинална среща от
Световното първенство

по футбол
2:40 Осминафинална среща от
Световното първенство
по футбол
4:30 Въпрос на чест 4
5:30 Дойче веле: Шифт
5:45 Телепазарен прозорец
6:00
9:00
9:10
11:40
12:00
12:30
13:00
13:30
14:20
14:45
15:10
15:35
16:00
16:10
16:30
17:55
18:00
18:20
19:50
20:00
20:45
21:00
22:45
23:00
23:25
23:30
0:20
0:35
2:05
3:50
4:35
5:45

СРЯДА, 4 юли
Денят започва
По света и у нас
Кадифе
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Световното накратко
“Бързо, лесно, вкусно”
представя
Системата
Сагуа - сиамската котка
Сийбърт
Сребристият жребец
Гласувайте за Беки
По света и у нас
Новини на турски език
Умирай само в краен случай
Зелена светлина
По света и у нас
Откраднати
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Призраците от Портопало
Частните музеи в Чехия:
Музей на железниците
По света и у нас
Зелена светлина
Въпрос на чест 4
Телепазарен прозорец
Откраднати
Призраците от Портопало
Въпрос на чест 4
Системата
Телепазарен прозорец

ВТОРНИК, 3 юли
Квартет “Славей”
Непозната земя
Часът на зрителите
Раздвижи се с БНТ 2
Мили Бате “Писма на
един дакел”
Пътешествия
Многоликата Япония:
Земята е само една
По света и у нас
Рецепта за култура
Време за губене
Часът на зрителите
България от край до
край 2
Шифт
По света и у нас
Златният век: “Пролог”
Опознай България
“Надиграй ме” в училище
Евроновини: В правилната посока
Капри
Пътешествия
Отвъдморски сюжети
Пътувай с БНТ 2
Капри
Катарзис
По света и у нас
Абсурдите с БНТ 2
Оратория “Елиас” от
Феликс Менделсон-Бартолди
Ленти и документи: “Хайде, куме”
Отвъдморски сюжети
Днес и утре
Абсурдите с БНТ 2
Златният век: “Пролог”
България от край до
край 2
Рецепта за култура
Непозната земя

СРЯДА, 4 юли
06:10 Балетен ракурс към...
фолклора
06:40 Непозната земя
07:10 Часът на зрителите
07:40 Раздвижи се с БНТ 2
08:10 Мили Бате “Писма на
един дакел”
08:25 Пътешествия
08:55 Евроновини
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:10 Време за губене
10:40 Опознай България
11:10 България от край до
край 3
11:40 Европейски маршрути
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци
14:00 “Надиграй ме” в училище
15:10 Пътуване в миналото
15:25 Капри
16:20 5 минути София
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Япония днес
19:10 Маестрото в полет
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Абсурдите с БНТ 2
21:30 Джени - жена по природа
23:05 Ленти и документи: “Лице в огледалото”
23:35 Отвъдморски сюжети
00:05 Изкуството на 21 век
00:35 Абсурдите с БНТ 2
01:05 Америка днес
02:05 България от край до
край 3
02:35 Рецепта за култура
03:35 Непозната земя

ВТОРНИК, 3 юли
Денят започва
Културни адреси
По света и у нас
Човешка комедия
Пътувай с БНТ 2: Етно
Животът е вкусен
Знаете ли, че...
Вълшебните приказки на
щурчето
Малки истории
По света и у нас
Ретро спорт
Ирко и белите мишки
История.bg
“Бързо, лесно, вкусно”
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Къщата на думите
Иде нашенската музика
Атлас
Стивън Рънсиман
На опера с БНТ 2: “Турандот”
Малки истории
Пряк път до Бразилия
По света и у нас
Нощем с белите коне
Милчо Левиев и “Акустична версия”
Пътувай с БНТ 2: Етно
Ай да идем
Стивън Рънсиман
Съвременници 2
Малки истории
Извън играта
Знаете ли, че...
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
“Бързо, лесно, вкусно”
Иде нашенската музика

СРЯДА, 4 юли
06:00 Денят започва
08:30 Културни адреси: София,
Европа
09:00 По света и у нас
09:10 Атлас
09:40 Време за губене
10:10 Животът е вкусен
11:05 Европейски маршрути
11:15 Къщата на думите
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:30 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно”
15:00 Време за губене
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Вяра и общество
17:30 Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:20 Тайните на древните
траки: Скалните хора
18:50 5 минути София
19:00 Съвременници„19:30
Патица “А ла Луси”
19:45 Малки истории
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Нощем с белите коне
22:05 Часът на българската
музика
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Концерт на Илия Ангелов /2016 г./
00:40 Тайните на древните
траки: Скалните хора
01:10 Съдби човешки
01:30 Часът на българската
музика

ЧЕТВЪРТЪК, 5 юли
6:00
9:00
9:10
11:40
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
14:45
15:10
15:35
16:00
16:10
16:20
17:55
18:00
18:30
19:00
19:50
20:00
20:40
20:50
23:00
23:25
23:30
0:25
0:40
1:25
3:30
3:40
4:45
5:45

Денят започва
По света и у нас
Кадифе
Телепазарен прозорец
По света и у нас
Световното накратко
“Бързо, лесно, вкусно”
представя
Системата
Сагуа - сиамската котка
Сийбърт
Сребристият жребец
Гласувайте за Беки
По света и у нас
Новини на турски език
Умирай само в краен случай
Зелена светлина
По света и у нас
Спорт ТОТО
Кой унищожи Хинденбург?
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Призраците от Портопало
По света и у нас
Зелена светлина
Въпрос на чест 4
Телепазарен прозорец
Кой унищожи Хинденбург?
Призраците от Портопало
Япония днес
Въпрос на чест 4
Системата
Телепазарен прозорец

ЧЕТВЪРТЪК, 5 юли
Изгряла е звезда Деница
Непозната земя
Часът на зрителите
Раздвижи се с БНТ 2
Мили Бате “Писма на
един дакел”
08:15 Пътешествия
08:45 Европейски маршрути
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци – аз уча
български
11:10 България от край до
край 3
11:40 По улица Раковски
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:25 Български уроци
13:55 “Надиграй ме” в училище
15:10 Япония днес
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Европа днес
19:05 Призвание - актриса /
Гинка Станчева/
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 Абсурдите с БНТ 2
21:20 Рецепта за култура
22:20 Днес ще умреш
23:50 Отвъдморски сюжети
00:20 Изкуството на 21 век
00:50 Абсурдите с БНТ 2
01:20 Днес ще умреш
02:50 Рецепта за култура
03:50 Часът на зрителите
04:20 Евроновини: В правилната посока
06:05
06:30
07:00
07:30
08:00

02:30 История.bg
03:30 Знаете ли, че...
ЧЕТВЪРТЪК, 5 юли
06:00 Денят започва
08:30 Културни адреси
09:00 По света и у нас
09:10 Знаци по пътя
09:40 Бразди
10:05 Животът е вкусен
11:05 Живо наследство
11:15 Най-доброто от...
11:45 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество
13:30 Патица “А ла Луси”
13:45 История.bg
14:45 “Бързо, лесно, вкусно”
15:15 Време за губене
15:45 Пътувай с БНТ 2
16:15 Енциклопедия България
16:45 Ретро спорт
17:30 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:30 Гробът на Орфей
19:00 В кадър
19:30 Малки истории
19:45 Изненада
20:00 По света и у нас
20:40 Спортни новини
20:50 Нощем с белите коне
21:55 Концерт на Александър
Розенблат /Русия/
23:00 По света и у нас
23:25 Зелена светлина
23:30 Време за губене
00:00 България от край до
край 3
00:30 Гробът на Орфей
01:00 В кадър
01:30 По Горна Марица
02:00 Абсурдите с БНТ 2

2
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ПЕТЪК, 29 юни
„Трансформърс прайм”
„Тази сутрин”
„Преди обед”
bTV Новините
„Шоуто на Слави”
Премиера: „Висше общество” с.1, еп. 5
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.3, еп. 34
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” с.1, еп.
33
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице”
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“ с.1,
еп. 47
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” с. 2,
еп. 53
21:30 Премиера: „Страсти в
Тоскана“ с.4, еп.20
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” с.4,
еп.18
01:00 „Шест сестри” /п./
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Времето лети” с.3, еп.
91
05:00 „Аламинут“ /п./
06:00
06:30
09:30
12:00
12:30
13:30

bTV синема
Петък, 29 юни
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.6
08:00 „Дневниците на вампира”
с.8
09:15 „Двойна самоличност”
- криминален, трилър
(САЩ, 2009), режисьор Денис Димстър
11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7, еп. 1,2
13:30 „Дневниците на вампира”
с.8, еп.9
14:30 „От руса по - руса“ - комедия, криминален (Канада,
2008), режисьор - Дийн
Хамилтън
16:30 „Не и дъщеря ми“ - криминален
18:30 „Джак Ричър: Не се връщай“ - екшън, драма
21:00 „Забвение“ - фантастика,
екшън (САЩ, 2013), режисьор - Джоузеф Косински,
актьори - Том Круз, Морган Фрийман, Олга Куриленко, Андреа Райсбороу,
Николай Костер - Валдау,
Мелиса Лео
23:30 „Съучастникът“ - трилър,
екшън, драма, криминален (САЩ, 2004),
режисьор - Майкъл
Ман,актьори - Том Круз,
Джейми Фокс, Джейда
Пинкет Смит, Марк Ръфало, Брус Макгил, Хавиер
Бардем, Джейсън Стейтъм
02:00 „Мъжът с железните юмруци“ - екшън (САЩ, Хонк
Конг, 2012), режисьор РЗА, актьори - РЗА, Ръсел
Кроу, Луси Лиу, РЗА, Дейв
Баутиста, Байрън Ман,
Пам Гриър, Джейми Чънг,
Кунг Ле, Даниъл Ву
04:00 „Дневниците на вампира”
с.8
бтв комеди
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00

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

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

Петък, 29 юни
„Модерно семейство” с.6
„Моето семейство“
„Кое е това момиче” с.4
„Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
„Волният Уили: Бягство
от пиратската пещера”
- семеен (САЩ, 2010),
режисьор - Уил Гейгър,
актьори - Бо Бриджис,
Бинди Сю Ървин, Кевин
Отто, Дарън Мейер и др.
„Хотел „Елеон“ - сериал
„Щурите съседи”
„Без пукната пара“
„По средата“ - сериал
„Приятели“ - сериал
„Играчи” - сериал
„Щурите съседи“
„Моето семейство“ с.5
„Стъпка по стъпка“ с.7
„Приятели“ с.9
„ Без пукната пара” с.5
„Хотел „Елеон” с.2
„Волният Уили: Бягство
от пиратската пещера”
- семеен (САЩ, 2010),
режисьор - Уил Гейгър,
актьори - Бо Бриджис,
Бинди Сю Ървин, Кевин
Отто, Дарън Мейер и др.
„Модерно семейство“ сериал
„Кое е това момиче“ - сериал
„Хотел „Елеон” - сериал
„Модерно семейство“ сериал

Най-гледаните
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СЪБОТА, 30 юни
06:00 „Малкото пони: Приятелството е магия”
07:00 „Двама мъже и половина” с.5, еп. 10,11
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мястото БГ“ - документална поредица
13:00 „Лято в Барселона“ комедия (Германия,
2015), режисьор - Карола
Медер, актьори - Алехандро Муньос, Сабине
Постел и др.
15:00 „Истински истории“
16:00 „Мармалад” - токшоу
18:00 „Карбовски: Втори план“
/п./ - документална поредица с водещ Мартин
Карбовски
19:00 bTV Новините - централна емисия
19:30 bTV Репортерите - поредица за журналистически филми и разследвания
20:00 „Свекървище” - комедия
22:00 „Странният случай с
Бенджамин Бътън“ - драма, фентъзи, романтичен
(САЩ, 2008), режисьор Дейвид Финчър,актьори
- Брад Пит, Кейт Бланшет,
Джулия Ормънд
00:30 „Дявол“ - трилър
02:20 „Двама мъже и половина” /п./
03:20 „Cool…T” /п./ - лайфстайл
предаване
04:10 „Истински истории“
05:00 bTV Репортерите /п. /
05:20 „Аламинут“ /п./

НЕДЕЛЯ, 1 юли
06:00 „Малкото пони: Приятелството е магия”
07:00 „Двама мъже и половина” с.5, еп. 12,13
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
с водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ” - документално предаване
13:00 „Лято в Мазурия” - комедия
15:00 „Мечето Йоги” , комедия
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите
20:00 Моята голяма гръцка
свалка” - комедия
22:00 „Бродуейска терапия” комедия
00:00 „Моето приключение в
дивото” - драма, биографичен (САЩ, 2014), режисьор - Жан - Марк Вале
02:00 „Лято в Мазурия” - комедия (Германия, 2015),
режисьор - Карола Медер, актьори - Кристина
Грьобе, Щефан Мур, Ирене Риндже и др.
03:30 „Мечето Йоги” , комедия, семеен (САЩ,
Нова Зеландия, 2010),
сценаристи - Брад Копланд, Джошуа Стернин,
Джефри Вентимиля,
режисьор - Ерик Бревиг,
актьори - Нейтън Кордри, Ана Фарис, Андрю
Дали, Том Кавана, Дийн
Ноусли,Ти Джей Милър,
Андрю Дейли и др.
04:50 „Търси се…” /п./ - токшоу

ПОНЕДЕЛНИК, 2 юли
06:00 „Трансформърс прайм”
06:30 „Приятели“ еп. 1
07:00 „Тази сутрин”
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 6
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 35
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 34
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 48
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 54
21:30 Премиера: „Салон за
красота“ - сериал, с.1,
еп.1
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.19
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” - сериал,
с.1, еп. 11

ВТОРНИК, 3 юли
06:00 „Трансформърс прайм”
06:30 „Приятели“ - еп. 2
07:00 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 7
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 36
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 35
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 49
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 55
21:30 Премиера: „Салон за
красота“ - сериал, с.1,
еп.2
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.20
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” - сериал,
с.1, еп. 12

СРЯДА, 4 юли
06:00 „Трансформърс прайм”
06:30 „Приятели“ еп. 3
07:00 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 8
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 37
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 36
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
18:00 „Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 50
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 56
21:30 Премиера: „Салон за
красота“ - сериал, с.1,
еп.3
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.21
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” - сериал,
с.1, еп. 13

ЧЕТВЪРТЪК, 5 юли
06:00 „Трансформърс прайм”
06:30 „Приятели“ еп. 4
07:00 „Тази сутрин” - информационно предаване
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините - обедна
емисия
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 9
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 38
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 37
17:00 bTV Новините
17:30 „Лице в лице” - публицистично предаване с
водещ Цветанка Ризова
17:50 Спорт тото
18:00 „Сърцето на града“ - сериал, с.1, еп. 51
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Великолепният век: Кьосем” - сериал, с. 2, еп. 57
21:30 Премиера: „Салон за
красота“ - сериал, с.1,
еп.4
22:30 „Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Под наблюдение” - сериал, с.4, еп.22
01:00 „Шест сестри”
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” с.1, еп. 14
05:30 „Лице в лице” /п./

Събота, 30 юни
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
07:15 „Среща в интернет“ криминален, драма,
мистерия (Канада, 2014),
режисьор - Дейвид
ДеКрейн, актьори - Ивон
Займа, Шон Робъртс, Мери - Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън
09:00 „Отмъщението на сестрите“ - трилър
10:45 „Аватар“ - екшън, трилър,
фантастика
13:45 „Превъзходство” - екшън,
фантастика (Великобритания, Китай, САЩ, 2014),
режисьор - Уоли Пфайстър
16:30 „Забвение“ - фантастика,
екшън (САЩ, 2013), режисьор - Джоузеф Косински,
актьори - Том Круз, Морган Фрийман, Олга Куриленко, Андреа Райсбороу,
Николай Костер - Валдау,
Мелиса Лео
19:00 „Смъртоносен изстрел”
- криминален, трилър
(САЩ, 2008), режисьор
- Джон Мадън, актьори
- Мики Рурк, Даян Лейн,
Джоузеф Гордън - Левит,
Росарио Доусън
21:00 „Последният самурай”
- драма, екшън, исторически, САЩ, 2013 г.,
режисьор - Едуард Зуик,
актьори - Том Круз, Тимоти Спол, Били Конъли
00:00 Cinema X: „Първородно”
- ужаси, трилър (САЩ,
2013), режисьор - Предраг Антониевич, актьори
- Ребека Да Коста, Майло
Вентимиля, Анди Макдауъл, Джонатан Скеч,
Бриан Дейвис, Логан
Браунинг
01:45 „Интервю с вампир“

Неделя, 1 юли
06:00 „Не и дъщеря ми“ - криминален (Канада, 2014),
режисьор - Пенелъпи
Бютенхъс, актьори - Али
Шийди, Райъс Уорд, Ани
Кларк, Ерик Кнудсен
08:00 „Да пожертваш пешка” драма, биографичен
10:30 „От руса по - руса“ - комедия, криминален
12:30 „Живи машини” - фантастика
15:00 „Последният самурай”
- драма, екшън, исторически, САЩ, 2013 г.,
режисьор - Едуард Зуик,
актьори - Том Круз, Тимоти Спол, Били Конъли
18:00 „Специален доклад“
- екшън, трилър, криминален, фантастика, драма
(САЩ, 2002), режисьор
- Стивън Спилбърг, актьори - Том Круз, Макс фон
Сюдов, Стив Харис, Колин
Фарел, Саманта Мортън,
Патрик Килпатрик
21:00 „Роден на четвърти юли“
- биографичен, драма,
военен (САЩ, 1989), режисьор - Оливър Стоун,
актьори - Том Круз, Джак
Макгий, Том Беринджър,
Уилям Дефо, Кира Седжуик, Реймънд Дж. Бари,
Керълайн Кава, Джоуш
Еванс
00:00 „Да пожертваш пешка”
- драма, биографичен
(САЩ, 2014), режисьор Едуард Зуик, актьор - Тоби Магуайър, Лив Шрайбер, Майкъл Стулбарг,
Питър Сарсгаард, Едуард
Зиновиев, Робин Уайгър,
Софи Нелис, Лили Рейб
02:30 „Изгубена на 17“ - драма,
мистерия, трилър (САЩ,
2013), режисьор - Дъг
Кембъл

Понеделник, 2 юли
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
08:15 „Последният самурай”
- драма, екшън, исторически, САЩ, 2013 г.,
режисьор - Едуард Зуик,
актьори - Том Круз, Тимоти Спол, Били Конъли
11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7, еп. 3,4
13:30 „Дневниците на вампира”
с.8, еп.10
14:30 „Да пожертваш пешка”
- драма, биографичен
(САЩ, 2014), режисьор Едуард Зуик, актьор - Тоби Магуайър, Лив Шрайбер, Майкъл Стулбарг,
Питър Сарсгаард, Едуард
Зиновиев, Робин Уайгър,
Софи Нелис, Лили Рейб
17:00 „Коледата невъзможна
2“ - комедия, семеен
(САЩ, 2014), режисьор Алекс Зам, актьори - Лари
Дъ Кейбъл Гай, Брайън
Степанек, Антъни Карели, Кенеди Клемънтс,
Кърстен Робек
19:00 „Бездомници“ - драма
(САЩ, 1997), режисьор Вин Дизел, актьори - Вин
Дизел, Майк Ейпс, Дарнел
Уилямс, Михаела Тудуров
21:00 Премиера: „Миньоните“
- анимация (САЩ, 2015),
сценарист - Брайън Линч,
режисьори - Кайл Балда,
Пиер Кофин
23:30 „Прераждане“ - драма,
романтичен (САЩ, 2004),
режисьор - Джонатан
Глейзър, актьори - Никол
Кидман, Камерън Брайт,
Дани Хюстън, Лорийн
Бъкол, Алисън Елиът
01:30 „Ризоли и Айлс” с.7
03:30 „Дневниците на вампира”
с.8

Вторник, 3 юли
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
08:00 „Дневниците на вампира”
с.8
09:15 „Изгубена на 17“ - драма,
мистерия, трилър (САЩ,
2013), режисьор - Дъг
Кембъл, актьори - Айла
Кел, Триша О`Кели, Бен
Гавин
11:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7, еп. 5,6
13:15 „Дневниците на вампира”
с.8, еп.11
14:15 „Среща в интернет“ криминален, драма,
мистерия (Канада, 2014),
режисьор - Дейвид
ДеКрейн, актьори - Ивон
Займа, Шон Робъртс, Мери - Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън
16:00 „Изгубена на 17“ - драма,
мистерия, трилър (САЩ,
2013), режисьор - Дъг
Кембъл, актьори - Айла
Кел, Триша О`Кели, Бен
Гавин
18:00 „Последният самурай”
- драма, екшън, исторически, САЩ, 2013 г.,
режисьор - Едуард Зуик,
актьори - Том Круз, Тимоти Спол, Били Конъли
21:00 „Арго“ - драма, трилър
(САЩ, 2012), режисьор Бен Афлек, актьори - Бен
Афлек, Брайън Кранстън,
Алън Аркин, Джон Гудман, Клеа ДюВал, Крис
Месина, Тейт Донован,
Виктор Гарбър
23:30 „Неправна кантора” - комедия (Италия, 2013), режисьор - Умберто Рикони
Картени, актьори - Фабио
Воло, Зое Феликс, Енио
Фантастичини, Никола
Нокела
01:30 „Ризоли и Айлс” с.7

Сряда, 4 юли
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
08:00 „Дневниците на вампира”
с.8
09:15 „Бездомници“ - драма
(САЩ, 1997), режисьор Вин Дизел, актьори - Вин
Дизел, Майк Ейпс, Дарнел
Уилямс, Михаела Тудуров
11:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7, еп. 7,8
13:30 „Дневниците на вампира”
с.8, еп.12
14:30 „Отмъщението на сестрите“ - трилър (Канада,
2013), режисьор - Къртис
Крауфорд, актьори - Брук
Бърнс, Тим Розън, Ашли
Джоунс, Ребека Амзалаг,
Питър Дж. Грей
16:15 „Миньоните“ - анимация
(САЩ, 2015), сценарист Брайън Линч, режисьори
- Кайл Балда, Пиер Кофин
18:30 „Забвение“ - фантастика,
екшън (САЩ, 2013), режисьор - Джоузеф Косински,
актьори - Том Круз, Морган Фрийман, Олга Куриленко, Андреа Райсбороу,
Николай Костер - Валдау
21:00 „Круд” - анимация, приключенски, комедия (САЩ,
2013),сценаристи - Крис
Сандърс, Кърк Де Мико,
режисьори - Кърк Де Мико, Крис Сандърс
23:00 „Роден на четвърти юли“
- биографичен, драма,
военен (САЩ, 1989), режисьор - Оливър Стоун,
актьори - Том Круз, Джак
Макгий, Том Беринджър,
Уилям Дефо, Кира Седжуик, Реймънд Дж. Бари,
Керълайн Кава, Джоуш
Еванс
02:00 „Ризоли и Айлс” с.7
04:00 „Дневниците на вампира”
с.8

Четвъртък, 5 юли
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7
08:00 „Дневниците на вампира”
с.8
09:15 „Арго“ - драма, трилър
(САЩ, 2012), режисьор Бен Афлек, актьори - Бен
Афлек, Брайън Кранстън,
Алън Аркин, Джон Гудман, Клеа ДюВал, Крис
Месина, Тейт Донован,
Виктор Гарбър
12:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета” с.7, еп.
9,10
14:00 „Дневниците на вампира”
с.8, еп.13
15:00 „Майчинство” - комедия
(САЩ, 2009), режисьор
- Катрин Дикман, актьори - Ума Търман, Антъни
Едуардс, Мини Драйвър
16:45 „Круд” - анимация, приключенски, комедия (САЩ,
2013),сценаристи - Крис
Сандърс, Кърк Де Мико,
режисьори - Кърк Де Мико, Крис Сандърс
19:00 „Неправна кантора” - комедия (Италия, 2013), режисьор - Умберто Рикони
Картени, актьори - Фабио
Воло, Зое Феликс, Енио
Фантастичини, Никола
Нокела
21:00 „Беднякът милионер”
- драма, комедия, романтичен (САЩ, Великобритания, 2008), режисьори
- Дани Бойл, Лъвлин
Тандън, актьори - Дев
Пател, Анил Капур, Саураба Шукла, Раджедранат
Зутщи, Фрейда Пинто,
Мадхур Митал, Ирфан
Кхан
03:30 „Робо - куче“ - семеен,
фентъзи (САЩ, 2015), режисьор - Джейсън Мърфи

Събота, 30 юни
06:00 „Модерно семейство“ сериал
07:00 „Двама мъже и половина“ с.5
08:00 „Слънчева Филаделфия“
с.10
09:00 „Клуб „Веселие” с.6
10:00 „Въпрос на време“ - драма, комедия, фантастика,
романтичен (Великобритания, 2013), режисьор
- Ричард Къртис, актьори - Домнал Глийсън,
Рейчъл Макадамс, Бил
Най, Линдси Дънкан, Том
Хъджис, Марго Роби, Том
Холандър и др.
12:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
13:00 „По средата“ - сериал
14:00 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - сериал
17:30 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „Полицейска академия 5”
- комедия, криминален
(САЩ, 1988), режисьор:
Алън Миърсън, актьори
- Джордж Гейнс, Буба
Смит, Майкъл Уинслоу,
Дейвид Граф, Лесли Истърбрук, Марион Рамзи
и др.
22:30 „Шегаджии” - сериал
00:00 „Двама мъже и половина” - сериал
01:00 „Клуб „Веселие” - сериал
02:00 „Модерно семейство“ сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал
04:00 „Двама мъже и половина” - сериал
05:00 „Модерно семейство“

Неделя, 1 юли
06:00 „Модерно семейство“ сериал
07:00 „Двама мъже и половина“ с.5
08:00 „Слънчева Филаделфия“
с.10
09:00 „Клуб „Веселие” с.6
10:00 „Полицейска академия 5”
- комедия, криминален
(САЩ, 1988), режисьор:
Алън Миърсън, актьори
- Джордж Гейнс, Буба
Смит, Майкъл Уинслоу,
Дейвид Граф, Лесли Истърбрук, Марион Рамзи
и др.
12:00 „Стъпка по стъпка“ - сериал
14:00 „Приятели“ - сериал
16:00 „Моето семейство“ - сериал
17:30 „Щурите съседи“ - сериал
20:30 „Въпрос на време“ - драма, комедия, фантастика,
романтичен (Великобритания, 2013), режисьор
- Ричард Къртис, актьори - Домнал Глийсън,
Рейчъл Макадамс, Бил
Най, Линдси Дънкан, Том
Хъджис, Марго Роби, Том
Холандър и др.
22:30 „Шегаджии” - сериал
00:00 „Двама мъже и половина” - сериал
01:00 „Клуб „Веселие” - сериал
02:00 „Модерно семейство“ сериал
03:00 „Слънчева Филаделфия“
- сериал
04:00 „Двама мъже и половина” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ сериал

Понеделник, 2 юли
06:00 „Модерно семейство” с.6
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Кое е това момиче” с.5
09:00 „Играчи” - сериал
10:00 „Мис Слънчице” - комедия (САЩ, 2006),
режисьори - Джонатан
Дейтън, Валери Фарис,
актьори - Алън Аркин,
Абигейл Бреслин, Пол
Дейно, Стив Карел, Грег
Киниър, Тони Колет и др.
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи” - сериал
14:00 „Без пукната пара“ - сериал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
18:00 „Щурите съседи“ - сериал
19:30 „Моето семейство“ - сериал
20:00 „По средата“ с.6
21:00 „Приятели“ с.9
22:00 „ Без пукната пара” с.5
23:00 „Хотел „Елеон” с.2
00:00 „Мис Слънчице” - комедия (САЩ, 2006),
режисьори - Джонатан
Дейтън, Валери Фарис,
актьори - Алън Аркин,
Абигейл Бреслин, Пол
Дейно, Стив Карел, Грег
Киниър, Тони Колет и др.
02:00 „Модерно семейство“ сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - сериал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ сериал

Вторник, 3 юли
06:00 „Модерно семейство” с.6
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Кое е това момиче” с.5
09:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
10:00 „Селяндури в Бевърли
Хилс” - комедия (САЩ,
1993), режисьор - Пенелопе Спехрис, актьори
- Ерика Елениак, Джим
Варни, Роб Шнайдер, Лиа
Томпсън и др.
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи” - сериал
14:00 „Без пукната пара“ - сериал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
18:00 „Щурите съседи“ - сериал
19:30 „Моето семейство“ - сериал
20:00 „По средата“ с.6
21:00 „Приятели“ с.9
22:00 „ Без пукната пара” с.5
23:00 „Хотел „Елеон” с.2
00:00 „Селяндури в Бевърли
Хилс” - комедия (САЩ,
1993), режисьор - Пенелопе Спехрис, актьори
- Ерика Елениак, Джим
Варни, Роб Шнайдер, Лиа
Томпсън и др.
02:00 „Модерно семейство“ сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - сериал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ сериал

Сряда, 4 юли
„Модерно семейство” с.6
„Моето семейство“
„Кое е това момиче” с.5
„Шоуто на Слави“
„Насмешливо” - драма,
комедия, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор
- Роб Райнър, актьори
- Мадлин Каръл, Калън
МакОлиф, Ребека де
Морни, Антъни Едуардс,
Джон Махоуни, Пенелъпи Ан Милър, Ейдън
Куин, Кевин Уайзман,
Морган Лили и др.
„Хотел „Елеон“ - сериал
„Щурите съседи”
„Без пукната пара“
„По средата“ - сериал
„Приятели“ - сериал
„Комиците и приятели“ комедийно шоу
„Щурите съседи“
„Моето семейство“
„По средата“ с.6
„Приятели“ с.10
„ Без пукната пара” с.5
„Хотел „Елеон” с.2
„Насмешливо” - драма,
комедия, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор
- Роб Райнър, актьори
- Мадлин Каръл, Калън
МакОлиф, Ребека де
Морни, Антъни Едуардс,
Джон Махоуни, Пенелъпи Ан Милър, Ейдън
Куин, Кевин Уайзман,
Морган Лили и др.
„Модерно семейство“ сериал
„Кое е това момиче“ - сериал
„Хотел „Елеон” - сериал
„Модерно семейство“

Четвъртък, 5 юли
06:00 „Модерно семейство” с.6
07:00 „Моето семейство“ - сериал
08:00 „Кое е това момиче” с.5
09:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
10:00 „Той не си пада по теб”
- романтичен, комедия
(САЩ, 2009), режисьор Кен Куопис, актьори - Леонардо Нам, Дженифър
Гудуин, Дженифър Анистън, Дженифър Конъли,
Скарлет Йохансон, Брадли Купър, Дрю Баримор,
Бен Афлек, Кевин Конъли, Джъстин Лонг, Крис
Кристофърсън, Уилсън
Круз, Моргън Лили и др.
12:00 „Хотел „Елеон“ - сериал
12:30 „Щурите съседи”
14:00 „Без пукната пара“ - сериал
15:00 „По средата“ - сериал
16:00 „Приятели“ - сериал
17:00 „Шоуто на Слави”
18:00 „Щурите съседи“
19:30 „Моето семейство“
20:00 „По средата“ с.6
21:00 „Приятели“ с.10
22:00 Премиера: „ Без пукната
пара” с.6
23:00 „Хотел „Елеон” с.2
00:00 „Той не си пада по теб”
- романтичен, комедия
(САЩ, 2009), режисьор Кен Куопис
02:00 „Модерно семейство“ сериал
03:00 „Кое е това момиче“ - сериал
04:00 „Хотел „Елеон” - сериал
05:00 „Модерно семейство“ сериал

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

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

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

Най-гледаните

27.VI. - 3.VII.2018 г.

06.20
09.30
11.30
12.00
12.30
13.30
14.30
16.00
16.30
17.30
17.55
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
23.30
00.30
01.30
02.30
06.00

ПЕТЪК, 29 юни
„Здравей, България”
„На кафе”
„Бон Апети” – предаване
Новините на NOVA
„Войната на розите“ – сериен филм
„Остани с мен” (премиера) – сериен филм
„Прости ми” (премиера)
– сериен филм
Новините на NOVA
„Намери ме” (премиера)
– сериен филм
„Господари на ефира“ –
забавно предаване /п/
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Семейни войни” – телевизионна игра
Новините на NOVA – централна емисия
„Черешката на тортата” ,
нов сезон
„Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
Новините на NOVA
„София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
„Господари на ефира“ –
забавно предаване
„Часът на Милен Цветков”
„Черният списък” – сериен филм, 4 сезон
„Докоснати от слънцето“
– сериен филм
„Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
„Войната на розите“

Канал 3
ПЕТЪК, 29 ЮНИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър – анализ и
прогнози”
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Димитър Патарински
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00
– Повторения

Тв Европа
ПЕТЪК, 29 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
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СЪБОТА, 30 юни
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 3
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 „Въздушният Бъд: Бейзболна лига” – с уч. на
Джейсън Бридън, Елън
Кенеди, Джефри Балард,
Кейтлин Уош, Джей
Бразо, Патрик Краншоу,
Кевин Зигърс и др.
14.50 „Ченгето от Бевърли
Хилс“ – с уч. на Еди Мърфи, Джон Аштън, Джеймс
Русо, Джъдж Рейнхолд,
Рони Кокс, Стивън Елиът
и др.
17.00 „Съдби на кръстопът”
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 „Добре дошли в джунглата” – с уч. на Дуейн
Джонсън, Кристофър
Уокън, Росарио Доусън,
Юън Бремнър, Шон Уилям Скот и др.
22.10 „Полет” – с уч. на Дензъл
Уошингтън, Надийн
Велазкес, Дон Чийдъл,
Джон Гудман, Брус
Грийнууд и др. Дензъл
Уошингтън, Надийн
Велазкес, Дон Чийдъл,
Джон Гудман, Брус Грийнууд и др.
01.00 „Наказателят: Военна
зона” – с уч. на Рей
Стивънсън, Даш Михок,
Доминик Уест, Джули

Бенз, Уейн Найт и др.
04.50 „Въздушният Бъд: Бейзболна лига” – с уч. на
Джейсън Бридън, Елън
Кенеди, Джефри Балард,
Кейтлин Уош, Джей
Бразо, Патрик Краншоу,
Кевин Зигърс и др. /п/
НЕДЕЛЯ, 1 юли
06.30 „Иконостас”
07.00 „Нощна смяна” – сериен
филм, сезон 3
08.00 „Събуди се” – предаване
11.00 „Съдебен спор”
12.00 Новините на NOVA
12.30 „За добро или лошо” – с
уч. на Лиса Велхел, Антонио Купо, Еди Макрей и
др.
14.15 „Отново на първа среща” – с уч. на Кандис
Камерън Бър, Тай Олсън,
Наташа Колис, Джеси
Фрейзър и др.
16.00 „Като две капки вода“
– забавно предаване, 5
сезон
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Италианска афера” – с
уч. на Марк Уолбърг,
Джейсън Стейтъм, Едуард Нортън, Чарлийз Терон, Доналд Съдърланд,
Сет Грийн, Мос Деф и др.
22.15 „Боецът” – с уч. на Марк
Уолбърг, Крисчън Бейл,
Ейми Адамс и др.
00.30 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.00 „Смърт на погребение” –
с уч. на Питър Динклидж,
Мартин Лорънс, Джеймс
Марсдън, Трейси Морган, Крис Рок, Зоуи Сал-

дана, Люк Уилсън, Дани
Глоувър, Кейт Дейвид и
др.
03.45 „Отново на първа среща” – с уч. на Кандис
Камерън Бър, Тай Олсън,
Наташа Колис, Джеси
Фрейзър и др. /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 2 юли
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” ,
нов сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков”
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 4 сезон

СЪБОТА, 30 ЮНИ
07:00 „Холивуд” – с Ивелина
Кунчева/п/
07:30 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев”/п/
12:00 „Вечните песни” - /п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Букмейкър
14:30 Телемаркет
14:45 „Без монтаж”
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп шоп
15:30 „Холивуд”
16:00 ”Интервю”
16:30 „Патарински Live/п/
17:00 “Офанзива”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю”
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
00:30 Спорт в обектива”- /п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 – Повторения

НЕДЕЛЯ, 1 ЮЛИ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Коктейл”
07:30 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”
14:00 НОВИНИ
14:15 „Букмейкър
14:30 Телемаркет
14:45 „Без монтаж”
15:00 НОВИНИ
15:15 Tоп Шоп
15:30 „Коктейл”
16:00 ”Интервю”
16:25 Телемаркет
16:30 „Патарински Live”/п/
17:00 „Беновска пита”
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Беновска пита”/п/
00:30 Спорт в обектива”-/п/
01:30 НОВИНИ/п/

ПОНЕДЕЛНИК, 2 ЮЛИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“
09:00 „Офанзива”
11:00 Време, календар, хороскоп
11:15 Топ Шоп
11:30 „Пулс“/п/
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 Време, календар, хороскоп
12:30 „Интервю“
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00		
НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/

20.10
20.30
20.40
21.00
21.45

Бизнес дейли /п/
новини
„Плюс - минус” /п/
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00
Нощен новинарски
информационен
блок
СЪБОТА, 30 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство”
с Д. Наумова
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини

18.15 „В обектива”
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 1 юни
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Бизнес дейли /п/
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.05 „Плюс - минус” /п/
11.30 Новини
11.35 „Плюс - минус” /п/
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 Телестар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Бъдете здрави
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт

тв програми

Български

15.00 Новини
15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция - публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция - публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю - предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 2 юли
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за време-

01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” /п/
ВТОРНИК, 3 юли
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” ,
нов сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков”
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
05:30
06:00
07:00
09:00
11:00
11:15
11:30
12:00
12:15
12:20
12:30
13:00
13:20
13:45
14:00
14:30
15:00
15:15
15:30
17:00
17:10
17:15
18:00
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:30

ВТОРНИК, 3 ЮЛИ
„Кухнята на Звездев”/п/
„Денят на живо”/п/
“Всяка сутрин“
„Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
Време, календар, хороскоп
Топ Шоп
„Пулс“/п/
НОВИНИ
Телемаркет
Време, календар, хороскоп
„Интервю“ с Наделина
Анева/п/
НОВИНИ
„Букмейкър – анализ и
прогнози”
Телемаркет
НОВИНИ
„Кухнята на Звездев”
НОВИНИ
Топ шоп
“Всеки следобед“
НОВИНИ
Телемаркет
„Имате думата” с Александър Владимиров
НОВИНИ Централна емисия
„Патарински Live”
НОВИНИ
“Денят на живо”
„Спорт в обектива”
НОВИНИ
“Денят на живо”/п/

то
новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 3 юли
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15
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02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” /п/
СРЯДА, 4 юли
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” ,
нов сезон
21.00 „Хавай 5-0” – сериен
филм, 7 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков”
00.30 „Черният списък” – сериен филм, 4 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм

04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.20 „Часът на Милен Цветков” /п/
ЧЕТВЪРТЪК, 5 юли
06.20 „Здравей, България”
09.30 „На кафе”
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.30 „Господари на ефира” –
забавно предаване /п/
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата” ,
нов сезон
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, 8 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „София – Ден и Нощ”
(премиера) – риалити
сериал
23.00 „Господари на ефира“ –
забавно предаване
23.30 „Часът на Милен Цветков”
00.30 „Пожарникарите от
Чикаго” – сериен филм, 3
сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“

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

01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

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

СРЯДА, 4 ЮЛИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър – анализ и
прогнози”
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/
00:30 НОВИНИ/п/

12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.30 новини
13.35 Спорт
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 4 юли
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето

13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 5 юли
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини

ЧЕТВЪРТЪК, 5 ЮЛИ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:20 „Букмейкър – анализ и
прогнози”
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Спорт в обектива”/п/
00:30 НОВИНИ/п/
01:00 „Патарински Live”/п/
01:30 -07:00 – Повторения
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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петък, 29 юни
07.00 „ Манастирът край „Златна ливада““
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 Прокудени от бащин
край
14.00 “Дискусионно студио”
15.00 Кратки Новини
15.10 “Дискусионно студио”
16.10 Класическа музика
16.30 Нови хоризонти
17.30 Новини
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 Документален филм
19.00 Класически концерт
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Кольо.... това..е „ - док
филм , 5
та част
20.30 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
21.30 “Час по България” с водещ Пламен Павлов
22.30 Новини. Прогноза за
времето.
23.00 Дневниците на уфолога
00.30 Новини. Прогноза за
времето.
01.00 “Дискусионно студио”
02.00 „Прокудени от бащин
край“
03.00 “Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев
05.00 “Паралакс” - публицистично предаване
ЕВ Р ОКОМ
Петък, 29 юни
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Босове под прикритие 3 еп. - Сериал
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 75
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 107 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
20:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
22:00 Шпионката на Коко
22:30 Ключът към успеха
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Страници от живота - 75
еп. - Сериал
04:00 Изумрудената огърлица
- 107 еп. - Сериал
05:00 ЕвроДикоФ
Събота, 30 юни
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Бай-

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:15
09:55
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:25
18:50
19:55
21:00
21:40
22:30

23:30
00:30

Петък, 29 юни
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
«Поле чудес» (16+)
Премьера. «Три аккорда»
(16+)
«Время»
Премьера. «Три аккорда»
(16+)
Премьера. Мария Миронова,
Евгения Брик, Ирина Розанова, Анатолий Белый в сериале Валерия Тодоровского
«Садовое кольцо» (16+)
«Оттепель». Многосерийный
фильм (16+)
Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Алёна Бабенко, Владимир Меньшов, Алексей
Кравченко в фильме «Кани-
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Най-гледаните
06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
14.15
14.40
15.15
15.45
16.00
17.00
17.30
18.00
19.30
19.50
20.00
22.30
23.00
23.30
01.30
02.00

събота, 30 юни
Документален филм
„Приказки с Ванчето „
Новини
Ранни вести
НОВИНИ
“Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
НОВИНИ - обедна емисия
“Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева
Актуален репортаж
Класическа музика
„През планини и морета“
- документална поредица
Класическа музика
“Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
“Изгнаници клети …”
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
“Паралакс” - публицистично предаване
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
Другата история
“От българско, по - българско” с Галя Асенова
Новини. Прогноза за
времето. Другата история
Класическа музика
“Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков
Новини. Прогноза за
времето + Другата история
“Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката

рактаров
10:30 Ключът към успеха
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Веществени доказателства - 9 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
04:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
05:00 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
06:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева

04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по - българско” с Галя Асенова
неделя, 1 юли
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
14.00 Разбулване 15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Алтернативи”
21.30 „Орисия“ - игрален филм
22.50 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
23.20 „Час по България“
00.20 “Фронтално”
02.20 Новини.Прогноза за времето
02.40 “Паралакс“ 03.30 Прокудени от бащин
край 04.30 „Кръшно хоро“ - поздравителен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева

понеделник, 2 юли
07.00 Документален филм
филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини повторение
08.00 Ранни вести
10.15 НОВИНИ
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Алтернативи - повторение
14.15 Паралакс - повторение
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - повторение
16.00 Първото благо повторение
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето 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 Класически изпълнения
06.15 „Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт

Неделя, 1 юли
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
14:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 3 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:30 Бареков и Байрактаров
без цензура - с Николай
Бареков, Димитър Байрактаров
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Веществени доказателства - 9 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Понеделник, 2 юли
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 76
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 108 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
22:00 Сентинел - 1 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Страници от живота - 76
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 108 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

кулы строгого режима» (12+)
02:30 Вилле Хаапасало, Алексей
Булдаков, Виктор Бычков,
Семён Стругачёв в фильме
«Особенности национальной
охоты» (16+)
04:05 «Садовое кольцо». Многосерийный фильм (16+)
05:00 «Модный приговор»
Събота, 30 юни
06:00 Новости
06:10 «Гении и злодеи» (12+)
06:35 Николай Волков в фильме
«Старик Хоттабыч» (12+)
08:05 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
08:55 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря»
10:00 Новости (с субтитрами)
10:20 «Неслужебный роман Людмилы Ивановой» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 «Виталий Соломин. „... И вагон любви нерастраченной!“»
(12+)
13:10 Нина Сазонова, Инна Макарова, Виталий Соломин в
фильме «Женщины»
15:15 «Вместе с дельфинами»
16:55 Екатерина Решетникова,
Максим Дрозд в фильме «По-

делись счастьем своим» (16+)
Вечерние новости
«Поделись счастьем своим»
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
Премьера. Мария Миронова,
Евгения Брик, Ирина Розанова, Анатолий Белый в сериале Валерия Тодоровского
«Садовое кольцо» (16+)
«Оттепель». Многосерийный
фильм (16+)
Данила Козловский, Елизавета Боярская, Артур Смольянинов, Светлана Ходченкова,
Юлия Пересильд, Ирина Пегова в фильме «Пять невест»
(12+)
Александр Домогаров в
фильме «Белая ночь, нежная
ночь... » (16+)
Сергей Мигицко, Валентин
Гафт, Олег Табаков, Георгий
Бурков в фильме «Дорогое
удовольствие» (12+)
«Садовое кольцо». Многосерийный фильм (16+)

08:00
08:30
09:25
10:00
10:20

Неделя, 1 юли
06:00 Новости
06:10 Инна Гулая, Юрий Никулин в
фильме «Когда деревья были
большими» (12+)
07:45 «Смешарики. ПИН-код»

21:40
23:20

18:00
18:15
19:15
21:00
21:40

22:40
23:55

01:45
03:30

04:50

тв програми
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11:15
12:00
12:15
13:05

14:55
15:50
17:10
19:10

21:00

07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.15
16.15
17.30
17.45
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
01.00
01.30
02.30
03.30
05.30
06.30

вторник, 3 юли
Документален филм
„Приказки с Ванчето „
Новини повторение
„Ранни вести“
НОВИНИ
“Директно за културата“
НОВИНИ - обедна емисия
Китка народни песни
“Здравословно” с Христо
Деянов повторение
Дискусионно студио”
повторение
Новини
„Край Босфора“ повторение
„Ако зажалиш“ повторение
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
„Всички на мегдана“ - Поздравителен концерт
“Здравословно” с Христо
Деянов
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
“Дискусионно студио”
„Нови хоризонти“ - П.
Петров Й. Апостолов
Новини. Прогноза за
времето повторение
„Директно за културата“
- повторение
Новини. Прогноза за
времето. повторение
“Дискусионно студио”
повторение
“Здравословно” с Христо
Деянов повторение
„Фронтално“ повторение
“Разбулване“ - повторение
„Всички на мегдана“ Поздравителен концерт
повторение

Вторник, 3 юли
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 77
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 109 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:05 Босове под прикритие 4 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Сентинел - 2 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Босове под прикритие 4 еп. - Сериал
04:30 Страници от живота - 77
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 109 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Угадай мелодию» (12+)
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Олег Видов. С
тобой и без тебя» (12+)
«Честное слово»
Новости (с субтитрами)
«Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам» (12+)
Анастасия Вертинская,
Владимир Коренев, Михаил
Козаков в фильме «Человекамфибия»
«Михаил Козаков. „Разве я не
гениален?!“» (12+)
«Большие гонки» (12+)
Екатерина Решетникова,
Максим Дрозд в фильме «Поделись счастьем своим» (16+)
Надежда Румянцева, Николай Рыбников, Люсьена Овчинникова, Инна Макарова,
Светлана Дружинина, Нина
Меньшикова в «Девчата»
Воскресное «Время». Информационно-аналитическая
программа
Музыкальная премия «Жара»
Фёдор Бондарчук, Ольга
Сутулова, Оксана Фандера,
Евгений Стычкин, Мария
Машкова в фильме «Про Любоff» (16+)

07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.10
17.30
17.45
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.30
01.00
02.00
03.00
04.00
05.30
06.30
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сряда, 4 юли
Документален филм
„Приказки с Ванчето“
Новини повторение
Ранни вести НОВИНИ
Парламентарен живот
НОВИНИ - обедна емисия
Китка народни песни
“Здравословно” с Христо
Деянов повторение
“Дискусионно
студио”повторение
Кратки Новини
От българско, по - българско - повторение
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
„Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
“Здравословно” с Христо
Деянов повторение
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
“Дискусионно студио”
публицистично предаване „Паралакс“ Новини. Прогноза за
времето повторение
Изгнаници клети
Класическа музика
Новини. Прогноза за
времетоповторение
“Дискусионно студио”
повторение
“Здравословно” с Христо
Деянов повторение
“Нови хоризонти“ - повторение
Алтернативи - повторение
“Час по България” - с
водещ Пламен Павлов
повторение
„Всички на мегдана“ - поздравителен концерт

четвъртък, 5 юли
Документален филм
„Приказки с Ванчето„
Новини повторение
Ранни вести
НОВИНИ
Парламентарен живот
НОВИНИ - обедна емисия
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов повторение
14.00 “Дискусионно студио
повторение
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло - повторение
16.30 Паралакс - повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
17.45 „Всички на мегдана“ - поздравителен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ”
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времетоповторение
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
01.00 Новини. Прогноза за
времетоповторение
01.30 “Дискусионно
студио”повторение
03.30 “Първото благо“ - повторение
04.30 „Дневниците на уфолога“
- повторение
05.30 “Край Босфора“ повторение
06.30 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт
повторение
07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30

Сряда, 4 юли
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Не се страхувай!
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 78
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 110 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Сентинел - 3 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
04:30 Страници от живота - 78
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 110 еп. - Сериал

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 29 юни
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Гении и злодеи
15:25 Склифосовский (3
сезон)
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юморина
23:30 В тесноте, да не в
обиде. Х/ф
01:25 2 ВЕРНИК 2
02:10 Воспитание жестокости у женщин и
собак. Х/ф

06:00 Делници - с Николай
Колев
Четвъртък, 5 юли
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 79
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 111 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Сентинел - 4 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
04:30 Страници от живота - 79
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица

04:30 Андрей Малахов.
Прямой эфир
05:40 Гении и злодеи
Събота, 30 юни
06:10 Чокнутая
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему
свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
12:05 Смеяться разрешается
13:10 Моя любовь –
Россия!
13:40 Искатели
14:25 Ближний круг Дмитрия Бертмана
15:20 Укротительница
тигров. Х/ф
17:05 Пластмассовая
королева. Х/ф
20:00 Вести в субботу
21:00 Держи меня за руку.
Х/ф
00:25 Романтика романса
01:20 Зимняя вишня. Х/ф
02:50 Крылья Ангела. Х/ф
04:35 Ближний круг

Дмитрия Бертмана
05:30 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
Неделя, 1 юли
06:00 Держи меня за руку.
Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама
Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Смеяться разрешается
13:00 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
13:45 Билет в Большой
14:30 Пешком... Москва
старообрядческая
15:00 Странные взрослые.
Х/ф
16:25 Никому не говори.
Х/ф
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:55 Дежурный по стране
01:45 Оазис любви. Х/ф
03:20 Одуванчик. Х/ф
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Медицина

За вашето

ФАРМАЦЕВТИ ПРЕПОРЪЧВАТ

„С ТА В И Е Н“

Меглена Бориславова, фармацевт, аптека
„36.6 - Иван Вазов“, гр. Пловдив
В моята практика често препоръчвам „СТАВИЕН“, тъй като той е
качествен продукт с
много богат състав —
хиалуронова киселина, рибено масло, куркума и астаксантин. Начинът на производство
— Licaps технологията
за по бързо усвояване,
го прави така незаменим и различен от останалите продукти за подкрепа на ставите.
Качеството на продукта се усеща при различни ставни и опорнодвигателни проблеми, има силно антиоксидантно действие и поддържа противовъзпалителните
свойства на организма, особено на ставно-мускулната система. Хиалуроновата киселина е международно признато
средство за подкрепа на ставите. Куркумата, астаксантина и
рибеното масло, богато на омега-3 мастни киселини, имат силен противовъзпалителен ефект сами по
себе си, а в „СТАВИ-

ЕН“, те са комбинирани
и действието им се допълва.
„СТАВИЕН“ е висококачествен френски
продукт, който се произвежда по Licaps® технология за бързо усвояване от организма;
съдържа хиалуронова киселина, омега-3
мастни киселини (рибено масло), екстракт от
куркума, астаксантин;
съдейства за предпазване от възпалител-
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ни процеси в ставите;
съдейства за под
хранването на ставния
хрущял и за забавяне
увреждането и разрушаването му;
подходящ за активно спортуващи, при
тежка физическа работа
и усилено натоварване.
Хиалуроновата киселина е във всички нас
още от момента на раждане, но количеството
й в организма намалява с възрастта и допринася за процеса на стареене. ХК може да бъде
намерена в значителни количества на местата, където има свързваща тъкан като ставите, кожата и сърдечните клапи. В момента хиалуроновата киселина
е използвана най-често при ставни проблеми като артрит, износване на ставите, както
и подмладяващи процедури. Тя е съставна
част на синовиалната
течност, намираща се
в ставите и действаща
като смазка между тях.
Проблемите настъпват,
когато слоят от хиалурон изтънее и по този
начин предпазващото
му от триене действие
намалява.

Търсете в аптеките без рецепта!
Произведено от CAPSUGEL – Франция, ексклузивно за Вита Херб.
За контакти: Вита Херб, тел.: 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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Катя Апостолова, 34-годишна, Варна

Бебетата обичат

ДжинДжира Алба Бебе Спрей
Подсичането беше кошмарът ни след
раждането на дъщеря ми преди години.
Често сменях пелените и спазвах всички указания на нашия лекар. Използвах какви ли не кремове и пудри за подсичане, но проблемът не само продължаваше, а и се задълбочаваше.
Сега, при втората
ми бременност, още
преди да се роди синът ми, приятелки ми
препоръчаха ДжинДжира Алба Бебе.
Бяха го пробвали и
гарантираха за него.
Пръскали дупето при
всяка смяна на пелените и нямали подсичане или зачервяване на кожата на детето.
Нашият педиатър потвърди мнението им за
високите качества на този продукт от
дермокозметичната серия ДжинДжира. Добави, че той
е номиниран
като иновативен бебешки продукт в
Холандия.
Съдържа висок процент
цинков оксид и затова
е изключително ефективен. Освен
това е в специална технологична
форма – дерматологично мляко под
формата на спрей.
Благодарение на това не запушва порите и "кожата диша", не
цапа, лесно се нанася и няма риск от замърсяване. Каза още,
че ДжинДжира Алба
Бебе създава защитен филм върху кожата и я предпазва от
увреждания. Освен
това успокоява, овлажнява, омекотява
и подобрява еластичността на кожата. Затова майките използват ДжинДжира Алба Бебе и при други
кожни раздразнения
при бебета и деца –
леки повърхностни
наранявания и изгаряния, ухапване от
насекоми, сърбеж и
др. Дерматологичното мляко е изключително подходящо

и за UV защита при
бебета до 6-месечна
възраст.
Това правя и аз сега, след като синът
ми вече поотрасна
и пълзи и топурка
навсякъде. С ДжинДжира Алба Бебе
направо се "родих"!
Още по-хубаво е, че
детето обича да го
пръскам с него и дори спира да реве само като го види. Затова спреят ДжинДжира Алба Бебе винаги
присъства в нашата
домашна аптека.

ДжинДжира
Алба Бебе
За нежната
бебешка кожа

Д ж и н Джира Алба Бебе спрей е нова, специална емулсия под
формата на спрей
и е предназначен
за най–малките. Активната му съставка
е цинковият оксид.
Подходящ е за деликатната и нежна бебешка кожа, податлива на неблагоприятните условия на
околната среда.
ДжинДжира Алба

Бебе спрей е предназначен за защита
на кожата от влиянието на урината, ултравиолетовите лъчи, както и от други
неблагоприятни атмосферни условия.
Подходящ за суха
кожа.
ДжинДжира Алба
Бебе спрей успокоява, овлажнява, омекотява и подобрява
еластичността на кожата благодарение
на активната си съставка цинков оксид, а
хидратантите и емолиентите в състава
му имитират естествената водно-липидна мантия.
ДжинДжира Алба Бебе спрей се напръсква равномерно върху желаното
място от кожата
до 6 пъти дневно.
При нужда може
да се втрие. При
употреба в зоната под пелените
ДжинДжира Алба Бебе спрей
се нанася добре в кожните
гънки при всяка смяна на пелените. Може
да се използва
продължително време. Веднага след прилагането му се
усеща успокояващото и овлажняващо
действие. Флаконът ДжинДжира Алба
Бебе спрей
се разклаща
добре преди
употреба.
ДжинДжира Алба Бебе спрей е под
формата на високотехнологична форма - емулсия под формата на
спрей. Удобен е за
приложение, не цапа и не изсушава
кожата. ДжинДжира Алба Бебе спрей
не съдържа консерванти, оцветители и
ароматизатори. Има
бързо действие и
може да се използва продължително
време.

GinGira® е търговска марка на фирма БОРОЛА.
За консултация със специалист се обърнете
към Клиника БОРОЛА, тел.: +359 2 983 6203,
София 1202, ул. „Цар Симеон“ 52,
e-mail: office@borola.com.
За по-богата информация посетете
www.gingira.bg. Можете да поръчате онлайн
на www.momo.bg
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ОБЕЗБОЛЯВАЩ
АКУПУНКТУРЕН АПЛИКАТОР
ЗА ВСЕКИ ДОМ
Здравейте, читатели на в. „Пенсионери“,
Имах силни болки в кръста. Прочетох във вашия вестник за акупунктурния апликатор. Признавам си, че бях скептично настроена, но въпреки това го поръчах. Бях скована, не можех да
мръдна. Веднага, след като го получих, го поставих на кръста - там, където беше най-големият ми
проблем. И оооо - щастие - постепенно болката
утихна и съм заспала. За първи път от месец насам ходех без тази отвратителна болка. Поставям
апликатора два до три пъти на ден. Болката отшумя. Пиша това, защото го изпитах на себе си.
Захаринка Стоянова

Облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
Цен
отпуска
1
9
мускулите
,98 а
лв.
и нервите.
Поръчки
на тел.
0888/254210
Ако не ви помогне, може да
го върнете в 14-дневен срок.

При хемороиди
Трябват ви 10 патладжана, дръжките на които се нарязват и се измиват обилно с вода. След
това се слагат в тенджера, добавят се 10 чаши
вода и се варят с отворен капак. След като заврят, огънят се намалява и тенджерата се похлупва. Варят се 30 минути.
Котлонът се изключ-

Д

а си продавачка, вече си е диагноза. По
8-9 часа на крак без
почивка и раздвижване –
как няма да имаш разширени вени. Като почнах
работа в първия магазин
преди години, старите
колежки ме предупреждаваха, ама тогава морето ми беше до коляно.
Знаете, че при такъв
тип работа се полагат задължителни почивки. Да
седнеш и вдигнеш краката нависоко или да се поразтъпчеш 15 минути. Да
де, но на практика не се
получава – хора няма, работа много.
Стреснах се, когато
миналата година и дъщеря ми се оплака. Усещала някакво мравучкане в краката, изтръпване
и сърбеж, нощем се схващали. А като се събула боса през лятото, изпаднала в ужас – по краката й
се виждали грозни разширени капиляри.
Съвсем млада е, още
няма 30. Вярно, доста килограми качи напоследък. В нашия род жените
са такива – едри и пълни. Посъветвах я веднага да отиде на лекар. Иначе знае какво я чака – да
куцука и охка като мен.
Краката ми бяха все оте-

Ралица Иванова, 54-годишна, от Пловдив

Ентан е като балсам
за разширените вени
кли, вените – изпъкнали, а кожата - кафява на цвят. Тя настоя да идем заедно и слава Богу, че я послушах.
Лекарят я похвали, че търси
помощ навреме
– в първия стадий на заболяването, когато
може да се спре
прогресирането му. Аз доста
бях позакъсняла,
но поне още нямах венозни язви
и имаше шанс да
се спася от оперативно
лечение.
Оправихме се с Ентан
– изключително ефикасен природен продукт за
подобряване на кръвообращението и заздравяване стените на кръвоносните съдове. Според
доктора съдовете при
жените са устроени да издържат на максимум 70
кг и теглото отгоре ги ув-

свали 10 килограма.
Аз продължавам
да се надявам на Ентан. Не ми е до диети и спортуване, ама
почнах да взимам автобуса от следващата
спирка – поне малко
да се размърдам след
работа. Най-важното е, че болката вече
не е толкова непоносима, защото отоците
по краката спаднаха,
тя не ме мъчи и се движа нормално.

режда. А при мен понапредналата възраст също е
рисков фактор, водещ до
дегенерация на венозните стени.
Младото си е младо и
дъщеря ми само за няколко месеца, с по 3 капсули Ентан дневно, се отърва от болките и грозните капиляри. Амбицира се, тръгна на фитнес,

EНТАН
За здрави
съдове и добро
кръвообращение

Какво съдържа Ентан?
Една капсула Ентан
съдържа 80 mg проантоцианидин и 40 mg
стандартизиран екстракт на Гинко билоба.
Процесът на стандартизация гарантира чистотата и ефективността на
всяка капсула.

Как действа Ентан?
Ентан подкрепя дейността на кръвоносната система. Допринася
за подобряване кръвоснабдяването на ретината, крайниците, ушите и
мозъка. Оказва положителен ефект върху цялото
съдово дърво – артерии,
вени, капиляри и лимфни съдове. Подпомага паметта и концентрацията.
Освен това Ентан притежава мощно антиоксидантно действие и по този начин предпазва съдовете и клетките от увреждащото действие на свободните радикали.
Кога да използваме
Ентан?
Нарушено кръвоснабдяване на ретината
Хронична венозна и
лимфна недостатъчност
на долните крайници
Периферни съдови заболявания, диабет,
синдром на Рейно и др.
Световъртеж, шум в
ушите
Постоперативен и

ва и без да се отваря капакът, се оставя да се охладят. След това се изцеждат и водата се налива в стъклена бутилка.
Слага се в хладилник. Тази вода се пие в продължение на 5 дена сутрин и
вечер на гладен стомах
по 1 чаша. С прилагането на това лечение може
лесно да се отървете от
хемороидите.
посттравматичен оток
Мозъчна атеросклероза и състояния след инсулт
Влошена памет и
концентрация
Има ли странични
ефекти?
Ентан е практически безвреден. Не дразни стомаха. При едновременно приложение с
противосъсирващи средства (aнтикоагуланти) Ентан усилва техния ефект.
Как да приемаме
Ентан?
По една капсула до 3
пъти дневно след хранене.
При остра симптоматика (напр. хемороиди)
3 капсули дневно.
Вече в иновативни растителни капсули VGcaps 100% чист природен продукт.
Хипоалергични, без
глутен, примеси и консерванти!
Без съставки от животински произход!
Подходящи и за вегетарианци!

Eнтан е търговска марка на БОРОЛА. За
консултация с лекар специалист можете да се
обърнете към Клиника БОРОЛА, София 1202,
ул. „Цар Симеон” 52, тел. 02/ 983 62 03,
e-mail: office@borola.com. За по-богата
информация посетете www.entan.bg.
Може да поръчате онлайн на www.momo.bg.

27.VI. - 3.VII.2018 г.

Медицина

26

Български

Дълголетие

19

Алтория и заболяванията Народни рецепти
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

К

амъните, които се
образуват в жлъчката, може да са
твърди и меки като
глина, с размера на песъчинка или до няколко сантиметра в диаметър. Броят им варира от един до десетки
и дори стотици!
До опасни последствия би могла да доведе дори и песъчинка в
жлъчния мехур, убедили са се специалистите.

навреме и правилно.
Фитотерапията има определен дял в научно-обоснованата терапия на заболяванията на дихателната
система. Лечебни растения
се прилагат в профилактиката и в помощ на терапията както при възпаление
на горните дихателни пъ-

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

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

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

виква кризи и предпазва тялото от последващо образуване на камъни в жлъчката. Заедно с това се наблюдава очистващо действие
върху черния дроб, с което формулата се препоръчва при пациенти с омазнен
черен дроб (стеатоза), хепатит, цироза и др. Откритието е регистрирано под
името Хепа Клийнър и е
достъпно в България в реномираните аптеки.
Д-р Ангеров (интернист)
за Хепа Клийнър: „Препоръчвам горещо продукта.
Аз самият провеждам всяка година тримесечен курс,
за да поддържам черния си
дроб и да съм сигурен, че
няма да страдам от камъни
в жлъчката.“
Действие
на Хепа Клийнър:
Поддържа в норма стойностите на чернодробните
ензими.
Подобрява обмяната на
липидите и намалява омазняването на черния дроб.
Пречиства черния дроб
от токсини, бактериални и
вирусни инфекции, нарко-

тични вещества, пестициди, лекарства, алкохол.
Намалява вредното
въздействие от прилагани химио- и лъчетерапия.
Защитава клетъчните
мембрани.
Регенерира клетките
и усилва ефективността
на лимфната система за
изхвърляне на тежки метали.
Действа благоприятно
върху храносмилателния
тракт, поддържайки нормална микрофлора в червата.
Активира функцията
на бъбреците.
Хепа Клийнър има дълготрайно действие, като запазва своята ефективност в
тялото дори след периода

с мушкато

За лечение на кашлица сложете 25 грама свежи листа от мушкато в 1 л вода и
ги варете 10 минути.
С тази течност
се изплаква
гърлото, като
се прави гаргара и симптомите на обикновената
настинка изчезват за
нула време.
Сокът от листата на мушкатото може да се сложи в носа, за да се отървете от хремата. Достатъчни са само няколко капки.
Сложете листо мушкато на китката или най-добре стиснете две-три листа, ако
искате да нормализирате кръвното налягане.
При отит и болки в ухото сложете няколко
капки леко затоплен сок от мушкато, пъхнете памук и прекарайте нощта така. На сутринта няма
и да помните, че ви е боляло ухо.
За да премахнете зъбобол, се слагат намачкани листа от мушкато близо до болния зъб.
Мушкатото действа много добре при възпалителни заболявания. Парна баня с листа от мушкато помага при синузит.
Етеричното масло от мушкато има благоприятен ефект върху кожата, лекува обриви и екзема.
Разредете сок от мушкато с две части вода и
промийте очите. Моментално ще прогоните умората и паренето.
Компресите от листата на мушкато ще облекчат болката при остеохондроза и радикулит.
Мушкатото се използва и в козметиката.
Измийте главата с отвара от листа на мушкато. Това ще ви спести проблема със загубата на коса.

Камъните в жлъчката
са като бомба
със закъснител

По тази причина те често препоръчват оперативно
отстраняване
на жлъчката. Народната
медицина обаче
има своя
теория
за заболяването.
Наскоро
немски медик и изследовател открива комбинация от екстрактите на
няколко растения (бял
трън, глухарче, артишок
и шизандра), която размеква камъните и песъчинките и спомага безболезненото им извеждане от тялото. По думите на лекарите процесът
е по-бавен и по тази причина се препоръчва тримесечен прием за пълни
резултати, но не предиз-

на употреба. Без лекарско
предписание.
Състав
 Бял трън - екстракт
(200 мг)
 Корен от глухарче екстракт(200 мг)
 Артишок - екстракт
(200мг)
 Шизандра - екстракт
(200 мг).

Препоръчителен прием
2 капсули дневно след
хранене с достатъчно количество вода. Специалистите препоръчват 3 месеца прием, за да получите
най-добри резултати. Но
можете да започнете да
чувствате някои от предимствата и подобренията и много по-рано.

Хепа Клийнър можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет
страницата: http://tonik.info/hepacleaner/
или в повечето аптеки в страната.

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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Над 75% от заболяванията
са свързани със стреса

Главоболие, напрежение, тревога
– познати състояния. Причинителите – стрес и безсъние. Едното зависи
от другото – често
сме нервни през деня, защото не сме се
наспали през нощта,
и обратното, не можем да заспим заради напрегнатия
ден. При много хора това се превръща във враг номер
едно за организма.
Хората все още рядко осъзнават необходимостта от овладяване и контролиране на стреса. Според прогнозите на
Световната здравна
организация обаче през следващите 20 години стресът ще бъде втората водеща причина за смъртността
на планетата. Продължителният стрес
води до множество
здравни проблеми
като: намаляване на
имунитета, повишено кръвно и сърдечно-съдови болести, диабет, стомашно-чревни проблеми, затлъстяване, запек. Продължителното състояние на стрес води
до промени в поведението и е заплаха за психическото
и физическото здраве. Стресът разболява не само психиката, но и тялото. Според различни
експертни мнения
между 75% и 90%
от заболяванията
са свързани именно с него. Има преки последици върху сърдечно-съдовата системата, ко-

ито в крайна сметка водят до хипертония, коронарна
болест на сърцето,
инфаркти и инсулти, както и заболявания като алергии,
артрит, множествена склероза, ревматоиден артрит, витилиго и други. Смята се, че генетичният код има важна роля за начина, по който организмът посреща стреса, като
около 62% от хормона на стреса са
генетично зависими. Според направени изследвания жените се справят поуспешно със стреса. Заключението
на невролозите е,
че поради различното функциониране на мозъка мъжете са по-податливи
на депресии и други психически разстройства в резултат на стресови ситуации.
Много хора прибягват до силни лекарствени препарати, за да се справят
със стреса и безсънието, които в повечето случаи водят
до зависимост и отпадналост. Отделяйте достатъчно време
за пасивна и активна
почивка – сън, спорт
и туризъм, бани, музика и развлечения
с близки хора. Лекувайте навреме малките смущения, за да
не прераснат те в
хронични заболявания. Билковите продукти могат да помогнат за преодоляване на тези проблеми, без да доведат
до пристрастяване
и зависимост. Така
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през деня ще бъдете
енергични и пълноценни. Най-ефективни при стресови ситуации, билките маточина и лавандула
помагат на организма бързо и лесно
да преодолее стресовата ситуация. Те
едновременно успокояват тревожността, сърцебиенето и
ума. Ашвагандата е
билка, която е много силен адаптоген
и помага на организма да се адаптира по-леко и лесно към неблагоприятните външни условия. Освен това
тя пряко влияе на
стресовите хормони
– кортизол и адреналин. Спомага организмът да се справи
със ситуацията с лекота, усилва защитните сили и имунната система.
Таблетирани тотални екстракти от
тези билки се съдържат във фитопродукта Bland (Бланд).
Бланд е 100% натурален продукт, който действа бързо и
ефикасно. Не притежава консерванти,
оцветители и животински продукти! Не
притежава странични ефекти и може
да се приема дълго време, без да води до зависимост!
Успокоява, без да
причинява сънливост! Доверявайки
се на Бланд, се доверявате на високо
качество и надеждност! Погрижете се
за себе си! Тялото
Ви ще Ви бъде благодарно! Осигурете
своето спокойствие
и бистър ум!

Можете да откриете Бланд в аптеките и без
рецепта или онлайн на www.botanic.cc
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Ефикасна грижа
ЗА ПРОСТАТАТА!
Мъже, с Просткеър
ще се чувствате като на 20!

Годините минават, а ние остаряваме. При мъжете този
неизбежен процес често е свързан с увеличаването на простата – състояние, известно като доброкачествена простатна
хиперплазиа (ДПХ), чиито симптоми сериозно нарушават мъжкия комфорт. Често и трудно уриниране, слаб поток на урината и непълно изпразване на пикочния мехур, болки в областта
на слабините и кръста... Тъй като увеличената простата притиска пикочния мехур, мъжът трябва да става по 5-6 пъти на
нощ, за да уринира. Цялата тази ситуация се отразява доста
потискащо на мъжа и го кара да се чувства „остарял”. Да не
забравяме и един много важен факт - увеличената простата
съсипва сексуалния живот, което още повече потиска мъжкото самочувствие.
Един от най-ефективните продукти, препоръчвани при
леки до средно тежки форми на доброкачествена простатна хиперплазия, е Просткеър.
Просткеър е натурална хранителна добавка със
съдържание на стандартизирани екстракти от сао палмето, африканска слива, масло от тиквено семе и масло от ленено семе. Просткеър има отличен механизъм на действие:
възпрепятства превръщането на тестостерона в дихидротестостерон (DHT) – хормон, стимулиращ клетките на
простатата да се размножават, което води до постепенното разширяване на простатата. Просткеър действа
силно противовъзпалително, улеснява уринирането и
предотвратява задържането на урина, намалява болките и
дискомфорта при уриниране и значително забавя процесите,
провокиращи растежа на простатата. Превръща секса в
невероятно преживяване!

ПРОСТКЕЪР
Облекчава симптомите при доброкачествена
хиперплазия на простатната жлеза
Намалява размера на простатата
Предпазва от възпаления
Поддържа нормалното функциониране на пикочния
мехур и спомага за пълното му изпразване
Съдържа само стандартизирани екстракти! Гаранция за
високо съдържание на активни вещества Сао Палмето и
Пигеум (африканска слива)!
Канадски продукт
с гарантиран произход.

Повече информация
можете на получите
на тел: 02/9530583
и на www.revita.bg

ТЪРСЕТЕ
Е!
В АПТЕКИТ

27.VI. - 3.VII.2018 г.
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5 СЪВЕТА СРЕЩУ
БЕЗСЪНИЕТО

Добрият сън зависи от дребни неща. А разстройствата на съня са много по-чести и зависят главно от
психичното състояние. Това разстройство, при което настъпва бързо събуждане, говори за натрупани
тревоги, неизпълними задачи, проблеми, които не
са решени. Но също така и за някои заболявания преди всичко ранен, начеващ диабет, хипертония,
остеопороза или повишена дейност на щитовидната жлеза. Безсънието има много причини - и все
такива, които не се откриват веднага. При упорито
безсъние направете следното: 1. Проверете кръвното налягане, след като се събудите през нощта.
Ако то е над 170/90, много е вероятно това да е
причината. Ще лекувате хипертонията. 2. Имате ли

желание да хапнете нещо сладко, след като се събудите? Това желание може да сочи скрит или ранен диабет. Проверете захарта в кръвта на гладно и
се консултирайте с ендокринолог. 3. Жените, които
без особени други причини започват да страдат от
безсъние, трябва да си направят дензитометрия изследване за гъстотата на костното вещество. Ако
изследването покаже разреждане на костите - остеопения или остеопороза, това е много вероятна
причина. Ще лекувате остеопорозата. 4. Добре е да
потърсите съвет от ендокринолог, който да направи ехография на щитовидната жлеза. Изследването
е бързо и безболезнено. Ако в щитовидната жлеза
бъдат открити възли, ендокринологът ще ви изпрати за изследване на кръвта за хормоните от щитовидната жлеза. Това изследване решава диагнозата. Повишеното ниво на хормони от щитовидната
жлеза сигурно дава безсъние. Възлите в щитовидната жлеза може да се лекуват и без операция. 5. И,
разбира се, потърсете за съвет невролог.

Лятото идва! Погрижете се за проблема с разширените вени!

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

поява на разширени вени.
Какви са начините за профилактика на заболяването?
Редно е да се спазва определен двигателен и хигиенно-диетичен режим. Трябва да се избягва
продължителното стоене в право
или седнало положение с липса на
движение. Излагането на високи
температури (напр. сауна, парна
баня, топли басейни, топли помещения и т.н.) също влияе негативно на вените. Хормоналните контрацептиви, нерационалното хранене, тютюнопушенето, неудобните дрехи и обувки са други причини, които могат да бъдат избегнати
от пациентите.
Ето и няколко полезни и практични съвета против появата
на разширени вени
Има определен набор от лесни и практични упражнения, които
могат да бъдат прилагани дори и в
офиса. Много просто за изпълнение упражнение например е повдигането на стъпалата на пръсти –
поне 20-30 повторения. Друг полезен съвет е вечер, когато сте пред
телевизора или четете, да повдигате краката на високо. Може също, когато се къпете, накрая да обливате с хладка вода краката си.
При терапията на разширените
вени се използват различни сред-

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

Фармакологичното му действие е
свързано с ограничаване на кръвосъсирването в мястото на възпаление, възпрепятстване образуването на кръвни съсиреци и ускоряване на разнасянето на отока
и хематома в засегнатото място.
Единственият комбиниран
препарат, който съдържа есцин
и хепарин, е ВИТАЛЕГ гел. Благодарение на ВИТАЛЕГ гел се постига бързо облекчение за уморените крака, подобрява се циркулацията на кръвта и се осигурява по-добра хидратация на епидермиса, което създава усещане
за спокойствие, освежаване и подобрение на състоянието веднага
след употреба.

ВИТАЛЕГ гел намалява чувството на напрежение и осигурява дълготраен комфорт.
Виталег гел е средство за локално приложение и е предназначен:
 за всички хора, страдащи от
отоци по краката, придружени с
тежест и подуване;
 за хора, при които се наблюдават изменения на капилярната
мрежа и поява на паякообразни
вени;
 за хора, подложени на продължителни статични натоварвания (продължително седене или
стоене на крак);
 за жени, които ходят с обувки на високи токчета;

Търсете Виталег гел в аптеките
За въпроси и контакти: Актамед Фарма ООД
Тел. 0897 860 116
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Лимфен застой

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

Отокът на долните
крайници подобно на
болката е универсален
отговор на организма
към различни дразнители и болестни състояния. При пациенти с
наднормено тегло отокът може да се дължи
на застой на лимфна
течност в подкожието
по няколко причини.
На първо място това е
ограниченият двигателен режим при тези
пациенти. Често те са
обездвижени, а в найтежките случаи дори
не могат да спят в легнало положение. Развива се т. нар. синдром
на висящите крака. Те
може да страдат и от
артрозна болест, съчетана понякога с възпалителни обострения
на ставното заболяване, което допълнително може да доведе до
оток в тъканите.
В най-тежките случаи лимфният застой е толкова голям,
че лимфната течност
се натрупва в подбедриците като необратим оток, който води
до промени в кожата като загрубяване,
зачервяване със сърбеж и изтичане на лимфа през порите на кожата (лимфорея). Изтичащата лимфа често се инфектира и се

достига до кожни инфекции като импетиго,
еризипел (червен вятър) и др.
Други причини за
оток при пациентите
с наднормено тегло е
наличието на разширени вени или хронична венозна недостатъчност на крайниците. При тези пациенти често се наблюдават
и драстични промени
в диетичния режим,
свързани с намалено
количество на белтъчини в храната, прекомерна употреба на сол
и др., които повишават
риска от отоци.
Тук не трябва да се
забравя и т. нар. липедем. Това представлява натрупване на мастна тъкан в бедрата и
особено в подбедриците и около глезените при пациенти с наднормено тегло, а понякога и с нормално. Този своеобразен целулит деформира контура на крака и особено
на глезена и имитира
оток. Заболяването се
среща по-често при жените. При него никога в
отока не участват стъпалото и пръстите, по
което то лесно може
да се разграничи от истинския лимфен оток.
Как се лекува този
оток? Задължително

е спазването на правилен хигиенно-диетичен режим. Той
включва поставянето
на краката над нивото на тялото при покой дори и през нощта. Трябва да се увеличи двигателната активност с ходене, бягане, каране на велосипед и упражнения
за раздвижване на
мускулната помпа на
подбедриците. Диетата трябва да включва
достатъчно белтъчини, ограничаване на
готварската сол до 3-4
г на ден, плодове и зеленчуци. Приемът на
достатъчно течности
е задължителен – вода, чай и плодови сокове около 2 литра на
ден. От полза е носенето на еластични чорапи или чоропогащник. Накрая приемът
на медикаменти от
групата на диосмина
или порцианиндоловата група за 1-2 месеца също може да се
приложи. И най-важното е да се направи консултация с лекар специалист.
Д-р Асен ДРАМОВ,
главен асистент
към клиниката
по ангиология
на Националната
кардиологична
болница

Eфективен метод за
разширени вени и
хемороиди
Тази формула дава много добри резултати и
при тромбофлебит, мозъчна атеросклероза,
слединсултни състояния и оказва общо
благоприятно влияние върху кръвоносната система.

Д-р Недков обяснява:
„По време на кариерата си съм се занимавал с
много случаи на пациенти,
страдащи от разширени вени и хемороиди. Има продукти на основата на растителни екстракти, даващи

очевидно добри резултати
и са алтернатива на операцията. Такъв продукт е
и течната формула ВАРИКСИН. Формулата е създадена от нашия виден академик Хлебаров и това само
по себе си говори много за
продукта. След използване
на ВАРИКСИН от моите па-

циенти мога да свидетелствам неговата ефективност.
Видимо състоянието на
техните вени се подобрява, болката и дискомфортът изчезват, добър естетичен ефект се усеща след
няколко дни. Тази билкова комбинация съдържа
300% повече
активни компоненти, които са причина за бързите резултати при премахването на
разширени вени, подуване
и спазми на прасците, както и ефективно свиване и
прибиране на хемороидите. Във вид на течна формула активните вещества
са още по-концентрирани и се абсорбират много
по-бързо. Благодарение на

това те действат незабавно
след прием.
ВАРИКСИН свива и успокоява възпалените вени,
прибира хемороидите и облекчава паренето и болката, възстановява тъканите
и ускорява оздравителния
процес. Отличен е за профилактика на кръвоносната система.
Комбинацията на вложените във ВАРИКСИН концентрирани извлеци на невен, левурда, хмел, босилек
и жълт кантарион участва
активно в процесите на
растеж на епитела и възстановяване на кожата, подобрява еластичността на
кръвоносните съдове, съдейства за оттичане на задържаните течности в организма. Билките са щадящ и
надежден метод, с който хемороидите се прибират по

напълно естествен и безболезнен начин. Стягащото, но
същевременно меко и щадящо действие на концентрирания билков екстракт
ВАРИКСИН спомага за намаляване на неудобствата, свързани с хемороиди.
Продуктът притежава
сертификат за качество,
което е гаранция за полезността и ефективното
му действие. Препоръчителен е тримесечен прием
за дълготрайни и ефективни резултати.“

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

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

Чапли

При шивача

Елегантни, дългокраки,
също като тези каки,
дето крачат с тежък грим
по червения килим.
Като манекенки важни
ходят по местата влажни.
И какво си търсят там?
Май досещате се – знам.
Нито рокли, нито шапки,
ами вкусни тлъсти хапки!
Червейчета, рибки сладки,
ала най обичат жабки.
И похапват ги на воля,

Кученцето Шарко

Влезе Лиса при шивача
със особена задача:
ще си шие нова дреха,
от чужбина плат й взеха.

Кученцето Шарко лафна,
от колибката си джафна,
помоли се от сърце
да го взема на ръце.
Да го водя на разходка
с бърза лекичка походка.
Не можах да му откажа,
че молбата бе голяма.
Хванах малката каишка,
а то все се дърпа – иска
да подскача и да тича
в парка с вдигната главичка.
Радваше се на децата,
потъркулна се в тревата.

А шивачът – важен, горест,
тлъст петел и златоперест:
- Ха добре дошла, кумичке,
ти, принцесо, тук едничка!

После се отбих при Ежко.
Вино пих и лапнах Скрежко.
Пастички една дузина,
курабийки с медовина…
Мери Петльо. Мери, ряза…
- Ах, на сбора ще изляза
като истинска кумица
и… ще си поръчам пица!
Мария ВЕЛИКОВА

Надпревара с колела
В този хубав летен ден
ние двамата с Асен
състезание ще правим,
няма никак да се бавим!

В надпревара с колела
ще се случват чудеса!
Всичко бързо очертахме
и места за старт избрахме.

Мярка трябва да ти взема,
но… голям ти е корема!
Май похапнала си доста
пред великденските пости.
- А… една закуска лека…
Младо пиле си изпекох.
Като минах край потока,
лапнах си и два патока.

а да са дебели, моля?
Тъй изящни и красиви –
туй са чапличките сиви.
Уляна Иванова

Жоро ще следи борбата,
спазваме ли правилата…
Полетяхме като луди,
всеки гледа и се чуди.
Поизплашихме децата,
щом се скриха зад стената.
Наигра се до насита,
повиши си апетита.
После вкъщи се прибра,
купичка с храна видя.
Нахрани се и заспа
чак до късно вечерта.
Посред нощ се той събуди
и с наострени уши
за реда във двора бдя
чак до сутринта!
Нонка ЧАРДАКОВА,
с. Попинци, обл. Пазарджик

Но просторът заехтя,
тук фадрома долетя!
На кълбета прах се вдигна
и небето чак достигна!
Колко жалко!
Спряхме бързо колелата,
свърши си така за нас играта!
Карамфила МАРИНОВА
Рис. Силвия
Йорданова

Наказаният присмехулко

Някъде във планината,
недалече от гората,
имало на три чукари
три кошари.
Но от първата кошара
в село слязъл си овчарят
и оставил сам-самин
своя глезен син.
През нощта във тъмнината
и напук на тишината
на шега със глас престорен
викнал той в простора:

- Вълк в кошарата, търчете!
Бързо, братя, помогнете!
Куче джафнало лениво,
спало стадо мълчаливо.
През тъмата непрогледна
от кошарите съседни
двама души се явили
с остри вили.
А овчарчето се смяло –
хубаво се подиграло
на задъханите, бледи
свои съседи.

Минал ден-два. Нощ мъглива
в сън кошарите обвива
и овчарчето решило
да извика силно:
- Вълк в кошарата, търчете!
Бързо, братя, помогнете!
Пак овчари се явили
с остри вили…
Минал ден-два. Нощ чудесна –
на небето месец блеснал.
Изведнъж сред тишината
чул се вой в гората.
Кучетата заръмжали,
а овцете онемяли.
Бял вълк втурнал се през плета
връз стадото клето.
- Вълк в кошарата, търчете!
Бързо, братя, помогнете!
Тъй овчарчето крещяло
с гърло цяло.
Вдигнало голяма врява –
никой вече му не вярвал,
и вълкът натръшкал всички
негови овчички…
Богоя САПУНДЖИЕВ

Оцветете рисунката
Страницата подготви Кристина ДОБРЕВА
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Минало незабравимо
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110 години от смъртта на граф Николай ИГНАТИЕВ

Моето сърце принадлежи на българите

Н

а 3 март 1878 г.
в Сан Стефано е
подписан договорът, с който се слага
край на Руско-турската
война и България след
пет века получава своята свобода. Под този договор стои подписът на
граф Николай Игнатиев.
Видният руски държавник, генерал и дипломат, играл важна роля в определянето на руската политика в Азия и
на Балканите при управлението на император
Александър Втори, е ро-

ден на 29 януари в Санкт
Петербург в семейството на потомствен дворянин, близък до императорския двор. Отрано се
ориентира към военно
поприще. След като завършва Пажеския корпус, постъпва в Лейбгвардейския хусарски
полк. На 19 години завършва Академията на
Генералния щаб на руската армия. Едва навършил 24 години, е пренасочен към дипломатическа служба. Кариерата
му започва като военен

аташе в Лондон. На Парижкия конгрес на великите сили след Кримската война участва активно в преговорите за корекция на руската граница по река Дунав.
Най-дълго е посланик
на Русия в Цариград – от
1864 до 1877 г. Полага
огромни дипломатически усилия да убеди посланиците на великите
сили в Цариград да дадат на България статут
на екзархат. Този екзархат включвал в границите си всички населени
места с етнически българи. Така България вече
започвала да съществува нещо като обособено.
След това на Цариградската конференция през
1877 г. , която се провела в руското посолство в
Цариград, посланиците
на великите европейски

сили взели единодушно
решение да се даде автономия на България.
Да, разделена е на две
части. Това е било компромис. Но вече е имало
граници. Като посланик
в Цариград негова основна задача е да освободи от османска власт
и да привлече под руско
влияние християнските
народи и най-вече българите, за да се стигне
до Руско-турската война, по време на която е в
България заедно с император Александър Втори в продължение на
половин година. В едно
от писмата до жена си,
писано в град Бяла, той
казва: ”Ние връщаме нашия дълг на родината на
просветителите Кирил и
Методий.”
Любопитен факт е, че
последната редакция на

Саможертва за отечеството

Век и половина от преминаване на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа през Дунава
През пролетта на 1864
г. Хаджи Димитър се среща в Букурещ с Раковски
и скоро спечелва доверието му. Той го определя
за знаменосец в четата на
Стоян войвода. Тя трябва
да премине в България и
в Търново да накаже със
смърт гръцкия владика
Неофит. Четата обаче не
успява да изпълни мисията си и Хаджи Димитър
се връща в Румъния.
През 1865 г. преминава с друга дружина в
България, през цялото
лято кръстосва страната и дори наказва силистренско турско семейство „изедници". После
пак преминава в Румънско. Няколко поредни години (1864-65-66) всяко
лято Хаджи Димитър заедно със Стефан Караджа (с когото се запознава чрез Раковски) и
други войводи минават
с чети Дунава и стигат до
Сливенския балкан, за да
проучват ситуацията за
бъдещо въстание според
програмата на Раковски.
Точно на него Хаджи
Димитър дължи идеологическото си израстване.
Вече не му е достатъчно
да мъсти за себе си и за
близките си. „Аз съм политически хайдутин!", заявява той пред румънски
държавник.
Може би Хаджи Димитър никога нямаше да е
това, което е, ако не беше попаднал в кръга на
Раковски – негов духовен
баща и учител по революция. Раковски - идеолог
на националноосвободителното движение, основоположник на организираната революционна
борба за освобождава-

нето на България, твърдо вярва, че със създаването на добре организирани чети народът ще може да се вдигне на масово
въстание и ще постигне
освобождението си.
През 1866 г. той разработва последния си план
около идеята за тактиката на единна четническа
армия. През пролетта на
1867 година в България

народно въстание, трябва само да се даде знак,
а ръководството на четата щяло да бъде неговият щаб. Четата преминава Дунава с една голяма гемия и вечерта на 6
юли 1868 г. акостира на
българския бряг в местността Янково гърло край
свищовското с. Вардим –
на 500 метра от устието
на Янтра. За по-малко от

са прехвърлени четите на
Панайот Хитов и на Филип Тотю. На 9 октомври
същата година Раковски
умира от туберкулоза. Набирането на пари за четите е трудно. Подготвяни са няколко в Румъния и Сърбия, но се провалят. По организационни и финансови съображения замислените като
отделни чети на Хаджи
Димитър и Стефан Караджа се обединяват в една. Тя е единствената, която успява да се комплектова и въоръжи.
Целта на четата е да
стигне Балкана, където
да действа като привременно българско правителство и да обяви на народа „На оръжие!". Вярвали са, че предстои все-

седмица четниците прекосяват Дунавската равнина, изминавайки около 100 км. Водят четири
битки, при една от които попада в плен Стефан
Караджа.
Обединената чета е
единствената, която успява да премине в България с намерението да
предизвика всенародно
въстание съгласно плановете на Раковски.
Според някои историци тя е била обречена,
защото остава сама. „Не
са били глупави, знаели
са, че отиват на гибел, не
са вярвали, че с толкова
малка чета ще гътнат империята. Били са наясно,
че ще умрат. Те са мъченици. Действията им са
обречени и героични, но

заради тях излизаме от
дълбоко забвение. Показват, че българите повече
не искат да спят под сянката на падишаха. Трябвало е за българите да се
заговори, защото по онова време почти никой в
Европа не се интересува
от нас", констатира проф.
Андрей Пантев.
Четниците произхождат от цялото ни етническо землище – 68 селища от сегашна Северна
България, Южна България, Македония, Беломорска Тракия, както и от изселническите общности в Румъния. Значителна част
са емигранти. Повечето четници са от тогавашните градски центрове, по-малко - от селата. Най-голямата група са млади хора в разцвета на силите си, на
по 25-30 г., само един е
над 35 г., войводите са
по на 28 г. Почти всички
са с образование.
Голяма част от четниците са били в легиите
на Раковски, главно във
втората. Стефан Караджа
е минал и през двете.
Няма единно мнение
за точния брой на четниците. Изследователите,
позовавайки се на различни източници - спомени, свидетелства и документи, посочват от 120
до 128 души. Още при дебаркирането си четата е
забелязана от турски патрул, властите са известени и след нея е изпратена
потеря. На 18 юли 1868 г.
при връх Бузлуджа в Стара планина е последното
сражение. Тогава загива
Хаджи Димитър.
Женя МИЛЧЕВА

Санстефанския мирен
договор граф Игнатиев
пише заедно със съпругата си Екатерина Голицина, правнучка на Кутузов, една от руските красавици, която е знаела
много езици и е имала
тежест в обществото.
Руският цар бил разпоредил мирният договор да се подпише пред
стените на Цариград, а
те го подписват в Одрин веднага щом турците се съгласили. Подписал го е братът на царя и главнокомандващ
руската армия Николай
Николаевич. Все още не
била освободена цялата територия, населена
с българи. Граф Игнатиев бил разстроен от това и заявил на брата на
царя, че ако не бил брат
на монарха, щял да понесе големи последи-

ци. Разбирайки, че това Одринско примирие
оставя Варна, Шумен и
Бургас под турско владение, графът добавя
тези територии в споразумението на своя
глава.
И когато през септември 1902 г. граф Игнатиев пристига в България, на митинг в София
той произнася заветните слова: ”Моят идеал е
и е бил свободна България. За това съм мечтал още през 1862 г.
Моето сърце принадлежи на българите и
в своите мечти аз желая на българския народ да процъфтява.”
И до края на живота
си – 3 юли 1908 г., е обичал България. А гробницата му прилича на
гробница на български
велможа.

Легенда за
Сирма войвода
Тя е била реална
личност, родена през
1776 г. Истинското й
име е Сирма Кръстева. Ражда се в семейството на Стрезо Дичов – известен резбар
и живописец, и съпругата му Ангелина. След
като изчезва най-добрата й приятелка –
Ружа, похитена заедно с още няколко девойки от богат местен
турчин, на Гергьовден
1794 г. младата Сирма
събира малка дружина и се отдава на хайдутството.
В продължение на над двадесет години Сирма войвода действа из Македонския край – Дебърско, Кичевско, Крушевско и около Прилеп. Сборищата на
четата й са предимно в Шар планина и нейните разклонения – Бабин трап, Стогово, Барбура, Кърчин.
Защитава населението в тези краища от безчинствата на албански разбойнически банди през размирния ХVІІІ век. Прочува се с ликвидирането на
Амза бей – един от най-опасните местни потисници.
При сражение с бандите на Амза бей Сирма е ранена тежко, след което при нея остава да се грижи за
възстановяването й само байрактарят на дружината
– Вълко Спиров от Крушево.
Най-интересното е, че Сирма е била начело на хайдушкия отряд, без почти никой от хайдутите да е наясно, че лидерът им не е мъж. Според легендата, която е разказана и в народни песни за Сирма войвода, хайдутите не искали водачът им да е жена. Когато
разбрали, че войводата им не е мъж, те се разлютили
и поискали тя да се откаже. Сирма войвода предложила на хайдутите от своята чета различни начини
за избор на нов войвода и всеки път изборът падал
върху нея самата. Едно от изпитанията е било точна
стрелба и само Сирма успява да уцели пръстен, вързан на далечно дърво. Сред другите изпитания било
състезание по далечно хвърляне на камък, което отново спечелила Сирма войвода. Така седемдесетте
човека, които според преданието е водела през горите, решили тя да остане техен лидер.
След няколко години бурен хайдушки живот из горите през 1818 г. Сирма войвода се заселва в Прилеп, като се жени за байрактаря си Вълко Спиров. За
нещастие злата съдба я застига на стари години: убита е от турци на път от Прилеп за Варош през 1864 г.
Нейна восъчна фигура е поставена в Музея на македонската борба в Скопие. Нейна по-голяма сестра е
Боряна войвода.
Страницата подготви Цветан Илиев

Диема

Тъни, Скот Глен, Изабела
Скорупко, Темуера Морисън,
Стюарт Уилсън
„Пожарникарите от Чикаго”
сезон 5
Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 29 юни
„Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
„Камиони по леда” – риалити, сезон 8
„В.И.П” сезон 2
„Снайперисти” сезон 5
„Черният списък” сезон 2
„Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
„Етажна собственост” сезон
2
„В.И.П” сезон 2
„Снайперисти” сезон 5
„Черният списък” сезон 2
„Женени с деца” сезон 3, 2
епизода
Ледове” – приключенски
с уч. на Ричард Роксбърг,
Франсис О’Конър, Клеър
Форлани, Бен Крос, Саймън
Калоу, Патрик Бъргин, Стивън Мойър, Сам Нийл , II част
„Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
„Етажна собственост” сезон
2
„Пожарникарите от Чикаго”
(премиера) сезон 5
„Джурасик парк” – приключенски екшън с уч. на Сам
Нийл, Лора Дърн, Джеф
Голдблум, Ричард Атънбъроу, Самюел Джаксън
„Пожарникарите от Чикаго”
сезон 5
„Фрактура” – предаване за
рок музика
Еротичен телепазар
СЪБОТА, 30 юни
„Звярът” сезон 1
„Без багаж” – предаване за
туризъм
„Камиони по леда” – риалити, сезон 8, 3 епизода
„Отмъщението на Уайът
Ърп” – уестърн с уч. на Вал
Килмър, Шон Робъртс, Мат
Далас, Трейси Адкинс, Мартин Снатандер
„Национална лотария”
„Дейвид Блейн: Отвъд магията” – документален филм
„Еър Форс Едно” – екшън с
уч. на Харисън Форд, Гари
Олдман, Глен Клоуз, Уенди
Крюсън, Пол Гилфойл, Ксандър Бъркли, Уилям Мейси,
Юрген Прохнов
„Джурасик парк” – приключенски екшън с уч. на Сам
Нийл, Лора Дърн, Джеф
Голдблум, Ричард Атънбъроу, Самюел Джаксън 20:00
„Операция „Възмездие”

СРЯДА, 27 юни
05:30 „Женени с деца”
06:30 „Камиони по леда” – риалити, сезон 8
07:30 „В.И.П” сезон 2
08:45 „Снайперисти” сезон 5
10:00 „Черният списък” сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
12:00 „Етажна собственост”
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 5
15:00 „Черният списък” сезон 2
15:50 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
16:50 „Ангелите на Чарли: Газ до
дупка” – екшън с уч. на Дрю
Баримор, Камерън Диас,
Луси Лиу, Бърни Мак, Криспин Глоувър, Джъстин Теро,
Деми Мур, Мат ле Бланк,
Шая Лебьоф
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
20:00 „Етажна собственост”
21:00 „Пожарникарите от Чикаго”
(премиера) сезон 5
22:00 „Еър Форс Едно” – екшън с
уч. на Харисън Форд, Гари
Олдман, Глен Клоуз, Уенди
Крюсън, Пол Гилфойл, Ксандър Бъркли, Уилям Мейси,
Юрген Прохнов
00:40 „Пожарникарите от Чикаго”
сезон 5
01:40 Еротичен телепазар
03:50 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 28 юни
05:30 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
06:30 „Камиони по леда” – риалити, сезон 8
07:30 „В.И.П” сезон 2
08:45 „Снайперисти” сезон 5
10:00 „Черният списък” сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
12:00 „Етажна собственост” сезон
2
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 5
15:00 „Черният списък” сезон 2
16:00 „Женени с деца” сезон 2, 2
епизода
17:00 „Ледове” – приключенски
филм с уч. на Ричард Роксбърг, Франсис О’Конър,
Клеър Форлани, Бен Крос,
Саймън Калоу, Патрик
Бъргин, Стивън Мойър, Сам
Нийл , I част
19:00 „Топ Гиър” – предаване за
автомобили, сезон 7
20:00 „Етажна собственост”
21:00 „Пожарникарите от Чикаго”
(премиера) сезон 5
22:00 „Вертикална граница” –
приключенски с уч. на Крис
О’Донъл, Бил Пакстън, Робин

00:40

Виасат Хистори

числа, еп. 2
23:55 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 4
00:45 Забранена история, еп. 5
01:35 Страхотни изобретения, еп. 19
петък, 29 юни
06:10 Забранена история, еп. 5
07:05 Забранена история, еп. 4
07:55 Загадки в музея, еп. 8
08:40 Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
09:30 Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
10:20 Най-големите измами в историята, еп. 5
11:10 Забранена история, еп. 1
12:00 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 6
12:50 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 7
13:40 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 1
14:35 Николай и Александра: Последните кралски особи на
Русия, еп. 2
15:30 Забранена история, еп. 2
16:20 Дните, които написаха историята, еп. 5
16:50 Първата световна война в
числа, еп. 2
17:40 Загадки в музея, еп. 8
18:30 Забранена история, еп. 4
19:20 Престъпността през войната,
еп. 2
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 2
21:00 Забранена история, еп. 1
22:05 Забранена история, еп. 2
23:10 Забранена история, еп. 3
00:10 В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 5
01:00 Забранена история, еп. 6
01:50 Страхотни изобретения, еп. 20
събота, 30 юни№
06:35 Страхотни изобретения, еп. 11
07:05 Забранена история, еп. 4
07:55 Забранена история, еп. 5
08:45 Забранена история, еп. 6
09:35 Забранена история, еп. 1
10:25 Войната на асовете, еп. 2
11:20 Първата световна война в
числа, еп. 4
12:10 Първата световна война в
числа, еп. 5
13:00 Първата световна война в
числа, еп. 6
13:50 Времето, което промени света,
еп. 8
14:15 Времето, което промени света,
еп. 9
14:40 Вулканични одисеи, еп. 2
15:35 Тайните на египетските пирамиди, еп. 2
16:30 Мистериите на кралските
убийства, еп. 3
17:20 Рим: империя без предел, еп. 2
18:20 Загадъчни средновековни
убийства, еп. 3
19:10 Николай и Александра: По-

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

сряда, 27 юни
Забранена история, еп. 3
Страхотни изобретения, еп. 4
Кройката на времето, еп. 3
Кройката на времето, еп. 4
Американски принцеси за
милиони долари, еп. 3
Най-големите измами в историята, еп. 3
Забранена история, еп. 5
Историята на Египет, еп. 1
Историята на Египет, еп. 2
Рим: империя без предел, еп. 1
Рим: империя без предел, еп. 2
Забранена история, еп. 3
Дните, които написаха историята, еп. 3
Първата световна война в
числа, еп. 6
Загадки в музея, еп. 6
Забранена история, еп. 1
География на убийствата, еп. 4
Помпей: 48 часа до бедствието, еп. 3
Загадъчни средновековни
убийства, еп. 2
Шпионските тайни за бившия
крал, еп. 1
Първата световна война в
числа, еп. 1
В търсене на съкровището на
нацистите, еп. 3
Забранена история, еп. 4
Страхотни изобретения, еп. 18
Майстори на шпионажа, еп. 3
четвъртък, 28 юни
Страхотни изобретения, еп. 5
Страхотни изобретения, еп. 19
Загадки в музея, еп. 7
Рим: империя без предел, еп. 1
Рим: империя без предел, еп. 2
Най-големите измами в историята, еп. 4
Забранена история, еп. 6
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 3
Империята на Хитлер: планът
за след войната, еп. 4
Мистериите на кралските
убийства, еп. 5
Мистериите на кралските
убийства, еп. 6
Забранена история, еп. 1
Дните, които написаха историята, еп. 4
Първата световна война в
числа, еп. 1
Загадки в музея, еп. 7
Забранена история, еп. 2
Престъпността през войната,
еп. 1
Осем дни, които създадоха
Рим, еп. 1
Американската мечта на Боби
Кенеди,
Черни операции от далечното
минало, еп. 6
Първата световна война в

26

Най-гледаните

27.VI. - 3.VII.2018 г.

01:40
05:30
06:30
07:30
08:45
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

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

00:30
01:30
03:50
06:00
07:00
07:30
11:00

13:00
13:30
14:30

17:20

(премиера) – екшън с уч.
на Марк Дакаскос, Трийт
Уилямс, София Пърнас, Джо
Суба, Били Кембъл, Роналд
Азинас
22:00 „Хазарт” – трилър с уч. на Ал
Пачино, Матю Макконъхи,
Рене Русо, Джеръми Пивън,
Арманд Асанте, Джейми
Кинг, Кевин Чапмън, Ралф
Гарман, Карли Поуп
01:30 Еротичен телепазар
02:30 Професионална борба:
„Първична сила”
НЕДЕЛЯ, 1 юли
06:15 „Теория за големия взрив”
сезон 8
06:45 „Топ Гиър: Ботсвана” – предаване за автомобили
08:10 „Топ Гиър – 41 велики случки” – предаване за автомобили, 2 епизода
10:40 „Добре дошли в джунглата”
– приключенски екшън с
уч. на Дуейн Джонсън, Шон
Уилям Скот, Pосарио Доусън,
Кристофър Уокън, Юън
Бремнър, Джон Грийс, Уилям
Люкинг
12:50 „Без багаж” – предаване за
туризъм
13:30 „Ловът на орела” – екшън с
уч. на Марк Дакасос, Тереса
Рендъл, Рутгер Хауер, Джо
Суба, Зак Макгоун
15:20 „Вертикална граница” –
приключенски с уч. на Крис
О’Донъл, Бил Пакстън, Робин
Тъни, Скот Глен, Изабела
Скорупко, Темуера Морисън,
Стюарт Уилсън
17:50 „Ченгето от Бевърли Хилс”
– екшън-комедия с уч. Еди
Мърфи, Джъдж Рейнхолд,
Джон Аштън, Рони Кокс,
Джеймс Русо, Стивън Елиът
20:00 „Шаолински футбол” – екшън-комедия с уч. на Стивън
Чоу, Карън Мок, Уей Зао
22:10 „Денят на Бастилията” –
криминален екшън с уч. на
Идрис Елба, Ричард Мадън,
Хосе Гарсия, Шарлот ле Бон,
Кери Райли
00:10 „Фрактура” – предаване за
рок музика
02:40 Еротичен телепазар
04:45 Професионална борба: „Челен сблъсък”
ПОНЕДЕЛНИК, 2 юли
05:30 „Женени с деца” сезон 3,
2 епизода
06:30 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
07:30 „В.И.П” сезон 2
08:45 „Снайперисти” сезон 5
10:00 „Черният списък” сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили, сезон 7
12:00 „Етажна собственост”
сезон 2
следните кралски особи на
Русия, еп. 2
Вълци, еп. 6
Войната на асовете, еп. 1
Мао Дзедун в цветове,
101 герои на 20-ти век, еп. 5
Черни операции от далечното
минало, еп. 3
00:35 Убийци от древността, еп. 5
01:25 Въоръжени мъже
20:05
21:00
21:55
22:45
23:40

неделя, 1 юли
06:10 Забранена история еп. 1
07:00 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 8
07:45 Загадки в музея, сезон 9,
еп. 9
08:35 Селцето еп. 6
09:40 37 дни - пътят към Първата
световна война еп. 1
10:40 Конспирация еп. 1
11:30 Конспирация еп. 2
12:20 Най-големите измами в
историята еп. 1
13:10 Най-големите измами в
историята еп. 2
14:00 Парижки мистерии еп. 5
14:30 Забранена история еп. 1
15:20 Забранена история еп. 2
16:10 Кройката на времето
16:45 Шестте съпруги на Хенри
VIII еп. 1
17:35 Шестте съпруги на Хенри
VIII еп. 2
18:25 Шестте съпруги на Хенри
VIII еп. 3
19:15 Шестте съпруги на Хенри
VIII еп. 4
20:05 Тайните общества еп. 3
21:00 Войната на асовете еп. 2
22:00 Дубровник: Републиката
еп. 5
22:50 Забранена история, сезон
5, еп. 5
23:40 Забранена история, сезон
5, еп. 2
00:30 Мистериите на кралските
убийства еп. 1
01:20 Конспирация еп. 1
понеделник, 2 юли
06:25 Страхотни изобретения
еп. 21
07:00 Страхотни изобретения
еп. 6
07:25 Загадки в музея, сезон 8,
еп. 9
08:10 Мистерията на римските
черепи
09:00 Дневниците на Венера
10:05 Най-големите измами в
историята еп. 6
10:55 Забранена история еп. 1
11:45 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 1
12:40 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 2
13:35 Американската мечта на
Боби Кенеди
14:40 Мао Дзедун в цветове

тв програми

Български

13:00
14:00
15:00
16:00

„В.И.П” сезон 2
„Снайперисти” сезон 5
„Черният списък” сезон 2
„Женени с деца” сезон 3,
2 епизода
„Отмъщението на Уайът
Ърп“ – уестърн с уч. на
Вал Килмър, Шон Робъртс, Мат Далас, Трейси
Адкинс, Мартин Снатандер
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили
„Етажна собственост”
сезон 2
„Пожарникарите от Чикаго” (премиера) сезон 5
„Конан Разрушителя” –
приключенски екшън с
уч. на Арнолд Шварценегер, Грейс Джоунс
„Етажна собственост”
сезон 2
Еротичен телепазар
„Национална лотария”
ВТОРНИК, 3 юли
„Женени с деца” сезон 3,
2 епизода
„Полицаите от Чикаго”
сезон 2
„В.И.П” сезон 2
„Снайперисти” сезон 5
„Черният списък” сезон 2
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили
„Пожарникарите от Чикаго” сезон 5
„В.И.П” сезон 2
„Снайперисти” сезон 5
„Черният списък” сезон 2
„Женени с деца” сезон 3,
2 епизода
„Ловът на орела” –
екшън с уч. на Марк
Дакасос, Тереса Рендъл,
Рутгер Хауер, Джо Суба,
Зак Макгоун
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили
„Етажна собственост”
сезон 2
„Пожарникарите от Чикаго” (премиера) сезон 5
„Детонатор” – екшън
с уч. на Уесли Снайпс,
Уилям Хоуп, Тим Дътън,
Силвия Колока
„Етажна собственост”
сезон 2
Еротичен телепазар
СРЯДА, 4 юли
„Женени с деца” сезон 3,
2 епизода
„Полицаите от Чикаго”
сезон 2
„В.И.П” сезон 2
„Снайперисти” сезон 5
„Черният списък” сезон 2
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили
„Пожарникарите от Чи-

каго” сезон 5
„В.И.П” сезон 2
„Снайперисти” сезон 5
„Черният списък” сезон 2
„Женени с деца” сезон 3,
2 епизода
16:45 „Италианска афера”
– екшън с уч. на Марк
Уолбърг, Джейсън Стейтъм, Чарлийз Терон,
Едуард Нортън, Доналд
Съдърланд, Сет Грийн,
Мос Деф
19:00 „Топ Гиър”
20:00 „Етажна собственост”
21:00 „Пожарникарите от Чикаго” (премиера) сезон 5
22:00 „Грешната част на града” – екшън с уч. на Роб
Ван Дам, Дейв Батиста,
Сторми Даниълс, Рандъл
Рийдър, Лара Грайс,
Брук Фрост Едрик Браун,
Ава Сантана
00:00 „Етажна собственост”
01:00 Еротичен телепазар
03:10 „Национална лотария”
ЧЕТВЪРТЪК, 5 юли
05:30 „Женени с деца” сезон 3,
2 епизода
06:30 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
07:30 „В.И.П” сезон 2
08:45 „Снайперисти” сезон 5
10:00 „Черният списък” сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили
12:00 „Пожарникарите от Чикаго” сезон 5
13:00 „В.И.П” сезон 2
14:00 „Снайперисти” сезон 5
15:00 „Черният списък” сезон 2
15:50 „Женени с деца” сезон 3,
2 епизода
16:50 „Конан Разрушителя” –
приключенски екшън с
уч. на Арнолд Шварценегер, Грейс Джоунс
19:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили
20:00 „Етажна собственост”
сезон 2
21:00 „Пожарникарите от Чикаго” (премиера) сезон 5
22:00 „Медальонът” – екшън
00:00 „Етажна собственост”
сезон 2
01:00 Еротичен телепазар
ПЕТЪК, 6 юли
05:30 „Женени с деца” сезон 3,
2 епизода
06:30 „Полицаите от Чикаго”
сезон 2
07:30 „В.И.П” сезон 2
08:45 „Снайперисти“ сезон 5
10:00 „Черният списък” сезон 2
11:00 „Топ Гиър” – предаване
за автомобили,
12:00 „Пожарникарите от Чикаго” сезон 5
13:00 „В.И.П” сезон 3

15:30 Забранена история, сезон
5, еп. 4
16:20 Страхотни изобретения
еп. 20
16:50 Първата световна война в
числа еп. 3
17:40 Загадки в музея, сезон 8,
еп. 9
18:30 Забранена история, сезон
5, еп. 5
19:20 Престъпността през войната еп. 1
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 3
21:00 Рим: империя без предел
еп. 3
22:05 Историята на Египет еп. 3
23:10 Първата световна война в
числа еп. 3
00:00 В търсене на съкровището
на нацистите еп. 6
00:50 Забранена история еп. 1
01:40 Страхотни изобретения
еп. 21
вторник, 3 юли
06:20 Страхотни изобретения
еп. 12
07:00 Забранена история еп. 3
07:45 Американската мечта на
Боби Кенеди
08:50 Мао Дзедун в цветове
09:40 Най-големите измами в
историята еп. 1
10:30 Забранена история еп. 2
11:20 Личният живот на средновековните крале еп. 2
12:25 Личният живот на средновековните крале еп. 3
13:30 Кройката на времето
14:05 Кройката на времето
14:40 Американски принцеси за
милиони долари еп. 1
15:30 Забранена история, сезон
5, еп. 5
16:20 Страхотни изобретения
еп. 21
16:50 Първата световна война в
числа еп. 4
17:40 Загадки в музея, сезон 8,
еп. 10
18:30 Забранена история, сезон
5, еп. 1
19:20 Престъпността през войната еп. 2
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 4
21:00 Жени воини еп. 2
21:55 Султанът и светецът
22:50 Първата световна война в
числа еп. 4
23:40 В търсене на съкровището
на нацистите еп. 7
00:30 Забранена история еп. 2
01:20 Страхотни изобретения
еп. 22
01:50 Средновековните мъртъвци еп. 2

сряда, 4 юли
06:05 Забранена история еп. 4
07:10 Страхотни изобретения
еп. 18
07:40 Кройката на времето
08:10 Кройката на времето
08:40 Американски принцеси за
милиони долари еп. 1
09:30 Най-големите измами в
историята еп. 2
10:20 Забранена история еп. 3
11:10 Историята на Египет еп. 3
12:15 Историята на Египет еп. 4
13:20 Рим: империя без предел
еп. 3
14:25 Рим: империя без предел
еп. 4
15:30 Забранена история, сезон
5, еп. 1
16:20 Страхотни изобретения
еп. 22
16:50 Първата световна война в
числа еп. 5
17:40 Загадки в музея, сезон 8,
еп. 11
18:30 Забранена история, сезон
5, еп. 2
19:20 Престъпността през войната еп. 3
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 5
21:00 Загадъчни средновековни
убийства еп. 6
21:50 Шпионските тайни за бившия крал еп. 2
22:40 Първата световна война в
числа еп. 5
23:30 В търсене на съкровището
на нацистите еп. 8
00:20 Забранена история еп. 3
01:10 Страхотни изобретения
еп. 23
четвъртък, 5 юли
06:00 Забранена история, сезон
4, еп. 4
07:00 Страхотни изобретения
еп. 19
07:30 Загадки в музея, сезон 8,
еп. 12
08:20 Рим: империя без предел
еп. 3
09:25 Рим: империя без предел
еп. 4
10:30 Най-големите измами в
историята еп. 3
11:20 Забранена история еп. 4
12:10 Империята на Хитлер: планът за след войната еп. 5
13:00 Империята на Хитлер: планът за след войната еп. 6
13:50 Мистериите на кралските
убийства еп. 1
14:40 Мистериите на кралските
убийства еп. 2
15:30 Забранена история, сезон
5, еп. 2
16:20 Страхотни изобретения
еп. 23
16:50 Първата световна война в
числа еп. 6

17:00

19:00
20:00
21:00
22:00
00:10
01:10
03:15
05:30
06:30
07:30
08:45
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

19:00
20:00
21:00
22:00
00:00
01:00
05:30
06:30
07:30
08:45
10:00
11:00
12:00

13:00
14:00
14:50
15:45

14:00
15:00
16:00
16:30

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

00:40
01:40
04:00
06:10
06:40
08:20
09:45
10:50
13:00
13:30
15:30

17:20

20:00

22:40

„Снайперисти” сезон 5
„Черният списък” сезон 2
„Женени с деца” сезон 3
„Боецът” – драма с уч. на
Марк Уолбърг, Крисчън
Бейл, Ейми Адамс, Мелиса Лео, Джак Макгий,
Ерика Макдермот
„Топ Гиър” – предаване
за автомобили
„Етажна собственост”
сезон 3
„Пожарникарите от Чикаго” (премиера) сезон 5
„Изгубеният свят: Джурасик парк” – приключенски екшън с уч. на Джеф
Голдблум, Джулиан Мур,
Пийт Постълуейт, Ричард
Атънбъроу, Винс Вон,
Питър Стормеър
„Етажна собственост”
сезон 3
„Фрактура” – предаване
за рок музика
Еротичен телепазар
СЪБОТА, 7 юли
„Без багаж” – предаване
за туризъм
„Топ Гиър: Патагония” –
предаване за автомобили
„Топ Гиър – 41 велики
случки” – предаване за
автомобили
„Кобра 11: Обади се!”
сезон 20
„Бесен полет” – екшън
с уч. на Стивън Сегал,
Сиера Пейтън, Стив Тюсейнт
„Национална лотария”
„Американска нинджа”
– екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Джуди Арънсън, Стив Джеймс
„Медальонът” – екшънкомедия с уч. на Джеки
Чан, Клер Форлани, Лий
Еванс, Джон Рис-Дейвис,
Джулиан Сандс, Антъни
Уонг
„Изгубеният свят: Джурасик парк” – приключенски екшън с уч. на Джеф
Голдблум, Джулиан Мур,
Пийт Постълуейт, Ричард
Атънбъроу, Винс Вон,
Питър Стормеър
„Капитан Филипс” – биографичен трилър с уч.
на Том Ханкс, Катрин
Кийнър, Баркхад Абди,
Майкъл Чернъс, Кори
Джонсън, Макс Мартини,
Крис Мълки, Юл Васкез,
Дейвид Уаршовски,
Джон Магаро, Баркхад
Абдирахман
„Омразната осморка” – уестърн с уч. на
Кърт Ръсел, Самюел Л.

17:40 Загадки в музея, сезон 8,
еп. 12
18:30 Забранена история, сезон
5, еп. 3
19:20 Престъпността през войната еп. 4
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 6
21:00 Мао Дзедун в цветове
21:50 Черни операции от далечното минало еп. 1
22:45 Първата световна война в
числа еп. 6
23:35 В търсене на съкровището
на нацистите еп. 1
00:25 Забранена история еп. 4
01:15 Страхотни изобретения
еп. 24
петък, 6 юли
06:25 Страхотни изобретения
еп. 27
07:10 Страхотни изобретения
еп. 4
07:40 Загадки в музея, сезон 8,
еп. 13
08:30 Мистериите на кралските
убийства еп. 1
09:20 Мистериите на кралските
убийства еп. 2
10:10 Най-големите измами в
историята еп. 4
11:00 Забранена история еп. 5
11:50 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 7
12:40 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 8
13:30 Как климатът определя
облика на историята еп. 1
14:30 Как климатът определя
облика на историята еп. 2
15:30 Забранена история, сезон
5, еп. 3
16:20 Страхотни изобретения
еп. 24
16:50 Първата световна война в
числа еп. 1
17:40 Загадки в музея, сезон 8,
еп. 13
18:30 Забранена история, сезон
5, еп. 5
19:20 Престъпността през войната еп. 5
20:10 Осем дни, които създадоха
Рим еп. 7
21:00 Забранена история, сезон
5, еп. 3
21:50 Забранена история, сезон
5, еп. 4
22:40 Забранена история, сезон
5, еп. 5
23:30 В търсене на съкровището
на нацистите еп. 2
00:20 Забранена история еп. 5
01:10 Страхотни изобретения,
събота, 7 юли
06:15 Забранена история еп. 5
07:10 Страхотни изобретения
еп. 16
07:40 Забранена история еп. 2
08:30 Забранена история еп. 3

25
Джаксън, Чанинг Тейтъм,
Дженифър Джейсън
Лий, Уолтън Гогинс, Тим
Рот, Демиан Бичир, Брус
Дърн, Майкъл Медсън,
Зоуи Бел
02:10 Еротичен телепазар
04:20 Професионална борба:
„Първична сила”
НЕДЕЛЯ, 8 юли
06:10 „Теория за големия
взрив” сезон 8
06:40 „Топ Гиър: Патагония” –
предаване за автомобили
08:20 „Топ Гиър – 41 велики
случки” – предаване за
автомобили
09:45 „Кобра 11: Обади се!”
сезон 20
10:50 „Американска нинджа”
– екшън с уч. на Майкъл
Дудикоф, Джуди Арънсън, Стив Джеймс
12:50 „Без багаж” – предаване
за туризъм
13:20 „Ловът на орела 2” –
екшън с уч. на Марк
Дакасос, Тереса Рендъл,
Джеф Фейхи, Джо Суба,
Зак Макгоун
15:10 „Капитан Филипс” – биографичен трилър с уч.
на Том Ханкс, Катрин
Кийнър, Баркхад Абди,
Майкъл Чернъс, Кори
Джонсън, Макс Мартини,
Крис Мълки, Юл Васкез,
Дейвид Уаршовски,
Джон Магаро, Баркхад
Абдирахман
18:00 „Ченгето от Бевърли
Хилс 2” – екшън-комедия
с уч. Еди Мърфи, Джъдж
Рейнхолд, Юрген Прохнов, Рони Кокс, Джон
Аштън, Бригите Нилсен
20:00 „Моби Дик” – приключенски филм с уч. на
Уилям Хърт, Итън Хоук,
Доналд Съдърланд, Чарли Кокс, Джилиан Андерсън, Еди Марсан , I част
22:00 „Превратът“ – трилър с
уч. на Оуен Уилсън, Лейк
Бел, Пиърс Броснан,
Стерлинг Джеринс, Спенсър Гарет, Клеър Джар
00:10 „Фрактура” – предаване
за рок музика
02:30 Еротичен телепазар
04:40 Професионална борба:
„Челен сблъсък”
09:20 Забранена история еп. 4
10:10 Империята на Хитлер: планът за след войната еп. 1
11:00 В търсене на съкровището
на нацистите еп. 1
11:50 В търсене на съкровището
на нацистите еп. 2
12:40 В търсене на съкровището
на нацистите еп. 3
13:30 Времето, което промени
света еп. 1
14:00 Времето, което промени
света еп. 2
14:25 Вулканични одисеи еп. 3
15:15 Инките: Господари на небесата еп. 1
16:20 Мистериите на кралските
убийства еп. 4
17:10 Рим: империя без предел
еп. 3
18:20 Загадъчни средновековни
убийства еп. 4
19:05 Империя на царе: Русия
по времето на династията
Романови с Луси Уърсли
еп. 1
20:05 Вълци еп. 7
21:00 Войната на асовете еп. 2
22:00 Залавянето на Клаус Барби
22:55 101 герои на 20-ти век еп. 6
23:50 Черни операции от далечното минало еп. 4
00:45 Убийци от древността еп. 6
01:35 Въоръжени мъже: Изкуството на войната еп. 4
неделя, 8 юли
06:05 Страхотни изобретения
07:25 Загадки в музея
08:55 Селцето еп. 1
10:00 37 дни - пътят към Първата
световна война еп. 2
11:00 Конспирация еп. 3
11:50 Конспирация еп. 4
12:40 Най-големите измами в
историята еп. 3
13:30 Най-големите измами в
историята еп. 4
14:20 Парижки мистерии еп. 6
14:55 Забранена история
16:35 Кройката на времето
17:10 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 1
18:05 Николай и Александра:
Последните кралски особи
на Русия еп. 2
19:00 Руската революция
19:55 Кралски братовчеди на
война еп. 1
21:00 Нашата световна война
22:00 Дубровник: Републиката
еп. 6
22:50 Забранена история
00:30 Мистериите на кралските
убийства еп. 2
01:20 Конспирация еп. 2
02:15 Средновековните мъртъвци еп. 7
03:05 Страхотни изобретения
еп. 23
03:35 Загадки в музея, еп. 5
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Он еър
27 юни, СРЯДА
България сутрин
Автентични храни - филм
Райски градини – филм
Сянката на Елена
Мамчета
Как станах руснак
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
Глухар
Великите - филм
Новините ON AIR
Класически коли - филм
Одисей
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Одисей
Новините ON AIR
Полицейски войни
Довереникът – исторически сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Операция: „История“
– предаване с Росен
Петров
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
28 юни, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Автентични храни - филм
10:00 Райски градини – филм
10:30 Сянката на Елена
11:30 Мамчета
12:00 Как станах руснак
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора
14:15 Глухар
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Одисей
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Одисей
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът – исторически сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото
06:30
09:30
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00
14:15
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:10
23:00

Фокс
Сряда, 27 Юни
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Семейство Симпсън
09:20 Семейство Симпсън
09:50 От местопрестъплението: Маями
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 От местопрестъплението: Маями
12:35 911
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъплението: Маями
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 От местопрестъплението: Маями
22:00 Не си мой тип
22:30 Не си мой тип
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Легион
03:15 Последният човек на
Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Легион
Четвъртък, 28 Юни
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъплението: Маями
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 От местопрестъплението: Маями
12:35 24: Наследството
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение

Най-гледаните
06:30
09:30
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00
14:15
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
17:50
18:30
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
00:00
00:30
01:30
02:00
03:00
03:30
05:00
05:30
06:30
07:30
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
12:30
13:00
14:00
14:30
14:45
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
18:30
19:00

29 юни, ПЕТЪК
България сутрин
Автентични храни - филм
Райски градини – филм
Сянката на Елена
Мамчета
Как станах руснак
Новините ON AIR
Операция: „История“
– предаване с Росен
Петров
Глухар
Великите - филм
Новините ON AIR
Класически коли - филм
Одисей
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Одисей
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
Довереникът – исторически сериал
Новините ON AIR
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Новините ON AIR
България сутрин
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
30 юни, СЪБОТА
Операция: „История“
– предаване с Росен
Петров
Истината за кражбите в
мола – филм
Авиошоу с Александър
Богоявленски
VIB /Very Important
Bulgarians/
Състезанието на живота
им – филм
Страната на изобретателите – филм
Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
Новините ON AIR
Роден със сребърна лъжичка
Черни коне - сериал,
драма
Телепазарен прозорец
Кино – поредица на DW
Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър
Богоявленски
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
Брюксел 1
Новините ON AIR
Опорни хора – изпове-

19:00 От местопрестъплението: Маями
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 От местопрестъплението: Маями
22:00 Паранормално
22:30 Паранормално
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги
Петък, 29 Юни
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъплението: Маями
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 От местопрестъплението: Маями
12:35 Паранормално
13:00 Паранормално
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъплението: Маями
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 От местопрестъплението: Маями
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги
01:45 Семейство Симпсън
02:10 Семейство Симпсън
02:30 Легион
03:15 Последният човек на
Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Семейство Симпсън
04:50 Семейство Симпсън
05:10 Легион
Събота, 30 Юни
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Всичко е под контрол
08:55 Всичко е под контрол
09:20 Всичко е под контрол
09:45 Всичко е под контрол
10:05 Мъжът в къщата
12:05 От местопрестъплението: Маями
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Български

тв програми

дите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
Роден със сребърна лъжичка
Черни коне - сериал,
драма
Новините ON AIR
Забравени от Бога
Влюбените – романтичен
Авиошоу
Новините ON AIR
Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
Новините ON AIR
Операция: „История“
- предаване с Росен
Петров
Характери
Новините ON AIR
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
1 юли, НЕДЕЛЯ
Брюксел 1
Истината за витамините
– филм
Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
Състезанието на живота
им – филм
Страната на изобретателите – филм
Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
Новините ON AIR
Роден със сребърна лъжичка
Черни коне - сериал,
драма
Телепазарен прозорец
Кино – поредица на DW
VIB /Very Important
Bulgarians/
Новините ON AIR
Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
Операция: „История“
– предаване с Росен
Петров
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
1864 – исторически сериал
Роден със сребърна лъжичка
Черни коне - сериал,
драма
Новините ON AIR
Забравени от Бога
Лолита – драма, романтичен
Новините ON AIR
Q&A

2 юли, ПОНЕДЕЛНИК
06:30 България сутрин
09:30 Зад стените на Уиндзор филм
10:30 Сянката на Елена
11:30 Мамчета
12:00 Как станах руснак
12:30 Новините ON AIR
13:00 Брюксел 1
14:15 Глухар
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Сила
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Одисей
21:30 Новините ON AIR
22:00 Гол – спортно шоу с Ники
Александров, Борис Касабов и Томислав Русев
23:00 Довереникът – исторически сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Видимо и невидимо
3 юли, ВТОРНИК
06:30 България сутрин
09:30 Зад стените на Уиндзор филм
10:30 Сянката на Елена
11:30 Мамчета
12:00 Как станах руснак
12:30 Новините ON AIR
13:00 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
14:15 Глухар
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Сила
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Одисей
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът – исторически сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Брюксел 1
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова

4 юли, СРЯДА
06:30 България сутрин
09:30 Зад стените на Уиндзор филм
10:30 Сянката на Елена
11:30 Мамчета
12:00 Как станах руснак
12:30 Новините ON AIR
13:00 Видимо и невидимо
14:15 Глухар
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Класически коли - филм
16:30 Одисей
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Одисей
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът – исторически сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Операция: „История“
– предаване с Росен
Петров
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Брюксел 1
5 юли, ЧЕТВЪРТЪК
06:30 България сутрин
09:30 Зад стените на Уиндзор филм
10:30 Сянката на Елена
11:30 Мамчета
12:00 Как станах руснак
12:30 Новините ON AIR
13:00 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
14:15 Глухар
15:00 Великите - филм
15:30 Новините ON AIR
16:00 Светът отвътре - филм
16:30 Одисей
17:30 Новините ON AIR
17:50 Директно
18:30 Новините ON AIR
19:30 Денят ON AIR
20:30 Одисей
21:30 Новините ON AIR
22:10 Полицейски войни
23:00 Довереникът – исторически сериал
00:00 Новините ON AIR
00:30 Видимо и невидимо
01:30 Новините ON AIR
02:00 Денят ON AIR
03:00 Новините ON AIR
03:30 България сутрин
05:00 Новините ON AIR
05:30 Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова

13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Контраудар
16:15 Семейство Симпсън
16:45 Всичко е под контрол
17:10 Всичко е под контрол
17:40 Всичко е под контрол
18:10 Всичко е под контрол
18:35 Светкавицата
19:30 Американски пай
21:30 Семейство Симпсън
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 911
23:55 Екзорсистът
00:50 Светкавицата
Неделя, 1 Юли
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Всичко е под контрол
08:55 Всичко е под контрол
09:20 Всичко е под контрол
09:45 Всичко е под контрол
10:05 Опашати лъжи
12:05 От местопрестъплението: Маями
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Американски пай
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Всичко е под контрол
18:35 Светкавицата
19:30 Господар и командир
22:00 Паранормално
22:30 Паранормално
22:55 Не си мой тип
23:20 Не си мой тип
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
Понеделник, 2 Юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъплението: Маями
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 От местопрестъплението: Маями
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъплението: Маями

20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 От местопрестъплението: Маями
22:00 The Chi
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги
Вторник, 3 Юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъплението: Маями
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 От местопрестъплението: Маями
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъплението: Маями
22:00 911
22:55 Касъл
00:50 Завинаги
Сряда, 4 Юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъплението: Маями
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 От местопрестъплението: Маями
12:35 911
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъплението: Маями
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 От местопрестъплението: Маями
22:00 Не си мой тип
22:30 Не си мой тип
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги

Четвъртък, 5 Юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъплението: Маями
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 От местопрестъплението: Маями
12:35 24: Наследството
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъплението: Маями
22:00 Паранормално
22:30 Паранормално
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги
01:45 Семейният тип
02:10 Семейният тип
02:30 Легион
03:15 Последният човек на
Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Семейният тип
04:50 Семейният тип
05:10 Легион
Петък, 6 Юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъплението: Маями
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 От местопрестъплението: Маями
12:35 Паранормално
13:00 Паранормално
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъплението: Маями
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 От местопрестъпление-
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6 юли, ПЕТЪК
България сутрин
Кралска палитра - филм
Сянката на Елена
Мамчета
Как станах руснак
Новините ON AIR
Операция: „История“
– предаване с Росен
Петров
Глухар
Великите - филм
Новините ON AIR
Светът отвътре - филм
Одисей
Новините ON AIR
Директно
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Операция „Тежка вода“ –
исторически сериал
Новините ON AIR
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
Довереникът – исторически сериал
Новините ON AIR
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
Новините ON AIR
Денят ON AIR
Новините ON AIR
България сутрин
Новините ON AIR
Видимо и невидимо
7 юли, СЪБОТА
Операция: „История“
– предаване с Росен
Петров
Истината за преписването – филм
Авиошоу с Александър
Богоявленски
VIB /Very Important
Bulgarians/
Състезанието на живота
им – филм
Боян Петров. 12 интервюта на Юлия Христова
Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
Новините ON AIR
Роден със сребърна лъжичка
Черни коне - сериал,
драма
Телепазарен прозорец
Кино – поредица на DW
Характери – неизвестните изповеди на известните, автор: Биляна Митева
Новините ON AIR
Авиошоу с Александър
Богоявленски
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
Брюксел 1
Новините ON AIR
Опорни хора – изпове-

то: Маями
Лий Даниелс: Стар
Касъл
Касъл
Завинаги
Събота, 7 Юли
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Всичко е под контрол
08:55 Всичко е под контрол
09:20 Всичко е под контрол
09:45 Всичко е под контрол
10:05 На боклука
12:05 От местопрестъплението: Маями
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Господар и командир
16:45 Всичко е под контрол
18:35 Светкавицата
19:30 Чък за късмет
21:30 Паранормално
22:00 Лий Даниелс: Стар
22:55 911
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
01:45 Живите мъртви
Неделя, 8 Юли
06:00 От местопрестъплението: Маями
06:45 От местопрестъплението: Маями
07:35 От местопрестъплението: Маями
08:25 Всичко е под контрол
08:55 Всичко е под контрол
09:20 Всичко е под контрол
09:45 Всичко е под контрол
10:05 Приказка без край
12:05 От местопрестъплението: Маями
13:00 От местопрестъплението: Маями
13:55 Семейство Симпсън
14:25 Чък за късмет
16:20 Семейство Симпсън
16:45 Всичко е под контрол
17:10 Всичко е под контрол
17:40 Всичко е под контрол
18:10 Всичко е под контрол
18:35 Светкавицата
19:30 Планетата на маймуните
22:00 The Chi
22:55 Не си мой тип
23:20 Не си мой тип
23:55 Легион
00:50 Светкавицата
Понеделник, 9 Юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
22:00
22:55
23:50
00:50
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дите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
Роден със сребърна лъжичка
Черни коне - сериал,
драма
Новините ON AIR
Забравени от Бога
Прикрита страст – драма
Авиошоу
Новините ON AIR
Опорни хора – изповедите на значимите за
обществото пред Ганиела Ангелова
Новините ON AIR
Операция: „История“
- предаване с Росен
Петров
Характери
Новините ON AIR
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова
8 юли, НЕДЕЛЯ
Брюксел 1
Истината за мозъчните
увреждания – филм
Необичайните заподозрени с Георги Лозанов
Състезанието на живота
им – филм
Страната на изобретателите – филм
Фамилно – токшоу с Деляна Маринова
Новините ON AIR
Роден със сребърна лъжичка
Черни коне - сериал,
драма
Телепазарен прозорец
Кино – поредица на DW
VIB /Very Important
Bulgarians/
Новините ON AIR
Колела – автомобилно
предаване с Константин
Томов
Операция: „История“
– предаване с Росен
Петров
Видимо и невидимо
Новините ON AIR
1864 – исторически сериал
Роден със сребърна лъжичка
Черни коне - сериал,
драма
Новините ON AIR
Забравени от Бога
Малката Москва – драмав
Колела – автомобилно
предаване
Новините ON AIR
Q&A – отговори на важните въпроси от политиката с Клара Маринова

08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъплението: Маями
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 От местопрестъплението: Маями
12:35 Лий Даниелс: Стар
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъплението: Маями
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 От местопрестъплението: Маями
22:00 The Chi
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги
Вторник, 10 Юли
06:00 Завинаги
06:45 Под наблюдение
07:35 Последният човек на
Земята
08:00 Теория за Големия взрив
08:25 Теория за Големия взрив
08:55 Модерно семейство
09:20 Модерно семейство
09:50 От местопрестъплението: Маями
10:45 От местопрестъплението: Маями
11:40 От местопрестъплението: Маями
12:35 Ловец на мисли
13:30 Касъл
14:25 Касъл
15:20 Завинаги
16:15 Теория за Големия взрив
16:40 Теория за Големия взрив
17:10 Модерно семейство
17:35 Модерно семейство
18:05 Под наблюдение
19:00 От местопрестъплението: Маями
20:00 От местопрестъплението: Маями
21:00 От местопрестъплението: Маями
22:00 911
22:55 Касъл
23:50 Касъл
00:50 Завинаги
01:45 Семейният тип
02:10 Семейният тип
02:30 Легион
03:15 Последният човек на
Земята
03:40 Модерно семейство
04:05 Модерно семейство
04:25 Семейният тип
04:50 Семейният тип
05:10 Легион
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Светът е футбол
Решителни битки за класиране на осминафиналите
Група „А”

„Сборная” прегази „фараоните”
Русия победи с 3:1
Египет. Двубоят се игра в Санкт Петербург.
Домакините нанесоха
своя удар в рамките на
15 минути през второто
полувреме. Първо Фатхи (47) си вкара автогол. Денис Черишев (59)
удвои, а две минути след
това Артьом Дзюба сложи точка на спора. По-

четното попадение за
Египет бе дело на Мохамед Салах от дузпа в
74-ата минута.
С този успех "Сборная" събра 6 точки и
си осигури класиране в следващата фаза.
„Фараоните” ще приключат участието си
на мондиала след груповата фаза.

Суарес отсрами Уругвай

Уругвай постигна втора победа с 1:0 и си осигури
класиране на осминафиналите на световното първенство. Тимът на Оскар Табарес надделя с този резултат над Саудитска Арабия и е втори в група „А“,
където лидер е Русия, а в последен мач от груповата фаза двата тима ще си оспорват първото място.
Единственото попадение в двубоя отбеляза звездата на Уругвай Луис Суарес в 23-ата минута. Той бе
оставен непокрит след ъглов удар и прати топката в мрежата, а ударът му се оказа победен за тима
от Южна Америка.

Група „С“

Миролюбиво реми
Дания и Австралия направиха стратегическо
равенство 1:1. Точен за европейците бе Кристиан
Ериксен (7), попадението за "кенгурата" вкара Миле Йединак в 38-ата минута от дузпа.

„Петлите“ препънаха Перу
Франция победи с 1:0
Перу. На стадион „Екатеринбург Арена“ гола
отбеляза Килиан Мбапе
в 34-ата минута. С тази

втора победа след 2:1
срещу Австралия френските национали си гарантираха участие на
осминафиналите.

Група „D”

Хърватия преодоля Аржентина

Група ”В”

Мароко измъчи Португалия

Португалия постигна
първа победа, след като
надделя с 1:0 над Мароко на "Лужники" във втория си мач. Още в четвъртата минута Кристиано Роналдо откри резултата, вкарвайки четвъртия си гол на Мондиал 2018. С това попадение, което се оказа единствено в двубоя,
звездата на Реал Мадрид подобри 62-годишния рекорд на Ференц

Пушкаш, ставайки европееца с най-много голове за национален отбор.
Тимът на Мароко игра по-добре от своя съперник през по-голямата част от този мач, но
така и не успя да реализира положенията си и
трябваше да се примири с втора поредна загуба, която сложи край на
шансовете на африканския тим да продължи
в следващата фаза.

Испания надви трудно Иран

Отборът на Испания записа много трудна победа
с 1:0 над Иран в среща, играна в Казан. Диего Коща
отбеляза доста късметлийски гол в 54-ата минута
и той остана единствен до края. В 63-ата иранците опънаха мрежата зад Давид де Хеа, но при вдигнат флаг за засада. Успехът качи испанците на върха в групата с равни точки и равна голова разлика
с Португалия. Иран е само точка зад тях.

„Суперорлите“ пречупиха „викингите“
Нигерия победи Исландия с 2:0, игран на
стадион
"Волгоград
Арена".
Двата отбора изиграха много скучно първо
полувреме, в което островитяните поне създадоха няколко положения, докато африканците не отправиха нито един удар.
Още от самото начало на втората част обаче
Нигерия натисна здра-

во и откри резултата
в 49-ата минута чрез
Ахмед Муса.
Четвърт час преди
края на редовното време Муса реализира втория си гол след солова
акция, а "суперорлите"
продължаваха да натискат. Интригата беше на
път да се завърне в 83ата минута, но Гилфи Сигурдсон пропусна отсъдената в полза на отбора му дузпа.

Бразилска самба в добавеното време

Група „Е“
Бразилия постигна първа победа на "Санкт Петербург Арена" във втория си двубой срещу
Коста Рика. Успехът на "селесао"
не дойде никак лесно, като играчите на Тите стигнаха до головете
Лудогорец ще играе срещу Крусейдърс
от Северна Ирландия
в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.
Разградчани ще бъдат домакини в първия
мач на 11 юли от 20 ч.
Реваншът ще бъде в Белфаст на 17 юли от 22 ч.
Отборът на Левски ще се изправи срещу
Вадуц (Лихтенщайн) в
първи квалификационен
кръг на Лига Европа. Първият мач е на 11 юли, а

Хърватия победи Аржентина с 3:0. Головете през
второто полувреме отбелязаха Анте Ребич, Лука
Модрич и Иван Ракитич в добавеното време. Така
с 6 точки от два мача хърватите се класираха за осминафиналите на първенството един кръг преди
края на двубоите в групата.

едва в добавеното време. Филипе
Коутиньо откри в 91-вата минута,
а Неймар удвои в 97-ата.
Голямата звезда в селекцията
на Тите пропусна доста положения в хода на мача, а през вто-

седмица по-късно е срещата реванш на стадион "Георги Аспарухов".
Носителят на Купата на България Славия ще се изправи срещу

рото полувреме се опита да си
спечели и дузпа, която дори първоначално бе отсъдена, но след
това реферът Бьорн Кайперс отмени решението си след консултация с ВАР.

а седмица по-късно тимът на Златомир Загорчич ще приеме “жълтите” на стадион “Васил Левски”.
Вицешампионът

В няколко изречения
Илвес Тампере от Финландия в първия кръг
на турнира. Сблъсъците срещу финландците
ще се изиграят на 12 и
19 юли. В първата среща Славия ще гостува
на “Тампере Стейдиъм”,

ЦСКА се изправя срещу
ФК Рига.
Армейците са домакини в първата среща на
12 юли, а седмица по-късно ще пътуват до латвийската столица.
Волейболистките

от националния отбор
на България ще играят в
Лигата на нациите през
следващата година. Това стана факт, след като момичетата на селекционера Иван Петков обърнаха и надделяха над Колумбия с 3:1
(22:25, 25:19, 25:20, 25:23)
в големия финал на междуконтиненталната
Чалънджър куп, игран в
6-хилядната зала "Едуардо Дибос Колизеум" в
перуанската столица
Лима.

Група „Е“

Сърбия изгуби ценна точка

Отборът на Швейцария
постигна първи успех на
световните финали в Русия, след като надви Сърбия с 2:1 с победен гол на
Джердан Шакири в последната минута. Така тимът вече има 4 точки, с колкото е
и фаворитът Бразилия. “Орлите” са трети с 3 точки, а

Коста Рика е без актив и отпада. В последния кръг задачата на “кръстоносците” изглежда по-лесна срещу костариканците, докато сърбите и “селесао” се изправят
в другата битка. На осминафиналите първите два тима
ще играят със съперници от
групата на Германия.

Група „G”

Убедителен успех на „червените дяволи“
Белгия постигна втората си повече от убедителна победа. Тимът на
Роберто Мартинес разби с 5:2 Тунис и запази
100-процентовия си актив след успеха с 3:0 над
Панама в първия кръг.
В мач с много положения “червените дяволи” решиха всичко още през първото полувреме, след което вече водеха с 3:1. Еден Азар бе дал аванс на Белгия в 6-та
минута от дузпа, а Ромелу Лукаку вкара два гола до края
на полувремето - в 16-та и в 45-та минута. Дилан Брон бе
намалил за Тунис в 18-та, а Азар с втория си гол в 51-та
минута направи аванса на “червените дяволи” още посериозен, а след куп пропуски Мичи Батшуай най-накрая успя да се разпише в 90-ата минута. В добавеното
време Уахби Хазри вкара втори гол за Тунис.
Англия - Панама 6:1
4:0 Джон Стоунс 40'
5:0 Хари Кейн 45'-д
1:0 Джон Стоунс 8'
6:0 Хари Кейн 62’
2:0 Хари Кейн 22'-д
6:1 Фелипе Балой 78'
3:0 Джеси Лингард 36'

Група „F”

Мексико с победа и над Р Корея
Тимът на Мексико не допусна изненада и надви Република Корея с 2:1 във втория си мач на Мондиал 2018 и
с 6 точки на своята сметка почти сигурно си гарантира
продължаването на осминафиналите.
Карлос Вела вкара първия гол за мексиканците от
дузпа в 26-ата минута, а в 66-ата Хавиер Ернандес удвои с 50-ото си попадение за националния тим. Чак в
добавеното време Хюн Мин Сон върна едното попадение. За корейците това е второ поражение и те отпадат.

Германия се спаси в последната секунда

Световният шампион
Германия се измъкна в 95ата минута и победи с 2:1
Швеция в среща, играна в
Сочи. Тони Кроос отбеляза
в 95-ата минута, когато бундестимът беше с човек помалко след червен картон

на Жером Боатенг в 82-ата
минута. Ола Тойвонен откри
резултата в 32-ата, а Марко
Ройс изравни в 48-ата. При
равенство със скандинавците германците щяха да имат
минимални шансове за продължаване напред.

Група „Н“
ЯПОНИЯ – СЕНЕГАЛ 2:2
0:1 Мане 11'
1:1 Инуи 34'
1:2 Ваге 71'
2:2 Хонда 78'

Полша - Колумбия 0:3
0:1 Мина 40'
0:2 Фалкао 70'
0:3 Куадрадо 75'
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Поздрав от сърце Честито и благодаря! Здраве и енергия

Уважаеми приятели,
В динамичния ход на времето
27 години не са много. В живота
обаче на Вас, творци на словото и съвременни апостоли на
духовността, те имат особена
стойност и измерение.
Независимо от превратностите на времето по безспорен
начин Вие доказвате всяка истина с известните подходи, но с
нова непозната тръпка и стремеж
към утвърждаване на непреходните общочовешки и културни ценности.
Вашият страстен пулс за желана и ползотворна
творческа работа получава най-ценния подарък
– обичта и благодарността на безбройните Ваши
читатели. От сърце и с признателност Ви пожелаваме много здраве и творческо дълголетие, а
времето нека делата Ви слави, тъй както ДОБРОТО се слави на глас!
Изпълнително бюро на СП-2004 - Шумен
Председател Анка Янкова
Зам.-председател по културните въпроси
Иванка Василева

Уважаеми г-н Дафинкичев,
По повод 27-ата годишнина на нашия любим вестник „Пенсионери” искам да Ви честитя и да Ви благодаря за радостта и удоволствието, което ни
доставяте, отразявайки живота и проблемите
на пенсионерите, за богатата информация от страната и света, която ни поднасяте. Размислите
на главния редактор, коментарите на политическите събития, социалните и здравните
новини четем с интерес и очакваме с нетърпение всеки следващ брой. Вестникът е
наш истински приятел!
Желаем на Вас и на целия редакционен
колектив здраве, спокойни дни и свобода,
защото само свободният човек е истински
творец!
С уважение: Радка Маркова,
председател на областния съвет на
СП-2004 - Велико Търново

27 години! Младежка
възраст с житейска зрелост!
П о з д р а в я - вието и добронамереността
вам ви за уме- към нас, пенсионерите! Бланието да съче- годарим ви за гражданската
тавате добрия сила, с която защитавате интон, благонра- тересите ни, за ролята ви на
Ваш Стефан Груев, председател на

наши будители и вдъхновители в борбата за пълноценен
живот! Нека столетие бъдем
ваши читатели, почитатели и
помежду си приятели!
Столичния съвет на СП-2004

Уважаеми г-н Дафинкичев,
По случай 27-ата годишнина на в. „Пенсионери” поздравяваме
Вас и целия екип, влагащ усилия и творческа енергия в подготовката и издаването
на любимия на хиляди
пенсионери вестник. В
днешната действителност, която ни залива
с информация от всяко естество и качество,
в.”Пенсионери” ни дава достоверност, актуалност на проблемите
и обективна преценка на събитията. Ние,
читателите на вестника, високо ценим достойнствата му. От неговите страници можем
да се информираме и
за проявите на пенсионерите от нашите организации в села и градове в цялата страна.
Широкото отразяване
на живота на пенсионерите ни дава възможност да обменяме
полезен опит при защитата на интересите
на нашите членове. В
известен смисъл това
обогатява живота на

щедра

С

решение от април
2018 г. званието
„Почетен гражданин на Поморие” беше
присъдено на тракийската народна певица
Янка Танева, родом от
гр. Каблешково. Председателят на общинския съвет Адам Адамов посрещна на трибуната 90-годишната народна певица и й
връчи почетния плакет.
Макар и на тази достолепна възраст, тя застана на трибуната
здрава, права, красива.
Благодари за оказаните й чест и внимание. А
когато запя песента за
Росен войвода, всички
се възхитиха на гласа
й – на тази възраст той
беше силен, мощен, непроменен през годините, вълшебен глас!
На втората хороводна песен тя прикани всички да се хванат
на хорото. Пред събралото се множество се
изви голямо весело хо-

ро. Присъстващите гледаха и се радваха. Радваше се и Янка Танева.
Събитието стана възможно благодарение
работата на инициативния комитет при пенсионерския клуб „Единство – гр. Каблешково.
По същия повод на 7
май в клуба се проведе среща с нашата скъпа съгражданка. Тя отдавна очакваше този
специален момент.
Залата в клуба се
оказа препълнена. Ръководството направи
перфектна организация. Подготвиха се две
табла с богат снимков
материал за живота на
певицата, изпратен ни
лично от нея. Осигурихме дискове със записи
на нейни изпълнения.
Клубът бе празнично
украсен.
С питка и шарена сол
посрещнахме скъпата
гостенка. Тя изведнъж
се оказа в прегръдките
на близки, приятели и

роднини, които я затрупаха
с букети пролетни цветя.
Всички се просълзиха от радост, този ден
бе така желан
и очакван.
Поздравителен адрес
на Янка Танева поднесе Елена Бояджиева, кмет на градчето. Янка Танева разказа
накратко за своя живот
и творчески път, за утвърждаването си като
народна певица: „Народната песен е моят

живот! Тя е извор на
мъдрост и красота. Тя
ми даде всичко: творчески пориви, изпълнителско самочувствие,
даде ми обичта на моите почитатели. Затова
смятам, че съдбата е била щедра към мен, като
ми е отредила да бъда
певица. Песента изпълва живота ми с много
спомени и емоции. Тя
е моята спътница. Даде ми неизмеримо богатство – не в пари, а
в щастливи мигове. Аз
пък й дадох моята преданост и обич. Винаги я
изпълнявам от душа и

възрастните хора. Много ценим също така и съдействието Ви в подготовката, провеждането и отразяването на
нашето ежегодно културно събитие - Международния фестивал
„Листопад на спомените”. В тази връзка
отправяме лично благодарност на Вас и г-н
Цветан Илиев.
От сърце искаме да
пожелаем на целия Ви
екип, както и на близките Ви много здраве и
енергия. Уверени сме,
че и за в бъдеще ще
останем така близки и
взаимно необходими.
Димо Димов,
председател
на Обл. съвет
на СП-2004 – Варна

съдба

сърце!” И като потвърждение на последните си
думи Янка Танева запя
бавна, тъжна хайдушка песен за Даньовата
майка. Залата занемя.
Слушахме я прехласнати и омагьосани. Тя изпя още свои песни под
съпровода на акордеониста Димитър Маринов.
Нашата певческа група на свой ред я поздрави с две песни от нейния репертоар.
Димитър Маринов
засвири весело хоро,
поведе го Янка Танева,
а след нея един по един

се заловиха всички.
Накрая заместникпредседателката на
клуба Гинка Танчева
благодари от името на
всички за оказаното
внимание от страна на
Я. Танева, за отделеното
време за близки на сърцето й хора от родното
Каблешково.
Пожелахме й здраве, бодрост, благополучие и още нови срещи. Поднесохме скромен подарък, за да й
напомня за хората, които я обичат.
Радка ДЕЛЯХОВА,
гр. Каблешково

Бреница пее и танцува
Групата за изворен фолклор към Дневния център за
пълнолетни лица с увреждания в Ценово спечели
специална грамота. Певците взеха участие в шестнадесетия регионален многожанров фестивал за художествена самодейност
на хора с увреждания „Бреница пее и танцува“. Празникът по традиция се провежда на Спасовден и е
съчетан с храмовия празник на
църквата в селото „Свето Възнесение Господне“. Индивидуалното изпълнение на Ламби Иванов
силно впечатли журито и той бе
награден с грамота и бронзов
медал. Публиката продължително аплодира песента „Де гиди лу-

ва. Певците от Ценово изпълниха две
песни - „Мари моме хубава“ и „Дунаве, сини Дунаве“, с
инструментален съпровод. В „Бреница пее и танцува“
участваха 29 състава от цялата страна.
Журито бе под председателството на Георги Хинов.
Следващото участие на възрастните самодейци от Ценово
е предвидено за края на юли в
Международния фестивал за хора с увреждания в Перник.
Марий ПEЙЧЕВ

ди млади години“. „За първи път
участваме в този празник. Надпреварата е с конкурсен характер и се провежда в седем категории на изпълнителското изкуство“, сподели директорката на
Дневния център Румяна ИваноСтраницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Вие сте повече от чудесни!
ка цена, или
другата крайност - помързява ги. Нямат
ориентир, нямат приоритет, ценностната им система е под нулата. Бездуховността се шири навсякъде и тя не щади дори и матурите. И добре че я има нея, надеждата, и тя е за едно подобро утре! Представяте
ли си за какви загуби ще
става въпрос, ако за един
ден в световен мащаб няма интернет?! Но въпреки този бизнес преди известно време едни хубави хора бяха инициирали
летен лагер за деца без
никакви телефони, лаптопи, айпади, смартфони и
останалите подобни измишльотини уж за добро
и резултатът бе изненадващ - на втората година организаторите не са
имали възможност да поберат желаещите да преоткрият света природосъобразно, докосвайки
се до реалния живот, до
социалната мрежа, която
се казва „навън”... Виртуалните удобства е добре
да не се превръщат в начин на живот.
- Вярвате ли, че всеки, когото сте срещали
в живота си, е бил като
учител за вас?
- Всеки не. Но съм се
старал и се старая да бъда
отворен към всички хора, с които съм работил
и работя. Никой човек не
е самотен остров и всяка
среща колкото ми е дала,
толкова ми е и взела, но
съм благодарен, че съм
имал възможността да се
срещна с хората в живота си, чрез които съм си
и дооформил мирогледа,
начина на живот, отношението и въобще ценностната система.
- Какво бихте искали
да ви се случи оттук на-

Приятели, човек е този, който е, и няма нищо по-хубаво
от това, защото е единствен, уникален по своему, различен, прекрасен, удовлетворен, благодарен, респектиращ,
всеотдаен, човек със свой собствен почерк и душевност.
Няма еднакви, дори и близнаците не си приличат едно към
едно. Човек е неповторим и не бива да се измъчва с комплекси и излишни въпроси. Човек е създаден свише и негова
е мисията да бъде този, който е, вярвайки, че му е даден
шанс да е тук, за да осмисли пътя на своя вътрешен мир.

Орлин Горанов е щастлив съпруг
От стр. 1
Човек е на толкова, на
колкото се чувства. Държавата или, общо взето,
традициите така са наредили, че след 60 човек трябва да се отдаде
на заслужен отдих, съвсем нормално е. В доста
държави по света хората
чакат именно тези години, за да се посветят на
себе си, на почивки, на
пътувания, на приятели
или хобита. Неслучайно
тази възраст я наричат
третата младост. Трябва,
нужно е да приемаме нещата с усмивка. На читателите на в. „Пенсионери” желая да виждат хубавите неща около себе
си и да си доставят удоволствия, а те са в дребните детайли. Захвърлете тъмните одежди, сложете розовите очила и
бъдете здрави, бъдете
все така успешни, уверени, смирени, респектиращи, любвеобилни и
имайте още много сбъднати мечти. Всичко останало е суета. Вие сте чудесни!
- Благодарим от сърце за високата оценка!
Вашите рождени дни
вече са повече от 60.
Изглеждате страхотно!
- Чувствам се наистина прекрасно и съм благодарен на Всевишния за
тази радост! Над 50 ли е
човек, писано е, че там е
жизненото поприще на
средата, че от този връх,
от този юбилей нататък
трябва да реши дали ще
е все същият забързан,
или ще я кара малко покротко. Всичко е биология и срещу природата не
можем да се опълчим, освен ако нямаме фикс идеята, че ни предстоят още
две или три такива половинвековни лета съществуване. Всичко е в главата ни и ако сме обградени
с позитивни, читави хора,
тези, с които вървим в една посока, всичко ще е полежерно, смислено. Годините помагат на нас, разумните същества, да помъдряваме и да се убедим, че реалното е тук и
сега, в този миг. Далай Лама казва: „Изпускате реалния живот със споме-

ни от предишен и с проекти за бъдеще, което реално я дошло, я не. Пропускате сегашния си, този миг, минута и секунда,
в които можете да направите куп добрини.” Имам
си една моя философия:
всеки ден е подарък, всяко едно заспиване вечер
е малко умиране и всяко
събуждане сутрин е малко раждане. Щом сме се
събудили, то нека направим нещо полезно, нещо
добро, нещо, което да остане и след нас. И, разбира се, да благодарим за
хубавото в живота си. Замислете се колко по-приятен би бил светът, ако
живеехме, спазвайки само десетте Божи заповеди?! Не е невъъзможно,
опитайте се и ще се уверите в блаженството на
съществуването си.
- Кои лица срещахте
по-често по пътя си - нацупените или усмихнатите?
- За радост срещнах и
срещам сърцати, усмихнати хора. Те са тези, които са ми давали мотивация вече толкова много
време. Другите, тези, на
които все нещо им ври
и кипи, са просто част от
ежедневието, от палитрата. Няма как да е само красиво, само да е слънчево и само хубаво. Нюансите са в абсолютна пълна гама, от всичко има по
малко. Въпросът е в това
да успееш да игнорираш
нацупените, да не позволяваш те да влияят на настроението ти, а ако успееш да им покажеш, че това не е правилният път,
ще е наистина добре. В
повечето случаи това е
мисия невъзможна, но защо ли да не опитаме? Ами
ако се получи, ако този
човек се преобрази и стане по-добър, няма ли да е
това „малък” подарък за
теб? Хубаво обаче напук
не се прави! И както пише в дебелата свята книга Библията: „Не прави непомолено добро.” Риск е
то да остане в пространството. Ако видиш паднал
човек, помогни му той отново да стъпи на краката си, а не да му дадеш
подаяние, защото може и

да го нараниш, да го засегнеш и дори обидиш.
Житейската философия е
сложно нещо, а Библията не е четиво за всеки. Тя
е написана умно и за нея
трябва специален речник
и интелект, за да разгадаеш описаните тънкости с един изключителен
стил. Всеки може да прави
своя собствена трактовка
върху Голямата книга, но

ри наляво и надясно, няма правила и няма как да
спомогне за оформянето
на личността в посока, в
която тя има интерес, има
талант. В соцстроя, колкото и да е неприятно за някои, имаше правила и те
бяха измислени и написани в закона, за да се спазват. Без правила не може
да се живее. Тогавашната
структура беше заимства-

Със сценичната си партньорка
Кристина Димитрова
основната мисъл е еднаединствена - да бъдем добри, да бъдем хора, повече, отколкото човеци, и да
си помагаме, защото заедно можем да направим
наистина много. Именно
такъв е бил и заветът на
хан Кубрат, когато дал наръч със стрели на синовете си и им казал: „Хайде, опитайте се да ги счупите. Да, една по една ще
успеете, но ако са всички
заедно, надали ще ги счупите”... Затова и на сградата на нашето Народно
събрание стои девизът
„Съединението прави силата”. За жалост, и то огромна, през последните
двадесет и повече години къде се изгуби, къде
избяга и осъзнаваме ли
всъщност силата на тези
слова...?!
- В личен план сте
щастливец, хитове зад
гърба ви - колкото щеш,
занимавате се с преподавателска дейност. Как
ви се струват днешните
млади, има ли надежда
за внуците на читателите ни?
- Благодаря ви за този въпрос, ала той е болен. Младото поколение
в момента е малко изгубено някъде там, в пространството. Тази информация, до която имат свободен достъп, не е особено здравословна. Тази
слободия, която се ши-

на от западния свят. И досега там има скаути, организации на младежта,
всички деца в училищата
ходят с униформи, спазват се традиции. Препподавателите в тези години
на пубертета много точно
могат да разберат кое дете какви таланти има и да
му дадат посока, да го поощрят, посочвайки му пътя. Сега нещата са трагични, катастрофални - повечето млади се чудят какво да работят, за да печелят добре, но на вся-

татък, г-н Горанов?
- Ех, мечти! Аз постоянно мечтая. Ако спрем
да мечтаем, по-добре е
да легнем и да ни изпратят... Иска ми се нещата в
международен план да са
под контрол, да се пооправят поне малко, защото последните няколко
години са притеснителни
за ситуацията в международен аспект. Какво ще се
случи с ЕС, какво става с
мигрантския поток, който
ни прегази буквално като цунами... Няма сигурност за утрешния ден, нещо подобно усещам, което на мен хич не ми се
нрави, пък и не виждам
на кого ще му се нрави.
Не мога да разбера къде е
причината за всичко. Дай
Боже, да има малко по-умни хора на тази планета,
защото това дрънкане на
оръжие, обградено с приоритети кой е по- по- най-,
не би довело до нищо добро. Това е една от найголемите ми болки и мисли, с които лягам и ставам. Всичко друго е поправимо. И градинката можем да си прекопаем, насадим и оформим, и къщата можем да си измажем, ала останалото?
- Кои са думите, които описват най-добре
вашата душевност, мироглед и същност?
- Смирение, уважение,
любов! Всеки ден, когато се прибера у дома, си
казвам: „Господи, моля
те, прости ми!” Моля за
прошка, ако без да поискам, съм бил груб с някого
или по един или друг начин съм наранил неговите емоции или светоусещане... Молитвата помага,
тя е лек. Олеква на душата, когато отправяме слова към Всевишния. Той е
всеопрощаващ и обича
всички ни. Трябва да вярваме в Него и да се уповаваме.
Въпросите зададе
Иво АНГЕЛОВ

Страницата подготви Невена НИКОЛОВА

Д у е т „ РИТОН ” :

Да вярваме в доброто
Катя:
„Весел празник! Бъдете
здрави и добри както със
себе си, така и в отношенията си с другите! Бог
бави, ама не забравя! Всяка направена добрина се
връща един ден в десето
кратен размер!”
Здравко:
„Нека вярваме в доброто и да сме добри един
към друг. Знам си аз: колкото по-добри сме, колкото повече има усмивки
между хората, напук на
напрегнатото и забързано време, в което живеем, просто ще ни бъде далеч, далеч по-леко. Желая ви успех!”
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Честито!

Вашето издание се ползва с авторитет и уважение
Уважаеми г-н Дафинкичев,
Уважаеми колеги,
скъпи приятели,
От името на УС на Съюза
на българските журналисти
най-сърдечно честитя 27-ата
годишнина на вестник „Пенсионери”.
Вашето издание се ползва
с авторитет и уважение заради умението ви да отговорите на очакванията на многобройната читателска аудитория с обективна и навременна информация по теми, въл-

нуващи обществото.
Поздравявам ви за професионализма, защитата на
истината, честното перо и
достойната гражданска позиция!
Бъдете живи и здрави, все
така всеотдайни на българската журналистика и верни
на завета на големия публицист Йосиф Хербст: „Никому в
угода, на никого напук!”
На многая лета!
Снежана ТОДОРОВА,
председател на УС на СБЖ

Фестивал "Фотофабрика" 2018
Българската съвременна фотография е специалният фокус на „Фотофабрика” 2018 в Националната галерия - Двореца на петима утвърдени български имена в съвременната репортажна фотография, която ще продължи до 1 август.
Техните снимки попадат в международния обмен на най-престижните световни информационни канали - Ройтерс, Гети имиджис, Шпигел,
Франс прес и др. Изложбата включва избрани
кадри на Димитър Дилков от 1991 до днес, наблюденията на Младен Антонов за Русия, разказа на Николай Дойчинов за съвременната
българска обредност, погледа на Яна Паскова
от Ню Йорк към демокрацията и проекцията й
във времето и документалния проект на Боряна Кацарова, единствения фотожурналист от

България, успяла да влезе в най-големия
бежански лагер в света в Южен Судан и
да създаде интимни и лични портрети на
някои от хората там. Друг акцент в програмата на „Фотофабрика“ е изложбата "0
за черно, 1 за бяло" на двама български
артисти със забележителни биографии Нина Ковачева и Валентин Стефанов.
Освен акцент върху български автори програмата включва и проекти на
световно признати имена като знаковата фигура в съвременната фотография Пиер Гонор, един от пионерите в
портретната фотография Феликс Надар,
фоторазкази за мечти, хора, държави и
случки, документално кино, станалия
традиционен фотомаратон за любители фотографи.

Опера в парка
Станалата вече традиция да се представят музикални произведения под
звездите няма да бъде пропусната и тази година. Софийската опера и балет са
подготвили програма, която ще зарадва малки и големи в парка на Военната
академия „Г. С. Раковски“.
Меломаните ще могат да се насладят на прекрасните гласове на солистите
от операта в спектаклите „Лакме”, „Пепеляшка” и „Любовен еликсир”. Любителите на балета ще видят виртуозни-
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Поздрави
от звездите
Мария СТАТУЛОВА,
актриса:

Красиви неща ме спохождаха и спохождат
още от малка и съм
щастлива. Радвам се на
всеки миг. Радвайте се и
вие, че ставате по-мъдри! На себе си пожелавам
буквално да летя! Желая
и на вас тази благодат!

Иван ЗВЕЗДЕВ,
кулинар:

Честит рожден ден,
„Пенсионери”! През август, живот и здраве,
и на мен ми предстои
рожден ден. С времето

преоткривам факта
колко всъщност е важно да се живее. Кратък или дълъг, всеки
миг трябва да се използва пълноценно.
Животът е дар. 24-те
часа в денонощието е
хубаво да са разпределени така, че да имаме поравно време и за
делата си, и за близките си, и за приятелите си.
Това ви желая и на
вас - с любов в сърцето към светли бъднини! И, разбира се, нека
ни е вкусно, нека ни е
сладко дълги години!”

Силвия КАЦАРОВА,
певица:

Любовта е двигателят на човечеството,
това е блажено чувство, с което Господ ни е
осенил. Всеки постига най-върховите си постижения в областта, в която се изявява, когато
обича и е обичан.
Желая ви любов, „Пенсионери”! Обичайте и бъдете обичани! Нека успехът бъде с вас!

Проф. Александър
ЧИРКОВ, кардиохирург
те изпълнения на трупата в постановките „Дамата с камелиите”, „Зорба гъркът”
и „Жизел”.
Разбира се, и този път е помислено за
най-малките – наред с вече обичания и
игран пред пълни салони жизнерадостен спектакъл „Трите прасенца” децата ще
имат възможността да присъстват на премиерата на „История с патоци, мечо и лиса”
по музика на Георги Костов и искрено да
се забавляват с приключенията на героите.

На редакционния колектив пожелавам
здраве и успехи! А на читателите не спирайте
да четете и
учите.
Бъдете
всеотдайни към близките си и намирайте
радост и в дребните
неща!

Грижете се
за
здравето си и постоянно тренирайте сърцето си.

2
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Бившата жена на Английско семейство
чака
21-во
бебе
Сталоун - бременна

Д

атската манекенка и киноактриса
Бриджит Нилсен
обяви, че пак е бременна
- на 54-годишна възраст.

Бившата съпруга на холивудската звезда Силвестър Сталоун сподели
снимки в Инстаграм, на
които се вижда това. "Се-

мейството ми нараства",
коментира самата тя.
Бриджит започна кариерата си като манекенка за Армани, Версаче
и Фере. Тя придоби популярност, когато Слай
й даде роля в "Роки IV"
през 1985 г. В края на същата година двамата се
ожениха, но бракът им
изтрая само 2 г. Въпреки това Бриджит запази

добрите си чувства към
Сталоун и го защити от
отправените му обвинения, че е нападнал сексуално 16-годишно момиче по време на снимките на филма "На върха" през 1986 г. Бриджит
има общо четирима синове от петте си брака.
Последният й съпруг е
Матиа Деси, който е 15
г. по-млад от нея.

Най-голямото семейство във Великобритания ще се увеличи още,
след като майката Сю
Радфорд обяви, че чака 21-ото си бебе. То ще
е момиченце. Г-жа Радфорд подкрепи голямата новина с видеопослание. Тя роди предишното си бебе през септември миналата годи-

та им е мъртвородено,
но то "още е част от семейството". Семейството получава детски надбавки от 170 британски
лири седмично. Заплатата на Ноел, който е
пекар, е малко под 50
000 лири годишно. За
храна седмично дават
около 300 лири и много внимателно плани-

на и се зарече, че то
ще е последното. То се
казва Арчи и е 11-ото
й момче."Съвсем честно, не мога да повярвам" - казва г-жа Радфорд. "Ние сме просто
в шок" - добавя г-н Радфорд. Сю Радфорд е на
43 години, а съпругът
й Ноел - на 47. Те живеят в Моркамб, Ланкашър. Запознават се, когато Сю е на седем години. Първото им дете
Крис се ражда преди 28
години, когато тя е едва на 14. Решават да задържат бебето, защото
и двамата са дадени за
осиновяване. Второто
им дете Софи се ражда, когато Сю е на 17
години. Едно от деца-

рат всичко. Бюджетът
им за подарък за детски рожден ден е 100
лири, а за Коледа заделят от 100 до 250 лири. В списъка им за пазар дневно са са 9 литра мляко, 3 литра сок
и три кутии зърнени закуски. Семейството има
специални договорки
за отстъпки с бакалницата и магазина за плодове и зеленчуци. Всеки ден пускат по девет
перални и използват по
четири ролки тоалетна
хартия. Сю и Ноел вече
имат три внучета от дъщеря си Софи. Те живеят от 11 години в голяма
къща с 10 спални, която преди е била дом за
възрастни хора.

Провинциалистите 8 пъти по-щастливи
Проучване, проведено сред 400 хиляди канадци, установило, че
жителите на малките
провинциални градчета се
чувстват осем
пъти по-щастливи от живеещите в мегаполисите.
Изследването отчита, че
големите градове имат някои предимства - в тях
безработицата е много помалка, заплатите са по-високи, и образованието е покачествено. Което обаче не прави жителите

им много по-щастливи.
Това се дължи на факта, че в мегаполисите социалното отчужде-

на човешкото щастие.
Нещата съвсем не
стоят така в малките
провинциални общно-

ние е много по-голямо,
което снижава индекса

сти, където хората живеят много по-задруж-

Дева Мария заплака
в американска църква
В храма „Дева Мария Гваделупска” в американския град Хобс, щата Ню
Мексико, се случило нещо необичайно – от очите на статуята на светицата потекла течност с аромат на цветя. Местните
миряни веднага обявили необикновеното явление за религиозно чудо и започнали да го снимат с телефоните си. Да-

же изтривали сълзите от
лицето на Богородица, но
мирото продължавало да
извира. Мъж от съседен

щат дори спрял от училище петте си деца, за да им
покаже плачещата статуя.
Представители на католическата църква обаче не
бързат да обявят случващото се за нещо извънредно, тъй като трябвало
да се направи подробна
експертиза, в това число
и изследване с рентген,
и да се поговори с автора на скулптурата. Едва
тогава, ако не се намерели материални доказателства, случващото се
можело да бъде обявено
официално за чудо.

Какво не
знаем за
сандвича

С

андвичите са кръстени на Джон
Монтагю (1718-1792), четвърти граф на Сандвич (Сандуич)
- запален картоиграч, който поръчвал да му бъдат сервирани парчета студено говеждо месо между
две филии хляб. Най-ранната документирана употреба на думата
"сандвич" в този смисъл датира от

1762 г. Преди това с нея са били
назовавани вид шнур от XV век и
птицата гривеста рибарка, кръстени на град Сандуич. Американецът Джоуи Честнът, известен
с прякора Челюстите, държи няколко рекорда за бързо ядене на
сандвичи. Сред тях е поглъщането на 47 грил сандвича със сирене за 10 минути. През 2011 г. от
данъчни съображения щатът Ню
Йорк постановява, че ястието бурито е сандвич.

но. Оказва се, че хората
от големите градове са
800 процента по-малко
щастливи от сънародниците си в дълбоката
провинция.
Жителите в градските зони имат значително по-малко контакти
с роднини и приятели.
Учените
отдавна
предупреждават, че
социалната изолация
променя човешкия мозък, който се зарежда със съставка, която
генерира страх и агресия.
Жителите на големите градове харчат около 30 процента от доходите си за подобрения в дома, което е допълнителен стресиращ
фактор.

Цветно село

Някога в уединено полско село някой нарисувал цвете на тавана, за да
прикрие саждите, излетели от печката, които били обичайна гледка в повечето къщи. Така хората започнали
да прикриват белезите по стените с
малки цветя. В крайна сметка всичко в
селото било покрито с цветя - от къщи
и хамбари до мостове и църкви, а всяка пролет от 1948 г. насам селото провежда конкурсът за най-красиво боядисана къща. Той
бил част от инициатива да се помогне на
Полша да се възстанови психически от зверствата, които
страната претърпява през
Втората световна
война. В наши дни
Залипие е забравило
за тези мрачни времена.
Разположено в югоизточната
част на Полша, на 68 километра източно от Краков , с малките си дървени
къщички, боядисани в оживени цветове. Тази традиция започнала преди
повече от столетие, когато жените не
са имали професионално оборудване
и правели своите четки от космите на
опашките на кравите. Пигментите също са органични - произхождат от мазнини от кнедли - техника, която придава цвета на боята. Важно е да се отбележи, че всяка година всички жени
трябвало да обновят очарователните

си рисунки, когато нямали много земеделска работа. С течение на времето този радостен навик започнал да се
предава от поколение на поколение.
Освен това жените се вдъхновявали
от природата и местния фолклор, така че картините им ставали по-големи и сложни, с редица живи цветни
мотиви. И те не се ограничавали само
до жилищата. Ако влезете в Залипие,
можете да намерите ръчно
боядисани купи, кофи,
кучешки къщички,
кладенци, кофи
за вода и всякакви други
предмети. Дори мостът на
селото е оцветен с цветни щампи. Историята за уникалната форма на
изкуството на Залипие ще бъде непълна, ако
не бъде спомената една жена - Фелиска Цюрлова, която е живяла в началото
на XX век. Тя била толкова обсебена,
че рисувала цветя на всяка възможна
повърхност в дома си - стените, калъфките за възглавници, мебелите и
дори тавана. Домът й е превърнат в
музей на селото. Днес Залипие се смята за едно от най-живописните села в
Полша. Но въпреки красотата и уникалната си традиция не е пренаселено от туристи.
Страницата подготви Невена Николова
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ъзстановката „Слизането на Ботевата
чета на дунавския
бряг“ се състоя в Русе,
която бе част от тържествената програма
по случай 110 години от
създаването на читалище „Христо Ботев - 1908“
в града. Заместник-кметът по устройство на
територията инж. Димитър Наков връчи поздравителен адрес от
името на кмета Пламен
Стоилов на Вяра Косева,
председател на читалището, и пожела на нея
и на колектива да продължават да бъдат всеотдайни и устремени в
дейността си.
Възстановката беше
в две части – превземането на кораба и слизането на брега. Инж. На-

Любопитно
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"Ботеви четници" слязоха
на русенския бряг
ков поздрави
и управителя
на регионалния клон на
дружество
„Традиция“
Мартин Календжиев за
въздействащото пресъздаване на събитието пред очите на
десетките зрители. В ролята на Христо Ботев се
въплъти Николай Пиргозлиев, а на капитан
Енглендер - Стефан Игнатов. Диктор беше о.р.
майор Евгени Алексиев, а Календжиев полу-

чи медал от Вяра Косева в знак на признателност към НД „Традиция“
за осъществяването на
събитието.
В рамките на честванията за 110-ата годишнина от създаването на читалище „Хрис-

то Ботев 1908“ беше открита
и изложба
на Амалия
Ифроса от
Гюргево и
кръгла маса по темата за партньорствата
и добрите практики в
дейността на читалището.
Тържественият концерт на колективите с
участието на самодейци – гости от Румъния,
беше вечерта в Доходното здание.

Виртуална разходка в Бургас
Невероятният чар на
Бургас, неговата впечатляваща архитектура и нова градска визия, реконструираното ларго, колоритните
малки улички, интересни места, романтични
локации и морски пейзажи вече са достъпни
на един клик разстояние - www.vrburgas.
com. Виртуалната разходка е реализирана
от екип от бургаски дизайнери, програмисти,
аниматори, фотографи.

Главен герой във виртуалната разходка е бургаският гларус Руси - любопитна и изключително осведомена птица.

срещи при Часовника,
посреща и изпраща влаковете на гарата, крачи
гордо по площада пред
общината. Той ще ви по-

Той е вечният събеседник на рибарите на Моста, свидетел на всички

каже града, най-популярните кафенета и ще
ви е отлична компания
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по най-оживената улица
"Богориди".
Гларусът Руси ще ви
покаже истинския Бургас - очарователен, романтичен, магнетичен,
живописен, артистичен.
Град, свенлив за непознатите и щедър към
всички, усетили емоционалния ритъм на морето. Екипът, създал бургаската виртуална реалност, обещава да добавя нови и да развива
съществуващите виртуални места.

ИЗЛЮПИХА СЕ
РОЗОВИ ПЕЛИКАНИ

Няколко двойки от
вида Розов пеликан
(Pelecanus onocrotalus)
се сдобиха с малки, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в
Русе. Те се загнездили
на тръстиковите острови в колонията на къдроглавите
пелика-

ни, в
поддържания резерват „Сребърна“. Двойките са наблюдавани чрез системата за видеонаблюдение. Един розов пеликан е с пръстен и ще
бъде наблюдаван старателно от експертите,
за да се установи произходът му. Възможно
е птицата да е опръстенена целево в друга
държава или да е била „пациент” на Спасителния център на „Зе-

лени Балкани“ в Стара
Загора.
Тази година има помалка по численост
група на розови пеликани в резервата – около 20 екземпляра, които си почиват и се хранят. Вероятна причина за загнездването на
розовите пеликани
е благоприятният и
достатъчен терен на
тръстиков и те острови,
който
къдроглавите им събратя не могат
да запълнят. Те съжителстват мирно в колонията и не демонстрират явна конкуренция
за терен и храна. Розовите пеликани обикновено гнездят в делтата
на река Дунав, в Гърция, Турция и екваториалните части на Африка и Азия. Единични
двойки загнездват в
множеството крайречни блата в съседна Румъния.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Майстор показа Б о н с а й
уникати г р а д и н а
Единственият майстор на кортици в България
показа уникати на юбилейна изложба „Приемственост“. Изложбата на пловдивския ножар Кирил Коликов бе в Регионалния етнографски музей. Сред най-впечатляващите експонати бе кортик на противопожарното дело, който се прави
за първи път след 9.9.1944 г.
Космическият глас на Валя Балканска се извиси над Стария Пловдив, за да поздрави май-

стор-ножаря за дългия му творчески път. В деня
на откриване на изложбата той навърши 70 години. Оръжейната колекция бе разделена в два
творчески периода. Почетно място бе отредено
и на колекцията на Димитър Димитров, доайен
на ножарите в България и учител на Кирил Коликов. Учениците на именития пловдивски занаятчия изложиха своите произведения и така нагледно показаха приемствеността в изложбата.
Ценителите на хладно оръжие можеха да
закупят експонати след края на изложбата. От
своя страна майстор-ножарят дари на Регионалния етнографски музей кортик на военновъздушните сили, публикуван в руския каталог
“Кортики мира“ на най-добрите образци в света за последните двеста години. В това издание
са поместени още две творби на пловдивския
майстор - общовойскови офицерски кортик и
военноморски.

Шумен
вече
има бонсай градина. Тя се намира в двора на музейния комплекс
„Авшарян“ и е дело на шуменеца
Радко Колев, който я подарява на
града. Там той е
представил близо
90 дървета.
Радко
Колев
има 200 дървета
в саксии. Започнал с липа, която
засадил в саксия.
С различни похвати той успял да я
запази с размери,
близки до тези, с
каквито я засадил.
Впоследствие развил градината си,
като дори ползвал
специално място
за всички растения.
„Запалих се към
1989/90 г. Видях
ги на снимка и реших, че щом тези
хора са го направили така, ще мога
да го направя и аз.
Търпението е найтрудно и то е, което трябва да има

онзи, който се занимава с това, защото всичко става много бавно.
Растенията растат така, както в
природата – те не
са по никакъв начин генно променяни. А са физически променени, да

останат малки и да
бъдат оформени в
стиловете, които

ЯБЪЛКОВ

ПЕКТИН

Супер концентрат

изисква бонсай“,
разказа Радко Колев.

Намалява
холестерола
и нормализира
кръвната захар!

Ябълков пектин супер концентрат
на Натурал факторс може да се използва и за детоксикация. Ябълков пектин супер концентрат е източник на
най-силно концентрирания пектин на
пазара. Осигурява всички полезни вещества, съдържащи се в ябълките. Уникален източник на 300 mg разтворими
и неразтворими фибри. Удобен прием
под формата на капсули.
Повече информация
на тел. 02 953 05 83
и на www.revita.bg

САМО
1 КАПСУ
ЛА
НА ДЕН
!

ТЪРСЕТЕ В
АПТЕКИТЕ
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Обещах ти
Казах ти, че ще остареем заедно,
мое снежно момиче.
Не избърсвай лицето си
– нека сълзите се стичат.
Ще изпратим прегърнати и
последният от сезоните.
Обещах ти и тях, обещах ти
ги всичките, помниш ли?
Казах ти, че ще остареем
заедно, мое старо момиче.
Ти приличаш на дъжд и на сняг,
и на радост приличаш.
Виж, на топло съм скрил
най-красивата от усмивките ти
и те познавам до болка,
до последната ти извивка.
И живея чрез теб, и се смея
със теб и те вдишвам.
Ако ти си отидеш, и аз
ставам напълно излишен.
Остаряваш със мен,

Прераждане
Не вярвам във прераждане.
В душата си съм атеистка.
Защо тогава съм уверена,
че ще се преродя във
малките зелени листи?
Защо тогава чувствам, знам,

К

омунастрой” ООД е нашата фирма. Управлява я 65-годишният дядо Гошо, или чичо Гошо, или
както му казваме понякога
шеговито другарю управител, а най-често - майсторе. Защото майстор Георги
е строител от времето на
социализма. Строил по това време какво ли не. Тогава съм се родил. Изучих
се след промените и преди
три години, още студент по
право, попаднах в бригадата, т. е. във фирмата на дядо
Гошо. Бях момче за всичко.
Пробваха ще ме бъде ли като работник и, изглежда, ме
харесаха. Така останах в „Комунастрой”. Не само останах, но след две години
придобих дял. Когато
ме прие дядо Гошо,
така се представи:
„Виж, момче, трябва
да знаеш къде почваш. Аз съм комунист. Ние сме бригада за комунистически труд. Всички
работим и делим
поравно. Тук няма
началници и подчинени. Ако някой
има проблем вкъщи
или с властта, всички
сме насреща. Комуна!
Само жените и любовниците ни не са общи.“
Така ми говореше дядо
Георги, а аз го гледах умно.
За комунизма бях чувал страхотии, но предпочетох комуната. Първия месец майсторът ми наброи хилядарка и едва не ахнах, щото в
демократични фирми връзвах четири-петстотин лева.
След няколко месеца парите ми се увеличиха наравно с другите. Лете стигахме
до два бона. И зарязах правото. Не знам какво ни пра-
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Пред българската Троя

остарявам със теб,
мое снежно момиче.
Ти си моето чудо.
Моят живот и обичане.
Рая Видинска

че в дряновата ранна пъпка
във някой февруарски ден
най-първа аз ще се разцъфна?
Не вярвам във прераждане,
но знам, когато мене
няма да ме има,
аз някъде ще бъда там
жива и необяснима!
Фанка АПОСТОЛОВА, Кърджали

Скалите величаво ръст въздигат
и гордо ханът Тервел с коня бди!
Тук думите, уви, все не достигат
в историята цял да вникнеш ти.
Да срещаш воини с пики и колчани,
да чуваш зов на рог там зазвучал…
Клониш глава, размисляш се смълчано
пред подвига на хана с коня бял.
Ти, Мадара, на Троя огледало,
гнездо, побрало миналите дни…
България си ти във черно, бяло –
тук стръкчето трева дори мълви!
Че горе крепост шири се велика,
скалите пръскат живата вода.
Светилището Тангра долу викат
с музей, параклис в скална висота!
В гърдите как духът повдигнат стене –
пулсира той в кръвта неповторим.
Не, няма тука страх, къде си, време,
реди историята своя химн
за дните на победи, на възходи –
за дух във исихасти се крепил.
На Мадара в простора щом проходиш,
от сам лаик израстваш богомил!
Ти, мадарско величие победно,
крепило Плиска и Преслав велик!
На тез скали в съдбата не прогледнал,
ти, българино, си без дух войник!
Стоян МИХАЙЛОВ, Търговище

КОМУНАСТРОЙ
ви дядо Георги, но трябва да
ви кажа, че крила ни дава.
Денят минава леко. С него
имам и други задължения.
Като „висшист“ след работа
оправяме книжата на фирмата. Тези три години си мисля, че ако и при комунизма
е било така, както я караме с
дядо Георги,
е било

„пей,
сърце“.
Често се събираме на разпивки за именни и рождени дни по мъжки
в „Старата круша”. Оня ден
отпразнувахме Гергьовден.
Тръгна една веселба... Дочо
подхвана издалеко:
- Майсторе, имаш четири-

десет години семеен стаж.
Чудя се как за толкова години не сте си омръзнали с
жената!
Майсторът, изглежда,
прие въпроса сериозно и
поучително заобяснява
- Е, момчета, тия работи са
много лични. Обичам и уважавам жена си. С нея
отгледахме децата, а сега
тя гледа
и двамата

внуци. В
м о е т о
семейство
всичко върви по
план. Жена ми всичко
подрежда. Тая пролет, като
бяхме сами една вечер, ми
рече: „Георги, с тебе сме се
занемарили. На мен ми се иска понякога да ми обръщаш
внимание. Да ме помилваш,
да ме приласкаеш, щото вре-

мето ни минава...” Бре, като
ми каза това, се засегнах. После се позамислих. На другата сутрин станах и й казвам:
- Трябва да решим – когато ги няма децата, да се поотпуснем... Мисля, че срядата е най-сгодна. Внучето го
прибира баща му и нямаш
ангажименти.
А тя се подсмихва и вика:
- Добре, ама гледай да се
прибереш навреме.
- Тук ще съм - й отвръщам
- и да знаеш, каквото ще става, в сряда ще е!
Така се разбрахме – сряда. Човек трябва да отделя
внимание на жена си. Пък
и на мен ми се ще ей така,
да я помилвам въпреки годините.
В тоя момент някой извика: „Наздраве! Да пием
за жените си, които толкова години ни търпят лудориите...” Допихме втората
ракия, а майсторът се провикна на сервитьора за по
още една. След втората ракия разговорът става задушевен, компанията се разделя по двойки, историите вървят... Майсторът замислен слуша и леко се усмихва. Нещо мило лази по
лицето му. Изведнъж Дочо
отново попита:
- Добре де, майсторе, не
каза какво стана в сряда...
- Абе – Георги някак тъжно
продължи - в сряда се прибирам и гледам женицата
направила салатка, сложила две чашки на масата. Шишенцето с ракийка до тях се
запотило - да ти е кеф да го
гледаш. От кухнята се носи
миризма на печено пиле. Дя-

до ви Георги се сеща каква
е работата. Всичко подредено, чисто - как да не целунеш
ръката, която те крепи цял
живот. Влизам в банята да
смъкна прахоляка от обекта. Сядаме на масата. Пийваме ракийката. Умората оттича от мен, отпускам се. Жена ми говори, говори, сякаш
година не сме се виждали.
Разтапям се от вниманието
й. Топли вълни ме обливат,
като че ли сега за първи път
я виждам. След това хапваме и на душата ми става леко, леко...
Не усетихме как на гергьовската маса е настъпила
тишина. Някой отново извика: „Наздраве, майсторе!
Да ти е живо името!” Отпихме. Товарът от тежкия ден
се отми. Между нас остана
оная невидима връзка, дето
ни крепи в забързания ден
на живота.
И тогава отново шеговито се чу:
- После, майсторе, какво
стана след вечерята? Нали
е сряда?
- Абе какво стана. Дядо ви
Георги стана от масата. Прегърнах я и я целунах. А тя ми
казва: „Ей сега ще раздигна,
ще измия чините и идвам...”
Отидох в спалнята, полегнах, пуснах телевизора и...
зачаках. Сутринта тя ме събуди за работа и някак тъжно, тъжно ми каза:
- Георги, Георги, и тая сряда пропуснахме...
Някои се засмяха. Други
се умислиха, а майстор Георги тихо се обърна към нас
и рече:
- Не пропускайте средите,
че времето лети... Ха сега да
се прибираме, че да не пропуснем и Гергьовден.
Кръстан ВЛАДИМИРОВ
Рис. Панчо ПАНЕВ

Обяви

27.VI. - 3.VII.2018 г.
малки обяви
0887337684 - Моля да се
обади госпожата от Казанлък
с която имахме уговорка да
наема къщата й в село Шейново, изгубих телефонния й
номер - докторът
052/745166, 0894/607418
– продава сушилня за дрехи и
количка с две колела за пазаруване. Изгодно!
0882/104048 – търся почасова работа – почистване
на офис или вход; разпродажба на пособия за рисуване, шкафове и др.
0887/561638 - продава 2
нови покривки за ъглови легла - по 18 лв./бр., единичен полилей за спалня - 17 лв., спален чувал - 15 лв., употребявано вълнено одеяло - 10 лв.,
полилей топка - 32 лв.
0725/66476 - SOS! Подарявам котета малки и големи
0888/245413 - продава
единичен матрак - 38 лв., 2
аплика х 24 лв./бр., тефлонова
скара АЕГ нова - 80 лв.
0893/814246 – продава
пет кошера пчели и центрофуга
0877/380029 – сама жена
търси да чисти къщи, апартаменти, грижи за възрастни хора, може провинцията
0884/945832 – търся домашна помощница – гр. Тутракан, заплата 1000 лв.
0886/413930 – продава
пунктшвайс без кабели – 250
лв., чугунен скрап – машинни части 3 тона, 0,90 лв./кг,
миксер, казан 40 литра, реле за време трифазен – 1000
лв.; двуколесен трактор „Урсус”, пълен комплект, прика-

чен инвентар и ремарке с товароподемност 0,4 т – 1500
лв.; банциголента, две рула
по 100 метра – 2,10 лв./линеен метър, едно руло 100 м по
30,2 мм – 1,80 лв.
02/8727526 – продава/подарява 15 манекени „ТОРС”
0888/553166 - търсим стопани на три малки сладки котета
0882/886983 – продава:
ярмомелка – 3 ф., телевизор
„Фунай”, детски велосипед –
от 3 до 6 г., 2 фотьойла, пералня „Иснис”
0988/972950, 032/675554
– продава две бакърени тави
за варене на лютеница и сладка – 140 лв.
02/8727526 – продава пояс-коремна/гръдна стена р-р
L ortho the и единично легло тип Русенско с пружина и
дюшек
02/9878503, 0896/631143
– търси жена да го гледа като
личен асистент
0896/722938 – „Панчатантра”, древноиндийска литература. Учебник с мъдрости и наставления за управници – 200 лв.; „Кама сутра” –
част 7-ма, омайването на жените, обладаването
0889/378252 – лечебна кализия, лекува диабет,
катаракта, онкологични заболявания – разсад в саксия, извлек; ъглово канапе
195/120/60 см – 140 лв.; детски компютър; мини казан за
ракия – 170 лв., уред за жива
и мъртва вода – 45 лв., масичка куфар – 35 лв.
07126/2426, 0884/680784
- продава дърводелски машини, циркуляр за професи-

Възпоминание
На 30 юни 2018 г. се навършват
27 години
от смъртта на

Митко Василев Генов

роден в с. Каменец,
Плевенско, живял в София
Скъпи наш съпруже, татко и
дядо, липсваш ни много! Годините минават, но мъката
не! Остана само споменът за
човека, който ни даряваше с много любов и
спокойствие! Почивай в мир!
Поклон пред светлата ти памет!
Съпруга Роза, синове Велислав и Людмил,
внуци Ралица и Илиян

Възпоминание
Осем години без теб
Останаха само спомените!
Спомените, запечатали трайното от бързо течащия поток
на времето.Те сами по себе
си не са нещо особено.
Но са символ на миналото,
на чувствата ни, на тяхната
истинска същност!
М. Лишков
Почивай в мир!
От семейства Жекови,
Цветанови и съпругата Ваня

Възпоминание
На 5 юли 2018 г.
се навършват
3 ГОДИНИ
от смъртта на

КОЛьО СТОЯНОВ КРАЕВ

от с. Ветрино, Варненско
Много ни липсваш! Не можем да те забравим!
Почивай в мир!
От семейството
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Български

Съобщения

Съобщение

Напомняме на всички желаещи
да участват в поетичния сборник
"Листопад на спомените - 2018
г.", че до 20.7.т.г. трябва да
приключи изпращането на
стиховете (лирика или сатира) на госпожа
Данка Стоянова по пощата или на електронен
адрес: danistoianova@mail.bg
Благодарим ви.
Данка Стоянова.
Фондация: "Листопад на спомените", Варна
онални цели, малко фургонче, ново
0886/729130 – продава
кожух мъжки и дамски с качулка, къси, нови; пералня
AEG, запазена, гоблен Вилеров „Ифигения”, два килима
и неизползван вертикален
фризер на изгодна цена
0899/821238 – електроуслуги, електроинсталации
на място – на изгодни цени!
Професионален електротехник, също домашен майстор.
Частно лице
0888/606053 – купува запазени стари книги на руски
език, издадени преди 1940 г.
0897/488261 – продава
трошачка за бадеми, орехи
и лешници, обхват 8-32 мм –
20 лв.
0886/792979 – да се обади
Тина от Черни Вит, общ. Тетевен, обл. Ловеч!

имоти

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

0898/630370 - продава два съседни магазина, обединени в общо
търговско пространство - 99 кв. м, в идеалния център на София
0898/798427 – продава
вила 40 кв. м, асфалт, целогодишно живеене, всички

Възпоминание
На 18 юни 2018 г.
се навършиха
27 години
от смъртта на

Петър Панчев Митев

от с. Каменец,
Плевенско
Мили татко и дядо,
Липсваш ни много!
Помним чувството ти
за хумор.
Помним съветите ти, които ни остави!
Почивай в мир! Поклон!
Дъщери Роза и Босилка, внуци и правнуци,
сем. Генови и Андонови

Възпоминание
На 1 юли 2018 г.
се навършват
36 години
от нелепата смърт
на непрежалимия ни съпруг,
баща, дядо, прадядо и сродник
подполковник

Йордан Тодоров
Петков

роден в кв. „Дебър”,
гр. Първомай
починал на 51 години

времето
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Не на глаукомата, да на зрението!

П О К А Н А

за участие в
ПЛОВДИВСКИЯ ПАЦИЕНТСКИ ГЛАУКОМЕН КЛУБ
на лекцията:
„МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ
СВЪРЗАНА С ВЪЗРАСТТА”
ОТ ПРОФ.Д-Р НЕЛИ СИВКОВА
на 28 ЮНИ/ЧЕТВЪРТЪК/от 14 часа
в ДОМА НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА ЗАЛА № 5 УЛ. „ГЛАДСТОН” № 1, Пловдив
ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ „ГЛАУКОМА“
удобства, Столична община
– 27 000 евро. Бонус – джип!
0894/297967,
02/8662731 – продава триетажна вила в гр. Момин проход, на 60 км от София – обзаведена, I ет. – офис, II и III
ет. – с по 3 стаи с хол; 400 кв.
м. зелена площ
0898/950581 - продава
имот в село Балканец, близо до Троян, лесен достъп,
река - 16 хил. евро
0878/338141 – добри по
характер, работят и учат в
София, не пият и не пушат.
Желаят доглеждане или купуване на по-стар апартамент в София и кварталите.
Петров
0876/574681 – заменя
апартамент в Силистра за
ниви
0897/042029 – предлага
жилище на село – безплатно
и безсрочно, на пенсионерка с цел обитаване, може и
финансова подкрепа. Жената македонка от Белоградчик да ми се обади. Жилището й е осигурено!
0879/100320 – продава
3,7 дка нива с над 300 четиригодишни тополи в нея,
край Пазарджик
0885/254314,
0888/121793 – продава 10
дка иглолистна гора в района на Велинград
0878/534711 – продава
хубава двуетажна стабилна
къща в с. Боровци, обл. Монтана – 5 стаи, плоча, вътрешна тоалетна и баня, геран,
барбекю, чешми, двор 275
кв. м – 12 500 лв.
0886/196621 – спешно

търси малък апартамент в
малък град за възрастни хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава под
наем мазе за склад или друго
0988/783323 – спешно
продавам ремонтирана и
преобразена гарсониера
или заменям за боксониера. Блокът също е преобразен от покрива до мазето, всичко е подновено. Отвън е саниран с 10 см стиропор, отвътре – с ламперия,
и е реконструирана в двустаен. Към жилището има
и гараж
0878/438599 – продава
обзаведена вила, на 40 км
от София, с ток, вода, двор
800 кв. м, 30 дървета, басейн,
панорама. Въздухът е кристален.
0887/337684 - наемам
дългосрочно срещу приемлив наем и добро стопанисване селска къща с баня и тоалетна, лятна кухня или солидна стопанска постройка
- в цялата страна, без областите Кърджали и Смолян.
С предимство са Габровска, Търновска, Старозагорска, Пловдивска и Сливенска област
0898/824436 - къща двуетажна с двор 2500 кв. м в
Средня, Шуменско, с ябълкова градина
0 5 8 / 6 0 3 6 0 3 ,
0886/010504 - продава в с.
Ведрина, Добричко, обзаведена къща с 2 гаража, затворена, луксозна беседка,
огради, 3 дка двор с овощна градина

Нестихваща горест
Не можаха толкоз много лета жежки
без теб да ни стоплят душите,
не можаха толкоз много зими тежки
с частица от градус да охладят сълзите!
Липсваш ти на всички нас,
съпруже свидни, татко, дядо,
във труден и във добър час
без теб семейството тъгува, страда!
Утеха е само истината свята,
че никой не остава вечен на земята.
Със нея на гроба ще редим цветята
и пред светлата ти памет ще сведем челата!
От вечно скърбящите

биопрогноза
В сряда дъждовното време ще продължи, като дъждоАко в началото на периода се почувствате психически
вете ще бъдат студени и интензивни, а температурите пренапрегнати и раздразнителни и имате проблеми със
ще спаднат до интервала 13-18 градуса. В четвъртък не- съня, причина за това ваше състояние може да бъде възтипичното време ще покаже сходни температури и от- действието върху нервната ви система на луната, преново ни очакват дъждове. В петък към неблагоприятните минаваща през фаза пълнолуние. За балансиране на нерватмосферни условия ще се прибави и студен вятър. В съ- ните процеси ще допринесе пиенето на действащи успозапарки, каквито са тези от цветове от лайка,
бота се очаква валежите да спират, но все още ще е хлад- кояващо
липа и роза, от стръкове от жълт кантарион, риган и мано за сезона, ще бъде и ветровито. В неделя се очаква кра- щерка, от листа от маточина и мента и др. Като цяло пеят на лошото време, тогава слънцето ще грейне с пълна риодът ще бъде относително неблагоприятен за здравесила и макар че температурите няма да са повече от 22 то на страдащите от ниско кръвно налягане. Съществено
градуса, ще е по-приятно. В понеделник се очаква разкъ- място в профилактиката и лечението на ниското кръвно
сана облачност с температури доста ниски сутрин – 10 заема ежедневното изпиване поне на 1,5-2 л течности, каградуса, които през деня ще достигат до 22. Във вторник то особено препоръчителни са черният чай и запарката
времето ще тръгне към оправяне - ще е слънчево, тихо и от листа от розмарин, както и леко подсоленият айран.
топло с температури 13-24 градуса.
Д-р Иван СТОЯНОВ
Магнитни бури - 28, 29.VI.

2

36
лунен
календар
27 юни, 15 лунен ден,
нарастваща луна,
луна в Козирог
Да внесете промени в живота си е мъдро решение,
но ни бива много до бързате. Внимавайте – във водите
на живота може да има и акули и ако правите много резки движения, може да ги привлечете.
28 юни, 16 лунен ден,
пълнолуние, луна в
Козирог
Повеселете се с приятели.
Препоръчително е дори да се
свържете с роднини и близки,
които отдавна сте почти забравили. Контактът с тях ще ви
донесе маса приятни емоции.
29 юни, 17 лунен ден,
намаляваща луна, луна
в Козирог
Може да се обърнете към
семейството и близките си –
те отдавна жадуват за вашето внимание. Ще се радвате
също така на добро здраве,
ако не се товарите прекомерно с работа.
30 юни, 18 лунен ден,
намаляваща луна, луна
във Водолей
Време е да поставите приоритетите си в отношенията –
все едно рано ли късно трябва
да направите това. Посветете
се на по-едри покупки за дома
– това ще зарадва и вас, и семейството, а и ще се изпълни
една ваша отдавнашна мечта.
1 юли, 19 лунен ден,
намаляваща луна,
луна във Водолей
Проявете повече откритост в чувствата и мислите
си. Направете нещо ново –
това ще ви даде нови сили, а
и може да зарадвате някого от
най-близките си хора.
2 юли, 20 лунен ден,
намаляваща луна,
луна в Риби
В последно време вие доста често рискувате. Продължете да действате в същата
посока даже по-смело – резултатът ще надхвърли вашите очаквания.
3 юли, 21 лунен ден,
намаляваща
луна, луна в Риби
Не пренебрегвайте здравето си, за да не ви изненадат
неприятно някои стари и позабравени болежки. Не бързайте презглава. Кому е нужно да се показвате? Нали живеете заради себе си, а не заради другите.

П

редставителите на
зодия Рак притежават силен интелект. Винаги впечатляват
с него, прокарвайки тънкия си хумор през сериозните теми. Въпреки че
на моменти са твърде големи ласкатели, те предпочитат чистите и ясни
взаимоотношения. Ракът е невероятно интуитивен и удивително добър в разчитането на личността.
Родените под знака
на зодия Рак са страстни любовници.
Една от отрицателните черти на този знак е
твърде голямата емоционалност. Раците са прекалено чувствителни и

Обяви
Честит юбилей

на Йорданка Илкова
Скъпа Данче,
Поздравяваме те най-сърдечно
по случай твоя юбилей! С твоята енергичност, доброта, отзивчивост и усмивка ти си един от
основните двигатели на организирането на нашите срещи,
за които ти изказваме нашата
голяма благодарност. Радваме
се, че си сред нас, и не вярваме
на годините, които са се навъртели, като гледаме твоята
осанка, младежки дух и ентусиазъм, интерес към всичко ново,
енергичността да покоряваш
планините и многообразните занимания, които
запълват дните ти. Възхищаваме ти се!
Най-искрено ти пожелаваме да си все така
здрава, енергична, усмихната и да срещаш по
пътя си само добри хора!
От клуба на ветераните от леката
промишленост, София

запознайте се

0879/174824 – мъж на
60 г. от хасковско село, не
пуши и не пие, търси жена от 50 до 60 г. за семейство, която да живее при
него. Да е от Хасковския
регион!
068/639416 – 74 г., без
ангажименти, с позитивен ум, търси мъдър господин за сериозна връзка
0884/287962 - 61 г./173
см/65 кг, добър и скромен мъж с отлична визия
и здраве, работи, не пие
алкохол и не пуши, очаква запознанство с добра и
приятна жена, която да е
като него с чувство за хумор – от Ловешка област,
Северна България
0894/358377 – майстор готвач търси дама
за сериозна връзка или
брак. Заедно да работим
през лятото на морето, зимата – по зимните курорти. Моля само сериозни
обаждания и СМС!
0898/344893 – 68
г./160 см./67 кг, добра
домакиня с добро сърце
търси другар за спокойни
старини, до 72 г., от Пловдив и региона
0896/783992
–
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71/155/75 – вдовица пенсионерка търси другар за
старини. Предпочита да е
от Русенска и Разградска
област, може и от Великотърновска
02/4690408 – самотен учител пенсионер от
София, с възможности
да подсигури спокоен и
смислен живот на себеподобна дама от 65 до 75
г., 163-170 см. Самостоятелността е главно и ва-

Съобщения

ПРОГРАМА

на IV МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”,
който ще се проведе от 24 до 26 август 2018 г. в Балчик
Продължение от бр. 25
24 август. 9.30 ч. Откриване на изложба,
Форумът се провежда под патронажа
посветена на 140 г. от Освобождението. на д-р Румяна Малчева Ангелова, носи10.00 ч. Конференция на тема: „140 г. от тел на званието „Общественик на 2013
Освобождението”
г.”- Балчик. Материалите за участието в
16.00 ч. Конференция на тема: „Етноло- конференциите да бъдат до 30 000 знагията на българите”.
ка. Могат да участват учени, критици и
18.00 ч. Официално откриване на Чет- краеведи, вещи по темите на отделните
въртия международен форум ”Българ- конференции.
ско наследство” на пл.”21 септември” и
Моля, изпратете предварително на
водосвет. Участниците са задължително този адрес: bgnasledstvo@abv.bg Вас официални костюми, фестивални кос- шия материал за участие, за да се подтюми, табела и знаме.
готви и отпечата в поредното издание
16-18 ч. Репетиции за художествените на сп.”Форум”.
ансамбли и индивидуални изпълнитеМоже да участвате дистанционно, кали – НЧ „П.Хилендарски 1870” Балчик.
то изпратите Вашите статии на някой от
25 август – Фолклорен конкурс. 9.00 посочените електронни адреси. Материч. Откриване на Художествена изложба алите ще бъдат включени в общата превъв фоайето на НЧ „П.Хилендарски 1870” зентация на форума, ще бъдат прочете9.00 – 17.00 ч. Фолклорни изяви с кон- ни от професионален актьор и ще се откурсен характер в НЧ „Паисий Хилендар- печатат в сп. ”Форум”, издание на Сдруски 1870” Балчик. По график.
жение „Българско наследство”. Всичко
18.00 ч. Представяне на списание „Фо- за модулите на форума, статута, заявкирум”, издание на Сдружение „Българ- те за участие и пр. можете да видите в
ско наследство”
сайта ни: www.bgnasledstvo.com
Директор на форума:
26 август. 10.30 ч. Литературна конМаруся Костова 0899 65 52 49,
ференция
e-mail: bgnasledstvo@abv.bg
16.00 ч. Концерт за награждаване учасСекретар на форума: Росица Шалтева
тниците в III МФ „Българско наследство”.
0898 56 87 89, е-mail: rvchaltevi@mail.bg
НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Балчик.
жно условие. Държавата,
националността и др. са
без значение. Владеенето на съвременни технологии са за предпочитане

и уважение. Да се обаждат сериозни и подходящи дами!
0879/578077 – 63
г./164 см/75 кг, търси же-

Вашият хороскоп (27.vI.- 3.vII.2018 г.)
Овен - Още с настъпването на новата седмица се опитайте да откриете нови възможности, за да
реализирате плановете си, но
не обръщайте гръб на здравословните проблеми, които ви
съпътстват.
Телец - Колкото погъвкави сте, толкова е по-голяма възможността да откриете нови
източници на доходи. Не пренебрегвайте дори и най-малките шансове, дадени ви от
съдбата.
Близнаци - До средата на периода потърсете правилните отговори
на въпросите, които отдавна ви
измъчват. Подкрепете осъществяването на инициативите на вашите деца и близки.
Рак - Действайте с огромна доза предпазливост, ако искате да съхраните стабилността си и завоюваните от вас с много труд позиции
в семейството. Не се поддавайте на провокации от недоброжелатели.

Лъв - Постарайте се да
бъдете ефективни при
изпълнението на текущите си задължения, дори да не
ви се струват чак толкова вълнуващи. Предприемете романтично пътешествие – нуждаете се
от това.
Дева - Около средата на
периода напрежението и
грижите ви ще бъдат предизвикани от невъзможността да
се справите с ината и откритото
нежелание да признаете собствените си грешки.
Везни - Опитайте да бъдете колкото се може повече толерантни – първо
към себе си и след това към заобикалящите ви. Тъй като здравето ви ще се поразклати, незабавно потърсете лекар.
Скорпион - В края
на разглежданата седмица заложете на открития тон в общуването с
близки и приятели. Не се колебайте да поставите директно своите изисквания и очак
вания, за да получите макар
и малко.

Стрелец - Заложете на
бързото и ефикасно изпълнение на текущите
си задължения. През почивните дни ще се нуждаете от близостта на приятелите, близките и интимната си половинка.
Козирог - Използвайте пълноценно времето си за отдих, така както намерите за добре. Моментът е подходящ за осъществяване на пътуване с цел почивка. Здравето няма да ви създава проблеми.
Водолей - Използвайте настъпилото затишие,
за да можете да се отдадете на заслужен и пълноценен
отдих. Постарайте се да използвате времето си да прекарвате
повече часове на открито.
Риби - Още с настъпването на новата седмица преценете дали имате силите и възможността да продължите усилията по осъществяване на вашите планове. Възможностите ви ще са изключително добри.

Зодия Рак (21 юни – 22 юли)

лесно се засягат.
Ракът обича привързаността и семейния уют.
Ето защо той е един от
най-добрите знаци в зодиака за създаване на се-

мейство.
Жена
Жената от зодия
Рак не понася нетактичността. Свикнала да мисли за всеки и всичко, свикнала да се
поставя на
мястото на другия, тя просто не може да приеме, че
има хора, които нехаят дали
думите и действията им няма да наранят човека отсреща. Жената от зодия Рак не-
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навижда лентяйството и мързела. Изпълнителна, експедитивна, винаги заета с нещо, тя
е яростен противник на философията, че днешната работа може да се свърши и утре. Жената от зодия Рак се
дразни безкрайно на "дървените философи". Деликатна натура, винаги готова да
изслуша чуждото мнение, да
вникне в чуждата гледна точка, да научи нещо ново, тя
просто недоумява как е възможно някой да упорства в
позицията си заради самото
упорство.
Мъж
Той е мълчалив, уклончив,
обича да увърта… Няма да

ДЖЕСИКА

ви омае с приказки и не е
развейпрах. Не очаквайте
от него да разкрие сърцето и мислите си още при
първата ви среща. Ракът е недоверчив по природа и пази тайни дори
от най-добрите си приятели. Трябва ви време и
огромно търпение, за да
се доближите до мъжа
Рак. Ако той е настроен
защитно и заядливо, има
опасност желанието ви
за близост да се изпари
яко дим, но въпреки това
не се отказвайте толкова
лесно. Колкото и непостоянен да ви се струва Ракът
на моменти, ако пожелае,
той може да бъде изключително предан и сантиментален.

на, за която да се грижи –
до 87 г., по възможност от
град, да живее при нея с
цел съжителство и разбирателство

лунна
диета

28 юни 2018 - 07:54:22 ч. пълнолуние. За да смъкнете
1-2 кг, трябва да започнете
диетата от този час и да продължите на сокове и течности до същия час на следващия ден.
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Конфликти
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Задържаха крупен ало измамник Рекорден брой

25-годишен мъж от
Мездра е задържан за
телефонни измами при
операция, проведена от
областната дирекция на
МВР-Враца и сектор "Измами" към "Национална
полиция". Установено е,

че в периода 8 - 12 юни
тази година е въвел в заблуда възрастни жители
на Враца. Пред тях той се
представял за служител
на МВР, който работи за
разкриване на престъпление, и така успял да

измъкне от тях 54 620
лв. Ощетени са четирима възрастни жители на
Враца. 72-годишна жена
изхвърлила през терасата на дома си 13 000
лв. Ден по-късно 79-годишна врачанка оставила 3000 лв. до кофа за
смет, а 62-годишна нейна съгражданка - 1620
лв. до паметник в града.
Подведена по лъжливия сценарий, 71-годишна жена е оставила
под кофа за смет сумата
от 37 000 лв.
При обиск в дома му
са намерени 12 000 лв.
На измамника е повдигнато обвинение.

удавени

Рекорден брой удавени в началото на сезона. Южното Черноморие вече взе 8 жертви.
Последният случай
е от преди дни, когато
мъртво вълнение взе
живота на младо момче
на Северния плаж в Бургас. Удавени вече има и
в реките и неохраняемите водоизточници в
страната. Именно на такива места стават огромен брой от инцидентите – 80%. Според експертите 17 са опасните
плажове по Черномори-

ето заради мъртво вълнение.
Най-рискови по южните брегове са ивиците
на Иракли, северният на
Обзор, Харманите край
Созопол, Каваците, централният в Приморско,
южният в Слънчев бряг,
ивиците в Ахтопол и Синеморец и двата плажа
в Поморие.
Подводни ями се образуват и в северната част на Каваците и в
края на плажа в Ахтопол, а по Северното
Черноморие - плажовете Шабла, около Албена, Златни пясъци и др.

10 г. за откраднати Всяка четвърта катастрофа – при завой
30 хил. м тръби

Окръжният съд в Добрич постанови по 10 години лишаване от свобода за двама от подсъдимите
по делото за кражба на тръби от водонапорния тръбопровод на Добрич. Силистренецът Р. Г., сочен от
прокуратурата като извършител на деянието, и софиянецът Ст. К., подбудител и помагач, ще изтърпят
наказанието при първоначално строг режим.
Съдът постанови и конфискация на лично имущество и на двамата - жилища, поземлени имоти, автомобили, парични средства. Третият подсъдим - Кр.Ц.
от столицата, посочен като помагач, ще изтърпи 5
години лишаване от свобода при общ режим, обяви съдебният състав.
Окръжният съд призна тримата за виновни, че в
съучастие в периода ноември 2011-март 2012 г. са
отнели 27 869 метра стоманени тръби от "ВиК"-Добрич. При кражбата, която е в особено големи размери, на територията на областите Добрич и Силистра тръбите са били изкопани и демонтирани, като е
използвана тежка земекопна техника, моторни превозни средства, оксижени, резачи и др.

Всяка четвърта жертва на катастрофа е при завой. Това показва доклад на комисията по безопасност на
пътя. Една от основните грешки, които правят шофьорите, е да установят,
че неволно карат по-бързо от разрешеното. Всеки четвърти пък попада
в задръстване, което е могъл да избегне. Веднъж попаднали в тапа, шофьорите стават по-нервни и по-рискови. Пътят става още по-опасен,
когато вали дъжд, заради натрупания прах. Когато сбъркаме скоростта, с която влизаме в завой, автомобилът може да презавие или недозавие.
Грешим не само на завоите. Ежедневието разсейва, а българският
шофьор не осъзнава, че да е зад волана е отговорност към него, близките му и към другите на пътя. Този извод правят застрахователните
експерти.

Липсата на добро обучение и кратките часове, в които се учим да управляваме автомобила, продължават
да са една от основните причини да
грешим на пътя.
Стряскаща статистика
За първите пет месеца на годината при катастрофи в страната са загинали 190 души, а 3126
са ранени, каза във Варна началникът на отдел "Пътна полиция"
при ГД "Национална полиция" комисар Бойко Рановски. В сравнение със същия период на миналата година катастрофите са с 85
повече. Загиналите са с 35 по-малко, но броят на ранените е увеличен с над 200. В страната има
седем полицейски дирекции, където катастрофите са нараснали,
допълни Рановски. Най-голямо е
увеличението на инцидентите в
Хасковско.

Приключи разследване за убийство на дете Затворник преби жена си
152 дни след изключително
жестокото убийство на 7-годишната Дамла Муса в Момчилград
разследването по случая приключи. Дамла бе намерена в жилището от майка си,
върнала се от нощна смяна. Детето е
било само в апартамента, тъй като баща й работи
в Белгия, брат й в
Истанбул, а бабата
била в Турция. Момиченцето бе удушено, а главичката
му - обвита с тиксо.
Няколко дни по-късно бе задържан 25-годишният братовчед
на детето Мехмед Хасан, а гнев-

ни момчилградчани искаха да го
линчуват.
По-късно той направи самопризнания. Оттогава е в ареста с
постоянна мярка „задържане под
стража”. По случая бяха назначени множество експертизи, резултатите от които се
забавиха. Сега всички
експертизи са готови.
Мехмед Хасан е обвинен в умишлено убийство на малолетно дете по особено жесток
и мъчителен начин.
Законът предвижда
най-тежкото наказание от 15 до
30 години лишаване от свобода
или доживотен затвор без замяна.

Мъжът, който преби
до смърт приятелката
си в Айтос, е направил
пълни самопризнания. 19-годишната Ивета почина след побой
от 27-годишния мъж, с
когото живеели на семейни начала. Двойката има дете на 2 години
и 8 месеца, пред което се е случило всичко.
След сигнал от съседи,
чули виковете, младата
жена била транспортирана с тежка черепномозъчна травма и наранявания в реанимация на бургаската болница. Въпреки усилията на лекарите тя е починала.
Поводът е скарване помежду им за грижите, които се полагат за детето. Теньо Енчев е изтърпял 6-годишна ефективна присъда. Излязъл е скоро от затвора.

Само 25% биха съобщили за престъпление
Около 25 процента от българите, или почти всеки четвърти, е бил готов да съобщи
за извършено престъпление
на съответните органи, показват данни от мащабен анализ
на Евростат за темата престъпност през 2016 г.
Средният показател за европейците, които са заявили
желание да докладват на компетентните органи за престъ-

пление, е около 15 на сто, отчита европейската статистика.
Все пак анализът уточнява,
че готовността да се докладва
е твърде субективен показател, тъй като във Великобритания, където се отчита найнисък дял на убийства на глава от населението, е регистриран най-висок дял от хора, готови да съобщят за възникнало престъпление.

И обратно - в Литва, където
е регистриран най-висок процент на убийства - има най-нисък процент от хора, готови
да съобщят за престъпление.
България е сред страните
в ЕС със сравнително ниски
разходи за правосъдие на глава от населението. По-малко
от нас за правосъдие отделят
в Кипър, Румъния, Естония и
Литва. За отчетения период

умишлените убийства у нас са
били 130, което представлява
по 1,7 престъпления от подобен характер на 100 000 души
население, при среден показател за ЕС от 0,7 на сто.
Регистрираните кражби у
нас са били около 38 хиляди (по 530 на 100 хиляди души), а изнасилванията - около 120, или по 1,6 на 100 хиляди души.
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Крими
хроника
Инцидент
на магистрала
Пореден екшън се е
разиграл на магистрала "Хемус". Мъже са извадили пистолет и са заплашили от колата си
друг шофьор, който се
оказал депутатът от БСП
Явор Божанков. Малко
след това се намесва и
МВР. Образувано е досъдебно производство,
уведомена е прокуратурата.
Бивш кмет –
на съд
Специализираната
прокуратура внесе обвинителен акт срещу
Йордан Шишков за това, че в периода от 2008
до 2011 г. в Пловдив, в
качеството си на кмет на
община "Родопи", в условията на продължавано престъпление не е положил достатъчно грижи за управлението на
повереното му имущество и от това е последвала значителна щета за
общината в общ размер
на 575 981,76 лева.
Пиян предизвика
верижна
катастрофа
Шофьорът на "Ауди"
-то, участник в жестоката верижна катастрофа
на бул. "Иван Гешов" в
столицата, е бил с положителна проба за алкохол.
При катастрофата се
сблъскаха 9 коли.
Шестима души бяха
ранени. Сред тях е било
и семейство с 12-годишно дете.
Хванаха
избягалия
затворник
Борис Иванов е бил
заловен близо до жп
прелез в слънчогледови ниви край Летница.
В опита си да избяга 48-годишният мъж
взел за заложник възрастна жена от Летница, живееща в крайна
къща.
Районът бил заграден, а снайперисти са
следили всяка стъпка
на рецидивиста. Мaщабната акция по залавянето му започна
след подаден сигнал
на тел. 112, че е забелязан в района на
ловешкото село Дойренци, а по-късно
край ловешкото село
Александрово.
Борис Иванов в момента се намира в Районното полицейско
управление в Ловеч.
Иванов избяга от
работен обект край
Ловеч.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА

2
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ВОДОРАВНО: Китара, Еполети, Ас, Риголето, Окарина, Народ, Мътеница, Ел, Каноник, Сони, Яка, Тун, Сет, Ре, Етикет, Зар, Керевиз, Нона, Па,
Омар, Пор, Бари, Икар, Ген, Перу, Завет, Нар, Коридор, Баритон, Лапа,
Аси, Сан, Нова Загора, Аз, Отело, Анев (Кирил), Баку, Дева, Асен, Родина,
Пора, Етика, Оса, То, Амалаки, Анилин, Харитон (Халачев), Механика, Вал,
Да, Омата, Изок, Броколи, Атия, На, До, Елан, Филиз, Фар, Нож, Милано, Ина,
Титикака, Аноди, Ом, Лима, Скот, Камила.
ОТВЕСНО: Сиракуза, Аба, Епоха, О’Нил (Юджийн), Тирана, Иваново, Алб
(Луций), Оти, Пагон, Рокер, Тарар, Режим, Родос, Матине, Амидол, КА,
Сал, Некар, Тола, Атакама, Емитер, Ново село, Окикс, Петък, Гана, Етанол, Лак, Пот, Репер, Заник, Мифа, По, Есевон, Лан, Кима, Инат, Лоно, Ир,
Кагера, Еталон, Пекинез, Попово, Ахати, Ок, Тацит (Публий), Берар, Дона,
Изида, Сира, Инари, Aбисиния, Ним, Якоруда, Анализ, Фа, Манекени, Осака, Икона, Ол, Салата, Гризу, Ана Карима.
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Най-здравословната диета по празниците
е изключването на
всички лоши мисли...

- Мишо,
какъв беше
този празник у вас?
- Юбилей! Жената празнува за десети път своя
четиридесети рожден ден.

София е
като любовница - по празници винаги остава сама!

Ако Дарвин беше българин, щеше да открие, че
еволюцията върви в обратна посока. Щото в България хората се превръщат в маймуни. А по празници – в свине.

Хубав празник без бутилка не може, но хубава бутилка без празник
може!

Надигнеш ли правилното шише, всеки ден става празник!

- За мен е малък празник да те видя!
- За мен още по-малък!

Ако в календара на гаджето ви има дни, отбелязани с червено, не значи,
че са празници. Само вие
почивате!

Обичам празниците
- когато "глупаците" отиват по екзотични почивки, а тук останем само мъдреци!

Иначе добре изкарах
празниците... Прибрал
съм се с чужди обувки, непозната жена и дистанционно, което не е моят телефон.

Семейство празнува
златната си сватба, но съпругът се е умислил.
- Гложди ме нещо за
децата! - казва той. - Прави ми впечатление, че Петър не прилича на другите ни седем деца. Знам, че
е ужасно да ти задавам този въпрос, но да не би да
има друг баща?
Съпругата свежда
очи.
- Вярно е! - признава тя.
Сърцето на съпруга се
свива. Той сдържа сълзите си и заявява:
- Трябва да ми кажеш
кой е бащата на Петър.
Тя тъжно го поглежда
и отвръща:
- Ти.

В една поликлиника празнува рожден ден
очният лекар. Подаряват
му торта, изглеждаща като око.
Гинекологът си мисли:
„Добре че не е моят рожден ден...”

Вицове

вам, че започвам здравословен живот и тренировки след празниците, но
нищо не мога да направя, защото животът ми е
безкраен празник!

Български уестърн:
Роднини се напиват с
ракия на някой празник,
един вади брадва и убива
друг, а останалите викат
линейка и бият лекарите...

– Много ли пие?
– Като нас двамата и мама...

Семейство празнува
златна сватба. Мъжът си
спомня замечтано:
- Ех, като си помисля
на колко мъже съм сложил рога.
Жената въздъхва и казва със съжаление:
- А пък аз само на един.

Навлизането на чужди
празници в бита ни води
до абсурдни ситуации, като например да си легнеш
с вещица, а да се събудиш
с народна будителка!

Едно семейство празнува 35-годишнина от
сватбата. Седят си те в
ресторанта и хоп... появила се фея.
- По случай годишнината ви ще ви изпълня по едно желание!
Жената казала:
- Искам пътешествие
със съпруга ми!
И два билета за круиз в
ръката на жената.


– Тате, ще ме поздравиш ли за празника?
– Какъв празник?
– Ще се женя!
– За кого?
– За девойка.
– Конкретно?
– Жена, на 47 години.
– Красива ли е?
– Невинаги.
– Конкретно?
– Рядко.
– Умна ли е?
– Разбира се!
– Разбира се, какво?
– Разбира се, НЕ!
– Богата ли е?
– Естествено!
– Конкретно?
– Естествено, НЕ!
– Вредни навици има
ли?
– Пуши.
– И друго?
– Пуши и... пуши...
– Пуши като нас двамата ли?
– Като нас тримата и
мама!
– Пие ли?
– Почти.
– В смисъл?
– Почти всичко!

- Такова чудо се случва
веднъж в живота и аз искам жена с 30 години по
млада от мен! - рекъл мъжът.
Жената и феята в шок.
И хоп, желанието било изпълнено - мъжът станал
на... 90 години.

Въпрос към радио Ереван:
- Какво е светлинна година?
Отговор на радиото:
- Сметката за тока за
дванадесет месеца...

Тази сутрин един приятел надълго и нашироко
ми обясняваше какви били широки и просторни,
и чисти улиците в Швейцария. Аз веднага го контрирах, че нашите пък са
по-дълбоки.

- Знаеш ли, че Пешо минал на работа в Енергото!
- Кой ще го вземе на работа в Енергото бе, той нали е пенсионер?!
- Ами не знам - видях
му снимката на един стълб.


Непрекъснато си каз-
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Отишъл прекрасният принц на ресторант и
си поръчал жабешки бутчета. Донесли му жабата,
допрял я той до устните
си и тя се превърнала в
принцеса. Целувал я пак,
какво ли още не я правил
- тя си останала принцеса, не се превърнала пак
в жаба. Наложило се така

- А другата половина
къде е?
- Продадох я.
- Парите къде са?
- Изпих ги.

В рая седнали трима
и търсят още един, за
да играят карти. Изведнъж към тях се приближава четвърти. Зарадвали се те, раздали карти-

- Вие имате повече
фрактури, отколкото обгаряния!
Пациентът отговаря:
- С лопата ме гасиха,
гадовете!

- Ама защо само ми намигате?
- Съжалявам, това е тик.
- Гадно е така, аз вече
се бях навила....

да я яде...

Питат някакъв:
- Познавате ли тази жена?
Бегло... 15
години
бях женен
за нея...

Жена
се оплаква на мъжа си:
- Децата станаха просто
непоносими! Приемат съвети само
от разни
идиоти...
Поговори
с тях, моля те!

Съдията:
- Вие ли откраднахте
преди една седмица буре с ракия?
- Да.
- Полицията е намерила у вас празно буре. Къде е ракията?
- Изпих я.
- Не можете да ме убе-

те. Точно да започнат,
и четвъртият изчезнал.
Прибрали тримата картите, ще си ходят вече.
Изведнъж същият човек пак се появява. Пак
раздават картите, аха да
почнат, и тоя пак изчезва. След петото появяване един от тримата пита
вбесено:
- Абе ти искаш ли да
играеш карти, или си
правиш майтап с нас?
- Искам, как да не искам, ама тия долу в реанимацията си правят
майтап...

В купето на влака четирима мъже разговарят
на тема "рога":
- Най-големите рогоносци са лекарите! Постоянно дежурства, спешни
случаи… И жените им…
какво да правят?!
- Не, военните! Постоянно наряди, учения…
- Глупости, моряците са
най-големите рогоносци!
С месеци в морето…
- Ти какво ще кажеш? попитали четвъртия, който седял умислен.
- Какво да кажа?! Аз съм
лекар… на боен кораб…

В болницата докарват
мъж с тежки обгаряния.

дите, че за една седмица сте изпили цяло буре
с ракия!
- Изпих половината.

След внимателно оглеждане на тялото и серия
рентгенови снимки лекарят споделя с пациента:


Щастието от труда
– това е чувството, което изпитва поетът, докато гледа как работниците строят.

Бременна жена отишла на астролог, за да получи хороскопа на бъдещото си дете.
- Под какъв знак беше
заченато детето? - попитал астрологът.
- Под една табелка "Пушенето забранено".

Никога не се страхувай
да вършиш това, което не
умееш.
Помни – Ноевият ковчег е построен от любител, а „Титаник” – от професионалисти!

Жена към мъжа си:
– Къде беше цяла нощ?
– У Първан на ергенска вечер.
– И какво, викнахте си
някоя и й се изредихте
всичките ли?
– Не.
– Как не, все едно не
съм била на ергенски вечери?!

Първа среща:
– Защо си обула токчета, като не можеш да ходиш с тях?
– Реших, че ти харесват
високи момичета.
– Не, харесват ми умни.
– Затова съм си сложила очила.

Колата на една жена се разваля на пътя.
Тя спира някакъв таксиметров шофьор и го
моли да й помогне. Таксиметраджията се навежда над двигателя,
а жената наднича през
отворения капак и подпитва:
- Какво става? Голяма
ли е повредата?
- Госпожо, как да ви
обясня. Ако тази кола
беше кон, щях да ви посъветвам да го застреляте...
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Спор на събор

Величието на събор се събра да оправят страната „добра“.
По закона на нашия етаж
дойдоха всички и от един плаж.
Плъхът, порът и писана.
Дори дотук допря и кумата лисана.
Невестулката нареди се до пора те били рода от една диаспора.
Негово величество старият пор

откри събора на двора и каза:
- Господа, зимата пак ни изненада,
народе, накъде, туй на вас се пада.
Ти, пенсийо, „лош материал“, къде?
Плъхът, порът и грациозната лисана
за гушите се хванаха още от зарана.
Съседи, кажете, аз къде да застана?
- Трибуната е заета - оплака се лисана.
- Моля, госпожо, не тъпчете закона,
вървете си оттука към вашия плаж,
вие не сте от богатия наш етаж викна порът разгневен, разярен.
- Моля, моля, господин пор,
стига с тоя вечен зимен спор!
И за кадем дайте всички да дадем!
Нормално като хора да ядем
и никога да не лъжем и крадем!
От единия ъгъл викна единен хор пенсионерите от „лошия материал”:
- Ние държим честно на нашия идеал.
Това е нашата скромна позиция
и винаги ще бъдем в опозиция.
Диньо ВЪЛЧЕВ

Хазарт
Търка българинът, търка,
с търкане ще се побърка!
Пирамиди, фараони чака той от тях милиони!
И харизва тлъсти пачки десетачки и стотачки!
Не се сеща, че хазарта
си е печеливша карта,
но за босовете само –
не за мен и бае Стамо!
Щото данъци не дава
той на нашата държава!
Как тогава със лотария
ще се възроди България?
Уляна Петкова

яма да преразказвам приказката отначало, началото
всички го знаят, ще започна оттам, откъдето
историята е известна на
малцина.
И така Снежанка се
приютила при гостоприемните джуджета и зачакала да се появи прекрасният принц, който в
нейните представи щял
да дойде на бял кон с позлатено седло и да я отведе в своето царство,
далеч от отмъстителната злобна местна царица, която жестоко мразела Снежанка заради красотата й.
Да, обаче принцът нещо се бавел, не идвал и
не идвал. А джуджетата,
влудени от ежедневен
миньорски труд и от липса на женска ласка в тази мрачна гора, взели да
се усмихват на Снежанка
загадъчно и да й предлагат ръката и сърцето
си къде по-завоалирано,
къде – по-директно.
- Снежанке, искаш ли
цял живот, докато смъртта ни раздели, да ядеш
от паничката ми? – питало я всеки ден едно от
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Снежанка и седмото джудже
джуджетата и смутено се
взирало в обущата си.
- Снежанке, а к’во ще
кажеш да ми пиеш
от чашката? Ама
– цял живот, а?
– питало друго джудже и
притеснено се изчервявало.
Найнахалното джудже найнахално й
намигало и
най-нахално
й казвало:
- Снежанке, ще
ми спиш в креватчето, мойто момиче, и хич
няма да съжаляваш!
При което сладострастно облизвало устните си.
И другите джуджета
така – предлагат й брак
едно през друго. По един
или по друг начин. Само най-малкото джудже,
седмото, най-срамежливото, си мълчало и си гледало срамежливо нокти-

те. То знаело, че Снежанка чака своя прекрасен
принц.

- Снежанке, омъжи
се за мене! Моля те! Аз
имам нещо, което моите братя нямат!
- Какво имаш ти, което твоите братя нямат?
– заинтригувано попитала Снежанка.
- Имам годишен
абонамент за вестник
„Пенсионери“! – гордо отвърнало джуджето. Срамежливостта му неочаквано се била изпарила.
- Щом е така – усмихнала се ведро Снежанка, – твоя съм!
И нежно го целунала.
Слави
Двамата се оженили
БОРИСОВ
и живели щастливо чаЕдин ден ааааак до дълбока пенобаче седмото джудже сионна възраст.
събрало смелост, отиА принцът? Оставешло при Снежанка, под- те го принца! Той така
несло й букетче горски и не се появил, защото
цветя (глупава работа може би изобщо не е
– в гората горски цве- съществувал…
тя да подаряваш, но наКакъв е изводът от
ли казахме, че джудже- тази приказка, уважаето било срамежливо, а ми читатели?
срамежливият човек не
Извода си направее много съобразителен) те сами!
и й рекло:
Димитър БЕЖАНСКИ

БЕЛОКОСИ ЩРИХИ

27 години щастлив семеен живот с „Пенсионери“

Какво се губи днес най-леко?
- Човешкото в човека.

Кое ни вкарва в изнемога?
- Фалшивата тревога.

Кога и трезви сме пияни?
- Останем ли криворазбрани.

Кое най-дълго се запазва?
- Простотията – човеш-

ка язва.


Какво в душите ни дълбае
рани?
- Съвестта ни.

Кога ни става всичко ясно?
- Когато сме натясно.

Кога играта загрубява?
- Лъжата щом се появява.
Младен ПЕТРОВ

„А кълбата дим къде са?”

Докато гостите са заети с празничната трапеза и със своите
безкрайни политически разговори, малкият Добрин, рожденикът,
мълчаливо рисува фабрика. С портал, сгради, висок комин. Най-после решава, че творбата му е готова, и настоява да я покаже на
гостите, като размахва белия лист.
- Вижте какво съм нарисувал!
Високите децибели на разговора падат изведнъж, всеки гледа
внимателно, всеки хвали рисун-

Спомен от морето

Като млади с моя приятел Янко ергенувахме и любимият ни терен беше Приморско. Там все още го имаше Международния младежки център, където пристигаха много групи, предимно от соцлагера. Преобладаваха младите хора, с които ние с лекота завързвахме познанства,
предимно на руски език. Естествено на
прицел беше нежният пол. Последното
лято, за което разказвам, Янко пак дойде с мен, макар отскоро да беше семеен.
Жена му имала някакво неразположение
– така се оправда.
Опънахме както преди палатките на
близкия къмпинг и тръгнахме на оглед
из плажа. Набързо се запознахме с две
чаровни блондинки и постепеннно не-

Хумор

Български

щата започнаха да се задълбочават. Така прекарахме безгрижно десетина дни
и дойде ред да ги изпратим. Разменихме
си адреси и прегръдки.
Обаче още в ранната есен у дома в
Янкови се получило писмо. Жена му го
намерила, видяла чуждестранния плик
с непознат почерк и го отворила, без да
каже на мъжа си. Съдържанието било
тревожно: „Дорогой! У меня растет твой
маленький Янко! Я не знаю что делать!
Надежда.”
Последвал незабавен писмен отговор
от страна на съпругата: „Дорогая! У меня
раньше тоже растет мой маленький Янко. Я знаю что делать! Вяра.”
Рачо ПОПОВ, Сливен

ката с едни и същи думи: „Браво!”,
„Чудесно!”, „Прекрасно!”
Само дядо му мъдро мълчи, почесва се по брадата и пита:
- А кълбата дим къде са? Щом
е фабрика с такъв голям комин…
трябва да пуши!
Малкият художник се начумерва, явно не му става драго от забележката, оглежда отново рисунката си, после се усмихва хитро и
наперено отговаря:
- Виж бе, дядо! Първо, фабри-

ките у нас вече рядко пушат, превърнали са ги в складове, затова мама и татко са безработни. И,
второ, това е нова, чорбаджийска
фабрика в строеж. Девет души работят вътре в комина, затова не…
Празничната компания избухва с ръкопляскания и шумни поздравления. Но не толкова за рисунката, а за хитростта на малкия
художник, че достойно се е преборил с мъдростта на дядо си.
Панчо БАЛЕВ

Бащин
съвет

За да не теглиш
като скот,
сине, от тоз
кучешки живот,
един изход има:
със нрав
бъди на куче
вълкодав.

Добавка
от лисица

Човек за човека
ще бъде брат,
ако не е вълк
дебеловрат.
Турхан РАСИЕВ
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